KINH
ÀÕA TAÅNG BÖÌ TAÁT
BÖÍN NGUYÏÅN

Haán dõch:
Tam Taång Phaáp sû Phaáp Àùng
Viïåt dõch:
Hoâa thûúång Thñch Trñ Tõnh

NGHI THÛÁC TRÒ TUÅNG
KINH ÀÕA TAÅNG
(Àûáng ngay ngùæn trûúác baân Phêåt, chùæp tay ngang ngûåc
vaâ niïåm thêìm caác cêu chên ngön dûúái àêy)

CHÊN NGÖN TÕNH PHAÁP GIÚÁI
AÁn lam toáa ha. (3 lêìn)

CHÊN NGÖN TÕNH BA NGHIÏåP
AÁn ta phaå baâ phaå, thuêåt àaâ ta phaå,
àaåt maå ta phaå, baâ phaå thuêåt àöå haám.
(3 lêìn)
(Têët caã àïìu quyâ vaâ chùæp tay, võ chuã lïî quyâ ngay thùèng, cêìm ba cêy
hûúng àûa lïn ngang traán, niïåm baâi Dêng Hûúng vaâ Baåch Phêåt)
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DÊNG HÛÚNG
Nguyïån àem loâng thaânh kñnh
Gûãi theo àaám mêy hûúng
Phaãng phêët khùæp mûúâi phûúng
Cuáng dûúâng ngöi Tam baão
Thïì troån àúâi giûä àaåo
Theo tûå taánh laâm laânh
Cuâng phaáp giúái chuáng sanh
Cêìu Phêåt tûâ gia höå
Têm Böì-àïì kiïn cöë
Chñ tu hoåc vûäng bïìn
Xa bïí khöí nguöìn mï
Choáng quay vïì búâ giaác. (C)
Nam-mö Hûúng Cuáng Dûúâng
Böì-taát Ma-ha-taát. (3 lêìn) (C)
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BAÅCH PHÊÅT
Höm nay laâ ngaây … thaáng …
nùm … àïå tûã chuáng con phaát nguyïån
trò tuång kinh … , nguyïån khùæp mûúâi
phûúng ba ngöi Tam baão, Böín sû
Thñch Ca Mêu Ni Phêåt, Tiïëp dêîn Àaåo
sû A Di Àaâ Phêåt, cuâng chû Àaåi Böìtaát, chû Hiïìn Thaánh Tùng tûâ bi chûáng
minh gia höå cho àïå tûã chuáng con, têm
Böì-àïì kiïn cöë, chñ tu hoåc vûäng bïìn, xa
bïí khöí nguöìn mï, choáng quay vïì búâ
giaác. Laåi nguyïån cêìu chû Phêåt phoáng
quang tiïëp àöå cûãu huyïìn thêët töí, cha
meå nhiïìu àúâi cuãa àïå tûã chuáng con,
cuâng têët caã chuáng sanh súám roä àûúâng
laânh, thoaát voâng mï muöåi, vûúåt khoãi
u àöì, siïu sanh Laåc àöå.
Nam-mö Chûáng Minh Sû Böì-taát
Ma-ha-taát. (3 lêìn) (C)
(Àûáng dêåy cùæm hûúng vaâ àoåc baâi kïå Xûng Taán Àûác Phêåt)
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XÛNG TAÁN ÀÛÁC PHÊÅT
Àêëng Phaáp Vûúng Vö thûúång
Ba coäi chùèng ai bùçng
Thêìy daåy khùæp trúâi ngûúâi
Cha laânh chung böën loaâi
Quy y troân möåt niïåm
Dûát saåch nghiïåp ba kyâ
Xûng dûúng cuâng taán thaán
ÛÁc kiïëp khöng cuâng têån. (C)

QUAÁN TÛÚÃNG
Phêåt, chuáng sanh taánh thûúâng
röîng lùång
Àaåo caãm thöng khöng thïí nghô baân
Lûúái àïë chêu vñ àaåo traâng
Mûúâi phûúng Phêåt baão haâo quang
saáng ngúâi
Trûúác baão toåa thên con aãnh hiïån
Cuái àêìu xin thïå nguyïån quy y. (C)
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ÀAÃNH LÏÎ
Chñ têm àaãnh lïî: Nam-mö Têån
hû khöng, biïën phaáp giúái, quaá hiïån võ
lai, thêåp phûúng chû Phêåt, tön Phaáp,
Hiïìn Thaánh Tùng, thûúâng truå Tam
baão. (C) (Laåy 1 laåy)
Chñ têm àaãnh lïî: Nam-mö Ta-baâ
Giaáo chuã Àiïìu ngûå Böín Sû Thñch Ca
Mêu Ni Phêåt, Àûúng lai haå sanh Di
Lùåc Tön Phêåt, Àaåi Trñ Vùn Thuâ Sû Lúåi
Böì-taát, Àaåi Haånh Phöí Hiïìn Böì-taát, Höå
Phaáp Chû Tön Böì-taát, Linh Sún Höåi
Thûúång Phêåt Böì-taát. (C) (Laåy 1 laåy)
Chñ têm àaãnh lïî: Nam-mö Têy
phûúng Cûåc Laåc thïë giúái Àaåi Tûâ Àaåi Bi
A Di Àaâ Phêåt, Àaåi Bi Quaán Thïë Êm Böìtaát, Àaåi Thïë Chñ Böì-taát, Àaåi Nguyïån
Àõa Taång Vûúng Böì-taát, Thanh Tõnh
Àaåi Haãi Chuáng Böì-taát. (C) (Laåy 1 laåy)
(Bùæt àêìu khai chuöng moä vaâ tuång kinh)
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TAÁN LÛ HÛÚNG
Kim lû vûâa beán chiïn àaân
Khùæp xöng phaáp giúái
àaåo traâng mûúâi phûúng
Hiïån thaânh mêy baáu kiïët tûúâng
Chû Phêåt roä biïët ngoån hûúng chñ thiïìn
Phaáp thên toaân thïí hiïån tiïìn
Chûáng minh hûúng nguyïån
phûúác liïìn ban cho.
Nam-mö Hûúng Vên Caái Böì-taát
Ma-ha-taát. (3 lêìn) (C)

CHUÁ ÀAÅI BI
Nam-mö Àaåi Bi höåi thûúång Phêåt Böìtaát. (3 lêìn)
Thiïn thuã thiïn nhaän vö ngaåi àaåi
bi têm àaâ la ni.
Nam-mö hùæt ra àaát na àa ra daå
da. Nam-mö a rõ da, baâ lö yïët àïë thûúác
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baát ra da, böì àïì taát àoãa baâ da, ma ha
taát àoãa baâ da, ma ha ca lö ni ca da.
AÁn taát baân ra phaåt duïå, söë àaát na àaát
toãa. Nam-mö têët kiïët lêåt àoãa y möng
a rõ da, baâ lö kiïët àïë thêët Phêåt ra lùng
àaâ baâ. Nam-mö na ra cêín trò, hï rõ ma
ha baân àaâ sa mïë, taát baâ a tha àêåu du
bùçng, a thïå dûång, taát baâ taát àa na ma
baâ giaâ, ma phaåt àaåt àêåu, àaát àiïåt tha.
AÁn a baâ lö hï, lö ca àïë, ca ra àïë, di hï
rõ, ma ha böì àïì taát àoãa, taát baâ taát baâ,
ma ra ma ra, ma hï ma hï rõ àaâ dûång,
cu lö cu lö yïët möng, àöå lö àöå lö phaåt
xaå da àïë, ma ha phaåt xaå da àïë, àaâ ra
àaâ ra, àõa rõ ni, thêët Phêåt ra da, daá ra
daá ra. Maå maå phaåt ma ra, muåc àïë lïå, y
hï di hï, thêët na thêët na a ra sêm Phêåt
ra xaá lúåi, phaåt sa phaåt sêm, Phêåt ra xaá
da, hö lö hö lö ma ra, hö lö hö lö hï
rõ, ta ra ta ra, têët rõ têët rõ, tö rö tö rö,
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böì àïì daå böì àïì daå, böì àaâ daå böì àaâ daå,
di àïë rõ daå, na ra cêín trò, àõa rõ sùæc ni
na, ba daå ma na, ta baâ ha. Têët àaâ daå,
ta baâ ha. Ma ha têët baâ daå, ta baâ ha. Têët
àaâ du nghïå, thêët baân ra daå, ta baâ ha.
Na ra cêín trò, ta baâ ha. Ma ra na ra, ta
baâ ha. Têët ra tùng a muåc khï da, ta baâ
ha. Ta baâ ma ha a têët àaâ daå, ta baâ ha.
Giaã kiïët ra a têët àaâ daå, ta baâ ha. Ba àaâ
ma yïët têët àaâ daå, ta baâ ha. Na ra cêín
trò baân daâ ra daå, ta baâ ha. Ma baâ lúåi
thùæng yïët ra daå, ta baâ ha. Nam-mö hùæt
ra àaát na àa ra daå da. Nam-mö a rõ da,
baâ lö yïët àïë, thûúác baân ra daå, ta baâ ha.
AÁn têët àiïån àö, maån àa ra, baåt àaâ
daå, ta baâ ha. (3 lêìn) (C)
Nam-mö Thêåp phûúng Thûúâng
truå Tam baão. (3 lêìn) (C)
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BAÂI TÛÅA VÏÌ ÀÕA TAÅNG BÖÌ TAÁT
Chñ têm quy maång lïî:
U minh Giaáo chuã Böín Tön
Àõa Taång Böì-taát Ma-ha-taát.
Laåy Àûác Tûâ Bi Àaåi Giaáo chuã!
“Àõa” laâ daây chùæc, “Taång” chûáa àuã.
Coäi nûúác phûúng Nam nöíi mêy thúm,
Rûúái hûúng, rûúái hoa, hoa vêìn vuä,
Mêy xinh, mûa baáu söë khöng lûúâng.
Laânh töët, trang nghiïm caãnh dõ thûúâng,
Ngûúâi, trúâi baåch Phêåt: Nhên gò thïë?
Phêåt rùçng: Àõa Taång àïën thiïn àûúâng!
Chû Phêåt ba àúâi àöìng khen chuöång,
Mûúâi phûúng Böì-taát chung tin tûúãng.
Nay con sùén coá thiïån nhên duyïn,
Ngúåi khen Àõa Taång àûác vö lûúång:
Loâng tûâ do chûáa haånh laânh,
Traãi bao söë kiïëp àöå sanh khoãi naân,
Trong tay àaä sùén gêåy vaâng,
Döång tan cûãa nguåc cûáu toaân chuáng sanh,

16

KINH ĐỊA TẠNG BỒ-TÁT BỔN NGUYỆN

Tay cêìm chêu saáng troân vòn,
Haâo quang soi khùæp ba nghòn àaåi thiïn.
Diïm Vûúng trûúác àiïån chùèng hiïìn,
Àaâi cao nghiïåp caãnh soi liïìn töåi cùn.
Àõa Taång Böì-taát thûúång nhên,
Chûáng minh cöng àûác cuãa dên
Diïm-phuâ!
Àaåi Bi, Àaåi Nguyïån, Àaåi Thaánh, Àaåi
Tûâ, Böín Tön Àõa Taång Böì-taát Ma-hataát. (3 lêìn) (C)

VÙN PHAÁT NGUYÏåN
Kñnh laåy Àûác Thïë Tön
Quy maång mûúâi phûúng Phêåt
Nay con phaát nguyïån röång
Thoå trò kinh Àõa Taång
Trïn àïìn böën ún nùång
Dûúái cûáu khöí ba àûúâng
Nïëu coá ai thêëy nghe
Àïìu phaát têm Böì-àïì

17

PHẦN KHAI KINH

Hïët möåt baáo thên naây
Sanh qua coäi Cûåc Laåc.
Nam-mö Böín Sû Thñch Ca Mêu Ni
Phêåt. (3 lêìn) (C)

KÏå KHAI KINH
Phêåt phaáp röång sêu rêët nhiïåm mêìu,
Trùm nghòn muön kiïëp khoá tòm cêìu,
Nay con nghe thêëy chuyïn trò tuång,
Nguyïån toã Nhû Lai nghôa nhiïåm mêìu.
Nam-mö U minh Giaáo chuã hoùçng
nguyïån àöå sanh, àõa nguåc võ khöng,
thïå bêët thaânh Phêåt, chuáng sanh àöå
têån, phûúng chûáng Böì-àïì, Àaåi Bi, Àaåi
Nguyïån, Àaåi Thaánh, Àaåi Tûâ, Böín Tön
Àõa Taång Böì-taát Ma-ha-taát. (3 lêìn) (C)

KINH
ÀÕA TAÅNG BÖÌ TAÁT
BÖÍN NGUYÏÅN
QUYÏÍN THÛÚÅNG

KINH ÀÕA TAÅNG BÖÌ TAÁT
BÖÍN NGUYÏåN
THÊÌN THÖNG
TRÏN CUNG TRÚÂI ÀAO LÚÅI
PHÊÍM THÛÁ NHÊËT
1. PHÊÅT HIÏåN THÊÌN THÖNG
Ta nghe nhû thïë naây: Möåt thuúã
noå, taåi cung trúâi Àao Lúåi(1), Àûác Phêåt
vò Thaánh mêîu maâ thuyïët phaáp.
Luác àoá, bêët khaã thuyïët bêët khaã
thuyïët(2) têët caã chû Phêåt vaâ Àaåi Böì-taát
trong vö lûúång thïë giúái úã mûúâi phûúng
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àïìu àïën höåi hoåp, röìi àöìng khen ngúåi
rùçng: Àûác Phêåt Thñch Ca Mêu Ni coá
thïí úã trong àúâi aác nguä trûúåc(3) maâ hiïån
sûác “àaåi trñ huïå thêìn thöng chùèng thïí
nghô baân” àïí àiïìu phuåc chuáng sanh
cang cûúâng(4), laâm cho chuáng noá roä
“phaáp khöí, phaáp vui” (5).
Khen xong, chû Phêåt àïìu sai thõ
giaã(6) kñnh thùm Àûác Thïë Tön.
Bêëy giúâ, Àûác Nhû Lai móm cûúâi,
phoáng ra trùm nghòn vêìng mêy saáng
rúä lúán, nhû laâ: Vêìng mêy saáng rúä àêìy
àuã, vêìng mêy saáng rúä Àaåi tûâ bi, vêìng
mêy saáng rúä Àaåi trñ huïå, vêìng mêy
saáng rúä Àaåi Baát-nhaä, vêìng mêy saáng
rúä Àaåi tam muöåi, vêìng mêy saáng rúä
Àaåi kiïët tûúâng, vêìng mêy saáng rúä Àaåi
phûúác àûác, vêìng mêy saáng rúä Àaåi cöng
àûác, vêìng mêy saáng rúä Àaåi quy y, vêìng
mêy saáng rúä Àaåi taán thaán...
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Àûác Phêåt phoáng ra bêët khaã thuyïët
vêìng mêy saáng rúä nhû thïë röìi laåi phaát
ra caác thûá tiïëng vi diïåu, nhû laâ: Tiïëng
Böë thñ àöå, tiïëng Trò giúái àöå, tiïëng Nhêîn
nhuåc àöå, tiïëng Tinh têën àöå, tiïëng Thiïìn
àõnh àöå, tiïëng Baát-nhaä àöå, tiïëng Tûâ bi,
tiïëng Hyã xaã, tiïëng Giaãi thoaát, tiïëng Vö
lêåu, tiïëng Trñ huïå, tiïëng Sû tûã höëng,
tiïëng Àaåi Sû tûã höëng, tiïëng Mêy sêëm,
tiïëng Mêy sêëm lúán.

2. TRÚÂI, RÖÌNG... HÖÅI HOÅP
Khi Àûác Phêåt phaát ra bêët khaã
thuyïët bêët khaã thuyïët tiïëng vi diïåu
nhû thïë xong, thúâi coá vö lûúång ûác haâng
Trúâi, Röìng, Quyã, Thêìn úã trong coäi Tabaâ vaâ coäi nûúác phûúng khaác cuäng àïën
höåi hoåp núi cung trúâi Àao Lúåi(7).
Nhû laâ: Trúâi Tûá Thiïn Vûúng,
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trúâi Àao Lúåi, trúâi Tu Diïåm Ma, trúâi
Àêu Suêët Àaâ, trúâi Hoáa Laåc, trúâi
Tha Hoáa Tûå Taåi, trúâi Phaåm Chuáng,
trúâi Phaåm Phuå, trúâi Àaåi Phaåm, trúâi
Thiïíu Quang, trúâi Vö Lûúång Quang,
trúâi Quang Êm, trúâi Thiïíu Tõnh,
trúâi Vö Lûúång Tõnh, trúâi Biïën Tõnh,
trúâi Phûúác Sanh, trúâi Phûúác AÁi, trúâi
Quaãng Quaã, trúâi Nghiïm Sûác, trúâi
Vö Lûúång Nghiïm Sûác, trúâi Nghiïm
Sûác Quaã Thiïåt, trúâi Vö Tûúãng, trúâi Vö
Phiïìn, trúâi Vö Nhiïåt, trúâi Thiïån Kiïën,
trúâi Thiïån Hiïån, trúâi Sùæc Cûáu Caánh,
trúâi Ma Hï Thuã La, cho àïën trúâi Phi
Tûúãng, Phi Phi Tûúãng Xûá. Têët caã
Thiïn chuáng, Long chuáng, cuâng caác
chuáng Quyã, Thêìn àïìu àïën höåi hoåp(8).
Laåi coá nhûäng võ Thêìn úã coäi Tabaâ cuâng coäi nûúác phûúng khaác, nhû:
Thêìn biïín, Thêìn söng, Thêìn raåch,
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Thêìn cêy, Thêìn nuái, Thêìn àêët, Thêìn
söng chùçm, Thêìn luáa maå, Thêìn chuã
ngaây, Thêìn chuã àïm, Thêìn hû khöng,
Thêìn trïn trúâi, Thêìn chuã ùn uöëng,
Thêìn cêy coã... Caác võ Thêìn nhû thïë
àïìu àïën höåi hoåp.
Laåi coá nhûäng Àaåi Quyã vûúng úã
coäi Ta-baâ cuâng coäi nûúác phûúng khaác,
nhû: AÁc Muåc Quyã vûúng, Àaåm Huyïët
Quyã vûúng, Àaåm Tinh Khñ Quyã vûúng,
Àaåm Thai Noaän Quyã vûúng, Haânh
Bïånh Quyã vûúng, Nhiïëp Àöåc Quyã
vûúng, Tûâ Têm Quyã vûúng, Phûúác Lúåi
Quyã vûúng, Àaåi AÁi Kñnh Quyã vûúng...
Caác Quyã vûúng nhû thïë àïìu àïën höåi
hoåp.

3. ÀÛÁC PHÊÅT PHAÁT KHÚÃI
Bêëy giúâ, Àûác Thñch Ca Mêu Ni
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Phêåt baão ngaâi Vùn Thuâ Sû Lúåi Phaáp
Vûúng tûã Àaåi Böì-taát rùçng: “Öng xem
coi têët caã chû Phêåt, Böì-taát vaâ trúâi,
röìng, quyã, thêìn àoá úã trong thïë giúái naây
cuâng thïë giúái khaác, úã trong quöëc àöå
naây cuâng quöëc àöå khaác, nay àïìu àïën
höåi hoåp taåi cung trúâi Àao Lúåi nhû thïë,
öng coá biïët söë bao nhiïu chùng?”.
Ngaâi Vùn Thuâ Sû Lúåi baåch Phêåt
rùçng: “Baåch Àûác Thïë Tön! Nïëu duâng
thêìn lûåc cuãa con àïí tñnh àïëm trong
nghòn kiïëp cuäng khöng biïët laâ söë bao
nhiïu!”.
Àûác Phêåt baão ngaâi Vùn Thuâ Sû
Lúåi rùçng: “Àïën Ta duâng Phêåt nhaän
xem haäy coân khöng àïëm xiïët. Söë
Thaánh, phaâm naây àïìu cuãa ngaâi Àõa
Taång Böì-taát tûâ thuúã kiïëp lêu xa àïën
nay, hoùåc àaä àöå, àûúng àöå, chûa àöå,
hoùåc àaä thaânh tûåu, àûúng thaânh tûåu,
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chûa thaânh tûåu”.
Ngaâi Vùn Thuâ Sû Lúåi baåch Àûác
Phêåt rùçng: “Tûâ thuúã lêu xa vïì trûúác
con àaä tu cùn laânh, chûáng àùång trñ
vö ngaåi, nghe lúâi Àûác Phêåt noái àoá
thúâi tin nhêån liïìn. Coân haâng tiïíu quaã
Thanh vùn, trúâi, röìng, taám böå chuáng
vaâ nhûäng chuáng sanh trong àúâi sau,
dêìu nghe lúâi thaânh thêåt cuãa Nhû Lai,
nhûng chùæc laâ sanh loâng nghi ngúâ,
dêìu cho coá laåy vêng ài nûäa cuäng chûa
khoãi huãy baáng.
Cuái mong Àûác Thïë Tön noái roä
nhên àõa cuãa ngaâi Àõa Taång Böì-taát,
ngaâi tu haånh gò, lêåp nguyïån gò maâ
thaânh tûåu àûúåc sûå khöng thïí nghô baân
nhû thïë?”.
Àûác Phêåt baão ngaâi Vùn Thuâ Sû Lúåi
rùçng: “Vñ nhû bao nhiïu coã, cêy, luâm,
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rûâng, luáa, meâ, tre, lau, àaá, nuái, buåi
bùåm trong coäi tam thiïn àaåi thiïn, cûá
möåt vêåt laâm möåt söng Hùçng(9), röìi cûá
söë caát trong möîi söng Hùçng, möåt haåt
caát laâm möåt coäi nûúác, röìi trong möåt
coäi nûúác cûá möåt haåt buåi nhoã laâm möåt
kiïëp, röìi bao nhiïu söë buåi nhoã chûáa
trong möåt kiïëp àïìu àem laâm kiïëp caã.
Tûâ luác ngaâi Àõa Taång Böì-taát
chûáng quaã võ Thêåp àõa Böì-taát(10) àïën
nay nghòn lêìn lêu hún söë kiïëp tyã duå
úã trïn, huöëng laâ nhûäng thuúã ngaâi Àõa
Taång Böì-taát coân úã bêåc Thanh vùn vaâ
Bñch-chi Phêåt(11).
Naây Vùn Thuâ Sû Lúåi! Oai thêìn, thïå
nguyïån cuãa Böì-taát àoá khöng thïí nghô
baân àïën àûúåc. Vïì àúâi sau, nïëu coá trang
thiïån nam, ngûúâi thiïån nûä naâo nghe
danh tûå cuãa Àõa Taång Böì-taát, hoùåc
khen ngúåi, hoùåc chiïm ngûúäng, vaái
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laåy, hoùåc xûng danh hiïåu, hoùåc cuáng
dûúâng, nhêîn àïën veä, khùæc, àùæp, sún
hònh tûúång cuãa Àõa Taång Böì-taát, thúâi
ngûúâi àoá seä àûúåc möåt trùm lêìn sanh
lïn coäi trúâi Àao Lúåi, vônh viïîn chùèng
coân bõ sa àoåa vaâo chöën aác àaåo”(12).

4. TRÛÚÃNG GIAÃ TÛÃ PHAÁT NGUYÏåN
Naây Vùn Thuâ Sû Lúåi! Traãi qua
bêët khaã thuyïët, bêët khaã thuyïët kiïëp
lêu xa vïì trûúác, tiïìn thên cuãa ngaâi
Àõa Taång Böì-taát laâm möåt võ Trûúãng
giaã tûã. Luác àoá, trong àúâi coá Àûác Phêåt
hiïåu laâ Sû Tûã Phêën Têën Cuå Tuác Vaån
Haånh Nhû Lai, Trûúãng giaã tûã thêëy
Àûác Phêåt tûúáng maåo töët àeåp, nghòn
phûúác trang nghiïm, múái baåch hoãi
Àûác Phêåt tu haånh nguyïån gò maâ àùång
töët àeåp nhû thïë?
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Khi êëy, Àûác Sû Tûã Phêën Têën Cuå
Tuác Vaån Haånh Nhû Lai baão Trûúãng
giaã tûã rùçng: “Muöën chûáng àûúåc thên
tûúáng töët àeåp naây, cêìn phaãi traãi qua
trong möåt thúâi gian lêu xa àöå thoaát
têët caã chuáng sanh bõ khöën khöí”.
Naây Vùn Thuâ Sû Lúåi! Trûúãng giaã
tûã nghe xong liïìn phaát nguyïån rùçng:
“Tûâ nay àïën töåt söë chùèng thïí kïí xiïët úã
àúâi sau, töi vò nhûäng chuáng sanh töåi
khöí trong saáu àûúâng maâ giaãng baây
nhiïìu phûúng tiïån, laâm cho chuáng àoá
àûúåc giaãi thoaát hïët caã, röìi tûå thên töi
múái chûáng thaânh Phêåt àaåo”.
Búãi úã trûúác Àûác Phêåt Sû Tûã Phêën
Têën Cuå Tuác Vaån Haånh Nhû Lai, ngaâi
lêåp nguyïån röång àoá, nïn àïën nay àaä
traãi qua trùm nghòn muön ûác vö söë
bêët khaã thuyïët kiïëp maâ ngaâi vêîn coân
laâm võ Böì-taát.
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5. BAÂ LA MÖN NÛÄ CÛÁU MEÅ
Laåi thuúã bêët khaã tû nghõ vö söë
kiïëp vïì trûúác, luác àoá coá Àûác Phêåt hiïåu
laâ Giaác Hoa Àõnh Tûå Taåi Vûúng Nhû
Lai, Àûác Phêåt êëy thoå àïën böën trùm
nghòn muön ûác vö söë kiïëp. Trong
thúâi Tûúång phaáp, coá möåt ngûúâi con
gaái doâng baâ-la-mön, ngûúâi naây nhiïìu
àúâi chûáa phûúác sêu daây, moåi ngûúâi
àïìu kñnh nïí, khi ài àûáng, luác nùçm
ngöìi, chû thiïn thûúâng theo höå vïå. Baâ
meå cuãa ngûúâi mï tñn taâ àaåo, thûúâng
khinh khi ngöi Tam baão(13).
Thuúã êëy, mùåc dêìu Thaánh nûä àem
nhiïìu lúâi phûúng tiïån khuyïn nhuã baâ
meå ngûúâi, hêìu laâm cho baâ meå ngûúâi
sanh Chaánh kiïën(14), nhûng maâ baâ meå
ngûúâi chûa tin hùèn. Chùèng bao lêu baâ
êëy chïët, thêìn höìn sa àoåa vaâo Vö Giaán
àõa nguåc(15).
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Luác àoá, Thaánh nûä biïët rùçng ngûúâi
meå khi coân söëng khöng tin nhên quaã,
liïåu chùæc phaãi theo nghiïåp quêëy maâ
sanh vaâo àûúâng aác. Thaánh nûä beân
baán nhaâ, àêët, sùæm nhiïìu hûúng, hoa
cuâng nhûäng àöì lïî cuáng, röìi àem cuáng
dûúâng taåi caác chuâa thaáp thúâ Àûác Phêåt
Giaác Hoa Àõnh Tûå Taåi Vûúng. Trong
möåt ngöi chuâa kia, thêëy hònh tûúång
cuãa Àûác Phêåt Giaác Hoa Àõnh Tûå Taåi
Vûúng àùæp veä oai dung, àuã caách tön
nghiïm.
Thaánh nûä chiïm baái tûúång cuãa
Àûác Phêåt laåi caâng sanh loâng kñnh
ngûúäng, tûå nghô thêìm rùçng: “Àûác Phêåt
laâ àêëng Àaåi Giaác, àuã têët caã trñ huïå, nïëu
Àûác Phêåt coân truå úã àúâi, thò khi meå töi
khuêët, töi àïën baåch hoãi Phêåt, chùæc
thïë naâo cuäng roä meå töi sanh vaâo chöën
naâo”.
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Nghô àïën àoá, Thaánh nûä buöìn tuãi,
rúi lïå, chùm nhòn tûúång Nhû Lai maâ
loâng quyïën luyïën maäi.
Böîng nghe trïn hû khöng coá tiïëng
baão rùçng: “Thaánh nûä àûúng khoác kia,
thöi àûâng coá bi ai quaá lùæm! Nay ta seä
baão cho ngûúi biïët chöî cuãa meå ngûúi”.
Thaánh nûä chùæp tay hûúáng lïn hû
khöng maâ vaái rùçng: “Àûác thêìn naâo àoá
maâ giaãi búát loâng sêìu lo cuãa töi nhû
thïë? Tûâ khi meå töi mêët àïën nay, töi
thûúng nhúá ngaây àïm, khöng biïët
àêu àïí hoãi cho roä meå töi thaác sanh
vaâo chöën naâo?”.
Trïn hû khöng laåi coá tiïëng baão
Thaánh nûä rùçng: “Ta laâ Àûác Phêåt quaá
khûá Giaác Hoa Àõnh Tûå Taåi Vûúng Nhû
Lai maâ ngûúi àûúng chiïm baái àoá.
Thêëy ngûúi thûúng nhúá meå tröåi hún
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thûúâng tònh cuãa chuáng sanh, nïn Ta
àïën chó baão”.
Thaánh nûä nghe noái xong liïìn teá
xóu xuöëng, tay chên, mònh mêíy àïìu bõ
töín thûúng. Nhûäng ngûúâi àûáng bïn
vöåi vaâng àúä dêåy, möåt laát sau Thaánh
nûä múái tónh laåi röìi baåch cuâng trïn
hû khöng rùçng: “Cuái xin Àûác Phêåt
xoát thûúng, baão ngay cho roä chöî thaác
sanh cuãa meå con, nay thên têm cuãa
con sùæp chïët mêët!”.
Àûác Giaác Hoa Àõnh Tûå Taåi Vûúng
Nhû Lai baão Thaánh nûä rùçng: “Cuáng
dûúâng xong, ngûúi mau mau trúã vïì
nhaâ, röìi ngöìi ngay thùèng nghô tûúãng
danh hiïåu cuãa Ta, thúâi ngûúi seä biïët
chöî thaác sanh cuãa meå ngûúi”.
Lïî Phêåt xong, Thaánh nûä liïìn trúã
vïì nhaâ. Vò thûúng nhúá meå nïn Thaánh
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nûä ngöìi ngay thùèng, niïåm danh hiïåu
cuãa Àûác Giaác Hoa Àõnh Tûå Taåi Vûúng
Nhû Lai traãi suöët möåt ngaây möåt àïm.
Böîng thêëy thên mònh àïën möåt búâ
biïín kia. Nûúác trong biïín àoá söi suâng
suåc, coá rêët nhiïìu thuá dûä thên thïí toaân
bùçng sùæt, bay nhaãy trïn mùåt biïín,
chaåy raão bïn naây, xua àuöíi bïn kia.
Thêëy nhûäng trai cuâng gaái söë nhiïìu
àïën nghòn muön, thoaåt chòm thoaåt
nöíi úã trong biïín, bõ caác thuá dûä giaânh
nhau ùn thõt.
Laåi thêëy quyã daå-xoa hònh thuâ àïìu
laå luâng, hoùåc nhiïìu tay, nhiïìu mùæt,
nhiïìu chên, nhiïìu àêìu... rùng nanh
chôa ra ngoaâi miïång beán nhoån dûúâng
gûúm, luâa nhûäng ngûúâi töåi gêìn thuá
dûä. Röìi quyã laåi chuåp bùæt ngûúâi töåi,
tuám quùæp àêìu chên ngûúâi töåi laåi, hònh
traång muön thûá, chùèng daám nhòn lêu.
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Khi êëy, Thaánh nûä nhúâ nûúng sûác
niïåm Phêåt nïn tûå nhiïn khöng kinh súå.
Coá möåt võ Quyã vûúng(16) tïn laâ
Vö Àöåc àïën cuái àêìu nghinh tiïëp, hoãi
Thaánh nûä rùçng: “Hay thay Böì-taát!
Ngaâi coá duyïn sûå gò àïën chöën naây?”.
Thaánh nûä hoãi quyã vûúng rùçng:
“Àêy laâ chöën naâo?”.
Quyã vûúng Vö Àöåc àaáp rùçng:
“Àêy laâ têìng biïín thûá nhêët úã phña Têy
nuái Àaåi Thiïët Vi”.
Thaánh nûä hoãi rùçng: “Töi nghe
trong nuái Thiïët Vi coá àõa nguåc, viïåc êëy
coá thêåt nhû thïë chùng?”.
Vö Àöåc àaáp rùçng: “Thêåt coá àõa
nguåc”.
Thaánh nûä hoãi rùçng: “Nay töi laâm
sao àïí àûúåc àïën chöën àõa nguåc àoá?”.
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Vö Àöåc àaáp rùçng: “Nïëu khöng phaãi
sûác oai thêìn(17), cêìn phaãi do nghiïåp lûåc.
Ngoaâi hai àiïìu naây ra ùæt khöng bao giúâ
coá thïí àïën àoá àûúåc”.
Thaánh nûä laåi hoãi: “Duyïn cúá vò
sao maâ nûúác trong biïín naây söi suâng
suåc nhû thïë, vaâ coá nhûäng ngûúâi töåi
cuâng vúái caác thuá dûä?”.
Vö Àöåc àaáp rùçng: “Nhûäng ngûúâi
töåi trong biïín naây laâ nhûäng keã taåo aác
úã coäi Diïm-phuâ-àïì múái chïët, trong
khoaãng böën mûúi chñn ngaây khöng
ngûúâi kïë tûå àïí laâm cöng àûác, hêìu cûáu
vúát khöí naån cho; luác söëng, keã àoá laåi
khöng laâm àûúåc nhên laânh naâo caã.
Vò thïë nïn cûá theo nghiïåp aác cuãa
hoå àaä gêy taåo maâ caãm lêëy baáo khöí úã
àõa nguåc, tûå nhiïn hoå phaãi löåi qua
biïín naây.
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Caách biïín naây mûúâi muön do
tuêìn(18) vïì phña Àöng, laåi coá möåt caái
biïín, nhûäng sûå thöëng khöí trong biïín
àoá gêëp böåi hún biïín naây.
Phña Àöng cuãa biïín àoá laåi coá möåt
caái biïín nûäa, sûå thöëng khöí trong àoá
caâng tröåi hún.
Àoá àïìu laâ do nhûäng nghiïåp nhên
xêëu xa cuãa ba nghiïåp(19) maâ caãm vúâi
ra, àöìng goåi laâ biïín nghiïåp, chñnh laâ
ba caái biïín naây vêåy”.
Thaánh nûä laåi hoãi quyã vûúng Vö
Àöåc rùçng: “Àõa nguåc úã àêu?”.
Vö Àöåc àaáp rùçng: “Trong ba caái
biïín àoá àïìu laâ àõa nguåc, nhiïìu àïën söë
trùm nghòn, möîi nguåc àïìu khaác nhau.
Vïì àõa nguåc lúán thúâi coá 18 chöî, bêåc kïë
àoá coá 500 chöî àuã khöng lûúâng sûå khöí
súã, bêåc kïë nûäa coá àïën nghòn trùm cuäng

PHẨM THỨ NHẤT

THẦN THÔNG TRÊN CUNG TRỜI ĐAO LỢI

41

àêìy khöng lûúâng sûå thöëng khöí”.
Thaánh nûä laåi hoãi quyã vûúng rùçng:
“Thên mêîu cuãa töi múái khuêët gêìn àêy,
khöng roä thêìn höìn cuãa ngûúâi phaãi sa
vaâo chöën naâo?”.
Quyã vûúng hoãi Thaánh nûä rùçng:
“Thên mêîu cuãa Böì-taát khi coân söëng
quen laâm nhûäng nghiïåp gò?”.
Thaánh nûä àaáp rùçng: “Thên mêîu
cuãa töi mï tñn taâ àaåo, khinh chï ngöi
Tam baão, hoùåc coá luác taåm thúâi tin
Chaánh phaáp, xong röìi chùèng kñnh.
Dêìu khuêët khöng bao lêu, maâ chûa roä
àoåa laåc vaâo àêu?”.
Vö Àöåc hoãi rùçng: “Thên mêîu cuãa
Böì-taát tïn hoå laâ gò?”.
Thaánh nûä àaáp rùçng: “Thên phuå
vaâ thên mêîu cuãa töi àïìu doâng doäi
baâ-la-mön. Thên phuå töi hiïåu laâ Thi
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La Thiïån Kiïën. Thên mêîu töi hiïåu laâ
Duyïåt Àïë Lúåi”.
Vö Àöåc chùæp tay thûa Thaánh nûä
rùçng: “Xin Thaánh nûä haäy trúã vïì, chúá
àem loâng thûúng nhúá, buöìn rêìu quaá
lùæm nûäa. Töåi nûä Duyïåt Àïë Lúåi àûúåc
sanh lïn coäi trúâi àïën nay àaä ba ngaây
röìi.
Nghe noái nhúâ con gaái cuãa ngûúâi
coá loâng hiïëu thuêån, vò meå maâ sùæm sûãa
lïî vêåt, tu taåo phûúác laânh, cuáng dûúâng
chuâa thaáp thúâ Àûác Giaác Hoa Àõnh Tûå
Taåi Vûúng Nhû Lai. Chùèng phaãi chó
riïng thên mêîu cuãa Böì-taát àùång thoaát
khoãi àõa nguåc, maâ ngaây àoá, nhûäng töåi
nhên Vö Giaán cuäng àïìu àûúåc vui veã,
àöìng àùång thaác sanh caã”.
Noái xong, Quyã vûúng chùæp tay
chaâo Thaánh nûä maâ caáo lui.
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Bêëy giúâ, Thaánh nûä dûúâng chiïm
bao chúåt tónh, roä biïët viïåc àoá röìi, beân
àöëi trûúác thaáp tûúång cuãa Àûác Giaác
Hoa Àõnh Tûå Taåi Vûúng Nhû Lai maâ
phaát thïå nguyïån röång lúán rùçng: “Töi
nguyïån tûâ nay nhêîn àïën àúâi võ lai,
nhûäng chuáng sanh mùæc phaãi töåi khöí,
thò töi lêåp ra nhiïìu phûúng chûúác laâm
cho chuáng àoá àûúåc giaãi thoaát”.
Àûác Phêåt baão ngaâi Vùn Thuâ Sû
Lúåi rùçng: “Quyã vûúng Vö Àöåc trûúác
àoá nay chñnh laâ öng Taâi Thuã Böì-taát.
Coân Thaánh nûä baâ-la-mön àoá, nay laâ
Àõa Taång Böì-taát vêåy”.

KINH ÀÕA TAÅNG BÖÌ TAÁT
BÖÍN NGUYÏåN
PHÊN THÊN TÊÅP HÖÅI
PHÊÍM THÛÁ HAI
1. HOÁA THÊN CUÂNG QUYÏËN THUÖÅC
Luác àoá phên thên Àõa Taång Böìtaát úã caác núi coá àõa nguåc trùm nghòn
muön ûác bêët khaã tû, bêët khaã nghõ, bêët
khaã lûúång, bêët khaã thuyïët, vö lûúång vö
söë thïë giúái àïìu àïën höåi hoåp taåi cung
trúâi Àao Lúåi.
Do nhúâ thêìn lûåc cuãa Nhû Lai,
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phên thên àoá hiïåp vúái nhûäng chuáng
àaä àûúåc giaã i thoaá t ra khoã i chöë n
nghiïå p àaå o úã mûúâ i phûúng, cuä n g
àïì u àöng àïë n söë nghòn muön ûá c
na-do-tha, àöì n g cêì m hûúng hoa
àïë n cuá n g dûúâ n g Phêå t .
Nhûäng chuáng cuâng àïën vúái phên
thên àoá thaãy àïìu nhúâ Àõa Taång Böìtaát giaáo hoáa, laâm cho truå núi àaåo Vö
thûúång Chaánh àùèng Chaánh giaác, troån
khöng coân thöëi chuyïín.
Nhûäng chuáng àoá tûâ kiïëp lêu xa
àïën nay, tröi lùn trong voâng sanh tûã
úã trong saáu àûúâng, chõu nhûäng àiïìu
khöí súã khöng coá luác naâo taåm ngûâng
dûát, nhúâ loâng tûâ bi lúán vaâ thïå nguyïån
sêu daây cuãa ngaâi Àõa Taång Böì-taát, nïn
têët caã àïìu chûáng àûúåc àaåo quaã.
Àaåi chuáng àoá khi àaä àïën cung
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trúâi Àao Lúåi, loâng hoå vui mûâng húán
húã, chiïm ngûúäng Àûác Nhû Lai mùæt
nhòn maäi khöng rúâi.

2. ÀÛÁC NHÛ LAI AN UÃI, UÃY THAÁC
Bêëy giúâ, Thïë Tön giú tay sùæc vaâng
xoa àaãnh cuãa hoáa thên Àõa Taång Àaåi
Böì-taát trong trùm nghòn muön ûác bêët
khaã tû, bêët khaã nghõ, bêët khaã lûúång,
bêët khaã thuyïët, vö lûúång vö söë thïë giúái
maâ daåy rùçng: “Ta úã trong àúâi aác nguä
trûúåc, giaáo hoáa nhûäng chuáng sanh
cang cûúâng nhû thïë, laâm cho loâng
chuáng noá àiïìu phuåc, boã taâ vïì chaánh;
nhûng trong mûúâi phêìn vêîn coân möåt
hai phêìn chuáng sanh quen theo taánh
aác.
Muöën àöå chuáng àoá, Ta cuäng phên
nghòn trùm ûác thên, lêåp ra nhiïìu
phûúng chûúác. Trong chuáng sanh àoá,
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hoùåc coá ngûúâi cùn taánh saáng leå, nghe
phaáp cuãa Ta thúâi liïìn tñn nhêån; hoùåc
coá ngûúâi phaãi ên cêìn khuyïn baão múái
thaânh tûåu àûúåc thiïån quaã; hoùåc coá keã
vò töåi nghiïåp quaá nùång nïn chùèng àem
loâng kñnh tin, ngûúäng möå. Ta phên
ra nhiïìu thên àöå thoaát nhûäng haång
chuáng sanh möîi möîi sai khaác nhû thïë.
Hoùåc hiïån ra thên trai, hoùåc hiïån
ra thên gaái, hoùåc hiïån ra thên trúâi,
röìng, hoùåc hiïån ra thên quyã, thêìn,
hoùåc hiïån ra rûâng, nuái, söng, ngoâi, ao,
raåch, suöëi laâm lúåi ñch cho moåi ngûúâi,
àïí röìi àöå hoå àûúåc giaãi thoaát.
Hoùåc hiïån ra thên Thiïn Àïë, hoùåc
hiïån ra thên trúâi Phaåm Vûúng, hoùåc
hiïån ra thên vua Chuyïín Luên, hoùåc
hiïån ra thên quöëc vûúng, hoùåc hiïån
ra thên cû sô, hoùåc hiïån ra thên tïí
phuå, hoùåc hiïån ra thên caác haâng quan
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thuöåc, hoùåc hiïån ra thên Tyâ-kheo, Tyâkheo-ni, Ûu-baâ-tùæc, Ûu-baâ-di.
Nhêîn àïën hiïån ra nhûäng thên
Thanh vùn, La-haán, Bñch-chi Phêåt
vaâ Böì-taát àïí hoáa àöå chuáng sanh, chûá
chùèng phaãi chó coá thên Phêåt hiïån ra
trûúác chuáng thöi àêu!
Àõa Taång! Öng xem Ta àaä traãi
qua bao söë kiïëp nhoåc nhùçn, àöå thoaát
nhûäng chuáng sanh cang cûúâng àêìy töåi
khöí khoá khai hoáa nhû thïë. Ngoaâi ra,
nhûäng keã chûa àiïìu phuåc àûúåc, thúâi
phaãi theo nghiïåp thoå baáo.
Nïëu khi chuáng noá coá bõ àoåa vaâo
àûúâng dûä, chõu nhiïìu sûå thöëng khöí,
thúâi öng nïn nghô nhúá Ta úã cung trúâi
Àao Lúåi ên cêìn phoá chuác àêy maâ gùæng
àöå chuáng sanh, laâm cho chuáng sanh
trong coäi Ta-baâ naây àïën luác Phêåt Di
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Lùåc ra àúâi àïìu àùång giaãi thoaát khoãi
hùèn caác àiïìu khöí, gùåp Phêåt, àûúåc Àûác
Phêåt thoå kyá”.
Bêëy giúâ, nhûäng hoáa thên Àõa
Taång Böì-taát úã caác thïë giúái hiïåp chung
laåi möåt hònh, rúi lïå thûúng caãm maâ
baåch cuâng Àûác Phêåt rùçng: Tûâ söë kiïëp
lêu xa àïën nay, con nhúâ Àûác Thïë Tön
tiïëp àöå, dùæt dòu laâm cho con àûúåc thêìn
lûåc chùèng thïí nghô baân, àêìy àuã trñ huïå
röång lúán.
Con phên hiïån thên hònh ra úã
cuâng khùæp trùm nghòn muön ûác hùçng
haâ sa thïë giúái. Trong möîi thïë giúái hoáa
hiïån trùm nghòn muön ûác thên. Möîi
thên àoá hoáa àöå trùm nghòn muön ûác
ngûúâi, laâm cho quy kñnh ngöi Tam
baão, khoãi hùèn voâng sanh tûã, hûúãng
vui Niïët-baân.
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Nhûäng chuáng sanh naâo úã núi Phêåt
phaáp chó laâm viïåc laânh bùçng möåt súåi
löng, möåt gioåt nûúác, möåt haåt caát, möåt
buåi nhoã, hoùåc chó bùçng chûâng maãy
löng toác, con àïìu àöå thoaát lêìn lêìn,
laâm cho chuáng noá àûúåc lúåi ñch lúán.
“Cuái mong Àûác Nhû Lai chúá vò
nhûäng chuáng sanh aác nghiïåp trong
àúâi sau maâ sanh loâng lo lùæng!... ”.
“Cuái mong Àûác Nhû Lai chúá vò
nhûäng chuáng sanh aác nghiïåp trong
àúâi sau maâ sanh loâng lo lùæng!... ”.
Ngaâi Àõa Taång Böì-taát baåch cuâng
Àûác Phêåt ba lêìn nhû thïë.
Luác êëy, Àûác Phêåt khen ngaâi Àõa
Taång Böì-taát rùçng: “Hay thay! Hay
thay! Ta höå trúå cho öng àûúåc toaåi
nguyïån. Tûâ söë kiïëp lêu xa àïën nay
thûúâng phaát nguyïån röång lúán, cûáu àöå
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têët caã chuáng sanh xong röìi, thúâi öng
liïìn chûáng quaã Böì-àïì”.

KINH ÀÕA TAÅNG BÖÌ TAÁT
BÖÍN NGUYÏåN
QUAÁN CHUÁNG SANH NGHIÏåP DUYÏN
PHÊÍM THÛÁ BA
1. PHÊÅT MÊÎU THÛA HOÃI
Luác àoá, Àûác Phêåt mêîu laâ baâ Ma
Gia phu nhên chùæp tay cung kñnh maâ
hoãi ngaâi Àõa Taång Böì-taát: “Thaánh giaã!
Chuáng sanh trong coäi Diïm-phuâ-àïì
taåo nghiïåp sai khaác, caãm thoå quaã baáo
ra thïë naâo?”.
Ngaâi Àõa Taång Böì-taát àaáp rùçng:
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“Trong nghòn muön thïë giúái cho
àïën quöëc àöå, hoùåc núi thúâi coá àõa
nguåc, núi thúâi khöng coá àõa nguåc, hoùåc
núi thúâi coá haâng nûä nhên, núi thúâi
khöng coá haâng nûä nhên, hoùåc núi coá
Phêåt phaáp, núi thúâi khöng Phêåt phaáp,
nhêîn àïën bêåc Thanh vùn vaâ Bñch-chi
Phêåt v.v... cuäng sai khaác nhû thïë, chûá
chùèng phaãi riïng töåi baáo núi àõa nguåc
sai khaác thöi àêu!”.
Baâ Ma Gia phu nhên laåi baåch
cuâng Böì-taát rùçng: “Töi muöën nghe töåi
baáo trong coäi Diïm-phuâ-àïì chiïu caãm
lêëy aác àaåo”.
Ngaâi Àõa Taång àaáp rùçng: “Thaánh
mêîu! Tröng mong ngaâi lùæng nghe
nhêån lêëy, töi seä lûúåc noái viïåc àoá”.
Thaánh mêîu baåch rùçng: “Xin
Thaánh giaã noái cho”.
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2. BÖÌ TAÁT LÛÚÅC THUÊÅT
Bêëy giúâ, ngaâi Àõa Taång Böì-taát
thûa Thaánh mêîu rùçng: “Danh hiïåu
cuãa nhûäng töåi baáo trong coäi Nam
Diïm-phuâ-àïì nhû dûúái àêy:
Nhû coá chuáng sanh chùèng hiïëu
thaão vúái cha meå, cho àïën giïët haåi cha
meå, keã àoá phaãi àoåa vaâo Vö Giaán àõa
nguåc, maäi àïën nghòn muön ûác kiïëp,
khöng luác naâo mong ra khoãi àûúåc.
Nhû coá chuáng sanh naâo coá loâng
aác, laâm thên Phêåt bõ thûúng chaãy maáu,
khinh chï ngöi Tam baão, chùèng kñnh
kinh àiïín, cuäng phaãi àoåa vaâo Vö Giaán
àõa nguåc, trong nghòn muön ûác kiïëp,
khöng luác naâo mong ra khoãi àûúåc.
Hoùåc coá chuáng sanh xêm töín cuãa
thûúâng truå, ö phaåm Tùng, Ni, hoùåc tûá
tònh laâm sûå dêm loaån trong chöën chuâa
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chiïìn, hoùåc giïët, hoùåc haåi... Nhûäng
chuáng sanh àoá phaãi àoåa vaâo Vö Giaán
àõa nguåc, trong nghòn muön ûác kiïëp,
khöng luác naâo mong ra khoãi àûúåc.
Nhû coá chuáng sanh giaã laâm thêìy
Sa-mön kyâ thêåt têm chùèng phaãi Samön, laåm duång cuãa thûúâng truå, traái
phaåm giúái luêåt, gaåt gêîm haâng baåch y,
taåo nhiïìu àiïìu töåi aác. Haång ngûúâi nhû
thïë phaãi àoåa vaâo Vö Giaán àõa nguåc,
trong nghòn muön ûác kiïëp, khöng luác
naâo mong ra khoãi àûúåc.
Hoùåc coá chuáng sanh tröåm cùæp
nhûäng taâi vêåt, luáa gaåo, àöì ùn uöëng, y
phuåc v.v... cuãa thûúâng truå, cho àïën
khöng cho maâ lêëy möåt vêåt, keã àoá phaãi
àoåa vaâo Vö Giaán àõa nguåc, trong nghòn
muön ûác kiïëp, khöng luác naâo mong ra
khoãi àûúåc.
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Ngaâi Àõa Taång Böì-taát thûa rùçng:
“Thaánh mêîu! Nïëu coá chuáng sanh naâo
phaåm nhûäng töåi nhû trïn àoá thúâi phaãi
àoåa vaâo àõa nguåc Nguä Vö Giaán, cêìu
taåm ngûâng sûå àau khöí chûâng khoaãng
möåt niïåm cuäng khöng àûúåc”.
Baâ Ma Gia phu nhên laåi baåch
cuâng Àõa Taång Böì-taát: “Thïë naâo laâ Vö
Giaán àõa nguåc?”.
Ngaâi Àõa Taång Böì-taát thûa rùçng:
Thaánh mêîu! Bao nhiïu àõa nguåc úã
trong nuái Thiïët Vi, lúán coá 18 chöî, thûá
kïë àoá coá 500 chöî, danh hiïåu àïìu riïng
khaác nhau, thûá kïë laåi coá nghòn trùm,
danh hiïåu cuäng àïìu riïng khaác nhau.
Noái vïì àõa nguåc Vö Giaán àoá, giaáp
voâng nguåc thaânh hún taám muön dùåm,
thaânh àoá thuêìn bùçng sùæt cao àïën
möåt muön dùåm. Lûãa chaáy trïn thaânh
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khöng coá chöî naâo húã tröëng. Trong
nguåc thaânh àoá coá caác nhaâ nguåc liïn
tiïëp nhau, àïìu coá danh hiïåu sai khaác.
Riïng coá möåt súã nguåc tïn laâ Vö Giaán.
Nguåc naây chêu vi möåt muön taám nghòn
dùåm, tûúâng nguåc cao möåt nghòn dùåm,
toaân bùçng sùæt caã. Lûãa chaáy hûåc húã suöët
trïn suöët dûúái. Trïn tûúâng nguåc rùæn
sùæt, choá sùæt phun lûãa àuöíi nhau, chaåy
bïn naây sang bïn kia.
Trong nguåc coá giûúâng röång khùæp
muön dùåm. Möåt ngûúâi thoå töåi thúâi
tûå thêëy thên mònh nùçm àêìy chêåt caã
giûúâng, àïën nghòn muön ngûúâi thoå
töåi cuäng àïìu tûå thêëy thên cuãa mònh
nùçm àêìy chêåt caã trïn giûúâng. Àoá laâ do
vò nhûäng töåi nghiïåp àaä taåo ra noá caãm
vúâi nhû thïë.
Laåi nhûäng ngûúâi töåi chõu àuã sûå
khöí súã: Trùm nghòn quyã daå-xoa cuâng

PHẨM THỨ BA

QUÁN CHÚNG SANH NGHIỆP DUYÊN

59

vúái loaâi aác quyã, rùng nanh beán nhoån
dûúâng gûúm, cùåp mùæt choái saáng nhû
chúáp nhoaáng, moáng tay cûáng nhû
àöìng, moác ruöåt bùçm chùåt.
Laåi coá quyã daå-xoa khaác cêìm chôa
lúán bùçng sùæt àêm vaâo mònh ngûúâi töåi,
hoùåc àêm truáng miïång muäi, hoùåc àêm
truáng buång lûng... röìi döìi lïn trïn
khöng, lêëy chôa hûáng lêëy àïí laåi trïn
giûúâng. Laåi coá diïìu hêu bùçng sùæt möí
mùæt ngûúâi töåi.
Laåi coá rùæn sùæt cùæn àêìu ngûúâi töåi.
Núi loáng àöët khùæp trong thên thïí àïìu
lêëy àinh daâi àoáng xuöëng giûúâng, keáo
lûúäi ra röìi caây bûâa trïn àoá, löi keáo
ngûúâi töåi, nûúác àöìng àöí vaâo miïång,
dêy sùæt noáng àoã quêën lêëy thên ngûúâi
töåi, möåt ngaây möåt àïm muön lêìn chïët
muön lêìn söëng laåi. Do vò töåi nghiïåp
maâ caãm lêëy nhû thïë, traãi qua ûác kiïëp
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khöng luác naâo mong ra khoãi àûúåc.
Luác thïë giúái naây hû hoaåi thúâi sanh
nhúâ qua àõa nguåc úã thïë giúái khaác. Luác
thïë giúái khaác àoá hû hoaåi thúâi laåi sanh
vaâo coäi khaác nûäa. Luác coäi khaác àoá hû
hoaåi thúâi cuäng xoay vêìn sanh vaâo coäi
khaác. Àïën khi thïë giúái naây thaânh xong
thúâi sanh trúã vïì thïë giúái naây. Nhûäng
sûå töåi baáo trong nguåc Vö Giaán nhû thïë
àoá.
Laåi àõa nguåc àoá do coá nùm àiïìu
nghiïåp caãm nïn kïu laâ Vö Giaán. Nùm
àiïìu àoá laâ nhûäng gò?
1. Töåi nhên trong àoá chõu khöí
ngaây lêîn àïm, cho àïën traãi qua söë
kiïëp khöng luác naâo ngûâng ngúát, nïn
goåi laâ Vö Giaán.
2. Möåt ngûúâi töåi thên àêìy chêåt
caã nguåc, nhiïìu ngûúâi töåi möîi möîi thên
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cuäng àïìu chêåt àêìy caã nguåc, nïn goåi laâ
Vö Giaán.
3. Nhûäng khñ cuå àïí haânh hònh töåi
nhên nhû: Chôa ba, gêåy, diïìu hêu, rùæn,
soái, choá, cöëi giaä, cöëi xay, cûa, àuåc, dao
maác, chaão dêìu söi, lûúái sùæt, dêy sùæt,
lûâa sùæt, ngûåa sùæt, da söëng niïìn àêìu,
nûúác sùæt noáng rûúái thên, àoái thúâi ùn
hoaân sùæt noáng, khaát thúâi uöëng nûúác
sùæt söi. Tûâ nùm troån kiïëp, àïën vö söë
kiïëp, nhûäng sûå khöí súã nöëi nhau luön
khöng möåt giêy ngûâng ngúát nïn goåi laâ
Vö Giaán.
4. Khöng luêån laâ trai hay gaái,
Mûúâng, Maán, moåi rúå, giaâ treã, sang
heân, hoùåc laâ röìng, laâ trúâi, hoùåc laâ
thêìn, laâ quyã, hïî gêy töåi aác theo àoá maâ
caãm lêëy, têët caã àïìu àöìng chõu khöí nïn
goåi laâ Vö Giaán.
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5. Nïëu ngûúâi naâo bõ àoåa vaâo àõa
nguåc àoá, thúâi tûâ khi múái vaâo cho àïën
trùm nghòn kiïëp, möîi möåt ngaây àïm
muön lêìn chïët, muön lêìn söëng laåi,
muöën cêìu taåm ngûâng chûâng khoaãng
möåt niïåm cuäng khöng àùång, trûâ khi
töåi nghiïåp tiïu hïët múái àùång thoå sanh.
Do vò leä liïn miïn maäi nïn goåi laâ Vö
Giaán.
Ngaâi Àõa Taång Böì-taát thûa Thaánh
mêîu rùçng: “Noái sú lûúåc vïì àõa nguåc
Vö Giaán nhû thïë. Nïëu noái röång ra,
thúâi tïn cuãa nhûäng khñ cuå àïí haânh töåi
cuâng nhûäng sûå thöëng khöí trong àõa
nguåc àoá, dêìu àïën suöët möåt kiïëp cuäng
khöng thïí naâo noái cho hïët àûúåc”.
Baâ Ma Gia phu nhên nghe ngaâi
Àõa Taång Böì-taát noái xong, khön xiïët
lo rêìu. Baâ chùæp tay àaãnh lïî Böì-taát maâ
lui ra.

KINH ÀÕA TAÅNG BÖÌ TAÁT
BÖÍN NGUYÏåN
NGHIÏåP CAÃM CUÃA CHUÁNG SANH
PHÊÍM THÛÁ TÛ
1. BÖÌ TAÁT VÊNG CHÓ
Luác àoá, ngaâi Àõa Taång Àaåi Böì-taát
baåch cuâng Àûác Phêåt rùçng:
“Baåch Thïë Tön! Con nûúng sûác
oai thêìn cuãa Àûác Nhû Lai, nïn chia
thên hònh naây úã khùæp trùm nghòn
muön ûác thïë giúái àïí cûáu vúát têët caã
chuáng sanh bõ nghiïåp baáo.
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Nïëu khöng nhúâ sûác àaåi tûâ cuãa
Àûác Nhû Lai, thúâi chùèng coá thïí biïën
hoáa ra nhû thïë àûúåc. Nay con laåi àûúåc
Nhû Lai phoá chuác: Tûâ nay àïën khi ngaâi
A Dêåt Àa thaânh Phêåt, laâm cho chuáng
sanh trong saáu àûúâng àïìu àùång àöå
thoaát. Xin vêng! Baåch Àûác Thïë Tön!
Xin Àûác Thïë Tön chúá lo!”.
Bêëy giúâ Àûác Phêåt baão ngaâi Àõa
Taång Böì-taát rùçng: “Nhûäng chuáng
sanh maâ chûa àûúåc giaãi thoaát, taánh
thûác cuãa noá khöng àõnh, hïî quen laâm
dûä thúâi kïët thaânh nghiïåp baáo dûä, coân
quen laâm laânh thúâi kïët thaânh quaã baáo
laânh.
Laâm laânh cuâng laâm dûä, tuây theo
caãnh duyïn maâ sanh ra, lùn maäi trong
nùm àûúâng khöng luác naâo taåm ngûâng
ngúát, mï lêìm chûúáng naån traãi àïën
kiïëp söë nhiïìu nhû vi trêìn.
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Vñ nhû loaâi caá búi löåi trong lûúái,
theo doâng nûúác chaãy, thoaåt hoùåc taåm
àûúåc ra, röìi laåi mùæc vaâo lûúái. Vò thïë
nïn Ta phaãi lo nghô àïën nhûäng chuáng
sanh àoá.
Àúâi trûúác öng troát àaä lêåp nguyïån,
traãi qua nhiïìu kiïëp phaát thïå röång lúán,
àöå hïët caã haâng chuáng sanh bõ töåi khöí,
thúâi Ta coân lo gò!”.

2. ÀÕNH TÛÅ TAÅI VÛÚNG BAÅCH HOÃI
Khi Àûác Phêåt daåy lúâi nhû thïë
xong, trong Phaáp höåi coá võ Àaåi Böì-taát
hiïåu laâ Àõnh Tûå Taåi Vûúng ra baåch
cuâng Àûác Phêåt rùçng:
“Baåch Thïë Tön! Tûâ nhiïìu kiïëp
àïën nay, ngaâi Àõa Taång Böì-taát àaä phaát
thïå nguyïån gò, maâ nay àûúåc Àûác Thïë
Tön ên cêìn ngúåi khen nhû thïë? Cuái
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mong Àûác Thïë Tön lûúåc noái cho”.
Bêëy giúâ, Àûác Thïë Tön baão ngaâi
Àõnh Tûå Taåi Vûúng Böì-taát: “Lùæng
nghe! Lùæng nghe! Phaãi kheáo suy xeát
àoá, Ta seä vò öng maâ giaäi baây roä raâng”.

3. ÖNG VUA NÛÚÁC LÊN CÊÅN
Vö lûúång vö söë na-do-tha bêët khaã
thuyïët kiïëp vïì thuúã trûúác, luác àoá coá
Àûác Phêåt ra àúâi hiïåu laâ Nhêët Thiïët Trñ
Thaânh Tûåu Nhû Lai, ÛÁng Cuáng, Chaánh
Biïën Tri, Minh Haånh Tuác, Thiïån Thïå,
Thïë Gian Giaãi, Vö Thûúång Sô, Àiïìu
Ngûå Trûúång Phu, Thiïn Nhên Sû,
Phêåt Thïë Tön.
Àûác Phêåt àoá thoå saáu muön kiïëp.
Khi ngaâi chûa xuêët gia, thúâi ngaâi laâm
vua möåt nûúác nhoã kia, kïët baån cuâng
vúái vua nûúác lên cêån; hai vua àöìng
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thûåc haânh mûúâi haånh laânh(20), laâm lúåi
ñch cho nhên dên.
Nhên dên trong nûúác lên cêån àoá
phêìn nhiïìu taåo nhûäng viïåc aác. Hai vua
cuâng nhau baân tñnh, tòm nhûäng phûúng
chûúác àïí dùæt dòu dên chuáng êëy.
Möåt öng phaát nguyïån: “Töi
nguyïån súám thaânh Phêåt, seä àöå dên
chuáng êëy laâm cho àïìu àûúåc giaãi thoaát
khöng coân thûâa”.
Möåt öng phaát nguyïån: “Nhû töi
chùèng trûúác àöå nhûäng keã töåi khöí,
laâm cho àïìu àùång an vui, chûáng quaã
Böì-àïì, thúâi töi nguyïån chûa chõu
thaânh Phêåt”.
Àûác Phêåt baão ngaâ i Àõnh Tûå Taå i
Vûúng Böì-taát rùçn g: “Öng vua phaá t
nguyïå n súám thaân h Phêå t àoá , chñnh
laâ Àûá c Nhêët Thiïët Trñ Thaâ nh Tûå u
Nhû Lai.
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Coân öng vua phaát nguyïån àöå chûa
hïët nhûäng chuáng sanh töåi khöí thúâi
chûa nguyïån thaânh Phêåt àoá, chñnh laâ
ngaâi Àõa Taång Böì-taát àêy vêåy”.

4. QUANG MUÅC CÛÁU MEÅ
Laåi vö lûúång vö söë kiïëp vïì thuúã
trûúác, coá Àûác Phêåt ra àúâi hiïåu laâ Liïn
Hoa Muåc Nhû Lai. Àûác Phêåt àoá thoå
böën mûúi kiïëp.
Trong thúâi Maåt phaáp, coá möåt
võ La-haán phûúác àûác cûáu àöå chuáng
sanh. Nhên vò ài tuêìn tûå giaáo hoáa moåi
ngûúâi, La-haán gùåp möåt ngûúâi nûä tïn
laâ Quang Muåc, naâng naây sùæm sûãa àöì
ùn cuáng dûúâng La-haán.
La-haán thoå cuáng röìi hoãi: “Naâng
muöën nhûäng gò?”.
Quang Muåc thûa rùçng: “Ngaây
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thên mêîu töi khuêët, töi laâm viïåc phûúác
thiïån àïí nhúâ àoá maâ cûáu vúát thên mêîu
töi, chùèng roä thên mêîu töi thaác sanh
vaâo àûúâng naâo?”.
La-haán nghe noái caãm thûúng,
beân nhêåp àõnh quan saát, thúâi thêëy baâ
meå cuãa Quang Muåc àoåa vaâo chöën àõa
nguåc rêët khöí súã.
La-haán hoãi Quang Muåc rùçng:
“Thên mêîu ngûúi luác sanh tiïìn àaä laâm
nhûäng haånh nghiïåp gò, maâ nay phaãi
àoåa vaâo chöën àõa nguåc rêët khöí súã nhû
thïë?”.
Quang Muåc thûa rùçng: “Ngaây coân
söëng, thên mêîu töi chó ûa ùn thõt loaâi
caá traånh, phêìn nhiïìu laâ hay ùn caá con
vaâ traånh con, hoùåc chiïn, hoùåc nêëu,
tha höì maâ ùn cho thoãa maän. Nïëu tñnh
àïëm söë caá traånh cuãa ngûúâi àaä ùn thúâi
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àïën hún nghòn muön. Xin Tön giaã
thûúng xoát chó daåy phaãi laâm caách naâo
àïí cûáu thên mêîu töi?”.
La-haán xoát thûúng beân daåy
phûúng chûúác, ngaâi khuyïn Quang
Muåc rùçng: “Ngûúi phaãi àem loâng chñ
thaânh maâ niïåm Àûác Thanh Tõnh Liïn
Hoa Muåc Nhû Lai vaâ veä àùæp hònh tûúång
Àûác Phêåt, thúâi keã coân cuâng ngûúâi mêët
àïìu àûúåc phûúác lúåi”.
Quang Muåc nghe xong liïìn xuêët
tiïìn cuãa hoåa tûúång Phêåt maâ thúâ cuáng.
Naâng laåi àem loâng cung kñnh, khoác
than chiïm ngûúäng, àaãnh lïî tûúång
Phêåt.
Àïm àoá, naâng chiïm bao thêëy
thên cuãa Àûác Phêåt sùæc vaâng saáng choái
nhû hoân nuái Tu-di. Àûác Phêåt phoáng
aánh saáng maâ baão Quang Muåc rùçng:
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“Chùèng bao lêu àêy thên mêîu ngûúi
seä thaác sanh vaâo trong nhaâ cuãa ngûúi,
khi vûâa biïët àoái laånh thúâi liïìn biïët
noái”.
Sau àoá, àûáa túá gaái trong nhaâ sinh
möåt àûáa con trai, chûa àêìy ba ngaây
àaä biïët noái. Treã àoá buöìn khoác maâ noái
vúái Quang Muåc rùçng: “Nghiïåp duyïn
trong voâng sanh tûã phaãi tûå laänh lêëy
quaã baáo. Töi laâ meå cuãa ngûúâi, lêu nay
úã chöën töëi tùm. Tûâ khi vônh biïåt ngûúâi,
töi phaãi àoåa vaâo àaåi àõa nguåc.
Nhúâ phûúác lûåc cuãa ngûúâi, nïn
nay àûúåc thoå sanh laâm keã haå tiïån, laåi
thïm söë maång ngùæn nguãi, nùm mûúâi
ba tuöíi àêy seä bõ àoåa vaâo àõa nguåc
nûäa. Ngûúâi coá phûúng thïë gò laâm cho
töi thoaát àûúåc khoãi nöîi khöí súã?”.
Nghe àûáa treã noái, Quang Muåc biïët
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chùæc laâ meå mònh. Naâng ngheån ngaâo
khoác loác maâ noái vúái àûáa treã rùçng: “Àaä
laâ meå cuãa töi, thúâi phaãi tûå biïët töåi cuãa
mònh, àaä gêy taåo haånh nghiïåp chi maâ
bõ àoåa vaâo àõa nguåc nhû thïë?”.
Àûáa treã àaáp rùçng: “Do hai nghiïåp:
Giïët haåi sinh vêåt vaâ chï bai mùæng nhiïëc
maâ thoå baáo khöí. Nïëu khöng nhúâ phûúác
àûác cuãa ngûúâi cûáu naån cho töi, thúâi cûá
theo töåi nghiïåp àoá vêîn coân chûa àûúåc
thoaát khöí”.
Quang Muåc hoãi rùçng: “Nhûäng
viïåc töåi baáo trong àõa nguåc ra laâm
sao?”.
Àûáa treã àaáp rùçng: “Nhûäng viïåc
töåi khöí noái ra caâng bêët nhêîn, dêìu àïën
trùm nghòn nùm cuäng khöng thuêåt
hïët àûúåc”.
Quang Muåc nghe xong, than khoác
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rúi lïå maâ baåch cuâng giûäa hû khöng
rùçng: “Nguyïån cho thên mêîu töi khoãi
hùèn àõa nguåc, khi maän mûúâi ba tuöíi
khöng coân coá troång töåi cuäng khöng
coân àoåa vaâo aác àaåo nûäa.
Xin chû Phêåt trong mûúâi phûúng
thûúng xoát chûáng minh cho töi, vò meå
maâ töi phaát nguyïån röång lúán nhû vêìy:
Nhû thên mêîu töi khoãi hùèn chöën
tam àöì vaâ haång haå tiïån cuâng thên gaái,
cuâng kiïëp khöng coân thoå nhûäng quaã
baáo xêëu àoá nûäa, töi àöëi trûúác tûúång cuãa
Àûác Thanh Tõnh Liïn Hoa Muåc Nhû
Lai maâ phaát lúâi nguyïån rùçng: Tûâ ngaây
nay nhêîn vïì sau, àïën trùm nghòn muön
ûác kiïëp, trong nhûäng thïë giúái naâo maâ
caác haâng chuáng sanh bõ töåi khöí núi àõa
nguåc cuâng ba aác àaåo, töi nguyïån cûáu
vúát chuáng àoá laâm cho têët caã àïìu thoaát
khoãi chöën aác àaåo: Àõa nguåc, suác sanh
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vaâ ngaå quyã v.v...
Nhûäng keã mùæc phaãi töåi baáo nhû
thïë thaânh Phêåt caã röìi, vêåy sau töi múái
thaânh bêåc Chaánh giaác”.
Quang Muåc phaát nguyïån àoá xong,
liïìn nghe tiïëng cuãa Àûác Phêåt Thanh
Tõnh Liïn Hoa Muåc Nhû Lai daåy rùçng:
“Naây Quang Muåc! Nhaâ ngûúi rêët coá
loâng tûâ mêîn, vò meå maâ phaát ra lúâi thïå
nguyïån röång lúán nhû thïë thêåt laâ hay
lùæm!
Ta quan saát thêëy meå nhaâ ngûúi
luác maän mûúâi ba tuöíi, khi boã baáo thên
naây seä thaác sanh laâm ngûúâi Phaåm chñ,
söëng lêu trùm tuöíi. Sau àoá vaäng sanh
vïì coäi nûúác Vö Ûu, söëng lêu àïën söë
khöng thïí tñnh kïí. Sau röët seä thaânh
Phêåt, àöå nhiïìu haång ngûúâi, trúâi, söë
àöng nhû söë caát söng Hùçng”.
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Àûác Phêåt baão ngaâi Àõnh Tûå Taåi
Vûúng Böì-taát rùçng: “Võ La-haán phûúác
laânh àöå Quang Muåc thuúã àoá, nay
chñnh laâ Vö Têån YÁ Böì-taát. Thên mêîu
cuãa Quang Muåc laâ ngaâi Giaãi Thoaát Böìtaát. Coân Quang Muåc thúâi laâ ngaâi Àõa
Taång Böì-taát àêy vêåy. Trong nhiïìu kiïëp
lêu xa vïì trûúác, ngaâi coá loâng tûâ mêîn,
phaát ra hùçng haâ sa söë lúâi thïå nguyïån
àöå khùæp chuáng sanh nhû thïë.
Trong àúâi sau, nhû coá chuáng sanh
khöng laâm laânh maâ laâm aác, nhêîn àïën
keã chùèng tin luêåt nhên quaã, keã taâ dêm,
voång ngûä, keã lûúäng thiïåt, aác khêíu,
keã huãy baáng Àaåi thûâa. Nhûäng chuáng
sanh coá töåi nghiïåp nhû thïë chùæc phaãi
bõ àoåa vaâo aác àaåo.
Nïëu gùåp àûúåc haâng thiïån tri thûác
khuyïn baão quy y vúái ngaâi Àõa Taång
Böì-taát chûâng trong khoaãng khaãy moáng
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tay, nhûäng chuáng sanh àoá liïìn àùång
thoaát khoãi baáo khöí núi ba aác àaåo.
Nïëu ngûúâi naâo coá thïí quy kñnh
vaâ chiïm ngûúäng, àaãnh lïî, ngúåi khen,
cuâng dêng cuáng nhûäng y phuåc, àöì
ùn, vêåt uöëng, caác thûá trên baão... thúâi
ngûúâi àoá trong trùm nghòn muön ûác
kiïëp sau, thûúâng úã coäi trúâi hûúãng thoå
sûå vui thùæng diïåu.
Hoùåc luác phûúác trúâi hïët, sanh
xuöëng chöën nhên gian, vêîn coân thûúâng
laâm võ àïë vûúng trong trùm nghòn
kiïëp, laåi nhúá àûúåc cöåi ngaânh nhên
quaã trong caác àúâi trûúác cuãa mònh.
Naây Àõnh Tûå Taåi Vûúng! Ngaâi
Àõa Taång Böì-taát coá sûác oai thêìn rêët
lúán, khöng thïí nghô baân, nhiïìu sûå lúåi
ñch cho chuáng sanh nhû thïë. Caác öng,
nhûäng bêåc Böì-taát, phaãi ghi nhúá kinh
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naây hêìu tuyïn truyïìn lûu böë röång ra”.
Ngaâi Àõnh Tûå Taåi Vûúng baåch
Àûác Phêåt rùçng: “Baåch Àûác Thïë Tön!
Xin Phêåt chúá lo. Nghòn muön ûác Àaåi
Böì-taát chuáng con àïìu coá thïí nûúng
oai thêìn cuãa Phêåt maâ tuyïn lûu röång
kinh naây núi coäi Diïm-phuâ-àïì àïí cho
lúåi ñch chuáng sanh”.
Ngaâi Àõnh Tûå Taåi Vûúng Böì-taát
baåch vúái Àûác Phêåt xong, beân cung
kñnh chùæp tay lïî Phêåt maâ lui ra.

5. TÛÁ THIÏN VÛÚNG HOÃI PHÊÅT
Bêëy giúâ, böën öng Thiïn vûúng
àöìng tûâ chöî ngöìi àûáng dêåy cung kñnh
chùæp tay maâ baåch cuâng Àûác Phêåt rùçng:
“Baåch Àûác Thïë Tön! Ngaâi Àõa
Taång Böì-taát tûâ kiïëp lêu xa nhêîn laåi,
àaä phaát nguyïån röång lúán nhû thïë, taåi
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sao ngaây nay maâ vêîn àöå chûa hïët, ngaâi
laåi coân phaãi phaát lúâi nguyïån röång lúán
nûäa? Cuái mong Àûác Thïë Tön daåy cho
chuáng con roä”.
Àûác Phêåt baão böën võ Thiïn vûúng
rùçng: “Hay thay! Hay thay! Nay vò
muöën àûúåc sûå lúåi ñch cho chuáng sanh,
Ta vò caác öng cuâng chuáng thiïn nhên
úã hiïån taåi vaâ võ lai maâ noái nhûäng sûå
phûúng tiïån cuãa ngaâi Àõa Taång Böì-taát
úã trong àûúâng sanh tûã, núi Diïm-phuâàïì, úã coäi Ta-baâ thïë giúái naây, vò loâng tûâ
mêîn, xoát thûúng maâ cûáu vúát, àöå thoaát
têët caã chuáng sanh mùæc phaãi töåi khöí”.
Böën öng Thiïn vûúng baåch rùçng:
“Vêng! Baåch Àûác Thïë Tön! Chuáng con
xin muöën àûúåc nghe”.
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6. PHÛÚNG TIÏåN GIAÁO HOÁA
Àûác Phêåt baão böën öng Thiïn
vûúng rùçng: Tûâ kiïëp lêu xa nhêîn àïën
ngaây nay, ngaâi Àõa Taång Böì-taát àöå
thoaát chuáng sanh vêîn coân chûa maän
nguyïån. Ngaâi thûúng xoát chuáng sanh
mùæc töåi khöí àúâi naây, laåi quan saát vö
lûúång kiïëp vïì sau, töåi khöí cûá lêy dêy
maäi khöng dûát. Vò leä àoá nïn ngaâi laåi
phaát ra lúâi troång nguyïån.
Àõa Taång Böì-taát úã trong coäi Diïmphuâ-àïì núi thïë giúái Ta-baâ, duâng trùm
nghòn muön ûác phûúng chûúác àïí giaáo
hoáa chuáng sanh.
Naây böën öng Thiïn vûúng! Ngaâi
Àõa Taång Böì-taát nïëu gùåp keã saát haåi
loaâi sinh vêåt, thúâi ngaâi daåy roä quaã baáo
vò ûúng luåy àúâi trûúác maâ phaãi bõ chïët
yïíu. Nïëu gùåp keã tröåm cùæp, thúâi ngaâi
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daåy roä quaã baáo ngheâo khöën, khöí súã.
Nïëu gùåp keã taâ dêm, thúâi ngaâi daåy roä
quaã baáo laâm chim se seã, böì cêu, uyïn
ûúng. Nïëu gùåp keã noái lúâi thö aác, thúâi
ngaâi daåy roä quaã baáo quyïën thuöåc kònh
chöëng nhau. Nïëu gùåp keã hay khinh
chï, thúâi ngaâi daåy roä quaã baáo khöng
lûúäi, miïång lúã.
Nïëu gùåp keã noáng giêån, thúâi ngaâi
daåy roä quaã baáo thên hònh xêëu xñ taân
têåt. Nïëu gùåp keã boãn seãn, thúâi ngaâi daåy
roä quaã baáo cêìu muöën khöng àûúåc
toaåi nguyïån. Nïëu gùåp keã ùn uöëng vö
àöå, thúâi ngaâi daåy roä quaã baáo àoái khaát
nhiïìu bïånh. Nïëu gùåp keã buöng lung
sùn bùæn, thúâi ngaâi daåy roä quaã baáo kinh
haäi, àiïn cuöìng mêët maång.
Nïëu gùåp keã traái nghõch cha meå,
thúâi ngaâi daåy roä quaã baáo trúâi àêët tru
luåc. Nïëu gùåp keã àöët nuái rûâng cêy coã,
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thúâi ngaâi daåy roä quaã baáo cuöìng mï
àïën chïët. Nïëu gùåp cha gheã, meå gheã ùn
úã àöåc aác, thúâi ngaâi daåy roä quaã baáo thaác
sanh trúã laåi hiïån àúâi bõ roi voåt. Nïëu
gùåp keã duâng lûúái bùæt chim non, thúâi
ngaâi daåy roä quaã baáo cöët nhuåc chia lòa.
Nïëu gùåp keã huãy baáng Tam baão,
thúâi ngaâi daåy roä quaã baáo àui, àiïëc,
cêm, ngoång. Nïëu gùåp keã khinh chï
giaáo phaáp, thúâi ngaâi daåy roä quaã baáo úã
maäi trong aác àaåo. Nïëu gùåp keã laåm phaá
cuãa thûúâng truå, thúâi ngaâi daåy roä quaã
baáo ûác kiïëp luên höìi núi àõa nguåc. Nïëu
gùåp keã ö nhuåc ngûúâi haånh thanh tõnh
vaâ vu baáng Tùng-giaâ, thúâi ngaâi daåy roä
quaã baáo úã maäi trong loaâi suác sanh.
Nïëu gùåp keã duâng nûúác söi hay lûãa,
cheám chùåt, giïët haåi sinh vêåt, thúâi ngaâi
daåy roä quaã baáo phaãi luên höìi thûúâng
maång lêîn nhau. Nïëu gùåp keã phaá giúái,
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phaåm trai, thúâi ngaâi daåy roä quaã baáo
cêìm thuá àoái khaát.
Nïëu gùåp keã phung phñ phaá töín
cuãa caãi möåt caách phi lyá, thúâi ngaâi daåy
roä quaã baáo tiïu duâng thiïëu huåt. Nïëu
gùåp keã tao ta kiïu maån, cöëng cao, thúâi
ngaâi daåy roä quaã baáo heân haå bõ ngûúâi
sai khiïën.
Nïëu gùåp keã àêm choåc, gêy göí,
thúâi ngaâi daåy roä quaã baáo khöng lûúäi
hay trùm lûúäi. Nïëu gùåp keã taâ kiïën, mï
tñn, thúâi ngaâi daåy roä quaã baáo thoå sanh
vaâo chöën heão laánh.
Nhûäng chuáng sanh trong coäi
Diïm-phuâ-àïì, tûâ núi thên khêíu yá taåo
aác, kïët quaã trùm nghòn muön sûå baáo
ûáng nhû thïë, nay chó noái sú lûúåc àoá
thöi. Nhûäng nghiïåp caãm sai khaác cuãa
chuáng sanh trong chöën Diïm-phuâ-àïì
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nhû thïë, Àõa Taång Böì-taát duâng trùm
nghòn phûúng chûúác àïí giaáo hoáa àoá.
Nhûäng chuáng sanh êëy trûúác phaãi
chõu lêëy caác quaã baáo nhû thïë, sau laåi
àoåa vaâo àõa nguåc, traãi qua nhiïìu kiïëp
khöng luác naâo thoaát khoãi. Vò thïë nïn
caác öng laâ bêåc höå vïå ngûúâi cuâng baão
trúå coäi nûúác, chúá àïí nhûäng nghiïåp
chûúáng àoá noá laâm mï hoùåc chuáng
sanh.
Böën öng Thiïn vûúng nghe xong,
rúi lïå than thúã chùæp tay lïî Phêåt maâ lui
ra.
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KINH ÀÕA TAÅNG BÖÌ TAÁT
BÖÍN NGUYÏåN
QUYÏÍN THÛÚÅNG HÏËT
Böín nguyïån Àõa Taång,
Àao Lúåi thiïn cung,
Thêìn thöng hiïín hoáa
àöå quêìn möng,
Àúâi nguä trûúåc khoá thöng,
Chuáng sanh cang cûúâng,
Ham vui khöí vö cuâng.
Nam-mö Thûúâng Truå Thêåp
Phûúng Phêåt. (3 lêìn) (C)
Nam-mö Àaåi Nguyïån Àõa Taång
Vûúng Böì-taát Ma-ha-taát. (3 lêìn) (C)

KINH
ÀÕA TAÅNG BÖÌ TAÁT
BÖÍN NGUYÏÅN
QUYÏÍN TRUNG

KINH ÀÕA TAÅNG BÖÌ TAÁT
BÖÍN NGUYÏåN
DANH HIÏåU CUÃA ÀÕA NGUÅC
PHÊÍM THÛÁ NÙM
1. PHÖÍ HIÏÌN HOÃI
Luác àoá, ngaâi Phöí Hiïìn Böì-taát
thûa cuâng ngaâi Àõa Taång Böì-taát rùçng:
“Thûa Nhên giaã! Xin ngaâi vò trúâi,
röìng, baát böå vaâ têët caã chuáng sanh
úã hiïån taåi cuâng võ lai, maâ noái danh
hiïåu cuãa nhûäng àõa nguåc, laâ chöî thoå
baáo cuãa nhûäng haång chuáng sanh bõ
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töåi khöí úã trong coäi Ta-baâ cuâng Diïmphuâ-àïì naây, vaâ noái nhûäng sûå vïì quaã
baáo khöng laânh. Laâm cho chuáng sanh
trong thúâi Maåt phaáp sau naây biïët roä
nhûäng quaã baáo àoá”.
Ngaâi Àõa Taång Böì-taát àaáp rùçng:
“Thûa Nhên giaã! Nay töi nûúng oai
thêìn cuãa Àûác Phêåt cuâng oai lûåc cuãa
ngaâi maâ noái danh hiïåu cuãa caác àõa
nguåc, cuâng nhûäng sûå vïì töåi baáo vaâ aác
baáo”.

2. DANH HIÏåU CUÃA ÀÕA NGUÅC
Thûa Nhên giaã! Phûúng Àöng
cuãa Diïm-phuâ-àïì coá daäy nuái tïn laâ
Thiïët Vi. Daäy nuái àoá töëi thùèm, khöng
coá aánh saáng cuãa mùåt trúâi, mùåt trùng,
trong àoá coá àõa nguåc lúán tïn laâ Cûåc Vö
Giaán.
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Laåi coá àõa nguåc tïn laâ Àaåi A Tyâ, laåi
coá àõa nguåc tïn laâ Tûá Giaác, laåi coá àõa
nguåc tïn laâ Phi Àao, laåi coá àõa nguåc
tïn laâ Hoãa Tiïîn, laåi coá àõa nguåc tïn laâ
Giaáp Sún, laåi coá àõa nguåc tïn laâ Thöng
Thûúng.
Laåi coá àõa nguåc tïn laâ Thiïët Xa,
laåi coá àõa nguåc tïn laâ Thiïët Saâng, laåi
coá àõa nguåc tïn laâ Thiïët Ngûu, laåi coá
àõa nguåc tïn laâ Thiïët Y, laåi coá àõa nguåc
tïn laâ Thiïn Nhêîn, laåi coá àõa nguåc tïn
laâ Thiïët Lû.
Laåi coá àõa nguåc tïn laâ Dûúng
Àöìng, laåi coá àõa nguåc tïn laâ Baão Truå,
laåi coá àõa nguåc tïn laâ Lûu Hoãa, laåi coá
àõa nguåc tïn laâ Canh Thiïåt, laåi coá àõa
nguåc tïn laâ Toãa Thuã, laåi coá àõa nguåc
tïn laâ Thiïu Cûúác.
Laåi coá àõa nguåc tïn laâ Àaåm Nhaän,
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laåi coá àõa nguåc tïn laâ Thiïët Hoaân, laåi
coá àõa nguåc tïn laâ Traánh Luêån, laåi coá
àõa nguåc tïn laâ Thiïët Thuâ, laåi coá àõa
nguåc tïn laâ Àa Sên(21)...
Ngaâi Àõa Taång Böì-taát noái rùçng:
“Thûa Nhên giaã! Trong daäy nuái Thiïët
Vi coá nhûäng àõa nguåc nhû thïë söë nhiïìu
vö haån. Laåi coá àõa nguåc Kiïëu Oaán, àõa
nguåc Baåt Thiïåt, àõa nguåc Phêín Niïëu,
àõa nguåc Àöìng Toãa, àõa nguåc Hoãa
Tûúång, àõa nguåc Hoãa Cêíu, àõa nguåc
Hoãa Maä, àõa nguåc Hoãa Ngûu, àõa nguåc
Hoãa Sún, àõa nguåc Hoãa Thaåch, àõa
nguåc Hoãa Saâng, àõa nguåc Hoãa Lûúng,
àõa nguåc Hoãa Ûng, àõa nguåc Cûá Nha,
àõa nguåc Baác Bò, àõa nguåc ÊÍm Huyïët,
àõa nguåc Thiïu Thuã, àõa nguåc Thiïu
Cûúác, àõa nguåc Àaão Thñch, àõa nguåc
Hoãa ÖËc, àõa nguåc Thiïët ÖËc, àõa nguåc
Hoãa Lang...
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Nhûäng àõa nguåc nhû thïë(22), trong
àoá möîi nguåc lúán laåi coá nhûäng nguåc
nhoã, hoùåc möåt, hoùåc hai, hoùåc ba, hoùåc
böën, nhêîn àïën trùm nghòn, trong söë
àoá danh hiïåu àïìu chùèng àöìng nhau”.
Ngaâi Àõa Taång Böì-taát noái vúái ngaâi
Phöí Hiïìn Böì-taát rùçng: “Thûa Nhên
giaã! Àoá àïìu laâ do chuáng sanh trong
coäi Diïm-phuâ-àïì laâm nhûäng àiïìu aác
maâ tuây nghiïåp chiïu caãm ra nhûäng
àõa nguåc nhû thïë. Nghiïåp lûåc rêët lúán,
coá thïí saánh vúái nuái Tu-di, coá thïí sêu
dûúâng biïín caã, coá thïí ngùn àaåo Thaánh.
Vò thïë, chuáng sanh chúá khinh
àiïìu quêëy nhoã maâ cho laâ khöng töåi,
sau khi chïët àïìu coá quaã baáo, dêìu àïën
maãy muán àïìu phaãi chõu lêëy. Chñ thên
nhû cha vúái con, möîi ngûúâi cuäng theo
nghiïåp cuãa mònh maâ ài khaác àûúâng,
dêìu coá gùåp nhau cuäng chùèng bùçng
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loâng chõu khöí thay nhau.
Nay töi nûúng oai lûåc cuãa Àûác
Phêåt maâ noái sú lûúåc nhûäng sûå töåi baáo
núi àõa nguåc. Tröng mong Nhên giaã
taåm nghe lúâi àoá”.
Ngaâi Phöí Hiïìn Böì-taát àaáp rùçng:
“Dêìu tûâ lêu töi àaä roä töåi baáo núi ba
àûúâng aác àaåo röìi, nhûng töi muöën
Nhên giaã noái ra àïí laâm cho têët caã
chuáng sanh coá têm haånh aác trong àúâi
Maåt phaáp sau naây, nghe àûúåc lúâi daåy
cuãa Nhên giaã maâ biïët quy hûúáng vïì
giaáo phaáp cuãa Phêåt”.

3. TÖÅI BAÁO TRONG ÀÕA NGUÅC
Ngaâi Àõa Taång Böì-taát noái rùçng:
“Thûa Nhên giaã! Nhûäng sûå töåi baáo
trong chöën àõa nguåc nhû vêìy:
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Hoùåc coá àõa nguåc keáo lûúäi ngûúâi
töåi ra maâ cho trêu caây trïn àoá, hoùåc
coá àõa nguåc moi tim ngûúâi töåi àïí cho
quyã daå-xoa ùn, hoùåc coá àõa nguåc vaåc
dêìu söi suâng suåc nêëu thên ngûúâi töåi,
hoùåc coá àõa nguåc àöët cöåt àöìng chaáy àoã
röìi bùæt ngûúâi töåi öm lêëy.
Hoùåc coá àõa nguåc tûâng bûång lûãa
lúán bay têëp vaâo ngûúâi töåi, hoùåc coá àõa
nguåc toaân caã thuêìn laâ bùng giaá, hoùåc
coá àõa nguåc àêìy vö haån àöì phêín tiïíu,
hoùåc coá àõa nguåc lao gai chöng sùæt,
hoùåc coá àõa nguåc àêm nhiïìu giaáo lûãa.
Hoùåc coá àõa nguåc chó àêåp vai
lûng, hoùåc coá àõa nguåc chó àöët chên
tay, hoùåc coá àõa nguåc cho rùæn sùæt cuöën
cùæn, hoùåc coá àõa nguåc xua àuöíi choá
sùæt, hoùåc coá àõa nguåc àoáng aách lûâa sùæt.
Nhên giaã! Nhûäng quaã baáo nhû
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thïë, trong möîi möîi nguåc coá trùm nghòn
thûá khñ cuå àïí haânh hònh, àïìu laâ bùçng
àöìng, bùçng sùæt, bùçng àaá, bùçng lûãa. Böën
loaåi khñ cuå naây laâ do caác haånh nghiïåp
quêëy aác cuãa chuáng sanh maâ caãm vúâi
ra. Nïëu töi thuêåt roä caã nhûäng sûå viïåc
vïì töåi baáo úã àõa nguåc, thúâi trong möîi
àõa nguåc laåi coân coá trùm nghòn thûá khöí
súã, huöëng chi laâ nhiïìu nguåc.
Nay töi nûúng sûác oai thêìn cuãa
Àûác Phêåt vaâ vò Nhên giaã hoãi maâ noái sú
lûúåc nhû thïë. Nïëu noái roä caã thúâi cuâng
kiïëp noái cuäng khöng hïët”.

KINH ÀÕA TAÅNG BÖÌ TAÁT
BÖÍN NGUYÏÅN
NHÛ LAI TAÁN THAÁN
PHÊÍM THÛÁ SAÁU
1. PHÊÅT PHOÁNG QUANG DÙÅN BAÃO
Luác àoá, khùæp thên cuãa Àûác Thïë
Tön phoáng ra aánh saáng lúán, soi khùæp
àïën trùm nghòn muön ûác hùçng haâ sa
coäi nûúác cuãa chû Phêåt; trong aánh saáng
àoá vang ra tiïëng lúán baão khùæp caác coäi
nûúác cuãa chû Phêåt rùçng:
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“Têët caã haâng Àaåi Böì-taát vaâ trúâi,
röìng, quyã, thêìn v.v... lùæng nghe, höm
nay Ta khen ngúåi, rao baây nhûäng sûå
cuãa ngaâi Àõa Taång Böì-taát úã trong mûúâi
phûúng thïë giúái, hiïån ra sûác tûâ bi, oai
thêìn khöng thïí nghô baân, àïí cûáu giuáp
têët caã töåi khöí chuáng sanh.
Sau khi Ta diïåt àöå, thúâi haâng
Böì-taát Àaåi sô caác öng cuâng vúái trúâi,
röìng, quyã, thêìn v.v... nïn duâng nhiïìu
phûúng chûúác àïí giûä gòn kinh naây,
laâm cho têët caã moåi loaâi chuáng sanh
àïìu khoãi têët caã sûå khöí, maâ chûáng caãnh
vui Niïët-baân”.

2. PHÖÍ QUAÃNG THÛA THÓNH
Noái lúâi êëy xong, trong phaáp höåi
coá möåt võ Böì-taát tïn laâ Phöí Quaãng
cung kñnh chùæp tay maâ baåch cuâng

PHẨM THỨ SÁU

NHƯ LAI TÁN THÁN

97

Àûác Phêåt rùçng:
“Nay con nghe Àûác Thïë Tön ngúåi
khen ngaâi Àõa Taång Böì-taát coá àûác oai
thêìn röång lúán khöng thïí nghô baân nhû
thïë.
Tröng mong Àûác Nhû Lai laåi vò
nhûäng chuáng sanh trong thúâi Maåt
phaáp sau naây, maâ tuyïn noái caác sûå
nhên quaã cuãa ngaâi Àõa Taång Böì-taát
laâm lúåi ñch cho haâng trúâi, ngûúâi. Laâm
cho haâng trúâi, röìng, baát böå vaâ chuáng
sanh trong àúâi sau kñnh vêng lúâi cuãa
Àûác Phêåt”.
Bêëy giúâ, Àûác Thïë Tön baão ngaâi
Phöí Quaãng Böì-taát cuâng trong tûá chuáng
rùçng: “Lùæng nghe! Lùæng nghe! Ta seä vò
caác öng noái lûúåc vïì nhûäng sûå phûúác
àûác cuãa ngaâi Àõa Taång Böì-taát laâm lúåi
ñch cho ngûúâi cuâng trúâi”.
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Ngaâi Phöí Quaãng baåch Phêåt rùçng:
“Vêng! Baåch Àûác Thïë Tön! Chuáng con
xin ham muöën nghe”.

3. PHÊÅT DAÅY SÛÅ LÚÅI ÑCH
Àûác Phêåt baão ngaâi Phöí Quaãng
Böì-taát: “Trong àúâi sau, nhû coá ngûúâi
thiïån nam, keã thiïån nûä naâo nghe àûúåc
danh hiïåu cuãa Àõa Taång Àaåi Böì-taát,
hoùåc laâ chùæp tay, hoùåc laâ ngúåi khen,
hoùåc laâ àaãnh lïî, hoùåc laâ luyïën möå,
ngûúâi àoá seä qua khoãi töåi khöí trong ba
mûúi kiïëp.
Naây Phöí Quaãng! Nhû coá keã thiïån
nam hay ngûúâi thiïån nûä naâo hoùåc
laâ hoåa veä hònh tûúång cuãa ngaâi Àõa
Taång Böì-taát röìi chûâng möåt lêìn chiïm
ngûúäng, möåt lêìn àaãnh lïî, ngûúâi àoá seä
àûúåc sanh lïn coäi trúâi Àao Lúåi möåt
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trùm lêìn, khöng coân phaãi bõ sa àoåa
vaâo aác àaåo nûäa.
Vñ dêìu ngaây kia phûúác trúâi àaä hïët
maâ sanh xuöëng nhên gian, cuäng vêîn
laâm võ quöëc vûúng, khöng hïì mêët sûå
lúåi lúán”.

4. KHOÃI NÛÄ THÊN
Nhû coá ngûúâi nûä naâo nhaâm chaán
thên gaái, hïët loâng cuáng dûúâng tûúång
veä cuãa Àõa Taång Böì-taát, vaâ nhûäng
tûúång cêët bùçng àêët, àaá, keo, sún, àöìng,
sùæt v.v... Ngaây ngaây thûúâng àem hoa,
hûúng, àöì ùn, àöì uöëng, y phuåc, gêëm
luåa, traâng phan, tiïìn baåc, vêåt baáu v.v...
cuáng dûúâng nhû thïë maäi khöng thöi.
Ngûúâi thiïån nûä àoá sau khi maän
möåt thên gaái hiïån taåi, thúâi àïën trùm
nghòn muön kiïëp coân khöng sanh vaâo
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coäi nûúác coá ngûúâi nûä, huöëng nûäa laâ
thoå thên gaái. Trûâ khi vò loâng tûâ phaát
nguyïån cêìn phaãi thoå thên gaái àïí àöå
chuáng sanh. Nûúng núi phûúác cuáng
dûúâng Àõa Taång Böì-taát vaâ sûác cöng
àûác àoá, trong trùm nghòn muön kiïëp
chùèng coân thoå thên ngûúâi nûä laåi nûäa.

5. THÊN XINH ÀEÅP
Laåi nûäa, naây Phöí Quaãng Böì-taát!
Nïëu coá ngûúâi nûä naâo chaán thên xêëu
xñ vaâ nhiïìu bïånh têåt, àïën núi trûúác
tûúång cuãa ngaâi Àõa Taång Böì-taát chñ
têm chiïm ngûúäng, àaãnh lïî chûâng
trong khoaãng möåt bûäa ùn, ngûúâi nûä
àoá trong nghòn vaån kiïëp thoå sanh
àûúåc thên hònh tûúáng maåo xinh àeåp,
khöng coá bïånh têåt.
Ngûúâi nûä xêëu xñ àoá nïëu khöng

PHẨM THỨ SÁU

NHƯ LAI TÁN THÁN

101

nhaâm thên gaái, thúâi trùm nghòn muön
ûác àúâi thûúâng laâm con gaái nhaâ vua,
cho àïën laâm vûúng phi, doâng doäi nhaâ
quan lúán cuâng con gaái caác võ àaåi trûúãng
giaã, tûúáng maåo àoan trang, xinh àeåp.
Do vò coá loâng chñ thaânh chiïm ngûúäng
àaãnh lïî hònh tûúång cuãa ngaâi Àõa Taång
Böì-taát maâ àùång phûúác nhû thïë.

6. QUYÃ, THÊÌN HÖÅ VÏå
Laåi nûäa, naây Phöí Quaãng! Nhû coá
ngûúâi thiïån nam, ngûúâi thiïån nûä naâo
coá thïí àöëi trûúác tûúång cuãa Àõa Taång
Böì-taát maâ tröíi caác thûá kyä nhaåc, ngêm
ca khen ngúåi, duâng hûúng hoa cuáng
dûúâng, cho àïën khuyïën hoáa àûúåc möåt
ngûúâi hay nhiïìu ngûúâi.
Nhûäng haång ngûúâi àoá úã trong àúâi
hiïån taåi cuâng thuúã võ lai sau, thûúâng
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àûúåc trùm nghòn võ quyã, thêìn ngaây
àïm theo höå vïå, coân khöng cho nhûäng
viïåc hung dûä àïën tai ngûúâi àoá, huöëng
laâ àïí cho ngûúâi àoá phaãi chõu caác tai vaå
bêët ngúâ.

7. KHINH CHÏ MÙÆC TÖÅI
Laåi nûäa, naây Phöí Quaãng Böì-taát!
Trong àúâi sau, nhû coá ngûúâi aác vaâ aác
thêìn, aác quyã naâo thêëy keã thiïån nam,
ngûúâi thiïån nûä quy y cung kñnh, cuáng
dûúâng, ngúåi khen, chiïm ngûúäng,
àaãnh lïî hònh tûúång cuãa ngaâi Àõa Taång
Böì-taát, maâ voång sanh khinh chï laâ
khöng coá cöng àûác cuâng khöng coá sûå
lúåi ñch, hoùåc nhùn rùng ra cûúâi, hoùåc
chï sau lûng hay chï trûúác mùåt, hoùåc
khuyïn baão ngûúâi khaác cuâng chï, hoùåc
khuyïn baão möåt ngûúâi cuâng chï hay
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nhiïìu ngûúâi cuâng chï, cho àïën sanh
loâng chï bai trong chûâng möåt niïåm.
Thúâi nhûäng keã nhû thïë àïën sau
khi möåt nghòn Àûác Phêåt trong Hiïìn
kiïëp nhêåp diïåt caã, bõ töåi baáo khinh chï
nïn coân úã trong àõa nguåc A-tyâ chõu töåi
khöí rêët nùång.
Qua khoãi Hiïìn kiïëp naây múái
àûúåc thoå thên ngaå quyã, röìi maäi àïën
möåt nghòn kiïëp sau múái thoå thên suác
sanh; laåi phaãi traãi qua àïën möåt nghòn
kiïëp nûäa múái àùång sanh laâm ngûúâi.
Dêìu àûúåc laâm ngûúâi nhûng úã vaâo
haång bêìn cuâng, heân haå, têåt nguyïìn,
thiïëu sûát, hay bõ nhûäng nghiïåp aác raâng
buöåc vaâo thên, khöng bao lêu phaãi sa
àoåa vaâo aác àaåo nûäa.
Naây Phöí Quaãng! Khinh chï ngûúâi
khaác cuáng dûúâng maâ coân mùæc phaãi töåi
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baáo xêëu khöí nhû thïë, huöëng nûäa laâ tûå
sanh aác kiïën maâ khinh chï phaá diïåt.

8. TIÏU TÖÅI CHÛÚÁNG
Laåi nûäa, naây Phöí Quaãng Böì-taát!
Trong àúâi sau, nhû coá ngûúâi nam,
ngûúâi nûä naâo àau nùçm liïåt maäi trïn
giûúâng göëi, cêìu söëng hay muöën chïët
cuäng àïìu khöng àûúåc. Hoùåc àïm
nùçm chiïm bao thêëy quyã dûä cho àïën
keã thên thñch trong nhaâ, hoùåc thêëy ài
trïn àûúâng nguy hiïím, hoùåc bõ boáng
àeâ, hoùåc vúái quyã thêìn cuâng ài.
Traãi qua nhiïìu thaáng, nhiïìu nùm,
àïën nöîi thaânh bïånh lao, bïånh baåi...
Trong giêëc nguã kïu reáo thï thaãm, sêìu
khöí. Àêy àïìu bõ núi nghiïåp àaåo luêån
àöëi chûa quyïët àõnh laâ khinh hay
troång, nïn hoùåc laâ khoá chïët hoùåc laâ
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khoá laânh. Mùæt phaâm tuåc cuãa keã nam,
ngûúâi nûä khöng thïí biïån roä viïåc àoá,
chó phaãi nïn àöëi trûúác tûúång cuãa chû
Phêåt, Böì-taát, to tiïëng maâ àoåc kinh naây
möåt biïën.
Hoùåc lêëy nhûäng moán vêåt riïng
cuãa ngûúâi bïånh thûúâng ûa tiïëc, nhû
y phuåc, àöì quyá baáu, nhaâ cûãa, ruöång
vûúân v.v... Àöëi trûúác ngûúâi bïånh cêët
tiïëng lúán maâ xûúáng lïn rùçng:
“Chuáng töi tïn àoá, hoå àoá, nay vò
ngûúâi bïånh naây àöëi trûúác kinh tûúång,
àem nhûäng cuãa vêåt naây hoùåc cuáng
dûúâng kinh tûúång, hoùåc taåo hònh
tûúång cuãa Phêåt, Böì-taát, hoùåc xêy dûång
chuâa thaáp, hoùåc sùæm àeân dêìu thùæp
cuáng, hoùåc cuáng vaâo cuãa thûúâng truå”.
Xûúáng lïn nhû vêåy ba lêìn àïí cho
ngûúâi bïånh àûúåc nghe biïët. Giaã sûã nhû
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thêìn thûác cuãa ngûúâi bïånh àaä phên
taán àïën húi thúã àaä dûát, thúâi hoùåc möåt
ngaây, hai ngaây, ba ngaây, böën ngaây cho
àïën baãy ngaây, cûá lúán tiïëng xûúáng baåch
nhû trïn vaâ lúán tiïëng tuång kinh naây.
Sau khi ngûúâi bïånh àoá maång
chung thúâi dêìu cho tûâ trûúác coá töåi vaå
nùång, nhêîn àïën nùm töåi vö giaán, cuäng
àûúåc thoaát khoãi hùèn, thoå sanh vaâo àêu
cuäng thûúâng nhúá biïët viïåc àúâi trûúác.
Huöëng nûäa laâ ngûúâi thiïån nam,
ngûúâi thiïån nûä naâo tûå mònh biïn cheáp
kinh naây, hoùåc baão ngûúâi biïn cheáp,
hoùåc tûå mònh àùæp veä hònh tûúång cuãa
Böì-taát, cho àïën baão ngûúâi khaác veä
àùæp, ngûúâi àoá khi thoå quaã baáo chùæc
àùång nhiïìu lúåi lúán.
Naây Phöí Quaãng Böì-taát! Vò thïë nïn
nïëu öng thêëy coá ngûúâi naâo àoåc tuång
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kinh naây, cho àïën chó trong möåt niïåm
khen ngúåi kinh naây, hoùåc laâ coá loâng
cung kñnh àöëi vúái kinh, thúâi öng cêìn
phaãi duâng trùm nghòn phûúng chûúác
khuyïën hoáa ngûúâi àoá phaát loâng siïng
nùng, chúá àûâng thöëi thêët, thúâi coá thïí
àûúåc trùm nghòn muön ûác cöng àûác
khöng thïí nghô baân úã hiïån taåi vaâ võ lai.

9. SIÏU ÀÖÅ VONG LINH
Laåi nûäa, naây Phöí Quaãng Böì-taát!
Nhû nhûäng chuáng sanh àúâi sau, hoùåc
trong giêëc nguã, hoùåc trong chiïm bao
thêëy caác haång quyã, thêìn, nhêîn àïën caác
hònh laå, röìi hoùåc buöìn baä, hoùåc khoác
loác, hoùåc rêìu rô, hoùåc than thúã, hoùåc
haäi huâng, hoùåc súå sïåt...
Àoá àïìu laâ vò hoùåc cha meå, con em,
hoùåc chöìng vúå, quyïën thuöåc trong möåt
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àúâi, mûúâi àúâi, hay trùm àúâi, nghòn
àúâi vïì thuúã quaá khûá bõ àoåa laåc vaâo aác
àaåo, chûa àûúåc ra khoãi, khöng biïët
tröng mong vaâo phûúác lûåc núi naâo àïí
cûáu vúát nöîi khöí naäo, nïn múái vïì maách
baão vúái ngûúâi coá tònh cöët nhuåc trong
àúâi trûúác, cêìu mong laâm phûúng tiïån
gò àïí hêìu àûúåc thoaát khoãi aác àaåo.
Naây Phöí Quaãng! Öng nïn duâng
sûác oai thêìn, khiïën haâng quyïën thuöåc
àoá àöëi trûúác hònh tûúång cuãa chû Phêåt,
chû Böì-taát chñ têm tûå àoåc kinh naây,
hoùåc thónh ngûúâi khaác àoåc àuã söë ba
biïën hoùåc àïën baãy biïën.
Nhû vêåy, keã quyïën thuöåc àûúng
mùæc trong aác àaåo kia, khi tiïëng tuång
kinh àuã söë mêëy biïën àoá xong seä àùång
giaãi thoaát, cho àïën trong khi mú nguã
khöng coân thêëy hiïån vïì nûäa.
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10. KHOÃI NÖ LÏå
Laåi nûäa, naây Phöí Quaãng! Nhû
àúâi sau naây coá nhûäng haång ngûúâi haå
tiïån, hoùåc túá trai, hoùåc túá gaái, nhêîn
àïën nhûäng keã khöng àûúåc quyïìn tûå
do, roä biïët laâ do töåi nghiïåp àúâi trûúác
gêy ra, cêìn phaãi saám höëi àoá, thúâi nïn
chñ têm chiïm ngûúäng, àaãnh lïî hònh
tûúång cuãa ngaâi Àõa Taång Böì-taát. Röìi
trong baãy ngaây niïåm danh hiïåu cuãa
Àõa Taång Böì-taát àuã möåt muön biïën.
Nhûäng ngûúâi trïn àoá sau khi
maän baáo thên haå tiïån úã hiïån àúâi,
trong nghòn muön àúâi vïì sau thûúâng
sanh vaâo bêåc tön quyá, troån khöng bao
giúâ coân phaãi sa àoåa vaâo ba àûúâng aác
khöí nûäa.
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11. SINH CON DÏÎ NUÖI
Laåi vêìy nûäa, naây Phöí Quaãng Böìtaát! Vïì trong thuúã sau naây, núi coäi
Diïm-phuâ-àïì, trong haâng saát-àïë-lúåi,
baâ-la-mön, trûúãng giaã, cû sô, têët caã caác
haång ngûúâi, vaâ nhûäng dên töåc, doâng hoå
khaác, nhû coá ngûúâi naâo múái sinh àeã,
hoùåc con trai, hoùåc con gaái, nöåi trong
baãy ngaây, súám vò àûáa treã múái sinh ra
àoá maâ tuång kinh àiïín khöng thïí nghô
baân naây, laåi vò àûáa treã maâ niïåm danh
hiïåu cuãa ngaâi Àõa Taång Böì-taát àuã möåt
muön biïën.
Àûúåc vêåy thúâi àûáa treã hoùåc trai
hay laâ gaái múái sinh ra àoá, nïëu àúâi
trûúác noá coá gêy lêëy töåi vaå chi cuäng
àùång thoaát khoãi caã, noá seä an öín, vui
veã, dïî nuöi, laåi thïm àûúåc söëng lêu.
Coân nhû noá laâ àûáa nûúng núi
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phûúác lûåc maâ thoå sinh, thúâi àúâi noá
caâng àûúåc an vui hún cuâng söëng lêu
hún.

12. NGAÂY THÊÅP TRAI
TUÅNG KINH ÀÛÚÅC PHÛÚÁC
Laåi vêìy nûäa, naây Phöí Quaãng!
Trong möîi thaáng, nhûäng ngaây: Muâng
möåt, muâng taám, mûúâi böën, rùçm, mûúâi
taám, hùm ba, hùm böën, hùm taám, hùm
chñn vaâ ba mûúi, mûúâi ngaây trïn àêy
laâ ngaây maâ caác nghiïåp töåi kïët nhoám
laåi àïí àõnh laâ nùång hay nheå.
Têët caã nhûäng cûã chó àöång niïåm
cuãa chuáng sanh trong coäi Nam Diïmphuâ-àïì khöng coá àiïìu gò chùèng phaãi laâ
töåi löîi, huöëng nûäa laâ nhûäng keã buöng
lung, giïët haåi, tröåm cùæp, taâ dêm, voång
ngûä trùm àiïìu töåi löîi.
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Vïì àúâi sau, nïëu coá chuáng sanh
naâo trong mûúâi ngaây trai kïí trïn àêy
maâ coá thïí àöëi trûúác hònh tûúång cuãa chû
Phêåt, Böì-taát, Hiïìn, Thaánh àïí àoåc tuång
kinh naây möåt biïën, thúâi chung quanh
chöî ngûúâi àoá úã böën hûúáng Àöng, Têy,
Nam, Bùæc trong khoaãng möåt trùm do
tuêìn khöng coá xaãy ra nhûäng viïåc tai
naån.
Coân chñnh nhaâ cuãa ngûúâi àoá úã,
têët caã moåi ngûúâi hoùåc giaâ, hoùåc treã vïì
hiïån taåi vaâ võ lai, àïën trùm nghòn nùm
xa khoãi hùèn caác aác àaåo.
Trong mûúâi ngaây trai trïn àêy,
nïëu coá thïí möîi ngaây tuång möåt biïën
kinh naây, thúâi trong àúâi hiïån taåi hay
laâm cho ngûúâi trong nhaâ khöng mùæc
phaãi bïånh têåt bêët ngúâ, àöì ùn mùåc dû
dêåt.
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Naây Phöí Quaãng! Vò thïë nïn biïët
rùçng ngaâi Àõa Taång Böì-taát coá bêët khaã
thuyïët trùm nghòn muön ûác nhûäng
sûå oai thêìn lûåc lúán, nhiïìu lúåi ñch cho
chuáng sanh nhû thïë.
Chuáng sanh trong coäi Diïmphuâ-àïì naây coá nhên duyïn lúán vúái
ngaâi Àõa Taång Àaåi sô. Nhûäng chuáng
sanh àoá, hoùåc àûúåc nghe danh hiïåu
cuãa Àõa Taång Böì-taát, hoùåc àûúåc thêëy
hònh tûúång cuãa Àõa Taång Böì-taát, cho
àïën nghe chûâng ba chûä hay nùm chûä
trong kinh naây, hoùåc möåt baâi kïå hay
möåt cêu, thúâi nhûäng ngûúâi àoá hûúãng
sûå an vui laå thûúâng trong àúâi hiïån taåi,
trùm nghòn muön àúâi vïì võ lai thûúâng
àûúåc thaác sanh vaâo nhaâ tön quyá, thên
hònh xinh àeåp.
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13. DANH HIÏåU CUÃA KINH
Khi nghe Àûác Phêåt Nhû Lai tuyïn
baây ngúåi khen ngaâi Àõa Taång Àaåi sô
xong, ngaâi Phöí Quaãng Böì-taát liïìn quyâ
xuöëng, chùæp tay maâ baåch cuâng Àûác
Phêåt rùçng:
“Baåch Thïë Tön! Tûâ lêu con àaä
roä biïët võ Àaåi sô naây coá thêìn lûåc cuâng
àaåi nguyïån lûåc khöng thïí nghô baân
nhû thïë röìi, song nay vò muöën nhûäng
chuáng sanh trong àúâi sau naây roä biïët
caác sûå lúåi ñch àoá, nïn con múái baåch
hoãi cuâng Àûác Nhû Lai.
Vêng! Con xin cung kñnh tin nhêån
lúâi Phêåt daåy.
Baåch Àûác Thïë Tön! Kinh naây àùåt
tïn laâ gò vaâ àõnh cho con lûu böë thïë
naâo?”.
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Àûác Phêåt baão ngaâi Phöí Quaãng:
“Kinh naây coá ba danh hiïåu: Möåt laâ
“Àõa Taång Böín Nguyïån Kinh”, cuäng
goåi laâ “Àõa Taång Böín Haånh Kinh”, àêy
laâ tïn thûá hai, cuäng goåi laâ “Àõa Taång
Böín Thïå Lûåc Kinh”, àêy laâ tïn thûá ba.
Do vò ngaâi Àõa Taång Böì-taát tûâ
thuúã kiïëp lêu xa àïën nay phaát nguyïån
röång lúán laâm lúåi ñch cho chuáng sanh,
cho nïn caác öng phaãi àuáng theo têm
nguyïån maâ lûu haânh, truyïìn baá kinh
naây”.
Nghe Àûác Phêåt daåy xong, ngaâi
Phöí Quaãng Böì-taát tin chõu, chùæp tay
cung kñnh lïî Phêåt lui ra.

KINH ÀÕA TAÅNG BÖÌ TAÁT
BÖÍN NGUYÏÅN
LÚÅI ÑCH CAÃ KEÃ COÂN NGÛÚÂI MÊËT
PHÊÍM THÛÁ BAÃY
1. KHUYÏN TU THAÁNH ÀAÅO
Luác àoá, ngaâi Àõa Taång Àaåi Böì-taát
baåch cuâng Àûác Phêåt rùçng:
“Baåch Àûác Thïë Tön! Con xem xeát
chuáng sanh trong coäi Diïm-phuâ sanh
têm àöång niïåm khöng chi laâ chùèng
phaãi töåi.
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Nïëu gùåp nhûäng viïåc vïì phaáp sûå
lúåi laânh, phêìn nhiïìu thöëi thêët têm töët
ban àêìu. Coân hoùåc khi gùåp duyïn sûå
baåo aác, chùèng laânh laåi lêìn lêìn thïm
lúán. Nhûäng haång ngûúâi trïn àoá nhû
keã mang àaá nùång ài trong buân lêìy,
caâng nùång thïm lêìn, caâng khöën àöën
thïm lêìn, chên àaåp luán luát sêu.
Nhûäng ngûúâi àoá hoùåc gùåp haâng
thiïån tri thûác àöåi giuâm àaá búát cho,
hoùåc laâ àöåi giuâm hïët caã. Vò haâng thiïån
tri thûác àoá coá sûác rêët khoãe maånh, laåi
dòu àúä ngûúâi êëy, khuyïn gùæng laâm cho
ngûúâi êëy maånh chên lïn.
Nïëu khi ra khoãi buân lêìy àïën chöî
àêët bùçng phùèng röìi, thúâi cêìn phaãi
xeát nghô àïën con àûúâng hiïím xêëu êëy,
àûâng coá ài vaâo àoá nûäa.
Baåch Àûác Thïë Tön! Nhûäng chuáng
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sanh quen theo thoái aác, bùæt àêìu tûâ maãy
muán röìi lêìn àïën nhiïìu vö lûúång. Àïën
khi nhûäng chuáng sanh quen theo thoái
chùèng laânh êëy sùæp sûãa maång chung,
thúâi cha meå cuâng thên quyïën vò ngûúâi
àoá maâ tu taåo phûúác laânh àïí giuáp tiïìn
àöì cho ngûúâi àoá.
Hoùåc treo phan loång vaâ thùæp àeân
dêìu, hoùåc chuyïín àoåc tön kinh, hoùåc
cuáng dûúâng tûúång Phêåt cuâng hònh
tûúång cuãa caác võ Thaánh, cho àïën niïåm
danh hiïåu cuãa Phêåt vaâ Böì-taát cuâng
Bñch-chi Phêåt, laâm cho möåt danh,
möåt hiïåu thêëu vaâo löî tai cuãa ngûúâi sùæp
maång chung, hoùåc laâ úã núi böín thûác
nghe biïët.
Cûá theo nghiïåp aác cuãa ngûúâi àoá
àaä gêy taåo, suy tñnh àïën quaã baáo, thúâi
àaáng leä ngûúâi àoá phaãi bõ àoåa vaâo aác
àaåo, song nhúâ thên quyïën vò ngûúâi
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àoá maâ tu nhên duyïn Thaánh àaåo, cho
nïn caác àiïìu töåi aác cuãa ngûúâi àoá thaãy
àïìu tiïu saåch.
Nhû sau khi ngûúâi àaä chïët, laåi
coá thïí trong böën mûúi chñn ngaây vò
ngûúâi êëy maâ tu taåo nhiïìu phûúác laânh,
thúâi coá thïí laâm cho ngûúâi chïët àoá khoãi
hùèn chöën aác àaåo, àûúåc sanh lïn coäi
trúâi hoùåc trong loaâi ngûúâi, hûúãng lêëy
nhiïìu sûå rêët vui sûúáng, maâ keã thên
quyïën hiïån taåi àoá cuäng àûúåc vö lûúång
àiïìu lúåi ñch.
Vò leä trïn àoá nïn nay con àöëi
trûúác Àûác Phêåt Thïë Tön cuâng vúái haâng
trúâi, röìng, taám böå chuáng, ngûúâi vúái
phi nhên v.v... maâ coá lúâi khuyïn baão
nhûäng chuáng sanh trong coäi Diïmphuâ-àïì, ngaây lêm chung keã thên
thuöåc phaãi cêín thêån, chúá coá giïët haåi
vaâ chúá gêy taåo nghiïåp duyïn chùèng
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laânh, cuäng àûâng tïë lïî quyã, thêìn, cêìu
cuáng ma quaái.
Vò sao thïë? Vò viïåc giïët haåi cho
àïën tïë lïî àoá, khöng coá möåt maãy muán
chi lúåi ñch cho ngûúâi chïët caã, chó coá
kïët thïm töåi duyïn cuãa ngûúâi àoá, laâm
cho caâng thïm sêu nùång hún thöi.
Giaã sûã ngûúâi chïët àoá hoùåc laâ
àúâi trûúác hay àúâi hiïån taåi vûâa röìi, àaä
chûáng àùång phêìn Thaánh quaã, seä sanh
vaâo coäi trúâi, coäi ngûúâi, nhûng bõ vò luác
lêm chung, haâng thên thuöåc gêy taåo
nhûäng nghiïåp nhên khöng laânh, cuäng
laâm cho ngûúâi chïët àoá mùæc lêëy ûúng
luåy phaãi àöëi biïån, chêåm sanh vaâo chöën
laânh.
Huöëng gò laâ ngûúâi chïët kia, luác
sanh tiïìn chûa tûâng laâm àûúåc chuát
phûúác laânh, àïìu theo aác nghiïåp cuãa
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hoå àaä gêy taåo maâ tûå phaãi bõ sa àoåa vaâo
aác àaåo. Haâng thên thuöåc núä naâo laåi
laâm cho töåi nghiïåp cuãa ngûúâi êëy nùång
thïm?
Cuäng vñ nhû coá ngûúâi tûâ xûá xa
àïën, tuyïåt lûúng thûåc àaä ba ngaây, àöì
vêåt cuãa ngûúâi àoá mang vaác nùång hún
trùm cên, böîng gùåp keã lên cêån laåi gúãi
möåt ñt àöì vêåt nûäa, vò vêåy maâ ngûúâi xûá
xa àoá caâng phaãi khöën khöí, nùång nïì
thïm.
Baåch Àûác Thïë Tön! Con xem xeát
nhûäng chuáng sanh trong coäi Diïmphuâ-àïì, úã núi trong giaáo phaáp cuãa
Phêåt, nïëu coá thïí laâm viïåc phûúác laânh
cho àïën chûâng bùçng súåi löng, gioåt
nûúác, bùçng möåt haåt caát, möåt maãy buåi
nhoã, thúâi têët caã chuáng sanh àoá àïìu tûå
mònh àûúåc lúåi ñch caã”.
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2. TRÛÚÃNG GIAÃ BAÅCH HOÃI
Khi ngaâi Àõa Taång noái lúâi nhû thïë
xong, trong phaáp höåi coá möåt võ Trûúãng
giaã tïn laâ Àaåi Biïån.
Öng Trûúãng giaã naây tûâ lêu àaä
chûáng quaã Vö sanh, hiïån thên Trûúãng
giaã àïí hoáa àöå chuáng sanh trong mûúâi
phûúng, öng chùæp tay cung kñnh maâ
thûa hoãi ngaâi Àõa Taång Böì-taát rùçng:
“Thûa Àaåi sô! Trong coäi Nam
Diïm-phuâ-àïì, coá chuáng sanh naâo sau
khi maång chung, maâ haâng quyïën thuöåc
hoùåc keã lúán ngûúâi nhoã, vò ngûúâi chïët
àoá maâ tu caác cöng àûác, cho àïën thiïët
trai cuáng dûúâng, laâm nhûäng phûúác
laânh, thúâi ngûúâi chïët àoá coá àùång lúåi
ñch lúán cuâng àùång giaãi thoaát chùng?”.

124

KINH ĐỊA TẠNG BỒ-TÁT BỔN NGUYỆN - QUYỂN TRUNG

3. KEÃ COÂN, NGÛÚÂI MÊËT
ÀÏÌU ÀÛÚÅC LÚÅI
Ngaâi Àõa Taång Böì-taát àaáp rùçng:
“Naây öng Trûúãng giaã! Nay töi vò têët caã
chuáng sanh trong hiïån taåi naây cuâng
thuúã võ lai sau, nûúng núi oai thêìn
cuãa Àûác Phêåt maâ noái lûúåc vïì viïåc àoá.
Naây öng Trûúãng giaã! Nhûäng
chuáng sanh úã hiïån taåi hay võ lai, luác
sùæp maång chung maâ nghe àùång danh
hiïåu cuãa möåt Àûác Phêåt, danh hiïåu cuãa
möåt Böì-taát, hay danh hiïåu cuãa möåt
Bñch-chi Phêåt, thúâi khöng luêån laâ coá
töåi cuâng khöng töåi àïìu àûúåc giaãi thoaát
caã.
Nhû coá ngûúâi nam cuâng ngûúâi nûä
naâo luác sanh tiïìn khöng tu taåo phûúác
laânh maâ laåi gêy lêëy nhûäng töåi aác, sau
khi ngûúâi naây maång chung, haâng thên
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quyïën keã lúán, ngûúâi nhoã vò ngûúâi chïët
maâ tu taåo phûúác lúåi, laâm têët caã viïåc vïì
Thaánh àaåo, thúâi trong baãy phêìn cöng
àûác ngûúâi chïët nhúâ àùång möåt phêìn,
coân saáu phêìn cöng àûác thuöåc vïì ngûúâi
thên quyïën hiïån lo tu taåo àoá.
Búãi vò cúá trïn àêy, nïn nhûäng
ngûúâi thiïån nam cuâng thiïån nûä úã hiïån
taåi vaâ võ lai, nghe lúâi noái vûâa röìi àoá nïn
cöë gùæng maâ tu haânh, thúâi àùång hûúãng
troån phêìn cöng àûác.
Con quyã dûä vö thûúâng kia khöng
heån maâ àïën, thêìn höìn vú vêín mõt múâ,
chûa roä laâ töåi hay phûúác, trong böën
mûúi chñn ngaây nhû ngêy nhû àiïëc,
hoùåc úã taåi caác ty súã àïí biïån luêån vïì
nghiïåp quaã, khi thêím àõnh xong thúâi
cûá y theo nghiïåp maâ thoå lêëy quaã baáo.
Trong luác maâ chûa biïët chùæc ra
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laâm sao àoá thúâi àaä nghòn muön sêìu
khöí, huöëng laâ phaãi bõ àoåa vaâo caác aác
àaåo.
Thêìn höìn ngûúâi chïët àoá khi chûa
àûúåc thoå sanh, úã trong böën mûúi chñn
ngaây, luön luön tröng ngoáng haâng cöët
nhuåc thên quyïën tu taåo phûúác laânh àïí
cûáu vúát cho. Qua khoãi böën mûúi chñn
ngaây thúâi cûá theo nghiïåp maâ thoå lêëy
quaã baáo.
Ngûúâi chïët àoá, nïëu laâ keã coá töåi
thúâi traãi qua trong trùm nghòn nùm,
khöng coá ngaây naâo àûúåc thoaát khoãi.
Coân nïëu laâ keã phaåm nùm töåi vö giaán
thúâi phaãi àoåa vaâo àaåi àõa nguåc, chõu
maäi nhûäng sûå àau khöí trong nghòn
kiïëp, muön kiïëp.
Laåi vêìy nûäa, naây öng Trûúãng giaã!
Sau khi nhûäng chuáng sanh gêy phaåm
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töåi nghiïåp nhû thïë maång chung, haâng
cöët nhuåc thên quyïën coá laâm chay àïí
giuáp thïm phûúác laânh cho ngûúâi chïët
àoá, thúâi khi sùæm sûãa chûa röìi, cuâng
trong luác àûúng laâm, chúá coá àem nûúác
gaåo, laá rau v.v... àöí vaäi ra núi àêët, cho
àïën caác thûá àöì ùn chûa dêng cuáng cho
Phêåt cuâng Tùng, thúâi chùèng àûúåc ùn
trûúác.
Nïëu nhû ùn traái pheáp vaâ khöng
àûúåc tinh saåch, kyä lûúäng, thúâi ngûúâi
chïët àoá troån khöng àûúåc maãy phûúác
naâo caã.
Nïëu coá thïí kyä lûúäng, giûä gòn tinh
saåch, àem dêng cuáng cho Phêåt cuâng
Tùng, thúâi trong baãy phêìn cöng àûác
ngûúâi chïët hûúãng àûúåc möåt phêìn.
Naây öng Trûúãng giaã! Vò thïë nïn
nhûäng chuáng sanh trong coäi Diïm-
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phuâ, sau khi cha meå hay ngûúâi thên
quyïën chïët, nïëu coá thïí laâm chay cuáng
dûúâng, chñ têm cêìu khêín, thúâi nhûäng
ngûúâi nhû thïë, keã coân lêîn ngûúâi mêët
àïìu àùång lúåi ñch caã”.
Luác ngaâi Àõa Taång noái lúâi naây, taåi
cung trúâi Àao Lúåi coá söë nghòn muön
ûác na-do-tha quyã thêìn coäi Diïm-phuâàïì, àïìu phaát têm Böì-àïì vö lûúång. Öng
Trûúãng giaã Àaåi Biïån vui mûâng vêng
lúâi daåy, laâm lïî maâ lui ra.

KINH ÀÕA TAÅNG BÖÌ TAÁT
BÖÍN NGUYÏåN
CAÁC VUA DIÏM LA KHEN NGÚÅI
PHÊÍM THÛÁ TAÁM
1. DIÏM LA VÛÚNG
CUÂNG QUYÃ VÛÚNG VÊN TÊÅP
Luác àoá, trong daäy nuái Thiïët Vi coá
vö lûúång Àaåi Quyã vûúng cuâng vúái vua
Diïm La àöìng lïn cung trúâi Àao Lúåi,
àïën chöî cuãa Àûác Phêåt.
Caác võ Quyã vûúng àoá tïn laâ: AÁc
Àöåc Quyã vûúng, Àa AÁc Quyã vûúng,
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Àaåi Traánh Quyã vûúng, Baåch Höí Quyã
vûúng, Huyïët Höí Quyã vûúng, Xñch
Höí Quyã vûúng, Taán Ûúng Quyã vûúng,
Phi Thên Quyã vûúng, Àiïín Quang
Quyã vûúng, Lang Nha Quyã vûúng,
Àaåm Thuá Quyã vûúng, Phuå Thaåch Quyã
vûúng, Chuã Hao Quyã vûúng, Chuã Hoåa
Quyã vûúng, Chuã Phûúác Quyã vûúng,
Chuã Thûåc Quyã vûúng, Chuã Taâi Quyã
vûúng, Chuã Suác Quyã vûúng, Chuã Cêìm
Quyã vûúng, Chuã Thuá Quyã vûúng, Chuã
Mõ Quyã vûúng, Chuã Saãn Quyã vûúng,
Chuã Maång Quyã vûúng, Chuã Têåt Quyã
vûúng, Chuã Hiïím Quyã vûúng, Tam
Muåc Quyã vûúng, Tûá Muåc Quyã vûúng,
Nguä Muåc Quyã vûúng, Kyâ Lúåi Thêët
vûúng, Àaåi Kyâ Lúåi Thêët vûúng, Kyâ Lúåi
Xoa vûúng, Àaåi Kyâ Lúåi Xoa vûúng, A
Na Tra vûúng, Àaåi A Na Tra vûúng.
Nhûäng võ Àaåi Quyã vûúng nhû
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thïë v.v... möîi võ cuâng vúái trùm nghòn
Tiïíu Quyã vûúng, caã thaãy úã trong coäi
Diïm-phuâ-àïì àïìu coá chûác traách, àïìu
coá phêìn chuã trõ.
Caác võ Quyã vûúng àoá cuâng vúái vua
Diïm La, nûúng sûác oai thêìn cuãa Àûác
Phêåt vaâ oai lûåc cuãa ngaâi Àõa Taång Àaåi
Böì-taát, àöìng lïn àïën cung trúâi Àao
Lúåi, àûáng qua möåt phña.

2. VUA DIÏM LA BAÅCH PHÊÅT
Bêëy giúâ vua Diïm La quyâ göëi,
chùæp tay baåch cuâng Àûác Phêåt rùçng:
“Baåch Àûác Thïë Tön! Nay chuáng
con cuâng caác võ Quyã vûúng nûúng sûác
oai thêìn cuãa Àûác Phêåt vaâ oai lûåc cuãa
ngaâi Àõa Taång Böì-taát múái àûúåc lïn
àïën àaåi höåi núi cung trúâi Àao Lúåi naây,
maâ cuäng laâ vò chuáng con àùång phûúác
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laânh vêåy.
Nay chuáng con coá chuát viïåc nghi
ngúâ, daám baåch hoãi Àûác Thïë Tön, cuái
xin Àûác Thïë Tön tûâ bi vò chuáng con
maâ chó daåy cho”.
Àûác Phêåt baão vua Diïm La rùçng:
“Cho pheáp öng hoãi, Ta seä vò öng maâ
daåy roä”.
Bêëy giúâ, vua Diïm La chiïm
ngûúäng, àaãnh lïî Àûác Thïë Tön vaâ ngoá
ngoaái laåi ngaâi Àõa Taång Böì-taát, röìi
baåch cuâng Àûác Phêåt rùçng:
“Baåch Àûác Thïë Tön! Con xem
xeát ngaâi Àõa Taång Böì-taát úã trong saáu
àûúâng duâng trùm nghòn phûúng
chûúác àïí cûáu àöå nhûäng chuáng sanh
mùæc phaãi töåi khöí, ngaâi khöng tûâ mïåt
nhoåc.
Ngaâi Àõa Taång Böì-taát àêy coá
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nhûäng sûå thêìn thöng khöng thïí nghô
baân àûúåc nhû thïë, nhûng sao haâng
chuáng sanh vûâa àùång thoaát khoãi töåi
baáo, khöng bao lêu laåi phaãi bõ àoåa vaâo
aác àaåo nûäa?
Baåch Àûác Thïë Tön! Ngaâi Àõa
Taång Böì-taát àaä coá thêìn lûåc chùèng thïí
nghô baân nhû thïë, nhûng taåi vò cúá sao
haâng chuáng sanh chùèng chõu nûúng
vïì àûúâng laânh àïí àûúåc giaãi thoaát maäi
maäi? Cuái xin Àûác Thïë Tön daåy roä viïåc
àoá cho chuáng con”.

3. PHÊÅT GIAÃNG SÚÃ NHÊN
Àûác Phêåt baão Vua Diïm La rùçng:
“Chuáng sanh trong coäi Nam Diïmphuâ-àïì taánh tònh cûáng coãi, khoá daåy,
khoá sûãa. Ngaâi Àõa Taång Àaåi Böì-taát àêy
trong trùm nghòn kiïëp àaä tûâng cûáu vúát
nhûäng chuáng sanh àoá, laâm cho súám
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àûúåc giaãi thoaát”.
Nhûäng ngûúâi bõ töåi baáo cho àïën bõ
àoåa vaâo àûúâng aác lúán, ngaâi Àõa Taång
Böì-taát duâng sûác phûúng tiïån nhöí saåch
cöåi göëc nghiïåp duyïn, maâ laâm cho
chuáng sanh àoá nhúá biïët nhûäng cöng
viïåc úã àúâi trûúác.
Taåi vò chuáng sanh trong coäi Diïmphuâ-àïì kïët nghiïåp dûä, phaåm töåi nùång,
nïn vûâa ra khoãi aác àaåo, röìi trúã vaâo laåi,
laâm nhoåc cho ngaâi Àõa Taång Böì-taát
phaãi traãi qua nhiïìu söë kiïëp lo lùæng àïí
cûáu àöå chuáng noá.
Vñ nhû coá ngûúâi quïn mêët nhaâ
mònh, ài laåc vaâo con àûúâng hiïím,
trong con àûúâng hiïím àoá coá rêët nhiïìu
thûá quyã daå-xoa, cuâng huâm soái, sû tûã,
rùæn àöåc, boâ caåp. Ngûúâi quïn àûúâng
àoá úã trong àûúâng hiïím chûâng giêy laát
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nûäa seä bõ haåi.
Coá möåt võ tri thûác hiïíu nhiïìu
phaáp thuêåt laå, coá thïí trûâ sûå àöåc haåi
àoá, cho àïën coá thïí trûâ quyã daå-xoa, caác
loaâi aác àöåc v.v... chúåt gùåp ngûúâi quïn
laåc àûúâng kia àang muöën ài thùèng
vaâo con àûúâng hiïím naån, beân vöåi baão
rùçng:
“Ö hay! Naây öng kia! Coá duyïn sûå
gò maâ vaâo con àûúâng hiïím naån naây?
Öng coá phaáp thuêåt laå gò coá thïí ngùn
trûâ caác sûå àöåc haåi chùng?”.
Ngûúâi laåc àûúâng àoá böîng nghe
lúâi hoãi trïn múái roä laâ àûúâng hiïím
naån, beân liïìn lui trúã laåi, muöën ra khoãi
àûúâng hiïím naån àoá. Võ thiïån tri thûác
êëy nùæm tay dòu dùæt, dêîn ngûúâi laåc löëi
àoá ra ngoaâi àûúâng hiïím naån, khoãi caác
sûå àöåc haåi, àïën núi con àûúâng töët, laâm
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cho àûúåc an öín röìi baão rùçng:
“Naây ngûúâi laåc àûúâng! Tûâ nay vïì
sau chúá coá ài vaâo con àûúâng hiïím naån
àoá nûäa, ai maâ vaâo con àûúâng hiïím àoá
ùæt khoá ra khoãi àùång, laåi coân phaãi bõ
töín taánh maång”.
Ngûúâi laåc àûúâng àoá cuäng sanh
loâng caãm troång. Luác tûâ biïåt nhau, võ
tri thûác laåi dùån thïm:
“Nïëu öng coá gùåp keã quen, ngûúâi
thên cuâng nhûäng ngûúâi ài àûúâng, hoùåc
trai hay gaái, thúâi öng baão cho hoå biïët
con àûúâng àoá coá rêët nhiïìu sûå àöåc haåi,
vaâo àoá ùæt phaãi töín taánh maång, chúá àïí
cho nhûäng ngûúâi êëy tûå vaâo chöî chïët”.
Vò thïë nïn ngaâi Àõa Taång Böì-taát
àuã àûác tûâ bi lúán, cûáu vúát chuáng sanh
mùæc töåi khöí, muöën cho chuáng noá sanh
lïn coäi trúâi, coäi ngûúâi àïí hûúãng lêëy sûå
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vui sûúáng töët àeåp.
Nhûäng chuáng sanh töåi khöí àoá roä
biïët sûå khöën khöí trong con àûúâng aác
nghiïåp röìi, khi àaä àûúåc ra khoãi, chùèng
coân trúã vaâo nûäa.
Nhû ngûúâi quïn àûúâng kia laåc
vaâo àûúâng hiïím, gùåp võ thiïån tri thûác
dêîn dùæt cho ra khoãi, khöng bao giúâ
coân laåc vaâo nûäa.
Gùåp gúä ngûúâi khaác laåi baão chúá vaâo
àûúâng êëy, tûå noái rùçng mònh laâ ngûúâi
quïn àûúâng nïn ài laåc vaâo àoá, nay
àùång thoaát khoãi röìi, troån hùèn khöng
coân trúã vaâo àûúâng àoá nûäa.
Nïëu coân ài vaâo àûúâng êëy nûäa, thúâi
laâ coân mï lêìm, khöng biïët àoá laâ con
àûúâng hiïím naån maâ mònh àaä tûâng sa
laåc röìi, hoùåc àïën nöîi phaãi mêët maång.
Nhû chuáng sanh bõ àoåa vaâo chöën
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aác àaåo, ngaâi Àõa Taång Böì-taát duâng sûác
phûúng tiïån cûáu vúát cho àûúåc thoaát
khoãi, sanh vaâo coäi trúâi, röìi cuäng vêîn
trúã vaâo aác àaåo nûäa.
Nïëu chuáng sanh àoá kïët nghiïåp aác
quaá nùång, thúâi úã maäi chöën àõa nguåc,
khöng luác naâo àûúåc thoaát khoãi.

4. QUYÃ VÛÚNG BAÂY THIÏåN NGUYÏåN
Bêëy giúâ, AÁc Àöåc Quyã vûúng chùæp
tay cung kñnh baåch cuâng Àûác Phêåt
rùçng:
“Baåch Àûác Thïë Tön! Chuáng con
laâ haâng Quyã vûúng, söë àöng vö lûúång,
úã trong coäi Diïm-phuâ-àïì, hoùåc coá võ
laâm lúåi ñch cho ngûúâi, hoùåc coá võ laâm
töín haåi cho ngûúâi, möîi möîi àïìu khöng
àöìng nhau.
Nhûng vò nghiïåp baáo, khiïën

PHẨM THỨ TÁM

CÁC VUA DIÊM LA KHEN NGỢI

139

quyïën thuöåc chuáng con ài qua thïë
giúái aác nhiïìu, laânh ñt. Ài qua sên nhaâ
ngûúâi, hoùåc thaânh êëp, xoám laâng, traåi
vûúân, buöìng nhaâ, trong àoá nhû coá
ngûúâi trai, keã gaái naâo tu àûúåc chuát
phûúác laânh bùçng maãy löng, súåi toác,
cho àïën treo möåt laá phan, möåt baão
caái, chuát hûúng, chuát hoa cuáng dûúâng
tûúång Phêåt cuâng tûúång Böì-taát, hoùåc
àoåc tuång tön kinh, àöët hûúng cuáng
dûúâng möåt baâi kïå, möåt cêu kinh v.v...
Haâng Quyã vûúng chuáng con cung
kñnh laâm lïî ngûúâi àoá nhû kñnh lïî caác
Àûác Phêåt thuúã quaá khûá, àûúng hiïån
taåi cuâng luác võ lai.
Chuáng con truyïìn caác haâng Tiïíu
quyã coá oai lûåc lúán, vaâ keã coá phêìn chûác
traách vïì cuöåc àêët àai àoá àïìu phaãi höî
trúå giûä gòn, coân chùèng cho viïåc dûä
cuâng sûå tai naån bêët kyâ, bïånh têåt hiïím
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ngheâo thònh lònh, cho àïën nhûäng viïåc
khöng vûâa yá àïën gêìn chöî cuãa caác nhaâ
àoá, huöëng laâ àïí vaâo cûãa”.
Àûác Phêåt khen quyã vûúng rùçng:
“Hay thay! Töët thay! Caác öng cuâng vúái
vua Diïm La coá thïí uãng höå keã thiïån
nam, ngûúâi thiïån nûä nhû thïë. Ta cuäng
truyïìn cho caác võ trúâi Phaåm Vûúng,
Àïë Thñch höå vïå caác öng”.

5. CHUÃ MAÅNG TRÒNH THÛA
Khi Àûác Phêåt noái lúâi êëy xong,
trong phaáp höåi coá möåt võ Quyã vûúng
tïn laâ Chuã Maång baåch cuâng Àûác Phêåt
rùçng:
“Baåch Àûác Thïë Tön! Böín nghiïåp
duyïn cuãa con laâ cai quaãn vïì tuöíi thoå
cuãa ngûúâi trong coäi Diïm-phuâ-àïì, khi
sanh khi tûã con àïìu coi biïët àoá, cûá
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theo núi böín nguyïån cuãa con thúâi coá
lúåi ñch rêët lúán cho moåi ngûúâi. Nhûng
taåi vò chuáng sanh khöng hiïíu yá cuãa
con nïn àïën àöîi khi sanh, khi tûã àïìu
khöng àûúåc an öín. Taåi laâm sao thïë?

6. KHI SINH NÚÃ NÏN
LAÂM LAÂNH, KIÏNG AÁC
Ngûúâi trong coäi Diïm-phuâ-àïì luác
múái sinh, khöng luêån laâ con trai hay
con gaái, khi sùæp sinh ra chó nïn laâm
viïåc phûúác laânh, thïm sûå lúåi ñch cho
nhaâ cûãa, thúâi Thöí àõa vui mûâng khön
xiïët, uãng höå caã meå lêîn con àïìu àùång
nhiïìu sûå an vui, haâng thên quyïën
cuäng àûúåc phûúác lúåi.
Hoùåc khi àaä haå sinh röìi, nïn cêín
thêån, chúá coá giïët haåi sinh vêåt àïí lêëy
nhûäng võ tûúi ngon cung cêëp cho ngûúâi
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saãn mêîu ùn, cuâng nhoám hoåp caã haâng
quyïën thuöåc laåi àïí uöëng rûúåu, ùn thõt,
ca xang, àaân saáo, nïëu laâm nhûäng viïåc
trïn àoá coá thïí laâm cho ngûúâi meå, àûáa
con chùèng àùång an vui.
Vò sao thïë? Vò luác sinh saãn nguy
hiïím àoá coá vö söë loaâi quyã dûä cuâng ma
quaái tinh mõ muöën ùn huyïët tanh.
Nhúâ coá con súám àaä sai caác võ thêìn
linh, xaá traåch, Thöí àõa baão höå meå con
ngûúâi êëy, laâm cho àûúåc an vui maâ
àùång nhiïìu lúåi ñch.
Ngûúâi êëy thêëy mònh àûúåc an öín,
thúâi àaáng leä nïn laâm phûúác laânh àïí
àïìn àaáp cöng ún Thöí àõa, maâ traái laåi
giïët haåi loaâi sinh vêåt, höåi hoåp thên
quyïën, vò leä naây, àaä phaåm töåi löîi têët
phaãi tûå thoå lêëy tai vaå, meå con àïìu töín.
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7. LUÁC CHÏËT NÏN TU PHÛÚÁC
Laåi ngûúâi trong coäi Diïm-phuâàïì àïën luác maång chung, khöng luêån
laâ ngûúâi laânh hay keã dûä, con cuäng àïìu
muöën cho hoå khöng bõ àoåa laåc vaâo
chöën aác àaåo. Huöëng gò laâ ngûúâi luác
sanh tiïìn biïët tu taåo cöåi phûúác laânh,
giuáp thïm oai lûåc cho con.
Trong coäi Diïm-phuâ-àïì, nhûäng
ngûúâi laâm laânh àïën luác maång chung
cuäng coân coá trùm nghòn quyã thêìn aác
àaåo hoùåc biïën ra hònh cha meå, nhêîn
àïën hoáa laâm ngûúâi thên quyïën, dùæt
dêîn thêìn höìn ngûúâi chïët, laâm cho
àoåa laåc vaâo chöën aác àaåo, huöëng chi
laâ nhûäng keã luác sanh tiïìn àaä sùén taåo
nghiïåp aác.
Baåch Àûác Thïë Tön! Nhûäng keã
nam tûã nûä nhên úã coäi Diïm-phuâ-àïì,
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luác lêm chung thúâi thêìn thûác hön mï,
khöng biïån àûúåc leä laânh àiïìu dûä, cho
àïën mùæt cuâng tai khöng coân thêëy nghe
gò hïët. Haâng thên quyïën cuãa ngûúâi
lêm chung àoá nïn phaãi sùæm sûãa laâm
sûå cuáng dûúâng lúán, tuång àoåc tön kinh,
niïåm danh hiïåu cuãa Phêåt vaâ Böì-taát, tu
taåo nhên duyïn phuác laânh nhû thïë,
coá thïí laâm cho ngûúâi chïët thoaát khoãi
chöën aác àaåo, caác thûá ma quyã, aác thêìn
thaãy àïìu phaãi lui tan caã hïët.
Baåch Àûác Thïë Tön! Têët caã chuáng
sanh luác lêm chung nïëu àùång nghe
danh hiïåu cuãa möåt Àûác Phêåt, danh
hiïåu cuãa möåt Böì-taát, hoùåc nghe möåt
cêu, möåt baâi kïå kinh àiïín Àaåi thûâa,
con xem xeát thêëy haång ngûúâi êëy, trûâ
nùm töåi vö giaán cuâng töåi saát haåi, nhûäng
nghiïåp aác nho nhoã àaáng leä phaãi sa vaâo
chöën aác àaåo, liïìn àùång thoaát khoãi caã.
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8. ÀÛÁC PHÊÅT CÙN DÙÅN
Àûác Phêåt baão Chuã Maång Quyã
vûúng rùçng: “Öng vò coá loâng àaåi tûâ nïn
coá thïí phaát ra lúâi nguyïån lúán, úã trong
sanh tûã cûáu höå chuáng sanh nhû thïë.
Nhû vïì trong àúâi sau naây, coá keã nam
ngûúâi nûä naâo àïën luác maång chung,
öng chúá quïn laäng lúâi nguyïån trïn àoá,
àïìu nïn laâm cho giaãi thoaát, maäi maäi
àûúåc an vui”.
Chuã Maång Quyã vûúng baåch cuâng
Àûác Phêåt rùçng: “Xin Àûác Thïë Tön chúá
lo! Troån àúâi cuãa con luön luön uãng höå
chuáng sanh úã coäi Diïm-phuâ-àïì, luác
sanh luác tûã àïìu laâm cho àûúåc an vui
caã.
Chó tröng mong caác chuáng sanh
trong luác sanh cuâng luác tûã, tin theo
lúâi cuãa con àaä noái trïn, thúâi àïìu giaãi
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thoaát, àùång lúåi ñch lúán”.

9. ÀÛÁC PHÊÅT THOÅ KYÁ
CHO CHUÃ MAÅNG
Bêëy giúâ Àûác Phêåt baão ngaâi Àõa
Taång Böì-taát rùçng: “Võ Àaåi Quyã vûúng
cai quaãn vïì tuöíi thoå cuãa moåi ngûúâi
àêy àaä tûâng traãi qua trùm nghòn àúâi
laâm võ Quyã vûúng, uãng höå chuáng sanh
trong luác sanh cuâng khi tûã.
Àoá laâ bêåc Böì-taát Àaåi sô, vò loâng
tûâ bi phaát nguyïån hiïån thên Àaåi quyã,
chúá thêåt thúâi khöng phaãi quyã. Quaá
möåt trùm baãy mûúi kiïëp sau, öng àoá
seä àûúåc thaânh Phêåt, hiïåu laâ Vö Tûúáng
Nhû Lai, kiïëp àoá tïn laâ An Laåc. Coäi
nûúác tïn laâ Tõnh Truå, thoå maång cuãa
Àûác Phêåt àoá àïën söë kiïëp khöng thïí
tñnh àïëm àûúåc.
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Naây Àõa Taång Böì-taát! Nhûäng sûå
cuãa võ Àaåi Quyã vûúng àoá khöng thïí
nghô baân nhû thïë, haâng trúâi cuâng
ngûúâi àûúåc võ êëy àöå thoaát cuäng àïën söë
khöng thïí haån lûúång”.

KINH ÀÕA TAÅNG BÖÌ TAÁT
BÖÍN NGUYÏÅN
XÛNG DANH HIÏÅU CHÛ PHÊÅT
PHÊÍM THÛÁ CHÑN
Luác àoá, ngaâi Àõa Taång Böì-taát
baåch cuâng Àûác Phêåt rùçng:
“Baåch Àûác Thïë Tön! Nay con vò
chuáng sanh trong àúâi sau maâ phö baây
sûå lúåi ñch, laâm cho trong voâng sanh
tûã àùång nhiïìu lúåi ñch lúán. Cuái xin Àûác
Thïë Tön cho pheáp con noái àoá”.
Àûác Phêåt baão ngaâi Àõa Taång Böìtaát rùçng: “Nay öng muöën khúãi loâng tûâ
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bi, cûáu vúát têët caã chuáng sanh mùæc phaãi
töåi khöí trong saáu àûúâng, maâ diïîn noái
sûå chùèng thïí nghô baân, bêy giúâ chñnh
àaä phaãi luác, vêåy öng nïn noái ngay ài.
Giaã sûã öng coá thïí súám laâm xong
nguyïån àoá, Ta dêìu coá vaâo Niïët-baân,
cuäng khöng coân phaãi lo ngaåi gò àïën
têët caã chuáng sanh úã hiïån taåi vaâ võ lai
nûäa”.
Ngaâi Àõa Taång baåch cuâng Àûác
Phêåt rùçng:
“Baåch Àûác Thïë Tön! Vö lûúång
vö sö kiïëp vïì thuúã quaá khûá, coá Àûác
Phêåt ra àúâi hiïåu laâ Vö Biïn Thên Nhû
Lai. Nhû coá ngûúâi nam, ngûúâi nûä naâo
nghe danh hiïåu cuãa Àûác Phêåt àêy maâ
taåm thúâi sanh loâng cung kñnh, liïìn
àùång siïu viïåt töåi nùång sanh tûã trong
böën mûúi kiïëp, huöëng laâ veä, àùæp hònh
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tûúång, cuáng dûúâng taán thaán, ngûúâi
naây àûúåc vö lûúång vö biïn phûúác lúåi.
Laåi hùçng haâ sa kiïëp vïì thuúã quaá
khûá, coá Àûác Phêåt ra àúâi hiïåu laâ Baão
Thùæng Nhû Lai. Nhû coá ngûúâi nam,
ngûúâi nûä naâo àûúåc nghe danh hiïåu cuãa
Àûác Phêåt àêy, phaát têm quy y vúái Phêåt
trong khoaãng khaãy moáng tay, ngûúâi
naây troån hùèn khöng coân thöëi chuyïín
núi àaåo Vö thûúång Chaánh giaác.
Laåi vïì thuúã quaá khûá, coá Àûác Phêåt
ra àúâi hiïåu laâ Ba Àêìu Ma Thùæng Nhû
Lai. Nhû coá ngûúâi nam, ngûúâi nûä naâo,
nghe àïën danh hiïåu cuãa Àûác Phêåt àêy
thoaáng qua löî tai, ngûúâi naây seä àûúåc
möåt nghòn lêìn sanh lïn saáu têìng trúâi
coäi duåc, huöëng nûäa laâ chñ têm xûng
niïåm.
Laåi bêët khaã thuyïët, bêët khaã thuyïët
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vö söë kiïëp vïì thuúã quaá khûá coá Àûác
Phêåt ra àúâi hiïåu laâ Sû Tûã Höëng Nhû
Lai. Nhû coá ngûúâi nam, ngûúâi nûä naâo
nghe àïën danh hiïåu cuãa Àûác Phêåt àêy,
maâ phaát têm quy y chûâng trong möåt
niïåm, ngûúâi naây seä àùång gùåp vö lûúång
caác Àûác Phêåt xoa àaãnh thoå kyá cho.
Laåi vïì thuúã quaá khûá, coá Àûác Phêåt
ra àúâi hiïåu laâ Cêu Lûu Tön Nhû Lai.
Nhû coá ngûúâi nam, ngûúâi nûä naâo nghe
àïën danh hiïåu cuãa Àûác Phêåt àêy chñ
têm chiïm ngûúäng, lïî baái hoùåc laåi taán
thaán, ngûúâi naây núi phaáp höåi cuãa möåt
nghòn Àûác Phêåt trong Hiïìn kiïëp laâm
võ Àaåi Phaåm Vûúng, àùång Phêåt thoå kyá
àaåo Vö thûúång cho.
Laåi vïì thuúã quaá khûá, coá Àûác Phêåt
ra àúâi hiïåu laâ Tyâ Baâ Thi Nhû Lai. Nhû
coá ngûúâi nam, ngûúâi nûä naâo àûúåc
nghe danh hiïåu cuãa Àûác Phêåt àêy thúâi
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maäi khöng coân sa àoåa vaâo chöën aác
àaåo, thûúâng àûúåc sanh vaâo chöën trúâi,
ngûúâi, hûúãng lêëy sûå vui thuâ thùæng vi
diïåu.
Laåi vö lûúång vö söë hùçng haâ sa
kiïëp vïì thuúã quaá khûá, coá Àûác Phêåt ra
àúâi hiïåu laâ Àa Baão Nhû Lai. Nhû coá
ngûúâi nam, ngûúâi nûä naâo nghe àïën
danh hiïåu cuãa Àûác Phêåt àêy, liïìn khoãi
àoåa vaâo aác àaåo, thûúâng úã taåi cung trúâi
hûúãng sûå vui thuâ thùæng vi diïåu.
Laåi vïì thuúã quaá khûá coá Àûác Phêåt
ra àúâi hiïåu Baão Tûúáng Nhû Lai. Nhû
coá ngûúâi nam, ngûúâi nûä naâo nghe àïën
danh hiïåu cuãa Àûác Phêåt àêy, sanh
loâng cung kñnh, khöng bao lêu ngûúâi
êëy seä àùång quaã A-la-haán.
Laåi vö lûúång vö söë kiïëp vïì thuúã
quaá khûá, coá Àûác Phêåt ra àúâi hiïåu laâ Ca

154

KINH ĐỊA TẠNG BỒ-TÁT BỔN NGUYỆN - QUYỂN TRUNG

Sa Traâng Nhû Lai. Nhû coá ngûúâi nam,
ngûúâi nûä naâo nghe àïën danh hiïåu cuãa
Àûác Phêåt àêy, thúâi ngûúâi naây seä siïu
thoaát töåi sanh tûã trong möåt trùm àaåi
kiïëp.
Laåi vïì thuúã quaá khûá, coá Àûác Phêåt
ra àúâi hiïåu laâ Àaåi Thöng Sún Vûúng
Nhû Lai. Nhû coá ngûúâi nam, ngûúâi nûä
naâo nghe àïën danh hiïåu cuãa Àûác Phêåt
àêy, thúâi ngûúâi naây àùång gùåp hùçng haâ
chû Phêåt noái nhiïìu phaáp mêìu cho,
àïìu àùång thaânh àaåo Böì-àïì.
Laåi vïì thuúã quaá khûá, coá Àûác Tõnh
Nguyïåt Phêåt, Àûác Sún Vûúng Phêåt,
Àûác Trñ Thùæng Phêåt, Àûác Tõnh Danh
Vûúng Phêåt, Àûác Trñ Thaânh Tûåu Phêåt,
Àûác Vö Thûúång Phêåt, Àûác Diïåu Thanh
Phêåt, Àûác Maän Nguyïåt Phêåt, Àûác
Nguyïåt Diïån Phêåt, coá bêët khaã thuyïët
Àûác Phêåt Thïë Tön nhû thïë.
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Têët caã chuáng sanh trong thúâi hiïån
taåi cuâng thuúã võ lai: Hoùåc laâ trúâi, hoùåc
laâ ngûúâi, hoùåc ngûúâi nam, hoùåc ngûúâi
nûä chó niïåm àûúåc danh hiïåu cuãa möåt
Àûác Phêåt thöi, seä àûúåc vö lûúång cöng
àûác, huöëng nûäa laâ niïåm àûúåc nhiïìu
danh hiïåu. Nhûäng chuáng sanh àoá luác
sanh luác tûã àùång nhiïìu phûúác lúåi,
khöng coân phaãi àoåa vaâo aác àaåo nûäa.
Nhû coá ngûúâi naâo sùæp maång
chung, haâng thên quyïën trong nhaâ
nhêîn àïën möåt ngûúâi vò ngûúâi bïånh
sùæp chïët àoá maâ niïåm lúán tiïëng danh
hiïåu cuãa möåt Àûác Phêåt, thúâi ngûúâi
chïët àoá trûâ nùm töåi lúán vö giaán, caác
nghiïåp baáo khaác àïìu tiïu saåch caã.
Nùm töåi lúán vö giaán kia dêìu rêët
nùång nïì, àaáng leä traãi qua ûác kiïëp hùèn
khöng ra khoãi àùång quaã khöí, nhûng
búãi luác lêm chung, nhúâ ngûúâi khaác vò
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àoá maâ xûng niïåm danh hiïåu cuãa Phêåt,
cho nïn nhûäng töåi nùång àoá cuäng lêìn
lêìn tiïu saåch.
Huöëng laâ chuáng sanh tûå mònh
xûng danh hiïåu cuãa chû Phêåt, ngûúâi
naây àùång vö lûúång phûúác laânh, trûâ
diïåt vö lûúång khöí.
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KINH ÀÕA TAÅNG BÖÌ TAÁT
BÖÍN NGUYÏåN
QUYÏÍN TRUNG HÏËT
Böín haånh Àõa Taång,
Thïå nguyïån röång sêu,
Gêåy vaâng chêu saáng,
àöå chuáng sanh,
Àõa nguåc khöí khöng ngùçn,
Tinh têën kiïìn thaânh,
Khoãi mùæc khöí trêìm luên.
Nam-mö Thûúâng Truå Thêåp
Phûúng Phaáp. (3 lêìn) (C)
Nam-mö Àaåi Nguyïån Àõa Taång
Vûúng Böì-taát Ma-ha-taát. (3 lêìn) (C)

KINH
ÀÕA TAÅNG BÖÌ TAÁT
BÖÍN NGUYÏÅN
QUYÏÍN HAÅ

KINH ÀÕA TAÅNG BÖÌ TAÁT
BÖÍN NGUYÏåN
SO SAÁNH NHÊN DUYÏN,
CÖNG ÀÛÁC CUÃA SÛÅ BÖË THÑ
PHÊÍM THÛÁ MÛÚÂI
Luác àoá, ngaâi Àõa Taång Böì-taát Maha-taát nûúng oai thêìn cuãa Àûác Phêåt,
tûâ chöî ngöìi àûáng dêåy, quyâ göëi, chùæp
tay baåch cuâng Àûác Phêåt rùçng:
“Baåch Àûác Thïë Tön! Con xem
xeát chuáng sanh trong nghiïåp àaåo, so
saánh vïì sûå böë thñ coá nheå coá nùång. Coá
ngûúâi hûúãng phûúác trong möåt àúâi, coá
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ngûúâi hûúãng phûúác trong mûúâi àúâi,
hoùåc àïën hûúãng phûúác lúåi lúán trong
trùm àúâi, nghòn àúâi. Nhûäng sûå êëy taåi
laâm sao thïë? Cuái xin Àûác Thïë Tön daåy
cho”.
Bêëy giúâ, Àûác Phêåt baão ngaâi Àõa
Taång Böì-taát rùçng: “Nay ta úã trong
toaân thïí chuáng höåi núi cung trúâi Àao
Lúåi naây, giaãng vïì sûå so saánh cöng àûác
khinh troång cuãa viïåc böë thñ úã Diïmphuâ-àïì. Öng phaãi lùæng nghe, Ta seä vò
öng maâ noái”.
Ngaâi Àõa Taång Böì-taát baåch cuâng
Àûác Phêåt rùçng: “Chñnh con nghi ngúâ
vïì viïåc êëy. Con xin ûa muöën nghe”.
Àûác Phêåt baão ngaâi Àõa Taång Böìtaát rùçng: “Trong coäi Nam Diïm-phuâàïì coá caác võ quöëc vûúng, haâng tïí phuå
quan chûác lúán, haâng àaåi trûúãng giaã,
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haâng àaåi saát-àïë-lúåi, haâng àaåi baâ-lamön v.v...
Nïëu gùåp keã hïët sûác ngheâo tuáng,
nhêîn àïën keã têåt nguyïìn, cêm ngoång,
keã àiïëc ngêy, muâ quaáng, gùåp nhûäng
haång ngûúâi thên thïí khöng àûúåc veån
toaân nhû thïë.
Luác caác võ quöëc vûúng àoá v.v...
muöën böë thñ, nïëu coá thïí àuã têm tûâ bi
lúán, laåi coá loâng vui veã tûå haå mònh, tûå
tay mònh àem cuãa ra böë thñ cho têët
caã nhûäng keã àoá, hoùåc baão ngûúâi khaác
àem cho, laåi duâng lúâi ön hoâa, dõu daâng
an uãi.
Caác võ quöëc vûúng, àaåi thêìn àoá
v.v... àùång phûúác lúåi bùçng phûúác lúåi,
cöng àûác cuáng dûúâng cho möåt trùm
hùçng haâ sa chû Phêåt vêåy.
Taåi laâm sao? Chñnh búãi võ quöëc

164

KINH ĐỊA TẠNG BỒ-TÁT BỔN NGUYỆN - QUYỂN HẠ

vûúng àoá v.v... phaát têm àaåi tûâ bi
àöëi vúái keã rêët mûåc ngheâo cuâng vaâ
vúái nhûäng ngûúâi taân têåt kia, cho nïn
phûúác laânh àûúåc hûúãng quaã baáo nhû
thïë naây, trong trùm nghòn àúâi thûúâng
àûúåc àêìy àuã nhûäng àöì thêët baão, huöëng
laâ nhûäng thûá àïí thoå duång nhû y phuåc,
àöì uöëng ùn v.v...
Laåi vêìy nûäa, naây Àõa Taång Böì-taát!
Trong àúâi sau, nhû coá võ quöëc vûúng
cho àïën haâng baâ-la-mön v.v... gùåp
chuâa thaáp thúâ Phêåt, hoùåc hònh tûúång
Phêåt, cho àïën hònh tûúång Böì-taát,
Thanh vùn hay Bñch-chi Phêåt, àñch
thên tûå sûãa sang, cuáng dûúâng, böë thñ.
Võ quöëc vûúng àoá seä àùång trong
ba kiïëp laâm võ trúâi Àïë Thñch, hûúãng
sûå vui sûúáng töët laå.
Nïëu coá thïí àem phûúác laânh böë thñ
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àoá maâ höìi hûúáng cho têët caã chuáng sanh
trong phaáp giúái, thúâi võ quöëc vûúng
àoá, trong mûúâi kiïëp thûúâng àûúåc laâm
võ trúâi Àaåi Phaåm Thiïn Vûúng.
Laåi thïë naây nûäa, naây Àõa Taång
Böì-taát! Trong àúâi sau, nïëu coá võ quöëc
vûúng cho àïën haâng baâ-la-mön v.v...
gùåp chuâa thaáp cuãa Àûác Phêåt thuúã
trûúác, hoùåc laâ kinh àiïín hay hònh
tûúång bõ hû suåp, raách raä, liïìn coá thïí
phaát têm tu böí laåi.
Võ quöëc vûúng àoá, hoùåc tûå mònh
àñch thên lo sûãa sang, hoùåc khuyïën
hoáa ngûúâi khaác cho àïën khuyïën hoáa
trùm nghòn ngûúâi khaác cuâng chung
böë thñ, cuáng dûúâng àïí kïët duyïn laânh.
Võ quöëc vûúng àoá, trong trùm
nghòn àúâi thûúâng laâm vua Chuyïín
Luên, coân nhûäng ngûúâi khaác chung
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cuâng laâm viïåc böë thñ àoá, trong trùm
nghòn àúâi thûúâng laâm vua nûúác nhoã.
Nïëu laåi úã trûúác chuâa thaáp, coá thïí
phaát têm àem cöng àûác cuáng dûúâng,
böë thñ àoá maâ höìi hûúáng vïì àaåo Vö
thûúång Chaánh giaác, àûúåc nhû vêåy thúâi
võ quöëc vûúng àoá cho àïën têët caã moåi
ngûúâi àïìu seä thaânh Phêåt caã, búãi quaã
baáo êëy röång lúán vö lûúång vö biïn.
Laåi vêìy nûäa, naây Àõa Taång Böì-taát!
Trong àúâi sau, nhû coá võ quöëc vûúng
hay haâng baâ-la-mön, gùåp nhûäng ngûúâi
giaâ yïëu, têåt bïånh vaâ keã phuå nûä sinh àeã,
nïëu trong khoaãng chûâng möåt niïåm
sanh loâng tûâ lúán, àem thuöëc men,
cúm nûúác, giûúâng chiïëu böë thñ, laâm
cho nhûäng keã êëy àûúåc an vui.
Phûúác àûác àoá rêët khöng thïí nghô
baân àïën àûúåc, trong möåt trùm kiïëp
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thûúâng laâm vua trúâi Tõnh Cû, trong
hai trùm kiïëp thûúâng laâm vua saáu
têìng trúâi coäi Duåc, khöng bao giúâ coân
àoåa vaâo aác àaåo, cho àïën trong trùm
nghòn àúâi, löî tai khöng hïì nghe àïën
tiïëng khöí, röët raáo seä thaânh Phêåt àaåo.
Laåi vêìy nûäa, naây Àõa Taång Böì-taát!
Trong àúâi sau, nhû coá võ quöëc vûúng
vaâ baâ-la-mön, coá thïí laâm nhûäng viïåc
böë thñ nhû thïë seä àùång vö lûúång phûúác
laânh.
Nïëu laåi coá thïí àem phûúác àûác àoá
höìi hûúáng àaåo Böì-àïì, thúâi khöng luêån
laâ nhiïìu hay ñt, röët raáo seä thaânh Phêåt
caã, huöëng gò caã nhûäng quaã trúâi Phaåm
Vûúng, trúâi Àïë Thñch, vua Chuyïín
Luên.
Naây Àõa Taång Böì-taát! Vò thïë nïn
khuyïën hoáa têët caã chuáng sanh àïìu
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phaãi hoåc theo nhû thïë.
Laåi vêìy nûäa, naây Àõa Taång Böìtaát! Trong àúâi sau, nhû coá thiïån nam,
keã thiïån nûä naâo úã trong Phêåt phaáp
maâ gieo tröìng chuát ñt cöåi phûúác laânh
chûâng bùçng caái löng, súåi toác, haåt caát,
maãy buåi, phûúác lúåi cuãa nhûäng ngûúâi
àoá seä hûúãng thoå khöng thïí vñ duå thïë
naâo cho àûúåc.
Laåi vêìy nûäa, naây Àõa Taång Böì-taát!
Trong àúâi sau, nhû coá keã thiïån nam
cuâng ngûúâi thiïån nûä naâo gùåp hònh
tûúång Phêåt, hònh tûúång Böì-taát, hònh
tûúång Bñch-chi Phêåt, hònh tûúång vua
Chuyïín Luên maâ böë thñ, cuáng dûúâng,
thúâi àùång vö lûúång phûúác laânh, thûúâng
sanh úã coäi ngûúâi, coäi trúâi hûúãng sûå vui
thuâ thùæng vi diïåu.
Nhû coá thïí àem cöng àûác höìi
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hûúáng cho caã phaáp giúái chuáng sanh,
thúâi phûúác lúåi cuãa ngûúâi êëy khöng thïí
vñ duå thïë naâo cho àûúåc.
Laåi vêìy nûäa, naây Àõa Taång Böì-taát!
Trong àúâi sau, nhû coá keã thiïån nam,
ngûúâi thiïån nûä naâo gùåp kinh àiïín Àaåi
thûâa, hoùåc nghe thêëy möåt baâi kïå, möåt
cêu kinh, röìi phaát têm ên cêìn, trên
troång, cung kñnh, ngúåi khen, böë thñ,
cuáng dûúâng, ngûúâi êëy àûúåc quaã baáo
lúán vö lûúång vö biïn.
Nïëu coá thïí àem phûúác àûác höìi
hûúáng cho khùæp phaáp giúái chuáng
sanh, thúâi phûúác lúåi naây khöng thïí vñ
duå thïë naâo cho àûúåc.
Laåi vêìy nûäa, naây Àõa Taång Böì-taát!
Trong àúâi sau, nhû coá keã thiïån nam
ngûúâi thiïån nûä naâo gùåp chuâa thaáp vaâ
kinh àiïín Àaåi thûâa, nïëu laâ kinh thaáp
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múái thúâi böë thñ, cuáng dûúâng, chiïm
ngûúäng, lïî laåy, ngúåi khen, chùæp tay
cung kñnh.
Nïëu gùåp kinh thaáp cuä, hoùåc hû
raách thúâi sûãa sang tu böí, hoùåc riïng
mònh phaát têm laâm, hoùåc khuyïën
ngûúâi khaác cuâng àöìng phaát têm.
Nhûäng ngûúâi àöìng phaát têm àêy,
trong ba mûúi àúâi thûúâng laâm vua
caác nûúác nhoã. Coân võ àaân viïåt chñnh
àoá thûúâng laâm vua Chuyïín Luên, laåi
duâng phaáp laânh maâ giaáo hoáa vua caác
nûúác nhoã.
Laåi vêìy nûäa, Àõa Taång Böì-taát!
Trong àúâi sau, nhû coá ngûúâi thiïån
nam, keã thiïån nûä naâo úã núi cöåi phûúác
laânh àaä gieo tröìng trong Phêåt phaáp,
hoùåc laâ böë thñ cuáng dûúâng, hoùåc laâ
tu böí chuâa thaáp, hoùåc sûãa sang kinh
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àiïín, cho àïën chûâng bùçng möåt súåi
löng, möåt maãy buåi, möåt haåt caát, möåt
gioåt nûúác.
Nhûäng sûå laânh nhû thïë, khöng
luêån nhiïìu ñt, chó coá thïí àem höìi hûúáng
cho khùæp phaáp giúái chuáng sanh, thúâi
cöng àûác cuãa ngûúâi àoá trong trùm
nghòn àúâi thûúâng hûúãng thoå sûå vui
thûúång diïåu.
Coân nhû chó höìi hûúáng cho thên
quyïën trong nhaâ hoùåc tûå mònh àûúåc
lúåi ñch thöi, nhû thïë thúâi seä hûúãng quaã
vui trong ba àúâi, cûá laâm möåt phêìn sûå
laânh, thúâi àûúåc hûúãng baáo töët möåt
muön lêìn tröåi hún.
Naây Àõa Taång Böì-taát! Nhûäng
nhên duyïn cöng àûác vïì sûå böë thñ nhû
thïë àoá.

KINH ÀÕA TAÅNG BÖÌ TAÁT
BÖÍN NGUYÏÅN
ÀÕA THÊÌN HÖÅ PHAÁP
PHÊÍM THÛÁ MÛÚÂI MÖÅT
Luác àoá, võ Kiïn Lao Àõa thêìn baåch
cuâng Àûác Phêåt rùçng:
“Baåch Àûác Thïë Tön! Tûâ trûúác àïën
nay, con tûâng chiïm ngûúäng, àaãnh lïî
vö lûúång võ Àaåi Böì-taát, àïìu laâ nhûäng
bêåc trñ huïå, thêìn thöng lúán khöng
thïí nghô baân, àöå khùæp moåi loaâi chuáng
sanh.
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Ngaâi Àõa Taång Böì-taát àêy so vúái
caác võ Böì-taát, chöî thïå nguyïån rêët laâ
sêu röång.
Baåch Àûác Thïë Tön! Ngaâi Àõa
Taång Böì-taát àêy coá nhên duyïn lúán
vúái chuáng sanh trong Diïm-phuâ-àïì.
Nhû ngaâi Vùn Thuâ, ngaâi Phöí
Hiïìn, ngaâi Quan Êm, ngaâi Di Lùåc cuäng
hoáa hiïån trùm nghòn thên hònh àïí àöå
chuáng sanh trong saáu àûúâng, nhûng
chöî phaát nguyïån cuãa caác ngaâi coân coá
luác hoaân maän.
Ngaâi Àõa Taång Böì-taát àêy phaát
thïå nguyïån giaáo hoáa têët caã chuáng sanh
trong saáu àûúâng, traãi àïën kiïëp söë nhû
söë caát trong trùm nghòn ûác söng Hùçng.
Baåch Àûác Thïë Tön! Con xem xeát
chuáng sanh úã hiïån taåi nay vaâ vïì võ lai
sau, núi chöî saåch seä úã phûúng Nam
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trong cuöåc àêët cuãa mònh úã, duâng àêët
àaá, tre göî maâ dûång cêët caái khaám, caái
thêët. Trong àoá coá thïí hoåa veä, cho àïën
duâng vaâng, baåc, àöìng, sùæt àuác nùæn
hònh tûúång Àõa Taång Böì-taát, àöët hûúng
cuáng dûúâng, chiïm lïî ngúåi khen, thúâi
chöî ngûúâi àoá úã àûúåc mûúâi àiïìu lúåi ñch.
Nhûäng gò laâ mûúâi àiïìu?
• Möåt laâ àêët caát töët mêìu.
• Hai laâ nhaâ cûãa an öín maäi maäi.
• Ba laâ ngûúâi àaä chïët àûúåc sanh lïn
coäi trúâi.
• Böën laâ nhûäng ngûúâi hiïån coân
hûúãng sûå lúåi ñch.
• Nùm laâ cêìu chi cuäng toaåi yá caã.
• Saáu laâ khöng coá tai hoåa vïì nûúác
vaâ lûãa.
• Baãy laâ trûâ saåch viïåc hû hao.
• Taám laâ dûát hùèn aác möång.
• Chñn laâ khi ra luác vaâo coá thêìn theo
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höå vïå.
• Mûúâi laâ thûúâng gùåp bêåc Thaánh
nhên.
Baåch Àûác Thïë Tön! Chuáng sanh
trong àúâi sau cuâng hiïån taåi nay, nïëu
úã núi phêìn àêët cuãa mònh cû truå maâ
coá thïí laâm ra sûå cuáng dûúâng ngaâi Àõa
Taång nhû thïë, thúâi àûúåc sûå lúåi ñch nhû
vêåy”.
Võ Kiïn Lao Àõa thêìn laåi baåch vúái
Àûác Phêåt rùçng:
“Baåch Àûác Thïë Tön! Trong àúâi
sau naây, nhû coá ngûúâi thiïån nam, keã
thiïån nûä naâo úã trong chöî cuãa mònh
cû truå maâ coá kinh àiïín naây cuâng hònh
tûúång cuãa ngaâi Àõa Taång Böì-taát, ngûúâi
àoá laåi coá thïí àoåc tuång kinh àiïín naây
vaâ cuáng dûúâng hònh tûúång cuãa Böìtaát. Thúâi con duâng thêìn lûåc cuãa con

PHẨM THỨ MƯỜI MỘT

ĐỊA THẦN HỘ PHÁP

177

thûúâng höå vïå ngûúâi àoá, cho àïën têët caã
sûå tai hoåa nhû nûúác, lûãa, tröåm, cûúáp,
naån lúán, naån nhoã v.v... thaãy àïìu tiïu
saåch”.
Àûác Phêåt baão Kiïn Lao Àõa thêìn
rùçng: “Thêìn lûåc röång lúán cuãa öng, caác
thêìn khaác ñt ai bùçng.
Vò cúá sao? Vò àêët àai trong coäi
Diïm-phuâ-àïì àïìu nhúâ öng höå trúå, cho
àïën coã cêy, caát àaá, luáa meâ, tre lau, gaåo
thoác, cuãa baáu, têët caã nhûäng thûá tûâ àêët
maâ coá ra àïìu nhúâ núi sûác thêìn cuãa
öng caã.
Nay öng laåi tuyïn baây nhûäng sûå
lúåi ñch cuãa ngaâi Àõa Taång Böì-taát, thúâi
cöng àûác vaâ thêìn thöng cuãa öng laåi
caâng thïm trùm nghòn lêìn tröåi hún
luác thûúâng.
Naây Àõa thêìn! Trong àúâi sau,
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nhû coá keã thiïån nam, ngûúâi thiïån
nûä naâo cuáng dûúâng Àõa Taång Böì-taát
cuâng àoåc tuång kinh àiïín naây, chó coá
thïí tu haânh theo möåt viïåc maâ trong
kinh “Àõa Taång Böì Taát Böín Nguyïån”
àaä daåy, thúâi öng nïn duâng thêìn lûåc
cuãa öng maâ uãng höå ngûúâi àoá, chúá àïí
têët caã sûå tai haåi cuâng sûå khöng vûâa yá
àïën nghe núi tai, huöëng nûäa laâ àïí cho
phaãi chõu.
Chùèng phaãi chó riïng mònh öng
höå trò ngûúâi àoá, cuäng coá haâng quyïën
thuöåc cuãa Phaåm Vûúng, Àïë Thñch,
quyïën thuöåc cuãa chû thiïn uãng höå
ngûúâi àoá.
Taåi sao laåi àùång caác võ Hiïìn Thaánh
uãng höå nhû thïë?
Àïìu do vò nhûäng ngûúâi êëy chiïm
lïî hònh tûúång cuãa Àõa Taång Böì-taát vaâ
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àoåc tuång kinh “Böín Nguyïån” naây, tûå
nhiïn àûúåc röët raáo xa lòa biïín khöí,
chûáng àaåo Niïët-baân an vui, vò thïë nïn
àùång uãng höå möåt caách lúán lao nhû
thïë”.

KINH ÀÕA TAÅNG BÖÌ TAÁT
BÖÍN NGUYÏåN
THÊËY NGHE ÀÛÚÅC LÚÅI ÑCH
PHÊÍM THÛÁ MÛÚÂI HAI
1. ÀÛÁC PHÊÅT PHOÁNG QUANG
TUYÏN CAÁO
Luác àoá, tûâ trïn àaãnh mön Àûác
Thïë Tön phoáng ra caã trùm nghòn muön
ûác tia saáng lúán, nhû laâ: Tia saáng sùæc
trùæng, tia saáng sùæc trùæng lúán, tia saáng
laânh töët, tia saáng laânh töët lúán, tia saáng
ngoåc, tia saáng ngoåc lúán, tia saáng sùæc
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tña, tia saáng sùæc tña lúán, tia saáng sùæc
xanh, tia saáng sùæc xanh lúán, tia saáng
sùæc biïëc, tia saáng sùæc biïëc lúán, tia saáng
sùæc höìng, tia saáng sùæc höìng lúán, tia
saáng maâu luåc, tia saáng maâu luåc lúán,
tia saáng maâu vaâng y, tia saáng maâu
vaâng y lúán, tia saáng tûúáng mêy laânh,
tia saáng tûúáng mêy laânh lúán, tia saáng
tûúáng nghòn voâng troân, tia saáng tûúáng
nghòn voâng troân lúán, tia saáng voâng
troân baáu, tia saáng voâng troân baáu lúán,
tia saáng vêìng mùåt trúâi, tia saáng vêìng
mùåt trúâi lúán, tia saáng vêìng mùåt trùng,
tia saáng vêìng mùåt trùng lúán, tia saáng
tûúáng cung àiïån, tia saáng tûúáng cung
àiïån lúán, tia saáng tûúáng mêy biïín, tia
saáng tûúáng mêy biïín lúán.
Tûâ trïn àaãnh mön phoáng ra
nhûäng luöìng aánh saáng nhû thïë xong,
laåi noái ra nhûäng tiïëng vi diïåu maâ baão
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àaåi chuáng rùçng: “Naây taám böå chuáng
trúâi, röìng, ngûúâi cuâng phi nhên v.v...
Lùæng nghe, höm nay Ta úã taåi cung trúâi
Àao Lúåi tuyïn baây, ngúåi khen nhûäng
sûå lúåi ñch trong haâng trúâi ngûúâi, nhûäng
sûå khöng thïí nghô baân, nhûäng sûå vïì
nhên haånh lïn bêåc Thaánh, nhûäng sûå
chûáng quaã Thêåp àõa, nhûäng sûå röët
raáo khöng lui suåt núi àaåo Vö thûúång
Chaánh àùèng Chaánh giaác... cuãa ngaâi
Àõa Taång Böì-taát”.

2. QUAÁN THÏË ÊM CÊÌU THÓNH
Luác Àûác Phêåt noái lúâi trïn àoá vûâa
dûát tiïëng, trong Phaáp höåi coá möåt võ
Àaåi Böì-taát hiïåu laâ Quaán Thïë Êm tûâ
chöî ngöìi àûáng dêåy quyâ göëi, chùæp tay
maâ baåch cuâng Àûác Phêåt rùçng:
“Baåch Àûác Thïë Tön! Ngaâi Àõa
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Taång Àaåi Böì-taát àêìy àuã àûác tûâ bi lúán,
ngaâi thûúng xoát chuáng sanh mùæc töåi
khöí úã trong muön nghòn ûác thïë giúái,
ngaâi hoáa hiïån ra nghòn muön ûác thên,
bao nhiïu cöng àûác vaâ sûác oai thêìn
chùèng thïí nghô baân cuãa ngaâi, con àaä
tûâng nghe Àûác Thïë Tön cuâng vö lûúång
chû Phêåt trong mûúâi phûúng, khaác
miïång àöìng lúâi ngúåi khen ngaâi Àõa
Taång Böì-taát.
Dêìu cho caác Àûác Phêåt trong thuúã
quaá khûá, thuúã hiïån taåi vaâ thuúã võ lai
noái cöng àûác cuãa ngaâi Àõa Taång Böìtaát vêîn chùèng thïí noái hïët.
Vûâa röìi laåi àûúåc Àûác Thïë Tön baão
khùæp trong àaåi chuáng rùçng, Àûác Phêåt
muöën tuyïn noái caác sûå lúåi ñch cuãa ngaâi
Àõa Taång Böì-taát.
Cuái mong Àûác Thïë Tön vò têët caã
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chuáng sanh úã hiïån taåi vaâ võ lai maâ
tuyïn noái nhûäng sûå chùèng thïí nghô
baân cuãa ngaâi Àõa Taång Böì-taát, laâm cho
taám böå chuáng trúâi, röìng v.v... chiïm
ngûúäng lïî laåy ngaâi Àõa Taång Böì-taát àïí
àùång phûúác laânh”.

3. ÀÛÁC PHÊÅT TAÁN THAÁN
VAÂ HÛÁA KHAÃ
Àûác Phêåt baão ngaâi Quaán Thïë
Êm Böì-taát: “Öng coá nhên duyïn rêët
lúán vúái chuáng sanh trong coäi Ta-baâ.
Nhûäng haâng trúâi, röìng, hoùåc nam tûã,
nûä nhên, hoùåc thêìn, hoùåc quyã, cho àïën
chuáng sanh mùæc phaãi töåi khöí trong
saáu àûúâng, nïëu keã naâo nghe danh hiïåu
cuãa öng, thêëy hònh tûúång cuãa öng, hay
mïën tûúãng àïën öng, cuâng khen ngúåi
öng, thúâi nhûäng chuáng sanh êëy àïìu úã
núi àaåo Vö thûúång Chaánh giaác, quyïët
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chùèng coân thöëi chuyïín, thûúâng àûúåc
sanh vaâo coäi ngûúâi, coäi trúâi hûúãng àuã
sûå vui vi diïåu, khi nhên quaã sùæp thaânh
thuåc liïìn àûúåc Phêåt thoå kyá cho.
Nay öng sùén loâng tûâ bi lúán,
thûúng xoát caác loaâi chuáng sanh vaâ taám
böå chuáng trúâi, röìng v.v... maâ muöën
nghe Ta noái nhûäng sûå lúåi ñch chùèng
thïí nghô baân cuãa ngaâi Àõa Taång Böìtaát. Öng nïn lùæng nghe cho kyä, nay Ta
seä noái àoá”.
Ngaâi Quaán Thïë Êm Böì-taát baåch
rùçng: “Vêng! Baåch Àûác Thïë Tön! Con
xin ûa muöën nghe”.

4. THÊËY NGHE THÏM PHÛÚÁC TRÚÂI
Àûác Phêåt baão ngaâi Quaán Thïë Êm
Böì-taát: “Trong caác thïë giúái vïì thuúã
hiïån taåi nay vaâ võ lai sau, coá võ trúâi naâo,
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hûúãng phûúác trúâi àaä maän, nùm tûúáng
suy hao hiïån ra núi thên(23), hoùåc coá
keã phaãi àoåa laåc vaâo núi chöën aác àaåo.
Caác võ trúâi àoá, hoùåc nam hoùåc nûä,
àûúng luác tûúáng suy hao hiïån, hoùåc
thêëy hònh tûúång cuãa ngaâi Àõa Taång
Böì-taát, hoùåc nghe tïn ngaâi Àõa Taång
Böì-taát, röìi möåt lêìn chiïm ngûúäng,
möåt lêìn àaãnh lïî, thúâi caác võ trúâi àoá
caâng thïm lúán phûúác trúâi, hûúãng sûå
vui sûúáng rêët nhiïìu, khöng bao giúâ
coân phaãi bõ àoåa laåc vaâo ba aác àaåo nûäa.
Huöëng chi laâ nhûäng ngûúâi thêëy
hònh tûúång Böì-taát, nghe danh hiïåu
Böì-taát röìi àem caác thûá hûúng hoa,
àöì y phuåc, àöì uöëng ùn, vêåt baáu, chuöîi
ngoåc... maâ böë thñ, cuáng dûúâng, thúâi
ngûúâi naây àùång vö lûúång vö biïn cöng
àûác phûúác lúåi”.
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5. NGÛÚÂI BÏåNH ÀÛÚÅC LÚÅI
Laåi vêìy nûäa, naây Quaán Thïë Êm!
Trong caác thïë giúái vïì thuúã hiïån taåi
nay vaâ võ lai sau, nhûäng haâng chuáng
sanh trong saáu àûúâng, nhû coá keã sùæp
maång chung maâ àùång nghe möåt tiïëng
danh hiïåu cuãa ngaâi Àõa Taång Böì-taát
thoaáng qua löî tai, thò keã maång chung
àoá khöng coân bõ àoåa vaâo chöën khöí ba
aác àaåo.
Huöëng chi laâ luác sùæp maång chung,
cha meå cuâng haâng thên quyïën àem
cuãa caãi, nhaâ cûãa, vêåt baáu, y phuåc v.v...
cuãa ngûúâi sùæp maång chung àoá maâ laâm
cuãa chi phñ àïí tö àùæp hay hoåa veä hònh
tûúång cuãa ngaâi Àõa Taång Böì-taát.
Röìi laâm cho ngûúâi bïånh luác chûa
chïët, hoùåc mùæt thêëy, tai nghe, biïët
rùçng haâng thên quyïën àem nhaâ cûãa,
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vêåt baáu v.v... vò mònh maâ tö veä hònh
tûúång cuãa ngaâi Àõa Taång Böì-taát.
Ngûúâi bïånh àoá nïëu coá nghiïåp baáo
phaãi mang lêëy bïånh nùång, thúâi nhúâ
cöng àûác naây liïìn àûúåc laânh maånh,
tuöíi thoå thïm lêu.
Coân nïëu ngûúâi bïånh àoá coá nghiïåp
baáo söë maång àaä hïët, laåi coá àuã têët caã töåi
chûúáng, nghiïåp chûúáng, àaáng leä phaãi
àoåa vaâo chöën aác àaåo. Song vò nhúâ cöng
àûác naây nïn sau khi maång chung,
liïìn àûúåc sanh vaâo coäi trúâi, coäi ngûúâi
hûúãng quaã vui thuâ thùæng vi diïåu, têët caã
töåi chûúáng thaãy àïìu tiïu saåch.

6. TIÏN VONG ÀÛÚÅC PHÛÚÁC
Laåi vêìy nûäa, naây Quaán Thïë Êm
Böì-taát! Vïì àúâi sau, nïëu coá keã nam tûã,
ngûúâi nûä nhên naâo, hoùåc luác coân buá
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múám, hoùåc luác lïn ba tuöíi, hoùåc luác
lïn nùm tuöíi, mûúâi tuöíi trúã xuöëng maâ
chïët mêët cha meå, cho àïën chïët mêët
anh em, chõ em.
Àïën khi ngûúâi àoá khön lúán, nhúá
tûúãng àïën cha meå cuâng haâng thên
quyïën, khöng roä àoåa laåc vaâo chöën
naâo, hay sanh vïì thïë giúái naâo, hoùåc
sanh lïn coäi trúâi naâo?
Ngûúâi àoá nhû coá thïí tö veä hònh
tûúång cuãa ngaâi Àõa Taång Böì-taát, nhêîn
àïën nghe danh hiïåu cuãa ngaâi röìi möåt
lêìn chiïm ngûúäng, möåt lêìn àaãnh lïî,
tûâ möåt ngaây cho àïën baãy ngaây àûâng
thöëi thêët têm ban àêìu, nghe danh
hiïåu, thêëy hònh tûúång chiïm lïî cuáng
dûúâng.
Thúâi quyïën thuöåc àaä súám khuêët
cuãa ngûúâi àoá, nïëu do aác nghiïåp maâ
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bõ àoåa vaâo aác àaåo, tñnh ra phaãi chõu
àïën söë kiïëp, nay nhúâ cöng àûác tö veä
hònh tûúång cuãa ngaâi Àõa Taång Böì-taát
vaâ chiïm lïî, cuáng dûúâng cuãa con caái,
hay cuãa anh em chõ em, nïn liïìn àùång
giaãi thoaát, àûúåc sanh lïn coäi trúâi, coäi
ngûúâi hûúãng quaã vui thuâ thùæng vi
diïåu.
Coân nhû quyïën thuöåc àaä súám
khuêët cuãa ngûúâi àoá coá phûúác laânh,
àaä àûúåc sanh lïn coäi trúâi, coäi ngûúâi
hûúãng thoå quaã vui thuâ thùæng vi diïåu
röìi, thúâi nhúâ cöng àûác naây caâng thïm
lúán nghiïåp nhên vïì bêåc Thaánh, hûúãng
vö lûúång quaã vui.
Nhû ngûúâi àoá laåi coá thïí trong hai
mûúi möët ngaây, chuyïn loâng chiïm lïî
hònh tûúång cuãa ngaâi Àõa Taång Böì-taát
vaâ niïåm lêëy danh hiïåu cuãa ngaâi àuã söë
möåt muön biïën, seä àùång Àõa Taång Böì-
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taát hiïån vö biïn thên, maách cho ngûúâi
àoá roä núi coäi cuãa haâng thên quyïën
súám khuêët kia àaä sanh vïì.
Hoùåc trong giêëc möång, Àõa Taång
Böì-taát hiïån sûác thêìn thöng lúán, tûå dùæt
ngûúâi àoá àïën caác thïë giúái thêëy haâng
quyïën thuöåc.
Nïëu ngûúâi àoá laåi coá thïí trong
möîi ngaây niïåm danh hiïåu cuãa Böì-taát
möåt nghòn biïën, luön àïën möåt nghòn
ngaây. Thúâi ngûúâi àoá seä àûúåc Böì-taát sai
caác võ quyã thêìn úã taåi chöî àoá höå vïå troån
àúâi. Hiïån àúâi moán ùn, àöì mùåc dû dêåt,
khöng coá caác thûá bïånh khöí, cho àïën
caác sûå tai vaå coân khöng hïì vaâo àïën
cûãa, huöëng nûäa laâ àïën núi thên. Röët
raáo röìi ngûúâi àoá àûúåc ngaâi Àõa Taång
Böì-taát xoa àaãnh thoå kyá cho.
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7. NGUYÏåN LÚÁN SÚÁM THAÂNH
Laåi vêìy nûäa, naây Quaán Thïë Êm
Böì-taát! Vïì àúâi sau, nhû coá keã thiïån
nam, ngûúâi thiïån nûä naâo muöën phaát
loâng tûâ röång lúán àïí cûáu àöå têët caã chuáng
sanh, muöën tu àaåo Vö thûúång Chaánh
giaác, muöën thoaát khoãi tam giúái.
Nhûäng ngûúâi àoá thêëy hònh tûúång
vaâ nghe danh hiïåu cuãa ngaâi Àõa Taång
Böì-taát, röìi chñ têm quy y hoùåc àem
hûúng hoa, y phuåc, vêåt baáu, àöì ùn
uöëng v.v... àïí cuáng dûúâng, chiïm
ngûúäng, àaãnh lïî, thúâi chöî nguyïån cêìu
cuãa keã thiïån nam cuâng thiïån nûä àoá
mau àûúåc thaânh tûåu, khöng bao giúâ
bõ chûúáng ngaåi.
Laåi vêìy nûäa, naây Quaán Thïë Êm
Böì-taát! Trong àúâi sau, nhû coá keã thiïån
nam, ngûúâi thiïån nûä naâo muöën cêìu
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trùm nghòn muön ûác àiïìu nguyïån,
trùm nghòn muön ûác sûå vïì hiïån taåi
cuâng võ lai, thúâi chó nïn quy y, chiïm
ngûúäng, àaãnh lïî, cuáng dûúâng, ngúåi
khen hònh tûúång cuãa ngaâi Àõa Taång
Böì-taát. Àûúåc nhû thïë thúâi nguyïån
nhûäng chi vaâ cêìu nhûäng chi thaãy àïìu
thaânh tûåu caã.
Laåi cêìu mong Àõa Taång Böì-taát
vêån àûác tûâ bi röång lúán uãng höå maäi cho,
ngûúâi àoá trong giêëc chiïm bao liïìn
àùång ngaâi Àõa Taång Böì-taát xoa àaãnh
thoå kyá.

8. ÀÛÚÅC TRÑ HUÏå
Laåi vêìy nûäa, naây Quaán Thïë Êm
Böì-taát! Trong àúâi sau, nhû coá ngûúâi
thiïån nam, keã thiïån nûä naâo sanh loâng
rêët trên troång àöëi vúái kinh àiïín Àaåi
thûâa, phaát têm bêët tû nghõ muöën àoåc
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muöën tuång kinh àiïín êëy.
Dêìu gùåp àùång bêåc minh sû
truyïìn daåy cho nhûäng ngûúâi àoá hoåc
têåp, nhûng àoåc röìi quïn röìi, traãi àïën
caã thaáng, caã nùm vêîn khöng àoåc tuång
àûúåc.
Nhûäng keã thiïån nam àoá vò coá
nghiïåp chûúáng àúâi trûúác chûa trûâ
saåch, cho nïn úã núi kinh àiïín Àaåi
thûâa khöng coá cöng nùng àoåc tuång.
Nhûäng haång ngûúâi naây khi nghe
danh hiïåu cuãa ngaâi Àõa Taång Böì-taát,
cuâng thêëy hònh tûúång cuãa ngaâi Àõa
Taång Böì-taát, àem hïët böín têm cung
kñnh baây toã vúái Böì-taát, röìi duâng hûúng
hoa, y phuåc, àöì ùn, têët caã àöì ngoåa cuå
v.v... cuáng dûúâng hònh tûúång Böì-taát.
Duâng möåt cheán nûúác trong àïí
trûúác tûúång Böì-taát möåt ngaây möåt
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àïm, sau àoá cung kñnh chùæp tay thónh
àïí uöëng, xêy mùåt vïì hûúáng Nam.
Khi nûúác vaâo miïång phaãi chñ têm
trõnh troång, uöëng nûúác xong phaãi cûä
nguä tên, rûúåu, thõt, taâ dêm, voång ngûä
vaâ caác viïåc giïët haåi trong baãy ngaây
hoùåc hai mûúi möët ngaây.
Ngûúâi thiïån nam cuâng thiïån nûä
àoá, trong giêëc chiïm bao thêëy Àõa
Taång Böì-taát hiïån thên vö biïn rûúái
nûúác trïn àaãnh cuãa ngûúâi àoá.
Sau khi thûác dêåy, ngûúâi àoá liïìn
àùång thöng minh, möåt phen nghe àïën
nhûäng kinh àiïín Àaåi thûâa êëy liïìn seä
nhúá maäi, khöng bao giúâ coân quïn möåt
cêu kïå nûäa.
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9. TAI NAÅN TIÏU TRÛÂ
Laåi vêìy nûäa, naây Quaán Thïë Êm
Böì-taát! Vïì trong àúâi sau, nhû coá nhûäng
ngûúâi naâo ùn mùåc khöng àuã, cêìu chi
cuäng khöng toaåi nguyïån, hoùåc thên
nhiïìu têåt bïånh, hoùåc nhiïìu sûå hung
suy, nhaâ cûãa khöng yïn öín, quyïën
thuöåc chia lòa, hoùåc caác sûå tai vaå cûá
àïën quêëy nhiïîu núi thên luön, trong
giêëc möång thûúâng phaãi kinh súå.
Nhûäng ngûúâi nhû thïë àoá, khi
nghe danh hiïåu cuãa ngaâi Àõa Taång
Böì-taát, thêëy hònh tûúång cuãa ngaâi Àõa
Taång Böì-taát nïn chñ têm cung kñnh
niïåm àuã möåt muön biïën, thúâi nhûäng
sûå khöng toaåi yá trïn àoá seä tiïu saåch
lêìn lêìn, liïìn àùång an vui, àöì ùn mùåc
dû dêåt, cho àïën trong giêëc möång thaãy
àïìu an öín, vui veã.
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10. KHOÃI HIÏÍM NGUY
Laåi vêìy nûäa, naây Quaán Thïë Êm
Böì-taát! Vïì àúâi sau, nïëu coá ngûúâi thiïån
nam, thiïån nûä naâo, hoùåc nhên sûå laâm
ùn, hoùåc nhên sûå cöng chuyïån tû, hoùåc
nhên sûå sanh cuâng tûã, hoùåc nhên viïåc
gêëp maâ phaãi vaâo trong rûâng nuái, hay
laâ qua söng, vûúåt biïín, hoùåc gùåp nûúác
luåt lúán, hoùåc ài ngang àûúâng hiïím
trúã.
Ngûúâi êëy trûúác khi ài nïn niïåm
danh hiïåu cuãa ngaâi Àõa Taång Böì-taát
möåt muön biïën, àûúåc thïë thúâi ài qua
núi naâo, chöën naâo cuäng coá caác võ quyã
thêìn höå vïå, luác ài àûáng, khi nùçm ngöìi,
àïìu àûúåc an öín vui veã luön, cho àïën
dêìu gùåp loaâi huâm soái, sû tûã... nhûng
têët caã thûá àöåc haåi àïìu khöng thïí phaåm
àïën ngûúâi àoá àûúåc.
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Àûác Phêåt baão ngaâi Quaán Thïë
Êm Böì-taát: “Ngaâi Àõa Taång Böì-taát coá
nhên duyïn rêët lúán vúái coäi Diïm-phuâàïì. Nïëu noái vïì nhûäng sûå maâ caác haâng
chuáng sanh thêëy hònh, nghe tïn cuãa
ngaâi Àõa Taång Böì-taát àûúåc lúåi ñch, thúâi
dêìu noái àïën trong trùm nghòn kiïëp
cuäng khöng hïët àûúåc.
Naây Quaán Thïë Êm Böì-taát! Vò thïë
öng nïn duâng thêìn lûåc maâ lûu truyïìn
Kinh naây, laâm cho chuáng sanh trong
coäi Ta-baâ àêy, maäi àïën trùm nghòn
kiïëp àûúåc hûúãng nhûäng sûå an vui
luön”.
Bêëy giúâ, Àûác Thïë Tön liïìn noái kïå
rùçng:
Ta xem Àõa Taång sûác oai thêìn,
Kiïëp söë hùçng sa khoá toã trêìn,
Thêëy nghe möåt niïåm chiïm ngûúäng lïî,
Trúâi, ngûúâi lúåi ñch sûå khöng ngùçn.
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Hoùåc röìng, hoùåc thêìn cuâng nam nûä,
Baáo têån seä sa vaâo àûúâng dûä,
Chñ têm quy maång Àaåi sô thên,
Tuöíi thoå thïm nhiïìu, trûâ töåi dûä.
Treã thú chïët mêët meå cuâng cha,
Huynh àïå, chõ em, keã ruöåt raâ,
Lúán khön nghô àïën àïìu khöng biïët,
Neão dûä àûúâng laânh úã àêu laâ?
Hoùåc veä, hoùåc tö Àaåi sô hònh,
Caãm thûúng chiïm lïî biïåt chùèng àaânh,
Hùm möët ngaây luön niïåm danh hiïåu,
Böì-taát hiïån thên àïën bïn mònh.
Chó raânh quyïën thuöåc úã núi naâo,
Dêìu sa aác thuá cuäng ra mau,
Nïëu àûúåc khöng lui loâng kñnh ngûúäng,
Thaánh kyá, Böì-taát vuöët àêìu trao.
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Böì-àïì Vö thûúång muöën tu haânh,
Mong ra ba coäi, khoãi tûã sanh,
Ngûúâi naây àaä phaát loâng bi lúán,
Trûúác nïn chiïm lïî Àaåi sô hònh.
Nghe tïn, quy y àêëng troån laânh,
Cuáng dûúâng, cung kñnh phaát loâng thaânh,
Nghiïåp chûúáng chùèng hïì ngùn
chûúáng àùång,
Bao nhiïu mong ûúác súám viïn thaânh.
Coá keã phaát têm tuång kinh saách,
Muöën àöå chuáng sanh khoãi tai aách,
Dêìu lêåp nguyïån lúán chùèng nghô baân,
Àoåc röìi quïn röìi, luön soát mêët.
Ngûúâi naây nghiïåp chûúáng noá laâm mï,
Hoåc Àaåi thûâa kinh khoá moåi bïì,
Y phuåc, ùn uöëng, caác ngoåa cuå,
Cuáng dûúâng Àõa Taång vúái hûúng hoa.
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Duâng cheán nûúác trong baây trûúác tûúång,
Caách möåt ngaây àïm bûng lêëy uöëng,
Sanh loâng ên troång, cûä nguä tên,
Rûúåu, thõt, taâ dêm cuâng döëi luöëng.
Trong hùm möët ngaây chúá saát sanh,
Chuyïn loâng tûúãng niïåm
Thûúång nhên danh,
Chiïm bao thêëy roä Tön dung hiïån,
Thûác röìi liïìn àùång trñ khön lanh.
Àaåi thûâa kinh giaáo nghe qua tai,
Nghòn vaån àúâi sau nhúá chùèng sai,
Chñnh nhúâ Àaåi sô oai thêìn lúán,
Thêìm giuáp ngûúâi kia coá huïå taâi.
Chuáng sanh ngheâo khöí laåi öëm àau,
Cûãa nhaâ hoåa hoaån, ngûúâi lòa nhau,
Nguã mï, möång mõ, khöng an giêëc,
Cêìu muöën hoãng hû chùèng àûúåc naâo.
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Döëc loâng chiïm lïî Àõa Taång ngaâi,
Bao nhiïu viïåc aác thaãy tiïu ngay,
Nhêîn àïën chiïm bao àïìu an caã,
Quyã thêìn phoâ höå, cuãa dû xaâi.
Muöën qua söng biïín, àïën nuái rûâng,
Cêìm thuá àöåc nguy, giùåc àoán àûúâng,
AÁc thêìn, aác quyã, mûa gioá dûä,
Nhiïìu nöîi gian nan, khöën khöng lûúâng.
Sùæp sûãa ra ài àöëi trûúác tûúång,
Cuáng dûúâng, kñnh lïî cuâng
chiïm ngûúäng,
Nuái rûâng biïín caã coá vaâo trong,
AÁc tai tiïu saåch, thûúâng an sûúáng.
Quaán Êm lùæng nghe Ta noái roä,
Àõa Taång vö lûúång oai thêìn àoá,
Trùm nghòn muön kiïëp thuêåt chùèng röìi,
Röång tuyïn Àaåi sô àêìy sûác noå.

204

KINH ĐỊA TẠNG BỒ-TÁT BỔN NGUYỆN - QUYỂN HẠ

Nhû ngûúâi nghe àïën Àõa Taång danh,
Thêëy hònh, chiïm lïî hïët loâng thaânh,
Hûúng hoa, ùn uöëng, dêng y phuåc,
Trùm nghòn baáo àeåp, hûúãng àiïìu laânh.
Nïëu hay àem cöng höìi phaáp giúái,
Röët raáo thaânh Phêåt, sanh tûã khoãi,
Quaán Êm nïn biïët gùæng tuyïn baây,
Truyïìn khùæp Hùçng sa nhiïìu nûúác coäi!

KINH ÀÕA TAÅNG BÖÌ TAÁT
BÖÍN NGUYÏåN
DÙÅN DOÂ CÛÁU ÀÖÅ NHÊN THIÏN
PHÊÍM THÛÁ MÛÚÂI BA
1. ÀÛÁC PHÊÅT GIAO PHOÁ
Luác àoá, Àûác Thïë Tön giú caánh tay
sùæc vaâng xoa àaãnh ngaâi Àõa Taång Àaåi
Böì-taát maâ baão rùçng:
“Àõa Taång! Àõa Taång! Thêìn lûåc
cuãa öng khöng thïí nghô baân, àûác tûâ bi
cuãa öng khöng thïí nghô baân, trñ huïå
cuãa öng khöng thïí nghô baân, biïån taâi
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cuãa öng khöng thïí nghô baân. Dêìu cho
caác Àûác Phêåt úã mûúâi phûúng khen
ngúåi, tuyïn noái nhûäng sûå chùèng thïí
nghô baân cuãa öng trùm nghòn muön
kiïëp cuäng chùèng hïët àùång.
Naây Àõa Taång! Àõa Taång! Öng
nïn nhúá, höm nay ta úã trong cung
trúâi Àao Lúåi, núi phaáp höåi lúán coá
trùm nghòn muön ûác bêët khaã thuyïët,
bêët khaã thuyïët têët caã caác Àûác Phêåt,
caác võ Böì-taát, caác haâng trúâi, röìng, taám
böå chuáng àêy, möåt lêìn nûäa àem caác
haâng chuáng sanh, nhûäng keã úã trong
nhaâ lûãa, chûa ra khoãi ba coäi maâ giao
phoá cho öng.
Öng chúá àïí caác chuáng sanh àoá
phaãi àoåa vaâo aác àaåo, dêìu laâ chûâng möåt
ngaây, möåt àïm, huöëng chi laåi àïí cho
chuáng noá phaãi bõ àoåa laåc vaâo àõa nguåc
Nguä Vö Giaán cuâng àõa nguåc A Tyâ, maäi
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àïën nghòn muön ûác kiïëp khöng luác
naâo mong ra khoãi û!
Naây Àõa Taång! Têm taánh cuãa
chuáng sanh coäi Diïm-phuâ-àïì khöng
àõnh, phêìn àöng àïìu quen theo thoái
aác, thoaãng hoùåc coá ngûúâi phaát têm
laânh, nhûng röìi khöng bao lêu liïìn
thöëi thêët, coân nhû duyïn aác laåi luön
luön tùng trûúãng. Cuäng vò leä àoá, nïn
Ta phaãi chia thên naây ra trùm nghòn
ûác àïí hoáa àöå, thuêån theo cùn taánh cuãa
chuáng noá, hêìu laâm cho chuáng noá àûúåc
giaãi thoaát.
Naây Àõa Taång! Höm nay Ta ên
cêìn àem chuáng trúâi, ngûúâi giao phoá
cho öng.
Trong àúâi sau, nhû coá haâng trúâi,
ngûúâi, cuâng thiïån nam, thiïån nûä naâo
tröìng chuát ñt cùn laânh úã trong Phêåt
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phaáp, chûâng bùçng súåi löng, maãy trêìn,
haåt caát, gioåt nûúác, thúâi öng nïn duâng
àaåo lûåc cuãa öng uãng höå ngûúâi àoá, laâm
cho ngûúâi àoá tu têåp lêìn lêìn àaåo haånh
Vö thûúång, chúá àïí hoå thöëi thêët.
Laåi vêìy nûäa, naây Àõa Taång Böìtaát! Trong àúâi sau, hoùåc coá trúâi hay
ngûúâi naâo phaãi theo nghiïåp maâ thoå
baáo, bõ àoåa vaâo chöën aác àaåo, àïën khi
bõ àoåa vaâo aác àaåo, vûâa bûúác àïën cûãa
nguåc, nhûäng chuáng sanh àoá nïëu coá
thïí niïåm àùång danh hiïåu cuãa Àûác
Phêåt, hay danh hiïåu cuãa möåt võ Böì-taát,
cuâng möåt cêu, möåt kïå kinh àiïín Àaåi
thûâa, öng nïn duâng thêìn lûåc cuãa öng
tòm phûúng chûúác cûáu vúát caác chuáng
sanh àoá, öng nïn hiïån thên ra trûúác
keã àoá phaá tan àõa nguåc, laâm cho hoå
àûúåc sanh lïn coäi trúâi, hûúãng nhûäng
sûå vui vi diïåu thuâ thùæng”.
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Bêëy giúâ Àûác Thïë Tön liïìn noái kïå
rùçng:
Àúâi nay, àúâi sau chuáng thiïn nhên,
Nay Ta ên cêìn dùån baão öng:
Duâng àaåi thêìn thöng quyïìn àöå hoå,
Àûâng cho aác àaåo àoåa vaâo trong.

2. BÖÌ TAÁT TUÊN CHÓ
Bêëy giúâ ngaâi Àõa Taång Àaåi Böì-taát
quyâ göëi, chùæp tay baåch cuâng Àûác Phêåt
rùçng:
“Baåch Àûác Thïë Tön! Cuái xin Àûác
Thïë Tön chúá lo. Trong àúâi sau, nïëu
coá ngûúâi thiïån nam cuâng keã thiïån nûä
naâo, àöëi vúái trong Phêåt phaáp coá möåt
niïåm cung kñnh, con cuäng duâng trùm
nghòn phûúng tiïån àöå thoaát ngûúâi àoá,
laâm cho mau àùång giaãi thoaát trong
àûúâng sanh tûã, huöëng nûäa laâ nghe
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caác viïåc laânh röìi luön luön tu haânh,
tûå nhiïn úã núi àaåo Vö thûúång, khöng
bao giúâ coân thöëi chuyïín”.

3. HÛ KHÖNG TAÅNG BAÅCH HOÃI
Luác ngaâi Àõa Taång Böì-taát baåch
lúâi noái trïn àoá vûâa xong, trong phaáp
höåi coá möåt võ Böì-taát tïn laâ Hû Khöng
Taång baåch cuâng Àûác Phêåt rùçng:
“Baåch Àûác Thïë Tön! Tûâ khi con
àïën cung trúâi Àao Lúåi naây, nghe Àûác
Nhû Lai ngúåi khen oai thêìn, thïë lûåc
khöng thïí nghô baân cuãa ngaâi Àõa Taång
Böì-taát.
Trong àúâi sau, hoùåc coá ngûúâi
thiïån nam cuâng thiïån nûä naâo, cho
àïën têët caã haâng trúâi, röìng v.v... nghe
kinh àiïín naây vaâ nghe danh tûå cuãa Àõa
Taång Böì-taát, cuâng vúái chiïm lïî hònh
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tûúång Àõa Taång Böì-taát, thúâi nhûäng
keã êëy àûúåc bao nhiïu àiïìu phûúác lúåi?
Cuái mong Àûác Thïë Tön vò têët caã haâng
chuáng sanh úã hiïån taåi vaâ võ lai maâ noái
lûúåc viïåc êëy cho”.

4. HAI MÛÚI TAÁM ÀIÏÌU LÚÅI
Àûác Phêåt baão ngaâi Hû Khöng
Taång Böì-taát: Lùæng nghe, lùæng nghe
cho kyä! Ta seä vò öng maâ noái roä viïåc êëy
cho.
Trong àúâi sau, ngûúâi thiïån nam
cuâng thiïån nûä naâo thêëy hònh tûúång
cuãa ngaâi Àõa Taång Böì-taát vaâ nghe kinh
naây, cho àïën àoåc tuång, duâng hûúng
hoa, àöì ùn moán uöëng, y phuåc, vêåt baáu
maâ böë thñ, cuáng dûúâng, ngúåi khen,
chiïm lïî, thúâi keã êëy àûúåc hai mûúi
taám àiïìu lúåi ñch nhû sau àêy:
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1. Caác haâng trúâi, röìng thûúâng höå niïåm.
2. Quaã laânh caâng ngaây caâng thïm lúán.
3. Chûáa nhoám nhên Vö thûúång cuãa
Thaánh.
4. Maäi khöng coân thöëi thêët àaåo Böì-àïì.
5. Àöì mùåc, moán ùn döìi daâo, àêìy àuã.
6. Nhûäng bïånh têåt khöng àïën núi thên.
7. Khoãi nhûäng tai naån vïì lûãa vaâ nûúác.
8. Khöng coá bõ haåi vò tröåm cûúáp.
9. Ngûúâi khaác thêëy àïën sanh loâng
cung kñnh.
10. Caác haâng quyã thêìn theo höå trò.
11. Àúâi sau thên gaái seä chuyïín thaânh
thên trai.
12. Àúâi sau seä laâm con gaái caác haâng
vûúng giaã, àaåi thêìn.
13. Thên tûúáng xinh àeåp.
14. Phêìn nhiïìu àûúåc sanh vïì coäi trúâi.
15. Hoùåc laâm bêåc vua chuáa.
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16. Coá trñ saáng, biïët roä viïåc trong
nhûäng àúâi trûúác.
17. Coá mong cêìu chi cuäng àïìu àûúåc
toaåi yá.
18. Quyïën thuöåc an vui.
19. Caác tai vaå bêët ngúâ àïìu dûát saåch.
20. Caác nghiïåp vïì aác àaåo àïìu trûâ hùèn.
21. Ài àïën àêu cuäng àïìu khöng bõ sûå
trúã ngaåi.
22. Àïm nùçm chiïm bao an öín vui veã.
23. Nhûäng ngûúâi thên töåc àaä chïët,
nïëu coá töåi thúâi àûúåc khoãi khöí.
24. Nïëu vïì àúâi trûúác coá phûúác thúâi
àûúåc thoå sanh vïì coäi vui sûúáng.
25. Caác bêåc Thaánh ngúåi khen.
26. Cùn taánh lanh lúåi, thöng minh.
27. Giaâu loâng tûâ mêîn.
28. Röët raáo thaânh Phêåt.
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5. BAÃY ÀIÏÌU LÚÅI
Laåi vêìy nûäa, naây Hû Khöng Taång
Böì-taát! Nhû haâng trúâi, röìng, quyã,
thêìn úã hiïån taåi vaâ võ lai nghe danh
hiïåu cuãa ngaâi Àõa Taång Böì-taát, àaãnh
lïî hònh tûúång cuãa ngaâi Àõa Taång Böìtaát, hoùåc nghe caác sûå vïì böín nguyïån
tu haânh cuãa ngaâi Àõa Taång Böì-taát maâ
ngúåi khen, chiïm lïî, thúâi seä àùång baãy
àiïìu lúåi ñch:
1. Mau chûáng bêåc Thaánh.
2. Nghiïåp aác tiïu diïåt.
3. Chû Phêåt àïën uãng höå.
4. Khöng thöëi thêët Böì-àïì.
5. Böín lûåc àûúåc tùng trûúãng.
6. Viïåc àúâi trûúác àïìu roä biïët.
7. Röët raáo thaânh Phêåt.
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6. ÀAÅI HÖÅI TAÁN THAÁN
Bêëy giúâ, bêët khaã thuyïët têët caã caác
Àûác Phêåt vaâ Àaåi Böì-taát cuâng taám böå
chuáng trúâi, röìng... úã mûúâi phûúng
àïën dûå Phaáp höåi àoá, nghe Àûác Thñch
Ca Mêu Ni Phêåt ngúåi khen, tuyïn baây
sûác oai thêìn lúán chùèng thïí nghô baân
cuãa ngaâi Àõa Taång Böì-taát, àïìu khen laâ
viïåc chûa tûâng coá.
Luác àoá, trúâi Àao Lúåi rûúái vö
lûúång hûúng hoa, thiïn y, chuöîi ngoåc
àïí cuáng dûúâng Àûác Thñch Ca Mêu Ni
Phêåt vaâ Àõa Taång Böì-taát, xong röìi têët
caã àaåi chuáng trong phaáp höåi àïìu laåi
chiïm lïî chùæp tay maâ lui ra.
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KINH ÀÕA TAÅNG BÖÌ TAÁT
BÖÍN NGUYÏåN
QUYÏÍN HAÅ HÏËT
Böín thïå Àõa Taång,
So nhên trong kinh,
Taân têåt, cêm ngoång do tiïìn sanh,
Àúâi nay tuång Àaåi thûâa,
Phûúác lúåi vö cuâng,
Quyïët sen baáu vaäng sanh.
Nam-mö Thûúâng Truå Thêåp Phûúng
Tùng. (3 lêìn) (C)
Nam-mö Àaåi Nguyïån Àõa Taång Vûúng
Böì-taát Ma-ha-taát. (3 lêìn) (C)
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I
Àao Lúåi Thïë Tön noái phaáp mêìu,
Àõa Taång cöng haånh rêët röång sêu,
Thaánh giaáo maäi truyïìn sau chùèng ngúát,
Khùæp lúåi trúâi, ngûúâi khoãi khöí sêìu.
II
Trúâi, a-tu-la, daå-xoa thaãy,
Àïën nghe phaáp àoá nïn chñ têm,
UÃng höå Phêåt phaáp khiïën thûúâng coân,
Möîi võ siïng tu lúâi Phêåt daåy,
Bao nhiïu ngûúâi nghe àïën chöën naây,
Hoùåc trïn àêët liïìn hoùåc hû khöng,
Thûúâng àöëi ngûúâi àúâi sanh tûâ têm,
Ngaây àïm tûå mònh nûúng phaáp úã.
III
Nguyïån caác thïë giúái thûúâng an öín,
Phûúác trñ vö biïn lúåi quêìn sanh,
Bao nhiïu töåi nghiïåp thaãy àïìu trûâ,
Xa lòa caác khöí, vïì viïn tõch.
Hùçng duâng giúái hûúng xoa voác saáng,
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Thûúâng gòn àõnh phuåc àïí giuáp thên,
Hoa mêìu Böì-àïì khùæp trang nghiïm,
Tuây theo chöî úã thûúâng an laåc.
Nam-mö Töìi Taâ Phuå Chaánh Höå Phaáp
Chû Tön Böì-taát Ma-ha-taát. (3 lêìn) (C)

BAÁT NHAÄ TÊM KINH
MA HA BAÁT NHAÄ BA LA MÊÅT ÀA
TÊM KINH
Quaán Tûå Taåi Böì-taát haânh thêm
Baát-nhaä Ba-la-mêåt-àa thúâi chiïëu kiïën
nguä uêín giai khöng, àöå nhêët thiïët khöí
aách.
Xaá Lúåi Tûã! Sùæc bêët dõ khöng,
khöng bêët dõ sùæc; sùæc tûác thõ khöng,
khöng tûác thõ sùæc; thoå, tûúãng, haânh,
thûác, diïåc phuåc nhû thõ.
Xaá Lúåi Tûã! Thõ chû phaáp khöng
tûúáng: Bêët sanh, bêët diïåt, bêët cêëu, bêët
tõnh, bêët tùng, bêët giaãm. Thõ cöë khöng
trung, vö sùæc, vö thoå, tûúãng, haânh,
thûác; vö nhaän, nhô, tô, thiïåt, thên, yá;
vö sùæc, thanh, hûúng, võ, xuác, phaáp;
vö nhaän giúái, naäi chñ vö yá thûác giúái; vö
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vö minh, diïåc vö vö minh têån, naäi chñ
vö laäo tûã, diïåc vö laäo tûã têån; vö Khöí,
Têåp, Diïåt, Àaåo; vö trñ diïåc vö àùæc.
Dô vö súã àùæc cöë, Böì-àïì taát àoãa y
Baát-nhaä Ba-la-mêåt-àa cöë, têm vö quaái
ngaåi, vö quaái ngaåi cöë, vö hûäu khuãng
böë, viïîn ly àiïn àaão möång tûúãng, cûáu
caánh Niïët-baân. Tam thïë chû Phêåt, y
Baát-nhaä Ba-la-mêåt-àa cöë, àùæc A-nêåuàa-la Tam-miïåu tam-böì-àïì.
Cöë tri Baát-nhaä Ba-la-mêåt-àa, thõ
Àaåi thêìn chuá, thõ Àaåi minh chuá, thõ
Vö thûúång chuá, thõ Vö àùèng àùèng chuá,
nùng trûâ nhêët thiïët khöí, chên thêåt bêët
hû.
Cöë thuyïët Baát-nhaä Ba-la-mêåt-àa
chuá, tûác thuyïët chuá viïët:
“Yïët àïë yïët àïë, Ba la yïët àïë, Ba la
tùng yïët àïë, Böì àïì Taát baâ ha”. (3 lêìn) (C)
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BAÅT NHÊËT THIÏËT NGHIÏåP CHÛÚÁNG
CÙN BAÃN ÀÙÆC SANH TÕNH ÀÖÅ
ÀAÂ LA NI
Nam-mö a di àa baâ daå. Àa tha giaâ
àa daå, àa àiïåt daå tha. A di rõ àö baâ tyâ.
A di rõ àa têët àam baâ tyâ. A di rõ àa, tyâ
ca lan àïë. A di rõ àa, tyâ ca lan àa. Daâ
di nõ, giaâ daâ na. Chó àa ca lïå, Ta baâ ha.
(3 lêìn) (C)

TAÁN THAÁN PHÊÅT A DI ÀAÂ
A Di Àaâ Phêåt thên kim sùæc,
Tûúáng haão quang minh vö àùèng luên,
Baåch haâo uyïín chuyïín nguä Tu-di,
Caám muåc trûâng thanh tûá àaåi haãi,
Quang trung hoáa Phêåt vö söë ûác,
Hoáa Böì-taát chuáng diïåc vö biïn,
Tûá thêåp baát nguyïån àöå chuáng sanh,
Cûãu phêím haâm linh àùng bó ngaån.
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Nam-mö Têy Phûúng Cûåc Laåc thïë giúái,
Àaåi tûâ, Àaåi bi A Di Àaâ Phêåt. (C)
Nam-mö A Di Àaâ Phêåt. (108 lêìn) (C)
Nam-mö Quaán Thïë Êm Böì-taát. (10 lêìn) (C)
Nam-mö Àaåi Thïë Chñ Böì-taát. (10 lêìn) (C)
Nam-mö Àõa Taång Vûúng Böì-taát.
(10 lêìn) (C)

Nam-mö Thanh Tõnh Àaåi Haãi Chuáng
Böì-taát. (10 lêìn) (C)

SAÁM THÊÅP PHÛÚNG
Thêåp phûúng tam thïë Phêåt
A Di Àaâ àïå nhêët
Cûãu phêím àöå chuáng sanh
Oai àûác vö cuâng cûåc.
Ngaä kim àaåi quy y
Saám höëi tam nghiïåp töåi
Phaâm hûäu chû phûúác thiïån

PHẦN HỒI HƯỚNG

Chñ têm duång höìi hûúáng
Nguyïån àöìng niïåm Phêåt nhên
Caãm ûáng tuây thúâi hiïån.
Lêm chung Têy phûúng caãnh
Phên minh taåi muåc tiïìn
Kiïën vùn giai tinh têën
Àöìng sanh Cûåc Laåc quöëc
Kiïën Phêåt liïîu sanh tûã
Nhû Phêåt àöå nhêët thiïët.
Vö biïn phiïìn naäo àoaån
Vö lûúång phaáp mön tu
Thïå nguyïån àöå chuáng sanh
Töíng giai thaânh Phêåt àaåo.
Hû khöng hûäu têån
Ngaä nguyïån vö cuâng
Tònh dûä vö tònh
Àöìng viïn chuãng trñ. (C)
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SAÁM PHÖÍ HIÏÌN
Àïå tûã chuáng àùèng
Tuây thuêån tu têåp
Phöí Hiïìn Böì-taát
Thêåp chuãng àaåi nguyïån:
Nhêët giaã lïî kñnh chû Phêåt,
Nhõ giaã xûng taán Nhû Lai,
Tam giaã quaãng tu cuáng dûúâng,
Tûá giaã saám höëi nghiïåp chûúáng,
Nguä giaã tuây hyã cöng àûác,
Luåc giaã thónh chuyïín Phaáp luên,
Thêët giaã thónh Phêåt truå thïë,
Baát giaã thûúâng tuây Phêåt hoåc,
Cûãu giaã hùçng thuêån chuáng sanh,
Thêåp giaã phöí giai höìi hûúáng. (C)
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SAÁM THÊÅP PHÛÚNG
(Dõch nghôa)
(Cuäng goåi laâ SAÁM MÛÚÂI PHÛÚNG)

Mûúâi phûúng chû Phêåt ba àúâi,
Di Àaâ bêåc nhêët chùèng rúâi quêìn sanh,
Sen vaâng chñn phêím sùén daânh,
Oai linh àûác caã àaä thaânh vö biïn.
Nay con dêng têëm loâng thiïìn,
Quy y vúái Phêåt saám liïìn töåi cùn,
Phûúác laânh con coá chi chùng,
Ñt nhiïìu quyïët cuäng nguyïån rùçng vïì Têy.
Nguyïån cuâng vúái baån tu àêy,
Tuây thúâi caãm ûáng hiïån nay àiïìm laânh,
Biïët giúâ, biïët khùæc roä raânh,
Lêm chung têån mùåt caãnh laânh
Têy phûúng.
Thêëy nghe chaánh niïåm hún thûúâng,
Vaäng sanh Laåc quöëc, àöìng nûúng
hoa vaâng,
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Hoa núã thêëy Phêåt roä raâng,
Thoaát voâng sanh tûã, àöå an muön loaâi.
Phiïìn naäo vö biïn thïå dûát trûâ,
Phaáp mön tu hoåc, chùèng coân dû,
Chuáng sanh nguyïån àöå, búâ kia àïën
Phêåt àaåo cuâng nhau chûáng Trñ nhû.
Hû khöng coäi noå dêîu cuâng,
Nguyïån trïn coân maäi chùèng cuâng,
chùèng thiïn,
Khöng tònh cuâng coá àöìng nguyïìn,
Trñ mêìu cuãa Phêåt àöìng viïn,
àöìng thaânh(24).

SAÁM PHÖÍ HIÏÌN
(Dõch nghôa)

Nay con laåi nguyïån tu haânh,
Phöí Hiïìn nguyïån lúán sùén daânh mûúâi
mön:
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Möåt laâ nguyïån laåy Thïë Tön,
Hiïån thên trûúác Phêåt hïët loâng
kñnh tin.
Hai, khen Phêåt àûác röång thinh,
Lúâi hay, tiïëng töët têån tònh ngúåi ca.
Ba, thúâi sùæm àuã hûúng hoa,
Traâng phan, baão caái dêng ra
cuáng dûúâng.
Böën, vò mï chêëp lêìm àûúâng,
Tham sên, nghiïåp chûúáng con thûúâng
saám luön.
Nùm, suy cöng àûác vaân muön,
Cuãa phaâm cuãa Thaánh con àöìng
vui ûa.
Saáu, khi Phêåt chûáng Thûúång thûâa,
Phaáp mêìu con thónh àaä vûâa
truyïìn trao.
Baãy, loâng chùèng chuát laäng xao,
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Cêìu xin chû Phêåt chúá vaâo Vö dû.
Taám, thûúâng tu hoåc Àaåi thûâa,
Bao giúâ bùçng Phêåt múái vûâa loâng con.
Chñn, thïì chùèng daám moãi moân,
Dùæt dòu muön loaåi àïìu troân Phaáp thên.
Mûúâi, àem têët caã cöng huên,
Moåi loaâi cuâng hûúãng, khùæp trêìn
cuâng vui.
Mûúâi àiïìu nguyïån lúán nguyïån röìi,
Nguyïån vïì Cûåc Laåc, nguyïån ngöìi
toâa sen(25).

HÖÌI HÛÚÁNG
Tuång kinh cöng àûác thuâ thùæng haånh,
Vö biïn thùæng phûúác giai höìi hûúáng,
Phöí nguyïån phaáp giúái chû chuáng sanh,
Töëc vaäng vö lûúång, quang Phêåt saát. (C)
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Nguyïån tiïu tam chûúáng, trûâ
phiïìn naäo,
Nguyïån àùæc trñ huïå chên minh liïîu,
Phöí nguyïån töåi chûúáng têët tiïu trûâ,
Thïë thïë thûúâng haânh Böì-taát àaåo. (C)
Nguyïån sanh Têy phûúng
Tõnh àöå trung,
Cûãu phêím liïn hoa vi phuå mêîu,
Hoa khai kiïën Phêåt, ngöå Vö sanh,
Bêët thöëi Böì-taát vi baån lûä. (C)
Nguyïån dô thûã cöng àûác,
Phöí cêåp û nhêët thiïët,
Ngaä àùèng dûä chuáng sanh,
Giai cöång thaânh Phêåt àaåo. (C)
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PHUÅC NGUYÏåN
A Di Àaâ Phêåt thûúâng lai höå trò,
linh ngaä thiïån cùn, hiïån tiïìn tùng
têën, bêët thêët tõnh nhên. Lêm maång
chung thúâi, thên têm chaánh niïåm, thõ
thñnh phên minh, diïån phuång Di Àaâ,
dûä chû Thaánh chuáng, thuã chêëp kim
àaâi, lai nghinh tiïëp ngaä, nhêët saát-na
khoaãnh, sanh taåi Phêåt tiïìn, cuå Böì-taát
àaåo, quaãng àöå chuáng sanh, àöìng viïn
chuãng trñ.
Nam-mö Têy phûúng Cûåc Laåc thïë
giúái, Àaåi Tûâ, Àaåi Bi A Di Àaâ Phêåt. (C)
(Laåy 1 laåy)

Nam-mö Têy phûúng Cûåc Laåc thïë
giúái, Àaåi Bi Quaán Thïë Êm Böì-taát, Àaåi
Thïë Chñ Böì-taát, Thanh Tõnh Àaåi Haãi
Chuáng Böì-taát. (C) (Laåy 1 laåy)
Nam-mö Têy phûúng Cûåc Laåc
thïë giúái, Liïn Trò Haãi Höåi Phêåt, Böì-
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taát, nhêët thiïët Hiïìn Thaánh chuáng, chû
Thûúång Thiïån nhên. (C) (Laåy 1 laåy)

TAM TÛÅ QUY Y
Tûå quy y Phêåt, àûúng nguyïån
chuáng sanh, thïí giaãi Àaåi àaåo, phaát Vö
thûúång têm. (C) (Laåy 1 laåy)
Tûå quy y Phaáp, àûúng nguyïån
chuáng sanh, thêm nhêåp kinh taång, trñ
huïå nhû haãi. (C) (Laåy 1 laåy)
Tûå quy y Tùng, àûúng nguyïån
chuáng sanh, thöëng lyá àaåi chuáng, nhêët
thiïët vö ngaåi. (C) (Laåy 1 laåy)

BAÂI TÛÅA
VÏÌ VÙN MÛÚÂI PHÛÚNG
Baâi höìi hûúáng Thêåp phûúng, vùn chûä Haán, vöën laâ
cuãa ngaâi Àaåi Tûâ Böì-taát soaån ra. Sau khi tuång kinh cuâng
niïåm Phêåt, tuång baâi naây cöët àïí àem bao nhiïu cöng àûác
tuång niïåm àïìu höìi hûúáng cêìu àûúåc vaäng sanh vïì coäi Têy
phûúng Cûåc Laåc cuãa Àûác Phêåt A Di Àaâ. Tuång baâi naây
phûúác àûác lúán lùæm nïn tûâ xûa àïën nay, úã nûúác ta cuäng
nhû Trung Hoa, trong caác chöën Thiïìn mön, luön luön
duâng baâi naây phöí vaâo caác thúâi khoáa.
Coân tûâ “nhêët giaã” àïën “thêåp giaã” laâ mûúâi àiïìu
nguyïån ruát ra trong phêím “Phöí Hiïìn haånh nguyïån” cuãa
Kinh Hoa Nghiïm. Trong kinh, möîi möåt nguyïån Ngaâi
Phöí Hiïìn Böì-taát vò Ngaâi Thiïån Taâi Àöìng Tûã vaâ chuáng
höåi Böì-taát maâ giaãng giaãi rêët röång, töíng cöång coá 10 cêu
nïn vïì möîi cêu coá möåt nguyïån thöi.
Phaâm tuång vùn höìi hûúáng, cêìn nhêët ngûúâi tuång
phaãi hiïíu roä nghôa lyá trong vùn, vò coá hiïíu thúâi chöî höìi
hûúáng, phaát nguyïån múái thiïët thûåc, têm quaán tûúãng múái
xaác thêåt, cöng àûác múái tùng trûúãng. Nïëu tuång maâ khöng
hiïíu gò hïët, thúâi höìi hûúáng àoá laâ höìi hûúáng vïì àêu? Phaát
nguyïån àoá laâ phaát nhûäng gò vaâ nhû thïë naâo? Thaânh ra
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chó coá tuång theo lïå suöng thöi, chùæc khoá thaânh tûåu cöng
àûác àûúåc.
Vò leä trïn àêy, nïn töi khöng quaãn taâi sú vùn vuång,
phoãng theo nguyïn vùn vaâ y cûá núi nghôa trong kinh maâ
dõch caã hai baâi saám vùn (Saám Thêåp Phûúng vaâ Saám Phöí
Hiïìn) ra Viïåt vùn. Dõch xong laåi coân ngaåi vò trong saám
vùn coá nhiïìu nghôa sêu êín, khuêët khuác, nïn viïët thïm
àoaån thñch nghôa sau àêy, (söë 24 vaâ 25) àïí giaãi roä baãn
Viïåt vùn, ngoä hêìu khi tuång àïën, tuång chûä hiïíu nghôa,
têm vaâ lyá tûúng ûáng khi hiïåp, lêu lêu tinh thuêìn, thiïån
cùn cöng àûác chùæc chùæn laâ vö cuâng vö têån vêåy.
				Hên Tõnh Tyâ-kheo
					Cêín chñ

THÑCH NGHÔA
1. Trời Đao Lợi: Là tầng trời thứ hai trong 6 tầng trời ở

cõi Dục. Đao Lợi là tiếng Phạn, dịch là “Tam thập tam”
nghĩa là ba mươi ba, tầng trời này ở tại núi Tu-di, nơi đó
chia ra làm 33 nước trời, 32 nước ở bốn phương xung
quanh, mỗi phương 8 nước; chính giữa là Thiện Kiến
thành, cung của trời Đế Thích, vị trời này quyền thống
nhiếp cả 33 nước trời.
Đương thời đó Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ngự tại
cung trời này mà thuyết pháp trong 3 tháng (từ tháng
Tư đến tháng Bảy). Thánh mẫu là bà Ma Gia phu nhân,
sanh mẫu của Thái tử Sĩ Đạt Ta. Bảy ngày sau khi hạ
sanh thái tử, bà bỏ thân người, sanh lên cõi trời Đao
Lợi. Bấy giờ Đức Phật sắp nhập diệt, ngài ngự lên đó nói
pháp, trước để đáp ơn sanh thành, sau nhân đó mà giáo
hóa hàng chư thiên, cùng long, thần, bát bộ và cả thảy
Thánh, phàm.
2. Vô lượng, vô biên, vô số, bất khả thuyết bất khả
thuyết, bất tư nghị v.v... đều là những con số lớn thường
dùng bên Thiên Trúc.
3. Đời ác ngũ trược: Là hiện thời đủ cả 5 điều nên thành
đời ác.
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1. Kiếp trược: Thời gian biến đổi không ngừng, có
đủ bốn món trược dưới đây.
2. Kiến trược: Sự thấy biết sai lầm, tin nhận tà vạy,
chính là món “lợi sử” vậy.
3. Phiền não trược: Tham, sân hừng hẩy, si mê,
điên đảo v.v... chính là những tính về “độn sử” vậy.
4. Chúng sanh trược: Sanh - tử, tử - sanh nối luôn
không dứt.
5. Mạng trược: Thọ mạng ngắn ngủi.
4. Cang cường: Là tính tình ương ngạnh, khó bảo, khó
dạy.
5. Pháp khổ pháp vui: Tức là Tứ diệu đế.
1. Khổ đế: Ba cõi sanh, già, bệnh, chết... không
lường sự khổ hoạn, tức là quả khổ.
2. Tập đế: Phiền não chứa nhóm kết thành nghiệp
nhân sanh tử, tức là nhân khổ.
3. Diệt đế: Dứt hẳn phiền não, khỏi hẳn sanh tử, an
vui vắng lặng (Niết-bàn), tức là quả vui.
4. Đạo đế: Các Thánh đạo, những phương pháp tu
hành để đoạn phiền não, chứng quả Thánh, tức là
nhân vui.
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Trong bốn chân lý trên, khổ là quả báo khổ, tập là
nghiệp nhân xấu, do nhân xấu mà phải thọ lấy quả báo
khổ, đó là “pháp khổ”.
Diệt là quả an vui, đạo là đạo hạnh lành mà chứng
lấy quả an vui, đó là “pháp vui”. Đức Phật dạy cho chúng
sanh biết rõ pháp khổ để dứt trừ, cùng thoát ly, dạy cho
chúng sanh biết rõ pháp vui để tu hành cùng chứng lấy.
6. Thị giả: Là người hầu hạ, người hầu hạ Phật là Bồ-tát
vậy.
7. Cõi dục có 6 tầng trời: 1. Trời Tứ Thiên Vương: Trời
này ở giữa chừng núi Tu Di; 2. Trời Đao Lợi: Trời này ở
tại đỉnh núi Tu Di (2 tầng trời này dùng ánh sáng mặt
trời); 3. Trời Tu Diệm Ma, cũng gọi là trời Dạ-ma. 4. Trời
Đâu Suất Đà. 5. Trời Hóa Lạc. 6. Trời Tha Hóa Tự Tại
(Bôn tầng trời này tự có ánh sáng riêng và nương mây
mà ở).
Từ trời Phạm Chúng, trời Phạm Phụ, đến trời Sắc
Cứu Cánh, trời Ma-hê-thủ-la thuộc về cõi Sắc (có Sắc
nhưng không còn lòng dục nhiễm).
Cõi Vô Sắc có 4 tầng: 1. Không Vô Biên Xứ thiên;
2. Thức Vô Biên Xứ thiên; 3. Vô Sở Hữu Xứ thiên; 4. Phi
Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ thiên. (Bốn tầng trời này chỉ
có định quả thân chứ không có thân về sắc chất).

239

KINH ĐỊA TẠNG BỒ-TÁT BỔN NGUYỆN

8. Tám bộ chúng: 1. Thiên chúng - hàng chư thiên (thiên
tướng); 2. Long chúng (loài rồng); 3. Dạ-xoa chúng (các
thần dạ-xoa); 4. Càn-thát-bà chúng (các thần đánh nhạc
của trời Đế Thích); 5. A-tu-la chúng (thần phi thiên); 6.
Ca-lầu-la chúng (loài kim sí điểu); 7. Khẩn-na-la chúng
(thần múa hát của trời Đế Thích); 8. Ma-hầu-la-già
chúng (đại mãng xà thần).
9. Sông Hằng: Là một con sông to lớn, bắt nguồn từ dãy
núi Himalaya, chảy ngang qua xứ Ấn Độ rồi đổ vào Ấn
Độ Dương, lòng sông cùng hai bên bãi có rất nhiều cát
mịn. Đương thời Đức Phật thường nói pháp ở các nước
thuộc lưu vực sông Hằng nên phàm nói một số lớn, Đức
Phật lấy một số cát trong sông Hằng để ví dụ, mà nói là
“hằng hà sa số”.
10. Bồ-tát thuộc về Đại thừa, có 30 bậc Hiền: (Trụ vị
có 10 bậc, Hạnh vị có 10 bậc, Hướng vị có 10 bậc), 10
bậc Thánh, tức là Thập địa:
		

1. Hoan Hỷ địa		

2. Ly Cấu địa

		

3. Pháp Quang địa		

4. Diệm Huệ địa

		

5. Nan Thắng địa		

6. Hiện Tiền địa

		

7. Viễn Hành địa

8. Bất Động địa

		

9. Thiện Huệ địa		

10. Pháp Vân địa.

Trên Pháp Vân địa có bậc Đẳng giác Bồ-tát, mãn
bậc Đẳng giác thì thành Diệu giác (Phật quả).
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11. Bích-chi Phật thuộc về Trung thừa, có 2 hạng:
• Độc giác, ra đời không gặp Phật và Phật pháp,
do sẵn có căn lành, nhìn thấy cảnh tang thương,
hoa tàn, lá úa... ngộ lý vô thường, phát tâm xuất ly
tục trần, tự tu tập lý vô thường mà chứng quả Vô
sanh, khỏi vòng sanh tử trong tam giới.
• Duyên giác, ra đời gặp Phật và Phật pháp, tu tập
Thập nhị Nhân duyên quán mà chứng quả Vô sanh.
• Hai hạng Bích-chi Phật trên, về phần tu tập thời
khác với Thanh văn, nhưng quả chứng thời đồng
với bậc A-la-hán.
•

Thanh văn thuộc về Tiểu thừa, y theo Thánh

giáo của Phật dạy, tu tập Tứ đế lý mà chứng Thánh
quả. Có 4 bậc: 1. Tu-đà-hoàn (Dự lưu quả); 2. Tưđà-hàm (Nhất lai quả). 3. A-na-hàm (Bất lai quả).
4. A-la-hán (Vô sanh quả).
12. Ác đạo: Ba đường dữ (súc sanh đạo, ngạ quỷ đạo và
địa ngục đạo).
13. Ba ngôi báu: Phật, Pháp và Tăng.
14. Chánh kiến: Kiến giải (thấy biết nhận hiểu chân
chánh). Phàm chỗ nhận hiểu đúng Phật pháp thời là
Chánh kiến, ngoài Phật pháp mà nhận hiểu thời đều là
tà kiến.
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15. Vô Gián địa ngục: Ở phẩm thứ ba có nói rõ.
16. Quỷ vương: Chúa loài quỷ.
17. Oai thần: Thần thông của các bậc Thánh.
18. Do tuần: Cứ lấy số trung bình một do tuần độ 40
dặm.
19. Ba nghiệp: Thân, khẩu, ý. Nghiệp nghĩa là sự tạo tác
có tác ý, ba chỗ này có công năng tạo tác nên gọi là ba
nghiệp.
Nghiệp lực: Sức mạnh do nghiệp của chúng sanh gây tạo ra.
20. Mười hạnh lành:
Ba hạnh thuộc về thân: 1. Không sát sanh mà phóng
sanh; 2. Không trộm cướp mà bố thí; 3. Không tà
dâm mà đoan chính.
Bốn hạnh thuộc về miệng: 1. Không nói dối mà
nói chơn thật; 2. Không nói lời chia rẽ mà nói lời
hòa giải; 3. Không nói lời thô ác mà nói lời ôn hòa,
nhã nhặn; 4. Không nói lời thêu dệt mà nói lời chắc
đúng.
Ba hạnh thuộc về ý: 1. Không có lòng tham lam,
bỏn sẻn mà sanh lòng rộng rãi xả thí; 2. Không có
lòng hờn giận, ganh ghét mà sanh lòng tùy hỷ, xót
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thương; 3. Không có lòng si mê, tà kiến mà sanh
lòng sáng suốt, nhận hiểu chân chánh.
21. Nghĩa của các địa ngục: Cực Vô Gián: cùng tột Vô
Gián (nghĩa Vô Gián đã có nói ở phẩm trước); Đại Tỳ:
Vô Gián lớn; Tứ Giác: bốn góc; Phi Đao: dao bay; Hỏa
Tiễn: tên lửa; Giáp Sơn: núi ép; Thông Thương: phóng
đâm; Thiết Xa: xe sắt; Thiết Sàng: giường sắt; Thiết Ngưu:
trâu sắt; Thiết Y: áo sắt; Thiên Nhẫn: nghìn mũi nhọn;
Thiết Lư: lừa sắt; Dương Đồng: nước đồng sôi; Bảo Trụ:
ôm cột đồng; Lưu Hỏa: lửa văng; Canh Thiệt: cày lưỡi;
Tỏa Thủ: chém đầu; Thiêu Cước: đốt chân; Đạm Nhãn:
móc mắt; Thiết Hoàn: viên sắt; Tranh Luận: cãi cọ; Thiết
Thù: thù sắt; Đa Sân: nhiều giận.
22. Các địa ngục như thế: Kiếu Oán: kêu la; Bạt Thiệt:
kéo lưỡi; Phẩn Niếu: phẩn tiểu; Đồng Tỏa: khóa đồng;
Hỏa Tượng: voi lửa; Hỏa Cẩu: chó lửa; Hỏa Mã: ngựa
lửa; Hỏa Ngưu: trâu lửa; Hỏa Sơn: núi lửa; Hỏa Thạch:
đá lửa; Hỏa Sàng: giường lửa; Hỏa Lương: sà lửa; Hỏa
Ưng: diều lửa; Cứ Nha: cưa răng; Bác Bì: lột da; Ẩm
Huyết: uống máu; Thiêu Thủ: đốt tay; Đảo Thích: đâm
ngược; Hỏa Ôc: nhà lửa; Hỏa Lang: sói lửa.
23. Năm tướng suy hao: Khi một vị trời nào tuổi thọ đã
mãn thì trước khi chết có năm tướng này hiện ra:
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1. Hoa trên mão khô héo
2. Mất hào quang nơi thân
3. Mình rịn chất hôi
4. Ở không an
5. Quyến thuộc nhàm lánh
24. Trong khoảng không gian vô tận, chẳng phải chỉ có
nội một cõi Ta-bà của Đức Giáo chủ Thích Ca Mâu Ni
Phật mà chúng ta hiện ở đây thôi, kỳ thật ngoài Ta-bà ra
còn có vô biên thế giới khác. Phàm hễ có một thế giới
thời có một Đức Phật làm giáo chủ, thế giới đã vô biên
thời là có vô lượng chư Phật. Chẳng những hiện tại đây
vô biên thế giới ở mười phương (Đông, Tây, Nam, Bắc,
Đông Nam, Tây Nam, Đông Bắc, Tây Bắc, trên và dưới)
có vô lượng chư Phật, và về thời kỳ quá khứ đã có vô
lượng chư Phật và đến thời kỳ vị lai cũng sẽ có vô lượng
chư Phật. Nên trong văn nói: Mười phương chư Phật ba
đời.
Trong vô lượng chư Phật ở mười phương ba đời đó
suy ra, thời Đức Phật A Di Đà là bậc nhất.
Về Phật quả thời Phật đồng chứng như nhau, đồng
trí viên, đồng hạnh mãn, đồng đức đủ, đồng nguyện
toàn, công đức của chư Phật đã đồng sao lại nói Phật
A Di Đà là bậc nhất? Đây nói bậc nhất là cứ nơi Ứng
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hóa thân của Phật mà so sánh thôi, chớ không phải nói
đến Pháp thân và Báo thân, về Pháp thân và Báo thân
của chư Phật quyết hẳn là đồng, vì hai thân đó là thật
thân quả chứng của chư Phật vậy. Còn Ứng Hóa thân là
những thân vì chúng sanh cảm cách đến Phật mà ứng
hóa ra, chúng sanh cơ cảm có sai khác, nên thân ứng hóa
của chư Phật cũng tùy đó mà sai khác, lại sự sai khác đó
cũng do vì bổn nguyện của chư Phật lúc còn tu hạnh Bồtát không đồng nhau vậy.
Về sự thù thắng nơi Ứng thân của Đức Phật A Di
Đà, lược kể về phần đại khái thời có bốn điều:
I. Quang minh thường chiếu suốt các cõi nước ở mười
phương không bị che ngăn, như trong Kinh Tiểu Bổn A
Di Đà nói: “Quang minh của Đức Phật đó vô lượng, chiếu
các cõi nước ở mười phương không bị chướng ngại, nên
hiệu A Di Đà”. Trong Kinh Đại Bổn A Di Đà nói: “Giả sử
khi Ta đặng thành Phật mà quang minh có hạn lượng, ít
nhất là chẳng soi suốt trăm nghìn ức na-do-tha cõi nước
của chư Phật, thời ta nguyện không chứng quả Chánh
giác”. (Điều nguyện thứ 12 trong 48 điều nguyện).
Còn quang minh nơi Ứng thân của chư Phật, phần
nhiều có hạn lượng, hoặc chiếu một do tuần, 10 do
tuần, 100, 1.000... do tuần, hoặc chiếu 1 thế giới, 10, 100,
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1.000... thế giới. Như quang minh nơi Ứng thân của Đức
Phật Thích Ca Mâu Ni chỉ chiếu có một tầm.
Vì quang minh vô lượng nên Đức Phật A Di Đà
có 12 biệt hiệu như trong Đại Bổn Kinh: 1. Vô Lượng
Quang; 2. Vô Biên Quang; 3. Vô Ngại Quang; 4. Vô Đối
Quang; 5. Viêm Vương Quang (có chỗ để Diệm Vương
Quang); 6. Thanh Tịnh Quang; 7. Hoan Hỷ Quang; 8. Trí
Huệ Quang; 9. Nan Tư Quang; 10. Bất Đoạn Quang; 11.
Vô Xứng Quang; 12. Siêu Nhật Nguyệt Quang.
Do đây nên về quang minh thường nơi Ứng thân,
thời Đức A Di Đà được phần thù thắng trong hàng chư
Phật vậy.
II. Thọ mạng ứng hiện ra đời của chư Phật phần nhiều
đều có hạn lượng; hoặc 100 tuổi, 1.000 tuổi... hoặc 1 kiếp,
10 kiếp, 100 kiếp, 1.000 kiếp... như Đức Phật Thích Ca ở
đời chỉ có 80 năm.
Còn về Ứng thân của Đức Phật A Di Đà, thọ mạng
vô lượng. Trong Tiểu Bổn Kinh nói: “Đức Phật đó sống
lâu vô lượng vô biên vô số kiếp, nên hiệu là A Di Đà”.
Điều nguyện thứ 13 trong Đại Bổn Kinh nói: “Giả sử khi
Ta đặng thành Phật mà thọ mạng có hạn lượng, ít nhứt
không được trăm nghìn ức na-do-tha kiếp đó, thời ta
nguyện không chứng quả Chánh giác”. Nên Đức Phật A
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Di Đà cùng hiệu là Vô Lượng Thọ Phật.
Đây là thọ mạng của Đức Phật A Di Đà có phần thù
thắng trong hàng chư Phật vậy.
III. Về phần đồng cư nơi Cực Lạc, là cõi nước của Đức
Phật A Di Đà cực kỳ trang nghiêm, thuần vui thanh
tịnh, tuyệt không có mảy may khổ não, như trong Đại
Bổn Kinh, Tiểu Bổn Kinh và Quán Kinh đã rộng thuật.
Lại trong bộ Yếu Giải nói: “Cực Lạc đồng cư, tứ
độ viên dung, thọ lạc viên dung”. Ở nơi đồng cư độ (cõi
phàm) mà viên kiến cả ba bộ trên (3 cõi Thánh: Phương
Tiện độ, Thật Báo độ, Thường Tịch Quang độ - cõi trước
là cõi của Nhị thừa Thánh nhân, kế là cõi của Đại Bồ-tát,
sau rốt là cõi của Đức Phật).
Chứ so với các cõi khác, như Ta-bà chẳng hạn, nơi
chúng ta đồng sống đây chính là Đồng Cư độ của cõi
Ta-bà vậy, thời lại đủ thứ uế nhơ, nào tam khổ, bát khổ,
vô lượng điều khổ sở, ngũ trược v.v... lại hạng phàm phu
không thể dự phần nơi cảnh Thánh.
Đây là cõi Đức Phật A Di Đà, về phần Đồng Cư độ
có phần đặc biệt trong các cõi nước ở mười phương vậy.
IV. Nhân dân trong nước của Đức Phật A Di Đà
dầu là phàm, nhưng cũng đều trụ bậc “Bất thối chuyển”,
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nghĩa là ở vào địa vị thẳng mãi đến thành Phật, không
còn ngưng trệ lui sụt. Nói chi các bậc Thánh! Trong
hàng Thánh của nước Cực Lạc, cứ về bậc “Nhất sanh
bổ xứ Bồ-tát” như Ngài Quán Âm, Thế Chí, hay là như
Di Lặc... số nhiều vô hạn, huống là bậc Thập địa, Địa
tiền, cùng Thanh văn, Duyên giác. Trong Tiểu Bổn Kinh
nói: “Nơi nước Cực Lạc, chúng sanh nào sanh về đó đều
là bậc Bất thối chuyển. A-la-hán và Bồ-tát đều đồng vô
lượng vô biên, không thể tính đếm mà biết được, chỉ có
thể gượng nói là vô lượng vô biên vô số thôi”.
Bậc Thánh trong cõi khác hoặc là có số hạn, như
cõi Ta-bà có 62 ức hằng hà sa vị Bồ-tát...
Lại nhân dân nơi Cực Lạc tuổi thọ đồng với Phật,
nghĩa là vô lượng, như Tiểu Bổn Kinh nói: “Thọ mạng
của Đức Phật đó và thọ mạng của nhân dân của Ngài vô
lượng, vô biên, vô số kiếp”.
Đấy là nhân dân, La-hán, Bồ-tát của Đức Phật A Di
Đà có phần đặc thắng trong các cõi nước mười phương
vậy.
Vì những phần đặc thắng trên đây, nên trong văn
nói: Mười phương chư Phật ba đời, Di Đà bậc nhất.
Đối với chúng sanh, Đức Phật A Di Đà có nguyện
lực độ sanh rất lớn. Nguyện lực đó rõ ràng nhất là đã nêu
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bày trong 48 điều nguyện của Ngài: những nguyện độ
khắp Thánh phàm trong mười phương! Lại trong Quán
Kinh có câu: “Phật tâm đó là lòng đại từ bi vậy dùng Vô
duyên từ nhiếp độ các chúng sanh”. Kinh lại nói: “Đức
Vô Lượng Thọ Phật có 84.000 tướng, trong mỗi tướng
đều có 84.000 tùy hình hảo, trong mỗi hình hảo lại có
84.000 ánh sáng, mỗi ánh sáng chiếu khắp các cõi nước
ở mười phương. Ánh sáng này nhiếp thọ chúng sanh
niệm Phật không lìa bỏ”.
Đức Phật A Di Đà có lòng từ, nguyện lớn, phóng
quang minh tiếp độ chúng sanh không lìa bỏ, nên trong
văn nói: “Di Đà bậc nhất chẳng rời quần sanh”.
Do nguyện lực của Đức Phật A Di Đà, nên những
người được sanh về cõi Cực Lạc của Ngài đều từ trong
hoa sen báu nơi ao thất bảo mà hóa sanh, nghĩa là mượn
hoa sen làm bào thai mà cho thân hình. Đó gọi là “Liên
hoa thanh tịnh hóa sanh”, cũng có câu “Liên hoa vi phụ
mẫu”. Vì người vãng sanh về đó nơi trí có cao thấp, nơi
phước có nhiều ít không đồng nhau, nên hoa sen là chỗ
thác sanh cũng có nhiều hạng, đại khái chia làm 9 phẩm:
1. Thượng phẩm thượng sanh; 2. Thượng phẩm trung
sanh; 3. Thượng phẩm hạ sanh (ba phẩm này thuộc bậc
Đại thừa Bồ-tát); 4. Trung phẩm thượng sanh; 5. Trung
phẩm trung sanh (hai phẩm đây thuộc hàng nhị thừa
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Thánh nhân); 6. Trung phẩm hạ sanh (một phẩm đây
thuộc hàng có công đức lành ở đời); 7. Hạ phẩm thượng
sanh; 8. Hạ phẩm trung sanh; 9. Hạ phẩm hạ sanh (ba
phẩm này thuộc về hạng người tạo ác nghiệp).
Cứ nơi chín phẩm trên đây, thời thấy rằng từ bậc
Đại thừa Bồ-tát, Nhị thừa Thánh nhân, người lành tốt
trong đời cho đến kẻ tạo ác nghiệp, phạm ngũ nghịch,
thập ác v.v... mà có gia công niệm Phật, thời đều được
vãng sanh về cõi Cực Lạc cả (trừ người hủy báng Tam
bảo).
Đức Phật A Di Đà sẵn đức từ bi nguyện lực, dùng
chín phẩm liên hoa báu để chờ tiếp dẫn chúng sanh nào
muốn sanh về nước của Ngài; nên trong văn nói: “Sen
vàng chín phẩm sẵn dành”.
Oai lực linh thông của Phật vô cùng, đức lành của
Phật vô cực. Trí quang chiếu phá sự mê tối của chúng
sanh khắp mười phương, đó là “oai lực”. Chúng sanh
niệm Phật, thời liền hộ niệm, giữ gìn cho được an ổn,
không thối không thất, và hiện vô lượng thân đến khắp
vô lượng thế giới để tiếp dẫn chúng sanh về Cực Lạc.
Đây là “linh thông”. Tâm của Phật không lúc nào quên
chúng sanh, như cha mẹ hiền nhớ con, thương con. Lại
không công đức nào mà Phật không hoàn mãn, đây là
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“đức lành”. Như Tiểu Bổn Kinh nói: “Nếu có người thiện
nam, người thiện nữ nghe nói đến Đức Phật A Di Đà rồi
hoặc trong một ngày, hoặc hai ngày, hoặc ba ngày, hoặc
bốn ngày, hoặc năm ngày, hoặc sáu ngày, hoặc bảy ngày,
chấp trì danh hiệu nhất tâm bất loạn. Người này đến
lúc lâm chung, Đức Phật A Di Đà và hàng Thánh chúng
hiện ra nơi trước, người lúc chết tâm hồn không điên
đảo, liền đặng vãng sanh về nước Cực Lạc của Phật A Di
Đà”. Kinh Lăng Nghiêm có câu: “Các Đức Như Lai trong
mười phương thương nhớ chúng sanh như mẹ nhớ con”.
Lại có câu: “Người nào niệm danh hiệu Phật, thời hào
quang của Phật chiếu đến người đó, làm cho các sự tai
vạ, tà ma, quỷ quái không đến gần được”.
Oai lực linh thông của Phật vô cùng, đức dày của
Phật lại vô cực, nên văn nói: “Oai linh đức cả đã dành vô
biên”.
Từ đây nhẫn lên là giải một đoạn 4 câu kệ về phần
tán thán công đức của Phật:
“Mười phương chư Phật ba đời,
Di Đà bậc nhất chẳng rời quần sanh.
Sen vàng chín phẩm sẵn dành
Oai linh đức cả đã dành vô biên”.
Đã rõ nơi Đức Phật A Di Đà có vô lượng công đức
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thù thắng, nếu không quy y với Phật còn quy y với ai.
Quy y là đem cả thân mạng mình nương nơi Phật, gởi
nơi Phật, giao phó cho Phật. Lại dùng lòng chí thành mà
quy y. Trong văn nói:
“Nay con dâng tấm lòng thiền (thành), quy y với
Phật”...
Từ thuở trước đến ngày nay, vì say mê nên đã lỡ
lầm gây tạo ra không biết bao nhiêu tội lỗi. Ngày nay
nhờ nghe kinh, thấy Phật mà tỉnh ngộ, đã biết tự xét ăn
năn, nên cũng mau mau dùng lòng chí thành mà sám
hối tội lỗi, nghĩa là ăn năn tội trước, chừa cải lỗi sau. Nên
trong văn nói: “Sám liền tội căn”.
Nay tự suy lấy ta, trong những đời đã qua, chắc có
lẽ ta cũng đã có tu tạo ít nhiều phước lành chứ chẳng
không, vì nếu không có phước lành thời quyết hẳn là
không được sanh làm người, vì loài người thuộc về thiện
đạo trong lục đạo. Lại trong kinh nói: Gặp được Phật
pháp là điều rất khó. Rất khó mà nay ta được nghe, thời
chắc chắn ta đã có căn lành sẵn rồi, dầu có nhưng vì ta
mê muội nên cách đời mà quên đi. Lại trong đời này,
những ngày qua, hiện tại nay, và sau này, thời ta đã có
làm lành, hiện tu tập và sẽ vun trồng cội phước. Dầu
thế, song còn thuộc hạng phàm phu, phiền não, nghiệp
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chướng đầy dẫy, thời làm lành đâu dám chắc là thiệt
lành, làm phước đâu dám tự hào là thiệt phước, chỉ có
trí huệ của Đức Phật mới có thể nhận thiệt mà thôi, nên
trong văn nói: “Phước lành con có chi chăng”.
Nương phước mà ở mãi nơi Ta-bà, thời chỉ được
hưởng sự vui tạm bợ, hết phước tất phải khổ, huống
trong vòng luân hồi, từ say mê càng vào mê, hễ mê thời
dễ gây nghiệp, đâu bằng đem công đức hồi hướng cầu
vãng sanh Cực Lạc thế giới ở Tây phương, để được hưởng
sự vui thanh tịnh và bảo đảm giải thoát, đây văn nói:
“Ít nhiều quyết cũng nguyện rằng về Tây”.
Từ đây trở lên là giải về bốn câu kệ quy y, sám hối
và hồi hướng:
“Nay con dâng tấm lòng thiền (thành)
Quy y với Phật, sám liền tội căn.
Phước lành con có chi chăng
Ít nhiều quyết cũng nguyện rằng về Tây”.
Pháp lữ đề huề, thân cận thiện hữu, là điều cần
thiết mà từ Đức Phật đến chư Tổ đều luôn luôn nhắc
nhở. Cùng dạy bảo cho nhau, những sự nghĩa chân
chánh, những lý thú thâm huyền. Cùng nhau đồng hành
pháp sự, đồng tu tịnh nghiệp. Cùng nhau tùy hỷ khi đắc
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ích, khuyên răn lúc sái lười... Mến nhau như ruột thịt,
coi nhau như tay chân. Vì thế nên chẳng phải chỉ nghĩ
riêng về phần mình, mà tâm tâm niệm niệm không quên
mong mỏi cho thiện hữu, cũng như trông cầu cho tự
mình, sớm đặng kết thành ứng nghiệm lành trên đường
tu tập: Chính là nguyện bạn cùng mình, trong ngày hiện
tại nơi đời sống này, hoặc lúc thiền quán, hoặc lúc mộng
mơ, cảm cách đến Phật, đến Thánh chúng, đến Cực Lạc,
mà được thấy kim thân của Đức Phật, hoặc thấy hào
quang, hoặc thấy liên hoa, hoặc thần du cõi Cực Lạc v.v...
để cho lòng tin thêm kiên cố, nguyện hành càng tiến
triển. Nên trong văn nói:
“Nguyện cùng với bạn tu đây,
Tùy thời cảm ứng hiện ngay điềm lành”.
Có nhân tất có quả. Nhân là tu tịnh nghiệp: Niệm
Phật cầu vãng sanh Cực Lạc quốc. Quả là khi mãn báo
thân trược uế, được thác chất liên hoa nơi ao báu ở Tây
phương Cực Lạc thế giới. Trước ngày lâm chung, nguyện
Đức Phật tin cho biết rõ ngày giờ, để vững lòng chờ đợi.
Đến lúc lâm chung, xin Đức Phật y lời bổn nguyện lực,
hiện thân vàng cùng cảnh Thánh cho mình được thấy,
nói pháp cho mình được nghe. Đã được thấy Phật, nghe
pháp rồi, thời chánh niệm càng tinh tấn bội hơn ngày
thường. Nên văn nói:
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“Biết giờ biết khắc rõ rành
Lâm chung tận mặt cảnh lành Tây phương.
Thấy nghe chánh niệm hơn thường”.
Chánh niệm tinh tấn, tâm không mê muội, không
điên đảo, liền đặng vãng sanh về nước Cực Lạc, thác
chất nơi hoa sen thất bảo. Sau khi hoa nở, tâm nhãn
khai thông đôi mắt thanh tịnh, thấy rõ thân quang minh
tướng hảo của Đức Phật, được Phật vì mình mà thuyết
pháp mầu, liền ngộ lý Vô sanh, chứng bậc Bất thối, thoát
hẳn vòng sanh tử luân hồi. Rồi cũng như Đức Phật, dùng
thần thông, trí lực, vận dụng từ bi, hiện thân đến thập
phương, độ khắp mọi loài chúng sanh đồng được giải
thoát như mình đã được giải thoát. Như trong văn:
“Vãng sanh Lạc quốc đồng nương hoa vàng
Hoa nở thấy Phật rõ ràng
Thoát vòng sanh tử, độ an muôn loài”.
Từ đây nhẫn lên là giải về 8 câu kệ vì mình vì người
mà phát nguyện:
“Nguyện cùng với bạn tu đây,
Tùy thời cảm ứng hiện ngay điềm lành.
Biết giờ, biết khắc rõ rành
Lâm chung tận mặt cảnh lành Tây phương.
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Thấy, nghe chánh niệm hơn thường.
Vãng sanh Lạc quốc, đồng nương hoa vàng
Hoa nở thấy Phật rõ ràng
Thoát vòng sanh tử, độ an muôn loài.
Muốn sau khi vào Cực Lạc được ở phẩm cao, thời
phải có hạnh nguyện Đại thừa vì ba phẩm thượng trong
chín phẩm chỉ có Đại thừa Bồ-tát mới được dự phần.
Nên người tu Tịnh độ cần phát “Tứ hoằng thệ nguyện”.
Bốn nguyện này là những điều nguyện chung mà tất cả
chúng Đại thừa ai cũng phải đủ:
I. Thệ dứt tất cả phiền não, dầu là vô biên như văn nói:
“Phiền não vô tận thệ dứt trừ”.
II. Nguyện học thông và tu tập tất cả pháp môn Chánh
đạo của Đức Phật truyền dạy, dầu là vô lượng. Như văn
nói: “Pháp môn tu học chẳng còn dư”.
III. Lợi tha là chánh hạnh của Đại thừa, là hoài bão của
Bồ-tát. Nên thệ độ tất cả chúng sanh, dầu là vô biên, độ
đến đâu? Độ đến giác ngạn kia. Như nói: “Chúng sanh
nguyện độ bờ kia đến”.
IV. Và mục đích cuối cùng là nguyện mình cùng tất cả
muôn loài đồng viên mãn Chánh trí, chứng nhập như
như, tức là thành Phật đạo hoàn toàn, Phật đạo Vô
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thượng. Như văn nói: “Phật đạo cùng nhau chứng Trí
như”.
Từ đây nhẫn lên là giải về 4 câu hoằng thệ viết theo
thể tứ cú để cho có phần đặc biệt, là ý muốn người tụng
đến phải chú ý:
“Phiền não vô tận thệ dứt trừ,
Pháp môn tu học chẳng còn dư,
Chúng sanh nguyện độ bờ kia đến
Phật đạo cùng nhau chứng Trí như”.
Từ đây nhẫn xuống là 4 câu kết thúc lập chí bền
chắc, giữ nguyện kiên cố, hư không chẳng bao giờ cùng
tận, cái không cùng tận mà giả tỉ cho nó cùng tận đi
nữa, nhưng những điều mà đã thệ nguyện ở trên đó,
quyết không cùng tận, không mảy may dời đổi. Đây là
ý nguyện của ta bền chắc, vững vàng hơn cõi hư không.
Những loài tình thức (người, vật v.v...) cùng với những
loài không tình thức (núi, sông v.v...) khắp trong thế giới,
ta đều bình đẳng nguyện cầu cho tất cả đồng viên thành
trí huệ nhiệm mầu của Phật. Như văn nói:
“Hư không cõi nọ dầu cùng, (cùng tận)
Nguyện trên còn mãi chẳng cùng (cùng tận)
chẳng thiên (dời đổi).
Không tình cùng có (có tình) đồng nguyền,
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Trí mầu của Phật đồng viên đồng thành”.
Hỏi: Loài có tình thức tu tập viên thành Phật trí thì
phải, còn vô tình sao cũng đồng thành?
Đáp: Có hai nghĩa:
I. Vô tình là y báo, hữu tình là chánh báo. Y báo là do
chánh báo cảm ra. Nên khi chánh báo (hữu tình) thành
Phật trí thời y báo (vô tình) cũng chuyển thành Phật
cảnh. Vì nơi Phật, cảnh cùng trí không sai biệt, nên đồng
viên thành Phật trí cũng không ngại, đó là lấy trí nhiếp
cảnh vậy.
II. Giác tánh ở nơi hữu tình thời gọi là Phật tánh, ở nơi
vô tình thời gọi là Pháp tánh. Phật tánh và pháp tánh
đều là giác tánh. Thành Phật là viên chứng giác tánh, ráo
rốt bình đẳng viên dung, thời đâu còn có hữu và vô sai
biệt cách ngại như phàm phu. Như thế, há lại không phải
là đồng viên đồng thành đó ư?
25. Vì muốn cho các điều hạnh nguyện trên được dung
thông pháp giới, rộng lớn tuyệt đối, nên tiếp tục 10 điều
nguyện vương của ngài Phổ Hiền Bồ-tát tuyên thuyết
nơi Hoa Nghiêm đại hội. Viên mãn 10 nguyện vương
này thời tức là viên mãn quả Phật vậy.
1. Điều nguyện vương thứ nhất là “Lễ kính chư Phật”.
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Phật dạy: Chúng sanh lưu lạc trong vòng sanh tử,
chính là vì trái quên tánh giác và rong ruổi theo trần lao.
Trần lao là món vô thường nên theo đó tất cả cũng lưu
chuyển như nó. Nếu chúng sanh thức tỉnh, biết xét trở
lại, rời trần lao mà quay về giác tánh thời khỏi hẳn luân
hồi, vì giác tánh là bản thể bất động.
Bậc chứng cùng giác tánh là Đức Phật nên điều
nguyện thứ nhất là lễ Phật, đây là biểu tượng trái trần
lao hiệp giác tánh. Như văn nói:
“Một là nguyện lạy Thế Tôn”,
Phật Thế Tôn là đấng Vô thượng Chánh giác, tôn
quý nhất trong thế gian và xuất thế gian.
Lạy Phật như thế nào?
Trong phẩm Hạnh Nguyện, ngài Phổ Hiền có giảng
giải điều đó như thế này: “Tất cả vi trần số chư Phật ở
mười phương ba đời, do ta dùng sức hạnh nguyện Phổ
Hiền, nên thâm tâm tin giải như đối trước mắt. Đều
dùng thân, ngữ, ý ba nghiệp mà thường cung kính đảnh
lễ luôn. Nơi mỗi Đức Phật ta đều hiện ra vi trần số thân.
Mỗi mỗi thân đảnh lễ khắp vi trần số Đức Phật. Sự lễ
kính của ta đây không có cùng tận, niệm niệm nối luôn
không có xen hở, ba nghiệp không có nhàm mỏi”.
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Trong văn tóm tắt:
“Hiện thân trước Phật hết lòng kính tin”.
2. Điều nguyện vương thứ hai là “Khen ngợi Như Lai”.
Về điều nguyện này trong Hạnh nguyện phẩm nói:
“Tất cả cõi nước trong 10 phương ba đời có bao nhiêu
vi trần, trong mỗi vi trần đều có vi trần số Phật, nơi chỗ
của mỗi Đức Phật đều có hải hội Bồ-tát vây quanh. Ta
đều phải dùng sức thắng giải hiện tiền tri kiến rất sâu,
đều dùng thiệt căn nhiệm mầu hơn cả Biện Tài thiên nữ.
Mỗi mỗi thiệt căn vang ra biển, âm thanh vô tận, mỗi
mỗi âm thanh diễn ra biển tất cả lời nói ngợi khen, tán
thán biển các công đức của tất cả Như Lai, cùng tột thuở
vị lai nối luôn không ngớt, tận cõi hư không đều cùng
khắp cả”.
Tóm nghĩa kinh, văn nói:
“Hai, khen Phật đức rộng thinh (thinh thang)
Lời hay tiếng tốt tận tình ngợi ca”.
3. Điều nguyện vương thứ ba là “Rộng sắm cúng
dường”.
Hạnh nguyện phẩm giải rằng: “Trong vi trần của
tất cả cõi nước mười phương ba đời, mỗi mỗi đều có vi
trần số cõi Phật, nơi chỗ của mỗi Đức Phật, đều có hải
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hội các hàng Bồ-tát vây quanh, ta do sức hạnh nguyện
Phổ Hiền mà sanh tri kiến hiện tiền tín giải rất sâu, đều
đem các thức đồ cúng dường thượng diệu để mà cúng
dường. Những là mây hoa, mây tràng hoa, mây âm nhạc
trời, mây tàn lọng, mây y phục trời; các thứ hương trời:
hương xoa, hương bột, hương xông... mỗi mỗi thứ mây
đó lượng lớn như núi Tu-di. Thắp các thứ đèn, đèn tô,
đèn dầu, các thứ đèn dầu thơm, mỗi tim đèn lượng như
hòn núi Tu-di, dầu trong mỗi đèn như nước biển lớn.
Dùng các thứ đồ cúng dường như thế thường đem cúng
dường.
Này thiện nam tử! Pháp cúng dường là hơn hết
trong các cách cúng dường. Đó là: đúng theo lời Phật dạy
mà tu hành để cúng dường, làm lợi ích cho chúng sanh
để cúng dường, nhiếp thọ chúng sanh để cúng dường,
thay thế sự khổ cho chúng sanh để cúng dường, siêng tu
căn lành để cúng dường, chẳng bỏ hạnh nguyện Bồ-tát
để cúng dường, chẳng rời tâm Bồ-đề để cúng dường.
Này thiện nam tử! Với chừng một phần công đức
của pháp cúng dường, đem vô lượng phần công đức của
tài vật cúng dường ở trước mà so sánh cũng không bằng
một phần trăm, không bằng một phần nghìn, v.v...
Bởi sao? Vì các Đức Như Lai đều tôn trọng pháp
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vậy, vì tu hành đúng theo lời Phật dạy thời xuất sanh các
Đức Phật vậy. Nếu các vị Bồ-tát tu hành về pháp cúng
dường, thời việc cúng dường Đức Như Lai được thành
tựu. Tu hành như thế là chân thật cúng dường. Cho nên
đây là sự cúng dường rộng lớn tối thắng...”
Nơi văn lược nói:
“Ba, thời sắm đủ hương hoa,
Tràng phan, bảo cái dâng ra cúng dường”.
4. Điều nguyện thứ tư là “Sám hối nghiệp chướng”.
“Sám” là Phạn âm, nói đủ là “sám ma”. Trung Hoa
dịch là “hối quá”. Lấy chữ “sám” trong “sám ma” cùng
chữ “hối” trong “hối quá” mà gọi chung là “sám hối”, nghĩa là ăn năn chừa cải. “Nghiệp” là những việc tạo tác
không lành của thân, khẩu, ý, nghiệp này nó làm trở
ngại đường lành, nó ngăn đạo Thánh, nên gọi là nghiệp
chướng.
Về điều nguyện này, trong phẩm giải rằng: “Bồ-tát
tự nghĩ như vầy: Ta trong vô thỉ kiếp về quá khứ, do lòng
tham lam, sân hận, ngu si, phát ra nơi khẩu, ý mà đã làm
ra vô lượng vô biên nghiệp chẳng lành. Nếu nghiệp ác
đó mà có thể tướng thật, thời tất cả cõi hư không cũng
không thể dung thọ cho hết. Nay ta đều đem ba nghiệp
thanh tịnh, đối khắp trước tất cả chư Phật cùng chúng
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Bồ-tát, mà thành tâm sám hối, về sau không phạm nữa,
luôn trụ nơi giới pháp thanh tịnh tất cả công đức...”
Trong văn nói:
“Bốn, vì mê chấp lầm đường (si)
Tham sân nghiệp chướng con thường sám luôn”.
5. Điều nguyện vương thứ năm là “Tùy hỷ công đức”.
Thấy người khác có công đức mà mình thật tâm vui
mừng tán thành, đó gọi là “Tùy hỷ công đức”.
Về điều nguyện này, trong phẩm giải rằng: “Vi trần
số chư Phật Như Lai, từ khi mới phát tâm vì cầu Nhất
thiết chủng trí mà siêng tu phước và huệ, chẳng tiếc thân
mạng, trải qua vi trần số kiếp. Trong mỗi kiếp xả thí vi
trần số đầu, mắt, tay, chân, thực hành tất cả hạnh khổ
khó làm như thế. Viên mãn các môn Ba-la-mật, chứng
nhập các trí địa Bồ-tát, thành tựu đạo Vô thượng Bồ-đề
của chư Phật cho đến nhập Niết-bàn, phân chia xá-lợi...
Nơi Đức Phật có bao nhiêu thiện căn thời ta đều tùy hỷ
cả”.
Và trong tất cả thế giới ở mười phương kia, tất cả
mọi loài lục đạo, tứ sanh... có bao nhiêu công đức, cho
đến chừng một mảy trần, ta đều tùy hỷ cả.
Tất cả Thanh văn và Bích-chi Phật, hàng Hữu học
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cùng Vô học trong mười phương ba đời, có bao nhiêu
công đức ta đều tùy hỷ cả.
Tất cả Bồ-tát tu vô lượng hạnh khổ khó làm, chí cầu
Vô thượng Chánh đẳng Bồ-đề, công đức rộng lớn, ta đều
tùy hỷ cả.
Bao quát nghĩa trên, trong văn nói:
“Năm, suy công đức vàn muôn (muôn muôn)
Của phàm (tứ sanh) của Thánh (Phật, Bồ-tát) con
đồng vui ưa”.
6. Điều nguyện vương thứ sáu là “Thỉnh chuyển pháp
luân”.
“Thỉnh” là cầu thỉnh với Đức Phật. “Chuyển” là
diễn nói dạy trao. “Pháp luân” có hai nghĩa:
I. Vòng pháp, ý nói không cùng không tận, vô thỉ vô
chung, không thể phân biệt nghĩ bàn, như vòng tròn.
II. Bánh xe pháp. Pháp của Đức Phật có thể đưa người
tu hành từ mê đến giác, từ phàm đến Thánh, từ khổ sang
vui, từ sanh tử đến trường tồn, lại hay phá trừ tứ ma, các
chướng v.v... Như bánh xe lăn từ đây sang kia, cán rạp
chông gai, sạn sỏi...
Trong Hạnh nguyện phẩm giải rằng: “Trong vi trần của
tất cả cõi nước ở mười phương ba đời, mỗi mỗi đều có
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vi trần số cõi nước rộng lớn, trong mỗi cõi nước, niệm
niệm đều có vi trần số Đức Phật thành bậc Đẳng Chánh
Giác, mỗi Đức Phật đều có tất cả hải hội Bồ-tát vây
quanh. Ta đều dùng thân, khẩu, ý đủ các phương tiện,
để ân cần thỉnh tất cả chư Phật chuyển diệu Pháp luân...”.
Bày nghĩa trên, văn nói:
“Sáu, khi Phật chứng thượng thừa,
Pháp mầu con thỉnh đã vừa truyền trao”.
“Thượng thừa” chính là tối thượng thừa, là Phật
thừa, chứng Phật thừa là thành Phật. “Pháp mầu” là Vi
diệu Pháp luân. “Đã vừa” là vừa đến thời, vừa phải cơ.
Đức Phật thành Phật là vì chúng sanh mà thành
Phật. Đã vì chúng sanh sao còn chờ cầu thỉnh?
I. Vì muốn cho chánh pháp có phần quý trọng, có quý
trọng mọi người mới sanh lòng hy hữu, khao khát,
ngưỡng vọng, có khao khát ngưỡng vọng mới có thể
được lợi ích.
II. Lòng của Bồ-tát lúc nào cũng tha thiết mong mỏi đối
với sự lợi người, lợi mình. Mình cùng người được lợi
không gì bằng được nghe Phật thuyết pháp, nên Đức
Phật chưa nói, mà Bồ-tát đã cầu thỉnh trước.
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7. Điều nguyện vương thứ bảy là “thỉnh Phật trụ lại
đời”.
Trong Hạnh nguyện phẩm giải rằng: “Vi trần số
chư Phật Như Lai trong mười phương ba đời toan muốn
nhập Niết-bàn, và các Bồ-tát, Thanh văn, Duyên giác,
Hữu học, Vô học, cho đến các vị thiện tri thức... Ta đều
cầu thỉnh tất cả, xin chớ nhập Niết-bàn, xin ở mãi nơi
đời, trải qua vi trần kiếp, vì muốn cho tất cả chúng sanh
được lợi lạc...”
Như trong văn nói:
“Bảy, lòng chẳng chút lãng xao,
Cầu xin chư Phật chớ vào Vô dư”.
“Lòng chẳng lãng xao” là tâm tâm niệm niệm cầu
thỉnh luôn không ngừng, không hở. “Vô dư” là Vô dư
y Niết-bàn. Niết-bàn là cảnh giới sở chứng của các bậc
Thánh xuất thế, nơi đó tịch tịnh an thường. “Tịch tịnh
an thường” là nghĩa chính của Niết-bàn, khác hẳn với cảnh
phàm phiền nhiễu, loạn động.

Niết-bàn có 4:		
1. Hữu dư y Niết-bàn
2. Vô dư y Niết-bàn
3. Vô trụ xứ Niết-bàn
4. Bản lai tự tánh thanh tịnh Niết-bàn.
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Đây nói về Vô dư y Niết-bàn, là quả Niết-bàn không
còn thừa, không còn những chánh báo và vô minh.
Chánh báo là thân hiện tại nơi thế gian. Ngoài Đức Phật
ra, từ Đẳng Giác Bồ-tát trở xuống đến Bích-chi Phật,
A-la-hán đều còn vô minh. Nên cứu cánh Vô dư y Niếtbàn chỉ có bậc Phật là cùng tột.
Các bậc Thánh xuất thế không còn hệ lụy trong
vòng sanh tử, nên muốn ở đời bao lâu vẫn được tự tại vô
ngại. Do đó mới khuyến thỉnh vậy.
8. Điều nguyện vương thứ tám là “Thường học theo
Phật”.
Trong Hạnh nguyện phẩm giải rằng: “Như Đức
Tỳ Lô Giá Na Như Lai trong cõi Ta-bà này, từ khi mới
phát tâm, thời tinh tấn luôn không lui sụt. Đem bất khả
thuyết bất khả thuyết thân mạng mà bố thí. Ngài lột
da làm giấy, chẻ xương làm viết, chích máu làm mực,
để biên chép kinh điển, chứa nhiều như núi Tu-di. Vì
trọng pháp mà Ngài không tiếc thân mạng, huống nữa là
ngôi vua, thành ấp v.v... và các hạnh khổ khó làm khác.
Cho đến dưới gốc cây Ngài chứng quả Bồ-đề. Ngài thị
hiện các món thần thông, khởi các thứ biến hóa, hiện
các hạng Phật thân ở các nơi chúng hội: hoặc ở trong
chúng hội đạo tràng của các bậc Đại Bồ-tát, hoặc chúng
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hội đạo tràng Thanh văn, Bích-chi Phật, cho đến chúng
hội đạo tràng của thiên, long, bát bộ... Ở trong những
chúng hội như thế, Ngài dùng âm thanh viên mãn như
sấm lớn vang dội, tùy theo chỗ hạp nghi của mỗi chúng
hội mà nói pháp giáo hóa chúng sanh cho đến Ngài thị
hiện nhập Niết-bàn. Tất cả công hạnh của Ngài như thế
ta đều học theo. Như với Đức Tỳ Lô Giá Na Thế Tôn với
tất cả chư Phật ở mười phương, ta cũng luôn luôn học
theo cả”.
Ngụ bày những ý nghĩa trên, trong văn nói:
“Nguyện thường tu học Đại thừa,
Bao giờ bằng Phật mới vừa lòng con”.
Đã muốn bằng Phật lẽ tất nhiên là phải học theo
Phật.
9. Điều nguyện thứ chín là “tùy thuận chúng sanh
luôn”.
“Tùy thuận” đây nghĩa là thiết tha lân mẫn chúng
sanh, chiều theo chỗ hạp nghi, lòng nguyện vọng trong
sạch của chúng sanh mà thi hành những phương pháp
gì để chúng sanh được lợi ích trên đường giải thoát khỏi
khổ.
Hạnh nguyện phẩm giải rằng: “Bao nhiêu chúng
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sanh chủng loại sai khác ở mười phương, những loài tứ
sanh, hoặc loài nương nơi đất, nước, gió, lửa mà sanh
trụ. Hoặc là loài nương nơi hư không và cỏ cây mà an
trụ... cho đến thiên, long, bát bộ, người cùng phi nhân,
hoặc loài không chân, hai chân, bốn chân, nhiều chân,
loài có sắc, không sắc, có tưởng, không tưởng v.v... Ở nơi
các thứ như thế, ta nên tùy thuận mà thực hành những
điều kính thờ, cúng dường, kính như kính cha mẹ, sư
trưởng, A-la-hán, cho đến như kính Đức Như Lai không
khác”.
Với kẻ bệnh khổ thời ta là ông lương y; với kẻ lạc
đường thời ta là người chỉ con đường chánh; với kẻ trong
đêm tối thời ta là người soi sáng; với kẻ nghèo cùng thời
ta làm cho họ được kho báu. Bồ-tát bình đẳng, lợi ích
tất cả chúng sanh như thế. Tại làm sao? Vì nếu có thể
tùy thuận chúng sanh, thời là tùy thuận cúng dường chư
Phật. Ở nơi chúng sanh, nếu có thể tôn trọng thừa sự
Như Lai, nếu làm cho chúng sanh sanh lòng vui mừng
thời là làm cho tất cả Đức Như Lai vui mừng.
Tại làm sao? Vì chư Phật Như Lai dùng tâm đại bi
mà làm thể vậy.
Nhân nơi chúng sanh mà sanh lòng đại bi, nhân
nơi đại bi mà phát Bồ-đề, nhân tâm Bồ-đề mà thành bậc
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Đẳng Chánh Giác.
Ví như trong đồng trống sa mạc có cây thọ vương
lớn, nếu như cây đó được thấm nhuần, thời nhánh, lá,
bông, trái thảy đều sum suê.
Cây thọ vương trong đồng trống sanh tử cũng lại
như thế, tất cả chúng sanh là gốc rễ của cây, chư Phật,
Bồ-tát là bông trái. Dùng nước đại bi làm lợi ích cho
chúng sanh, thời tất có thể thành tựu bông Bồ-tát cùng
trái trí tuệ của chư Phật.
Bởi sao vậy? Vì nếu các Bồ-tát dùng nước đại bi làm
lợi ích cho chúng sanh, thời có thể thành tựu Vô thượng
Chánh đẳng Chánh giác. Vì thế nên Bồ-tát thuộc nơi
chúng sanh, nếu không có chúng sanh, thời tất cả Bồ-tát
trọn hẳn chẳng hề thành bậc Vô thượng Chánh đẳng
Chánh giác. Này thiện nam tử! Đối với nghĩa đó, ông
nên hiểu như thế.
Bởi ở nơi chúng sanh mà tâm bình đẳng, thời có
thể thành tựu đức đại bi viên mãn. Dùng lòng đại bi để
tùy thuận chúng sanh như thế...
Lược nghĩa trên, văn nói:
“Chín, thề chẳng dám mỏi mòn,
Dắt dìu muôn loại đều tròn Pháp thân”.
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“Pháp thân” là thân của chư Phật. Độ muôn loài
viên mãn Phật quả chính là chỗ tùy thuận cứu cánh làm
lợi ích cho chúng sanh vậy.
10. Điều nguyện vương thứ mười là “Đều hồi hướng
khắp cả”.
Trong Hạnh nguyện phẩm giải rằng: “Từ việc lễ
bái đầu tiên cho đến tùy thuận chúng sanh mà có bao
nhiêu công đức, Ta thảy đều đem cả hồi hướng cho tất
cả chúng sanh. Ta nguyện cho chúng sanh thường được
an vui, không có các bệnh khổ. Như họ có muốn làm
việc ác, thảy đều không thành. Còn những nghiệp lành
của họ tu, thời đều mau thành tựu. Đóng bít tất cả cửa ác
đạo, mở bày đường chính: Nhân, thiên, Niết-bàn.
Nếu các chúng sanh, nhân vì họ gây tạo các nghiệp
mà phải cảm vời lấy quả khổ rất nặng, thời ta nguyện
chịu thế, để cho chúng sanh đó đặng giải thoát, rốt ráo
thành tựu đạo Vô thượng Chánh giác”.
Bồ-tát tu nguyện hồi hướng như thế...
Gồm ý trên, trong văn nói:
“Mười, đem tất cả công huân,
Mọi loài cùng hưởng, khắp trần cùng vui”.
Trong Hạnh nguyện phẩm, sau khi giảng giải mười
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điều nguyện vương xong, nơi đoạn đắc ích, về trường
hàng có nói như vầy: “Lại nữa, người đó lúc mạng chung
đến sát na rốt sau, tất cả các căn thảy đều tán hoại, tất
cả hàng thân thuộc đều xa lìa, tất cả oai thế đều thối
thất, nào quan phụ tướng đại thần, nào cung thành nội
ngoại, voi, ngựa, xe cộ, của báu kho đụn... tất cả những
món như thế không còn theo nhau, chỉ có mười nguyện
vương chẳng xa rời nhau, trong tất cả lúc nó dẫn đường
nơi trước, trong khoảng một sát na liền đặng vãng sanh
về cõi Cực Lạc. Đến rồi, liền thấy Đức Phật A Di Đà,
ngài Văn Thù Sư Lợi Bồ-tát, ngài Phổ Hiền Bồ-tát, ngài
Quán Tự Tại Bồ-tát, ngài Di Lặc Bồ-tát v.v...”
Và về phần kệ có những câu này:
“Nguyện đến lúc tôi sắp mạng chung
Sạch trừ tất cả những chướng ngại,
Tận mắt thấy Đức A Di Đà
Liền đặng vãng sanh về Cực Lạc,
Phật kia chúng hội đều thanh tịnh,
Ta liền từ thẳng liên hoa sanh,
Thấy rõ Đức Phật Vô Lượng Quang,
Hiện tiền trao tôi “Bồ-đề ký”
Được Đức Như Lai thọ ký xong,
Tôi hóa vô số trăm ức thân,
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Sức trì “rộng lớn” khắp mười phương,
Lợi ích tất cả cõi chúng sanh”.
Vì nương theo văn trong phẩm mà cũng chính là
mục đích của người tu về pháp môn Tịnh độ, nên sau
mười nguyện liên tiếp nói:
“Phổ Hiền nguyện lớn nguyện rồi,
Nguyện về Cực Lạc, nguyện ngồi tòa sen”.
Tất cả những đoạn giải thích trên đây, toàn là y
cứ nơi kinh cả. Hoặc khi tụng sám văn, hoặc lúc xem
thích nghĩa, chính đó là tụng xem nghĩa lý trong kinh,
thời công đức vô lượng. Như trong phẩm có nói: “Như
có người thiện nam, người thiện nữ nào dùng của báu
thượng diệu đầy đủ cả vi trần thế giới v.v... để bố thí
chúng sanh trong tất cả thế giới, để cúng dường cho chư
Phật, Bồ-tát trong tất cả thế giới, luôn luôn như vậy, trải
đến vi trần số kiếp không ngớt, công đức của thiện nam
hay thiện nữ này đặng sánh không bằng một phần trăm
công đức, một phần nghìn công đức v.v... của người nghe
nguyện vương này một phen thoáng qua tai...”
Công đức của chúng sanh nào đọc tụng nguyện
vương này và khắp vì người mà giảng nói, ngoài Đức
Phật ra không ai có thể biết được. Dầu thế nào, đây cũng
thuộc về phần tóm tắt. Nếu người nào muốn hiểu biết rõ
ràng đầy đủ hơn, xin tụng đọc những bộ kinh này:
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1. Phật thuyết A Di Đà Kinh,
tức là Tiểu Bổn A Di Đà Kinh.
2. Vô Lượng Thọ Kinh,
tức là Đại Bổn A Di Đà kinh.
3. Quán Vô Lượng Thọ Kinh,
tức là Quán Kinh.
4. Phổ Hiền Hạnh Nguyện phẩm.

NAM MÔ ĐẠI THÁNH ĐẠI TỪ
ĐỊA TẠNG BỒ TÁT MA HA TÁT
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PHỤ ĐÍNH
KHAI THỊ CỦA HT. TỊNH KHÔNG
Người xưa nói rất hay: “Nhiều việc không bằng
ít việc, ít việc không bằng không việc gì”. Thích Ca
Mâu Ni Phật thông minh, chỉ tiếp nhận một bát cơm,
không tiếp nhận tiền bạc, cho nên ngài không có việc
gì làm, ngài an vui không gì bằng. Ngày nay chúng
ta tại vì sao phải tiếp nhận? Vì mọi người không biết
được thế gian này việc gì là việc tốt, việc gì là việc tốt
nhất, chính là bạn không biết trồng phước, cho nên
tôi giúp bạn trồng phước.
Trong việc trồng phước thì việc lớn nhất là hoằng
dương Phật pháp. Phật đà không còn ở đời thì phải
nhờ vào pháp bảo, phải nhờ kinh điển, cho nên lưu
thông kinh điển là phước báo đệ nhất đẳng của thế
gian. Chỉ có lưu thông kinh điển thì chánh pháp mới
cửu trụ thế gian. Chúng sanh nương chánh pháp mới
hiểu được cái gì gọi là thiện, cái gì gọi là ác, cái gì gọi
là mê, cái gì gọi là ngộ, cho nên đây là việc thiện đệ
nhất đẳng của thế xuất thế gian, việc tốt đệ nhất đẳng.
Đại sư Ấn Quang cả đời chỉ làm một việc là in kinh
bố thí. Bạn xem thấy Đại Lục ngày trước có rất nhiều
tai nạn, đại sư Ấn Quang không hề đi cứu tai. In kinh

bố thí, in kinh hoằng pháp là cứu tất cả tai nạn, cứu
từ ngay gốc rễ.
Cội gốc của tai nạn là do lòng người bất thiện.
Giáo huấn của Phật Đà là dạy chúng ta đoạn ác, tu
thiện. Phật nói rất hay: “Tất cả pháp từ tâm tưởng
sanh”, trong tâm chúng sanh đều nghĩ đến thiện thì
trong xã hội bao gồm tất cả tai nạn đều không còn,
cho nên cội gốc của tai nạn là do mọi người đều nghĩ
đến ác, đều nghĩ tham sân si, đều nghĩ danh vọng lợi
dưỡng, đều nghĩ năm dục sáu trần. Vậy còn gì đáng
sợ hơn không? Thiên tai nhân họa là từ do đây mà
ra. Những đạo lý này cổ thánh tiên hiền đều nói, nói
được nhiều nhất, rõ ràng nhất, thấu triệt nhất, tường
tận nhất là Phật kinh, cho nên cả đời Ấn Tổ chỉ buột
chắc vào công việc này. Tôi hiểu được dụng ý của Ấn
Tổ, hiểu được tồn tâm của tổ sư ngài, tôi tiếp nối làm
theo, hy vọng ngay trong nhà Phật đời đời có người
tiếp nối làm. Chúng ta chỉ làm công tác này, công tác
này làm được tốt rồi thì bao gồm tất cả đều tốt, cho
nên chúng ta toàn tâm toàn lực làm công việc này.
“Trích Kinh Vô Lượng Thọ giảng lần thứ 10, tập 127”
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12. Ngaây Thêåp Trai Tuång Kinh Àûúåc Phûúác
13. Danh Hiïåu Cuãa Kinh

• Phêím Thûá Baãy: Lúåi Ñch Caã Keã Coân, Ngûúâi Mêët
1. Khuyïn Tu Thaánh Àaåo
2. Trûúãng Giaã Baåch Hoãi
3. Keã Coân, Ngûúâi Mêët Àïìu Àûúåc Lúåi

• Phêím Thûá Taám: Caác Vua Diïm La Khen Ngúåi
1. Diïm La Vûúng Cuâng Quyã Vûúng Vên Têåp
2. Vua Diïm La Baåch Phêåt
3. Phêåt Giaãng Súã Nhên
4. Quyã Vûúng Baây Thiïån Nguyïån
5. Chuã Maång Trònh Thûa
6. Khi Sinh Núã Nïn Laâm Laânh, Kiïng Aác
7. Luác Chïët Nïn Tu Phûúác
8. Àûác Phêåt Cùn Dùån
9. Àûác Phêåt Thoå Kyá Cho Chuã Maång

• Phêím Thûá Chñn: Xûng Danh Hiïåu Chû Phêåt

85
87
87
88
92
95
95
96
98
99
100
101
102
104
107
109
110
111
114
117
117
123
124
129
129
131
133
138
140
141
143
145
146
149

KINH ÀÕA TAÅNG BÖÌ TAÁT BÖÍN NGUYÏÅN (QUYÏÍN HAÅ)
• Phêím Thûá Mûúâi: So Saánh Nhên Duyïn
                           Cöng Àûác Cuãa Sûå Böë Thñ
• Phêím Thûá Mûúâi Möåt: Àõa Thêìn Höå Phaáp
• Phêím Thûá Mûúâi Hai: Thêëy Nghe Àûúåc Lúåi Ñch
1. Àûác Phêåt Phoáng Quang Tuyïn Caáo
2. Quaán Thïë Êm Cêìu Thónh
3. Àûác Phêåt Taán Thaán Vaâ Hûáa Khaã
4. Thêëy Nghe Thïm Phûúác Trúâi
5. Ngûúâi Bïånh Àûúåc Lúåi
6. Tiïn Vong Àûúåc Phûúác
7. Nguyïån Lúán Súám Thaânh
8. Àûúåc Trñ Huïå
9. Tai Naån Tiïu Trûâ
10. Khoãi Hiïím Nguy

• Phêím Thûá Mûúâi Ba: Dùån Doâ Cûáu Àöå Nhên Thiïn
1. Àûác Phêåt Giao Phoá
2. Böì Taát Tuên Chó
3. Hû Khöng Taång Baåch Hoãi
4. Hai Mûúi Taám Àiïìu Lúåi
5. Baãy Àiïìu Lúåi
6. Àaåi Höåi Taán ThaánÊÌN

PHÊÌN KINH VÙN HÖÌI HÛÚÁNG
•
•
•
•
•

Baát Nhaä Têm Kinh
Saám Thêåp Phûúng
Saám Phöí Hiïìn
Saám Thêåp Phûúng (Dõch Nghôa)
Saám Phöí Hiïìn (Dõch Nghôa)

Phêìn phuå

• Baâi Tûåa Vïì Vùn Mûúâi Phûúng
• Thñch Nghôa
• Phuå Àñnh

159
161
173
181
181
183
185
186
188
189
193
194
197
198
205
205
209
210
211
214
215
219
221
224
226
227
228
234
234
236
275

