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Lời ñầu sách 
�� 

 
m Huỳnh Hiệp là một Dược sĩ trẻ, người Việt 
Nam, hiện ñang sinh sống tại Sacramento, 

Thủ phủ Tiểu Bang California, Hoa kỳ, là ñệ tử tại gia 
của Cố Hòa Thượng Tuyên Hóa tại Vạn Phật Thánh 
Thành. Em luôn có tâm nguyện hướng về ðức ðịa 
Tạng Vương Bồ Tát cũng như muốn lập thành một dự 
án ðịa Tạng ñể giúp ñỡ cho những người có duyên với 
Ngài qua sách vở ấn tống hoặc hình tượng. 

Cuối năm 2007, khi tôi tịnh tu nhập thất lần thứ 5 
tại Úc Châu, Huỳnh Hiệp có nhờ tôi dịch bản tiếng 
Nhật sang tiếng Việt về những mẫu chuyện linh ứng 
của ðức ðịa Tạng không có ñầu ở Fuchu thuộc 
Hiroshima, thế là tôi lại bắt tay vào việc và suốt hơn 4 
tháng, dịch phẩm ñã hoàn thành tại Hoa Kỳ vào tháng 4 
năm 2008 với gần 900 trang ñánh máy, chia làm 3 tập. 
Mới ñầu tôi chỉ cho ñưa lên trang mạng quangduc.com 
tại Úc và viengiac.de tại ðức, nhưng nhiều người muốn 
ñựơc ñọc sách, nên em Huỳnh Hiệp một lần nữa lại lo 
ñi vận ñộng Tịnh Tông Học Hội ðài Loan ở Mỹ ñể 

E 
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ñược ấn tống sách này tại ðài Loan. Vào tháng 10 năm 
2010 Phật ðà giáo dục Cơ Kim Hội thuộc Tịnh Tông 
Học Hội ở ðài Loan ñã ấn tống 1500 bộ. Mỗi bộ 3 
cuốn, ñến nay  (2012) thì không còn bộ nào nữa cả. 
Cho nên quý Phật Tử Việt Nam tại Nam Bắc California 
Hoa Kỳ muốn tái bản lần thứ nhất và tôi cũng ñã viết 
lời tựa cho việc tái  bản này. Nay thì Huỳnh Hiệp muốn 
tôi hiệu ñính Quyển “ðịa Tạng Bồ Tát Bản Tích Linh 
Cảm Lục“ bản chữ Hán do cụ Liêu Nguyên dịch và tôi 
cũng ñã bắt tay vào việc trong mùa An Cư Kiết Hạ năm 
2012 này. Cụ là người Hoa, tiếng Hán rất giỏi, nhưng 
Việt văn thì ý và lời cần phải chỉnh sửa lại toàn bộ. 
Nhưng cũng nhờ ñây mà tôi biết thêm ñược nhiều mẫu 
chuyện linh ứng và nhơn quả qua sự thị hiện của ngài 
ðịa Tạng Vương Bồ Tát ở Trung Hoa từ ñời nhà 
ðường ñến nay. Quả là ñiều hy hữu và tuyệt diệu. 

Những câu chuyện có thật qua lời kể lại của tác 
giả thật là linh ñộng, khiến cho ai ñã ñọc ñược những 
mẫu chuyện này, cũng chẳng khác nào những câu 
chuyện của ðức ðịa Tạng tại Fuchu, Nhật Bản ñã thị 
hiện vậy. 

Mặc dầu ðạo Hữu Diệu Hải ở Canada ñã cố gắng 
ñánh máy theo bản dịch của cụ Liêu Nguyên, nhưng có 
nhiều chỗ vẫn chưa rõ ý và lời. Do vậy tôi ñã nhờ Sư 
Cô Thích Nữ Chơn Toàn rà soát lại toàn bộ cũng như 
ñánh máy thêm vào những chỗ thiếu sai. ðúng là Sư 
Cô cũng có nhân duyên với ngài ðịa Tạng. Cách ñây 4 
năm Sư Cô cũng ñã giúp cho việc ñánh máy quyển 
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sách về Ngài ðịa Tạng mà tôi ñã dịch từ tiếng Nhật 
sang tiếng Việt. Bây giờ em Huỳnh Hiệp lại muốn tôi 
viết lời tựa cho quyển sách này, nhằm ghi lại mốc thời 
gian cũng như công trình phiên dịch, ghi chép  lại của 
người xưa, ñể lại cho ñời sau và Huỳnh Hiệp cũng sẽ 
nhờ Tịnh Tông Học Hội tại ðài Loan ấn tống, giúp cho 
người Việt ở khắp năm châu có cơ hội ñọc ñến những 
mẫu chuyện nhân quả và sự thị hiện của ðức ðịa Tạng 
trong sách nầy ñể tu và ñể tránh dữ làm lành. Tôi dĩ 
nhiên là không từ chối, vì lẽ ñây là việc ñáng nên làm. 
Do vậy ñã chấp bút viết mấy dòng chữ này ñể lại cho 
ñời sau vậy. Ngoài ra, Thầy Hạnh Lý cũng ñã giúp sửa 
lại lỗi chính tả cho lần cuối và ðạo Hữu Như Thân ñã 
layout sách nầy. Xin ña tạ. 

 
Viết xong tại thư phòng Chùa Viên Giác 

Hannover ðức Quốc  
nhân mùa An Cư Kiết Hạ  
ngày 4 tháng 7 năm 2012 

 
Hiệu ñính toàn văn quyển sách:  
Hòa Thượng Thích Như ðiển 

Phương Trượng  
Chùa Viên Giác Hannover ðức Quốc. 
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Từ chữ Hán: Phiên dịch ra Việt văn:  

Liêu Nguyên 
Hiệu ñính bản tiếng Việt:  

Hòa Thượng Thích Như ðiển 
Phương trượng Chùa Viên Giác  

Hannover ðức Quốc 
- 2012 - 
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Ấn Quang Pháp Sư  
Giám ðịnh 

�� 

 

Mục Lục 
 

1. Lời Tựa ………….  Ấn Quang Pháp Sư. 
2. Lời Khen ………… Ấn Quang Pháp Sư. 
3. Lời Khen ………… Diễn Thực Cư Sĩ. 
4. ðịa Tạng Bồ Tát Bản Tích Lục. 
5. ðịa Tạng Bồ Tát Linh Cảm Lục. 
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ðịa Tạng Bồ Tát  

Bản Tích Linh Cảm Lục 
�� 

 

ịa Tạng Bồ Tát, thề nguyện sâu rộng, ñã lâu 
rồi chứng minh cùng pháp tính, mà không 

trở lại tịch quang, không chứng Phật quả, lấy ñại từ bi 
biến khắp thế giới, tùy loại hiện thân, ñộ thoát hữu tình, 
như thường ở chốn u minh. Cứu bạt chúng sinh cực 
khổ ở ñịa ngục, lấy Bồ Tát xưa nay tăng phát ñại 
nguyện, chúng sinh ñộ tận mới chứng Bồ ðề, ñịa ngục 
chưa sạch thề không thành Phật. Tâm tánh chúng sinh 
vốn lành không khác gì Phật, bởi do mê muội nên ở nơi 
chơn thường lại vọng sanh mê hoặc. Nên khởi lòng 
tham, sân, si, tạo sát, ñạo, dâm, nên luân hồi trong lục 
ñạo không thoát khỏi, chẳng có thời gian ra khỏi. Sinh 
nhân thiên thì ít, ñọa vào ba cõi  thì nhiều. Bồ Tát rủ 
lòng thương xót, cứu giúp nhiều loài, mong rằng bỏ 
vọng quy chân, ñể khỏi mê man mà giác ngộ, phục hồi 
bản thân như Phật tánh sẵn có của mình mới thôi. Thí 
dụ như hòn ngọc Mani rớt xuống bùn lầy, những người 
khờ dại coi như ñồ dơ bẩn, không biết là viên ngọc quý, 
hiểu biết thì coi như viên ngọc vô giá, vớt ra khỏi ñống 

ð 
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bùn lầy, rửa sạch những ñồ dơ bẩn, lấy dầu thơm rửa 
sạch treo trên cao, ánh sáng chiếu xuống trời ñất tạo 
thành mưa lành. Tâm tính của chúng sinh cũng như 
vậy.Tuy trở lại mê muội, rớt xuống ñường ác, nhưng 
căn bản chân như Phật tánh sẵn có vẫn chẳng chứa 
ñựng thường hằng, chẳng sinh chẳng diệt, không còn 
tướng thay ñổi. Bởi vậy cho nên Bồ Tát cho rằng bất cứ 
những người nào tội nghiệp rất nặng sâu, mà chẳng có 
một niệm bỏ rơi tâm ấy với những sự ñau khổ của 
chúng sanh bèn rủ lòng ñoái thương  và cần phải ñược 
siêu ñộ cho họ ñược sớm thoát những sự khổ. 

Cư sĩ Lý Viên Tịnh cảm lòng Từ Bi của Bồ Tát, 
thương xót sự mê muội của chúng sinh, nên ñem những 
thệ nguyện của Bồ Tát dịch lại thành văn bạch thoại mà 
phổ biến, và lấy những câu chuyện từ Nhật Bản ghi 
chép lại những sự tích cảm ứng thành 18 chương, in ra 
ñể lưu truyền, làm cho tất cả loài hữu tình rõ biết Bồ 
Tát từ vô lượng kiếp ñến nay, với lòng Từ Bi ấy làm 
cho mọi chúng sanh ra khỏi sự sinh tử chứng ñược Phật 
tánh. Từ ñó quay về, cung kính cúng dường, xưng niệm 
hồng danh, ñể làm Cha Mẹ ñược ra khỏi cõi ngũ trược 
này, sinh lên thượng phẩm, trên cầu Phật ðạo, dưới ñộ 
chúng sinh, lấy tâm Bồ Tát làm tâm của mình, lấy việc 
làm Bồ Tát là việc của mình, ñể khỏi phụ lòng giáo hóa 
của Phật, không phụ cả mình vậy. ðây là duyên khởi 
của cuốn sách ñể lại cho ñời sau. 

Dân Quốc năm thứ 18 (1929) ngày 30 tháng 7 
                Thích Ấn Quang cẩn tuyển. 



ðịa Tạng Bồ Tát Linh Cảm Lục 17 

 

 

 
ðịa Tạng Bồ Tát  

Bản Tích Linh Cảm Lục 
�� 

 

òng Từ Bi của ðịa Tạng Bồ Tát sâu rộng bao 
la, như toàn cõi mặt ñất, an nhẫn bất ñộng, 

cũng như chứa cất của báu, ở ðao Lợi thiên cung qua 
Phật giao phó, gánh vác trách nhiệm lớn là giáo hóa lục 
ñạo, nên ở Diêm Phù ðề chúng sinh có mối nhân duyên 
rất lớn, Thế Tôn ñối với Văn Thù, Phổ Hiền, Quán Âm, 
Di Lặc ñều khen ngợi Bồ Tát ðịa Tạng là hơn hết 
không ai sánh ñược. Trong Thập Luân Kinh nói rằng: 
“Vị ðại Bồ Tát này chứa ñựng công ñức rất kỳ diệu, ñó 
là nơi sanh ra những châu báu giải thóat. ðó cũng là 
làm sáng tỏ của chư Bồ Tát, là chỉ ñạo Niết Bàn cho 
các thương nhân, như ngọc như ý mưa móc tài báu. 
Tùy theo sở cầu ñều ñược ñầy ñủ, ñó là ñiều không thể 
suy nghĩ và ño lường ñược công ñức thù thắng của Bồ 
Tát, là hằng hà sa số A Tăng kỳ kiếp.  Nói cũng không 
thể hết ñược. 

Trên núi Minh Linh Ngẫu Ích ðại Sư trọn ñời 
mình ñem hết tâm huyết, tận lực tuyên dương công ñức 

L 
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ðịa Tạng Bồ Tát. Thời ñó Vĩnh Ninh Hoằng Nhất ðại 
Sư, năm Nhâm Thân tức Dân Quốc thứ 21 khi vân du 
ñến Mẫn Nam Vạn Thọ ngẫm sưu tầm tìm hiểu các 
sách vở về ðiạ Tạng, các cuốn tuyển lựa ñều ghi: ðịa 
Tạng Bồ Tát Thánh ðức ðại Quan gồm một quyển. Tất 
cả những ñiều có liên quan ñến ðịa Tạng Bồ Tát như 
kinh luận, chú giải, sám nghi, tán thuật, nhiều không kể 
xiết, chẳng biết ñâu ñể tìm kiếm các ñiều quan trọng, 
mà nơi núi kia những kinh ñiển, kệ chú kính ngưỡng   
Bồ Tát rất nhiều.  

Thời ñó trong các cư sĩ tán thưởng Thánh ñức của 
Bồ Tát. Bấm ñốt ngón tay, phải kể Lý Viên Tịnh và 
Nhiếp Vân ðài, hai ông hoằng dương Phật pháp biên 
chép thân thế các Ngài, những người bạn ñạo ñều khen 
ngợi. Ông Lý Viên Tịnh năm Dân Quốc thứ 18 (1929)  
biên thuật cuốn ðịa Tạng Bồ Tát Linh Cảm Lục, ngoài 
các sự tích dùng ngữ thể tường thuật ra, còn ở cuốn 
Cảm Ứng Lục, Tàng Trữ ở Nhật Bản ghi lại 18 chương 
sự tích, gần ñây mới nghe ñược và ñược  Ấn Quang 
ðại Sư ñề tựa. Hoằng Nhất ðại Sư coi sóc việc biên 
soạn và gửi thư luận bàn biên chép. Ông Nhiếp Vân 
ðài là cháu ông Tăng Văn Chính, là con thứ ba của bà 
Nhiếp Tăng Kỷ Phân tên La Kiệt, ñã công bố nhiều 
Bản Linh Cảm Lục. ðến năm Dân Quốc 39 (1950) lại 
biên soạn một cuốn ðịa Tạng Bồ Tát Linh Cảm Cận 
Văn Lục, ghi chép lại những gì mắt thấy tai nghe, một 
lòng trung thực tường thuật khách quan và phụ thêm 
những sự việc về luân hồi, quỷ thần, nhân quả báo ứng 
và phương pháp tu thân của chồng Bà. Trong ñó còn 
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tán dương Thánh ñức của Bồ Tát, hữu ích cho chúng 
sinh chắc không ngoài ba cuốn sách kể trên. 

Tiên Thất Châu Dương Tuệ Khanh cư sĩ lấy hiếu 
ñức mà cảm ñộng Bồ Tát, ở Kim Lăng hiển tích, soi 
sáng những kẻ u mê mờ. Cho nên ñã lâu muốn tạc 
tượng Bồ Tát và in kinh sách ñể báo ñáp Phật ân, quyên 
góp khi còn sống, ñã từng in ấn tặng bản nguyện kinh 
rất nhiều. Nay nhân ngày giỗ ba năm, bèn ñem tác 
phẩm của hai ông ñến Hoằng Nhất ðại Sư của Lý Viên 
Tịnh và Nhiếp Vân ðài lần lượt in thành sách công bố 
ñể kỷ niệm ñược  vĩnh viễn lưu tồn. Cuốn sách “Thánh 
ðức ðại Quan” là in theo nguyên bản của pháp hội 
Hương Cảng, Ấn Quang ðại Sư có sửa sai lại và cư sĩ 
Lư Thế Hầu lấy máu ngón tay vẽ bức Thánh Tượng ñể 
tồn trữ chân tích. Hai cuốn Bản Tích Linh Cảm Lục và 
Linh Cảm Cận Văn Lục, kể lại những thánh tích ñể 
luận xưa nay, rất cảm ñộng lòng người ñem ích lợi cho 
ñời chẳng ít. Nay ñem xếp lại biên soạn làm một, xóa 
trừ những nơi trùng hợp, sắp xếp lại thứ tự, những dấu 
chấm phết cho rõ ràng, nhìn là hiểu liền, mà người phát 
tâm ấn hành trên thị trường ñem tái bản ñược gọn gàng 
không ñến nỗi sai lầm, ñược ñằng nọ mất ñằng kia, nên 
rất tiện lợi cho ñộc giả.  

Các nhà in cũng tái bản rất nhiều loại ðịa Tạng 
Linh Cảm Lục phát hành ra trên thị trường. ðại ý cũng 
ñều dựa theo nội văn nhưng hơi cẩu thả sự thực trước 
mắt, là in ra ñừng ñể mai một và thất truyền mà cũng là 
ñể người ñời sau khởi lòng tin, hướng về Bồ ðề khi 
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biên soạn cuốn sách này ñều vội vã chưa kịp kiểm soát 
lại, hoặc chưa kịp viết thư hỏi và tìm hiểu những người 
biết chuyện, vội vả lựa ba bản ñể xếp về cuối. Một là 
ñọc bài của Lý Văn Khải cư sĩ về: “ðịa Tạng Bồ Tát 
Bản Nguyện Kinh Linh Cảm Ký”. Một khác là ñọc cư 
sĩ ðỗ Tuệ bản “ðịa Tạng Bồ Tát Linh Cảm Ký” và một 
là ñọc bài của Tiên Thất “ðại Nguyện ðịa Tạng Vương 
Bồ Tát hóa thân”. Chờ mong các vị ñại thiện tri thức 
nhân duyên  phát nguyện rộng, sưu tầm những sự tích 
linh cảm của Bồ Tát, soạn lọc xếp ñăng vào sách ñể 
tăng thêm trang, ñể cho kẻ nghe thấy càng mang lòng 
tin, chí tâm quy y, lễ bái cúng dường. Nương theo kinh 
tu hành, là báo ñáp ân từ bi của Bồ Tát vậy. Há chẳng 
tốt sao?   ðồng thời việc sắp xếp in ấn cũng như ñể lưu 
trữ lại vậy. 

 
Trung Hoa Dân Quốc năm thứ 55, 
năm Bính Ngọ, ngày 25 tháng 2  

( nhằm ngày 25 tháng 2 năm 1966) 
ðệ tử Ưu Bà Tắc Thụy Kim Châu Cẩn Thức  

ở ðài Kiên. 
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Bài Tán Thưởng thứ nhất  
 

 Ỷ dư ðại Sĩ, thệ nguyện hoằng thâm, 
 Mẫn niệm chúng sinh, trường kiếp trầm luân, 
 Bi vận ñồng thể, từ khởi vô duyên, 
 ðương xứ ñịa ngục, dịch giải ñảo huyền 
 Chúng sinh ñộ tận, phương chứng Bồ ðề, 
 ðịa ngục vị không, thành Phật vô ký, 
 Do thử nhân duyên, chư Phật tán thán, 
 Huống bỉ lục ñạo, năng bất bi luyến, 
 Hư không hữu tận, thệ nguyện vô cùng, 
 Dục báo thâm ân, ñặc ấn tôn kinh, 
 Nguyện kiến văn giả, ñồng sinh tịnh tín, 
 Triển chuyển lưu thông, lợi ích vô tận. 
 

● Ấn Quang Pháp Sư. 
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 Dịch nghĩa: 
 

 Khen thay ðại Sĩ, thệ nguyện sâu xa 
 Thương cho chúng sanh, chìm ñắm lâu ñời 
 Vận dụng lòng từ, thương kẻ vô duyên 
 Ở nơi ñịa ngục, ñâu ñược cứu khỏi 
 Chúng sanh ñộ hết, mới chứng Bồ ðề 
 ðịa ngục trống không, thành Phật không hạn 
 Do nhân duyên nầy, chư Phật ca ngợi 
 Ở lục ñạo kia, sao chẳng xót thương! 
 Hư không có hạn, thệ nguyện vô cùng 
 Muốn báo ân sâu, hay in chép kinh 
 Nguyện người thấy nghe, ñược sinh cõi tịnh 
 Quảng bá rộng khắp, lợi ích vô cùng. 
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Bài Tán Thưởng thứ hai 
 
 Bồ Tát ñại nguyện, nan tư nan lượng, 
 ðao Lợi thiên thượng, văn Phật tán dương, 
 Vạn thiên thánh chúng, pháp hội Tễ Thương, 
 ðô mông ñộ hóa, ñáo tuyển Phật trường, 
 Phân thân vạn ức, quảng bạt man cường, 
 ðàm thí pháp vũ, hỏa ngục thanh lương, 
 Cửu kinh trần kiếp, hóa ác vi lương, 
 Thiết Vi phổ tế, ân trạch uông dương, 
 ðộ như vị tận, bất vãng Tịch Quang, 
 Ai tai ña chúng, xuất tội tiệm vong, 
 Khứ như hoàn chi, khổ hải mang mang, 
 ða sinh quyến thuộc, tùy giả di vong, 
 Kiến văn lợi ích, bỉ ðịa Tạng Vương, 
 Hữu duyên lễ tụng, dĩ tiến phúc ñường, 
 Bản tích linh cảm, ñáo xứ phóng quang, 
 Lưu thông diễn khuyến, hoạch phúc vô lường. 

 

  ● Diển Thực Cư Sĩ. 
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 Dịch nghĩa: 

 
 Nguyện lớn Bồ Tát, khó nghĩ khó lường 
 Từ trời ðao Lợi, chư Phật tán dương 
 Trăm ngàn thánh chúng, pháp hội tề tựu 
 ðều mong hóa ñộ, ñến tuyển Phật trường. 
 Phân thân vạn ức, rộng khắp vô cùng 
 Mưa pháp bố thí, ngục nóng mát dịu 
 Trải qua kiếp số, hóa ác thành tốt 
 Thiết vi lợi lạc, ân ñức thấm nhuần 
 ðộ như chưa xong, chẳng ở Niết Bàn 
 Thương thay nhiều loại, tội khỏi dần quên 
 Ra khỏi lại vào, khổ sở bời bời 
 Nhiều ñời quyến thuộc, theo ñó mà nghĩ 
 Thấy nghe lợi ích, ðịa Tạng Vương kia, 
 Có duyên lễ tụng, liền ñến chốn phước 
 Bản tích linh cảm, ñến nơi phóng quang 
 Lưu thông khuyến khích, phước báu vô cùng. 
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ðịa Tạng Bồ Tát  
Bản Tích Lục 

 
Ứng Hóa Thánh Tích  
Của ðịa Tạng Bồ Tát 

�� 
 

ức Phật Thích Ca Mâu Ni từng nói với Phổ 
Quảng Bồ Tát rằng: “Nên biết ðịa Tạng Bồ 

Tát có thể nói là vị Bồ Tát có trăm ngàn vạn ức ñại uy 
thần lực và những việc lợi ích, chúng sinh ở cõi  Diêm 
Phù ñối với vị ðại Sĩ này có nhiều nhân duyên, những 
chúng sanh này nghe danh Bồ Tát, thấy tượng Bồ Tát, 
cho ñến nghe dăm ba chữ trong Kinh hoặc một câu 
kinh kệ ñều ñược ân huệ  thù thắng an lạc, ñời sau này 
hay trăm ngàn vạn ñời sau ñều ñược ñoan chính sanh 
nơi phú quý tôn nghiêm.“ ðức Phật từng nói với Quán 
Thế Âm Bồ Tát rằng : “ðịa Tạng Bồ Tát ở cõi Diêm 
Phù ðề cũng có nhiều nhân duyên. Nếu nói ñến những 
việc thấy nghe lợi ích của chúng sinh thì nói trăm ngàn 

ð 
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kiếp cũng không hết ñược.“Cho nên chúng ta ñược thấy 
ðịa Tạng Bồ Tát với những người trên thế giới này, 
quả là có nhân duyên rất lớn, sự nghiệp ñộ sinh của ðịa 
Tạng Bồ Tát thực không kém gì Quán Thế Âm Bồ Tát. 
ðức Phật Thích Ca ở ðao Lợi thiên cung tuyên dương 
và khen thưởng công ñức của ðịa Tạng Bồ Tát. Khiến 
cho Quán Âm công bố cho mọi người biết. Bởi vậy, 
chúng ta ñược biết nhị vị Bồ Tát có mối nhân duyên rất 
sâu với chúng sanh ở quốc ñộ nầy. Trên ñời phần lớn 
ñều biết ñến sự ñộ sinh của Quán Âm Bồ Tát, nhưng 
ñối với sự giáo hóa của Ngài ðịa Tạng Bồ Tát thì rất ít 
hiểu biết, mà ñối với ðịa Tạng Bồ Tát hóa ñộ chúng 
sinh ở ñịa ngục thì ít người nói ñến. ðó thật là một sự 
lầm lẫn vậy. Nếu chúng ta ñọc xong cuốn sách này thì 
mới hiểu rằng: Chúng sinh muốn cầu phúc các Bồ Tát 
rất có thể cầu ngay ñược, không cần ñợi ñến kiếp sau, 
huống hồ trong Kinh nói rằng: “Bồ Tát sợ nhân, chúng 
sinh sợ quả.“cứu quả cố nhiên là cần nhưng cứu nhân 
càng gấp. Người trên ñời tạo nhân thập ác thì ñời sau 
chết xuống ñịa ngục, ñó là quả. ðịa Tạng Bồ Tát ñối 
với những kẻ ñã xuống ñịa ngục vẫn còn cứu giúp 
huống hồ những người chưa xuống ñịa ngục, chẳng lẽ 
lại bỏ không nghĩ ñến. 

Vị ðại Bồ Tát này giáo hóa ở ñịa phương nào 
khác thì mắt thịt chúng ta không nhìn thấy, cho nên 
không hiểu, nhưng ở ñịa phận Trung Quốc thì có ngàn 
vạn chính xác, có những sự tích ứng hóa của Bồ Tát 
ðịa Tạng. Ngay ở ñịa hạt tỉnh An Huy Cửu Hoa Sơn, ở 
Trung Quốc có bốn ñạo tràng tại bốn ñại danh sơn. Ở 



ðịa Tạng Bồ Tát Linh Cảm Lục 27 

núi  Phổ ðà Nam Hải có Quán Thế Âm Bồ Tát ðạo 
Tràng, Ngũ ðài Sơn tại Sơn Tây, có ðạo Tràng của 
Ngài Văn Thù Bồ Tát. Núi Nga Mi ở Tứ Xuyên có ðạo 
Tràng của Ngài Phổ Hiền Bồ Tát. Cửu Hoa Sơn ở An 
Huy có ðạo Tràng của ðịa Tạng Bồ Tát. Cứ ñến tháng 
bảy những người thiện tín hành hương ñến cúng bái núi 
Hoa Sơn ñông vô kể. Vì ngày 30 tháng bảy là ngày ñắc 
ñạo của Bồ Tát ðịa Tạng. Nhân dịp này tôi xin kể lại 
nguyện thành lập ðạo Tràng của Bồ Tát ðịa Tạng. 
Mong rằng chúng ta hãy nhớ kỹ chuyện này, ta có thể 
xưng ðịa Tạng Bồ Tát hay ðịa Tạng Vương Bồ Tát 
cũng ñều ñược cả. 

Khi Phật diệt ñộ 1500 năm, giữa lúc năm thứ 4 
Vĩnh Huy nhà ðường, miền ðông có một nước gọi là 
Tân La tức là nước Cao Ly bây giờ  (ðại Hàn) tại miền 
ðông Bắc có vị thái tử gọi là Kim Kiều Giác, năm 24 
tuổi  xuất gia tu hành, mang theo một con chó trắng, 
gọi là Thiện Thinh, vượt biển ñến Trung Quốc, ở tỉnh 
An Huy, phủ Trì Châu huyện Thanh Dương trên núi 
Cửu Hoa.  Ở mãi trên núi Cửu Tử, tịnh tọa 75 năm, có 
Sơn Thần cúng dường ñồ ăn thức uống, cho ñến ñời 
ðường Huyền Tôn Khai Nguyên ñêm 30 tháng 7, năm 
thứ 16 mới thành ñạo.  

Lúc bấy giờ ở chân núi Cửu Hoa Sơn có một ông 
già, người thường gọi ông là Mãn Công. Ngày thường 
ông làm những việc thiện, thường cúng cấp ñồ chay 
cho 99 vị Tăng nhân, nhưng còn thiếu một vị mới ñủ 
con số 100. Nay có Thầy  trên núi là ðịa Tạng Tăng 
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nên bèn muốn mời xuống núi cho ñủ số 100. ðiều này 
ñã mong mỏi trong nhiều năm rồi. Giữa ñêm thành ñạo 
ñược Sơn Thần dẫn Ngài xuống núi ñến xin gặp Mãn 
Công, hỏi xin Mãn Công một miếng ñất  bằng chiếc áo 
cà sa. Mãn Công nói: “ðất ñai núi Cửu Hoa ñều là của 
tôi. Vậy Bồ Tát tùy ý lựa chọn bao nhiêu cũng ñược”. 
Lúc bấy giờ Bồ Tát lấy áo cà sa tung ra bao trùm cả núi 
Cửu Hoa, Mãn Công thấy vậy mừng lắm, bèn cúng 
dường Bồ Tát cả ngọn núi Cửu Hoa. Lại bảo con ông 
xuất gia tu hành, tức là Hòa Thượng Minh ðạo. Về sau 
Mãn Công cũng xuất gia tu hành. Vì lý  do xuất gia tu 
hành  sau nên phải bái lạy con mình là Sư Phụ. Trong 
bức tượng của Bồ Tát ðịa Tạng bên trái, một Tăng 
nhân trẻ tức là Minh ðạo Hòa Thượng, bên phải một 
người già là Mãn Công. Còn chó trắng là Thiện Thinh, 
sau ngày Bồ Tát nhập ñịnh 20 năm, ñến năm Chính 
ðức năm thứ 2, ngày 30 tháng 7 hiển thánh, xây tháp. 
Từ ñó Cửu Hoa Sơn tại tỉnh An Huy thành ðạo Tràng 
lớn của Bồ Tát ðịa Tạng. Nếu nói ñến sự việc của  Bồ 
Tát cứu ñộ chúng sinh thì như ðức Phật ñã nói cả trăm 
ngàn kiếp cũng kể không hết. Cho ñến như ñoạn trên ñã 
nói sự tích ñất nước ở phía ðông là sự thật. Trong các 
cuốn như Thần Tăng truyện, Cao tăng truyện, Cư Sĩ 
truyện, Cửu Hoa Sơn Nhân Vật Chí, v.v. ñều có ghi 
chép những việc nầy. 
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Nhân Duyên trong Quá Khứ  
Của ðức ðịa Tạng Bồ Tát 

�� 
 

ại nguyện ñộ sinh của ðịa Tạng Bồ Tát vì 
sao mà có? Chúng ta ñã biết ñời quá khứ và 

nhân duyên của Bồ Tát, thì có thể hiểu rõ. ðời quá khứ 
của Bồ Tát từng là con trai của một trưởng giả, từng là 
con gái của Bà La môn, từng là một vị Quốc Vương, 
từng là Quang Mục Thánh Nữ. Tất cả ñều ghi chép rõ 
ràng trong cuốn bản nguyện  Kinh ðịa Tạng Bồ Tát. 
Nay ta hãy nói ñến hai chuyện, một là con trai trưởng 
giả, hai là con gái của Bà La Môn. 

Trước tiên, ta nói ñến thời quá khứ rất xa xưa, có 
một vị  Phật hiệu là Sư Tử Phấn Tấn ñầy ñủ Vạn Hạnh 
Như Lai ra ñời. Lúc bấy giờ ðịa Tạng Vương Bồ Tát 
còn là một phàm phu, là một con trai của một vị trưởng 
giả. Ông ta nhìn thấy tướng ðức Phật rất trang nghiêm 
ñoan chính, lòng rất vui sướng, bèn ñến lạy Phật Như 
Lai mà hỏi rằng: Sao  Phật  lại có tướng tốt như vậy? 
Phật trả lời: “Muốn tu có tướng tốt như ñây, cần phải 
phát ñại nguyện, vĩnh viễn phải siêu ñộ mọi ñau khổ 

ð 
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của chúng sanh thì mới có thể thành tựu”. Vị con trai 
của trưởng giả liền thề nguyện trước Phật rằng: “ Con 
từ nay về sau phàm có chúng sanh trong lục ñạo chịu 
khổ, con phải tìm cách cứu ñộ, làm cho thành Phật, rồi 
con mới chịu thành Phật. Nếu trên thế gian này còn có 
lục ñạo luân hồi hay còn có tam ñồ ác ñạo, thì con vẫn 
còn là một vị Bồ Tát ñể hóa ñộ chúng sanh. Cho nên 
ðịa Tạng Bồ Tát ở trước Phật Sư Tử Phấn Tấn ñầy ñủ  
Vạn Hạnh phát tâm thệ nguyện cho ñến nay, không biết 
rằng ñã trải qua bao nhiêu ñại kiếp không thể nói cho 
hết. Siêu ñộ rất nhiều kể không thể hết những chúng 
sinh. Cho nên ñến bây giờ vẫn còn là một vị Bồ Tát, 
chưa chịu thành Phật. 

Ta lại nói ñến quá khứ rất xưa kia, có ðức Phật 
hiệu là Giác Hoa ðịnh Tự Tại Vương Như Lai xuất thế. 
Lúc bấy giờ có một vị Bà La môn Thánh nữ, rất tin 
tưởng Phật pháp, nhưng trái lại Mẹ của vị Thánh nữ lại 
không tin Phật pháp và còn phỉ báng Tam Bảo. Bởi vậy 
khi chết phải xuống ñịa ngục. Thánh nữ biết là Mẹ 
mình sau khi chết thế nào cũng chịu rất nhiều khổ sở. 
Do vậy bèn bán hết gia tài ñể làm nhiều Phật sự, tu sửa 
chùa tháp Giác Hoa ðịnh Tự Tại Vương Như Lai. Có 
một hôm, thành tâm ý thiết, cảm Phật linh ứng. Bỗng 
nghe có tiếng vọng từ trên hư không rằng: “Muốn biết 
Mẹ hiện ra sao, về nhà niệm Phật sẽ rõ”. Thánh nữ về 
nhà, bèn ngồi trang nghiêm một lòng ñọc thánh hiệu 
của ðức Giác Hoa ðịnh Tự Tại Vương Như Lai, ñọc 
một ngày một ñêm bỗng linh cảm thấy mình ñến một 
bờ biển, nước trong biển sôi sùng sục, có rất nhiều 
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người ra vào ở trong ñó, bị bọn ác quỷ và ñộc thú ñánh 
ñập cấu xé, khổ cực ñủ ñiều, thảm thiết như thế thật 
không dám nhìn. Thánh nữ một lòng niệm Phật,  cho 
nên không khiếp sợ chút nào. Lúc ñó có một Quỷ 
vương ñến chào ñón, Thánh nữ bèn hỏi: “ðây là ñâu?”. 
Quỷ vương trả lời: “ðây là bờ biển ñịa ngục“. Những 
người ở thế gian làm những ñiều sát sinh, trộm cướp, tà 
dâm, nói dối, tranh tụng, chửi rủa và phạm nhiều tội 
lỗi. Chết ñi sau 49 ngày vẫn không có ai cầu phúc sám 
hối, thì phải xuống biển này. Phía ðông còn có biển lại 
càng khổ hơn biển này. Biển phía ðông lại còn có biển 
nữa lại khổ hơn. Qua ba lớp biển nghiệp mới tới ñịa 
ngục, lại càng khổ nữa”. Thánh nữ lại hỏi thêm: “Mẹ ta 
hiện ở ñâu?”, và nói tên tuổi ngày sinh, ngày chết. Quỷ 
vương xét xong trả lời: “ Khi mẹ cô mới tới phải chịu 
khổ ở dưới ñịa ngục, nhưng vì có người con có hiếu 
cầu phúc, ba hôm trước ñã sanh Thiên rồi”. Lúc bấy 
giờ Thánh nữ như mơ mới  tỉnh, biết Mẹ ñã ñược siêu 
ñộ, bèn ở trước tháp của ðức Giác Hoa ðịnh Tự Tại 
Vương Như Lai lập ñại thệ nguyện. Nguyện: “Trong 
tương lai, tất cả những chúng sinh trong tam ñồ ác ñạo 
bị tội, thề phải cứu bạt cho tận sạch, cho họ thành Phật 
rồi mình mới chứng Bồ ðề. Nếu tội nhân ñịa ngục chưa 
hết, thề không thành Phật”. Cho nên ðịa Tạng Bồ Tát 
cho ñến nay vẫn còn là Bồ Tát.  

Chúng ta ñã ñược biết nhân duyên quá khứ của 
Ngài Bồ Tát ðịa Tạng, tưởng cũng nên hiểu rằng, Bồ 
Tát ở trong quá khứ ñã phát ra lời nguyện rất lớn, phải 
cứu vớt mọi sự ñau khổ của chúng sinh và cùng các 
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chúng sinh sống vui vẻ. Tất cả mọi chúng sinh ñều ñộ 
hết, sau ñó  mới thành Phật. Cho nên ðịa Tạng Bồ Tát 
phân thân ñầy khắp thế giới. Mỗi thế giới hóa thân 
thành vạn ức, mỗi thân ñộ trăm ngàn vạn ức người, làm 
cho quy hướng về Tam Bảo. Vĩnh viễn lìa khỏi sự ñau 
khổ của sinh tử, ñến nơi sung sướng. Cho nên chúng ta 
mỗi khi ñọc danh hiệu Bồ Tát, thường xưng là Nam 
Mô ðại Nguyện ðịa Tạng Vương Bồ Tát. Bởi vì  ðịa 
Tạng Bổn Nguyện Kinh ghi là: Thích Ca Mâu Ni Phật 
ở ðao Lợi Thiên Cung xoa ñầu ðịa Tạng Bồ Tát, khen 
ngợi thần lực của ðịa Tạng Bồ Tát không thể lường 
ñược. Từ bi không thể lường, trí huệ cũng không thể 
lường ñược, biện tài cũng không thể lường ñược, làm 
cho chư Phật trong vạn kiếp ñều khen ngợi mãi không 
ngừng. 

Phật lại còn ân cần kể lại cho chúng sinh thuộc 
trời người ñang ở trong nhà lửa chưa thóat ra  tam giới. 
Căn dặn ðịa Tạng Bồ Tát, nếu có những Thiên nhơn, 
trong Phật pháp có ñược chút ít căn lành cũng nên phải 
phù hộ, giáo hóa làm cho tăng trưởng ñừng ñể thoát 
thất. Nếu có rớt xuống cõi ác, nhưng có thể niệm một 
câu hay tên một vị Bồ Tát, hay một câu Kinh Kệ trong 
Kinh ñiển ðại Thừa, cũng phải dùng thần lực cứu bạt, 
hiện thân ñủ loại ñừng ñể xuống ñịa ngục, làm cho sinh 
Thiên hưởng lạc vui vẻ. Ta có thể thấy tấm lòng của 
Như Lai cứu giúp cho chúng sanh giống như Cha Mẹ 
yêu thương con cái của mình. Hiểu thấu sự ñau khổ của 
con cái, bèn tìm hết mọi cách ñể chữa chạy, tuy phải 
ñau khổ cũng không giám than gì, khi lâm chung lại sợ 
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con cái mất ñi sự nương tựa, cố tìm cho ñược họ hàng 
hay bè bạn, trịnh trọng gửi gắm cho họ ñể chết khỏi ăn 
năn. Chúng ta ñọc ðịa Tạng Bản Nguyện Kinh, ñến 
ñoạn ðức Phật giao phó, mới biết là chúng sinh chúng 
ta ñội ơn ðức Phật nhiều lắm, mãi ñến ngày nay chúng 
ta gây nên những nghiệp chướng, nên chịu quả báo ñau 
khổ. Nhưng ðịa Tạng Bồ Tát luôn luôn phù hộ chúng 
ta, lúc nào cũng chỉ dẫn, nhưng khổ nỗi mắt chúng ta 
chưa mở, không nhìn thấy ñược dung nhan ðại Sĩ, 
không nghe ñược sự giáo hóa của ðại Sĩ, nhưng ðại Sĩ 
lại ñộ thoát chúng ta trong sự sinh tử. Chúng sanh chịu 
ơn giúp ñỡ mà không biết, cũng giống như ánh sáng 
chiếu soi khắp nơi, nhưng người mù thì không ñược 
hưởng lợi ích ñó, vì chẳng thấy ñược.  ðau ñớn thay! 
ðức Thích Ca Thế Tôn từ bi vô tận. ðịa Tạng Bồ Tát 
ñược Phật giao phó, thể hiện mọi việc từ bi vô cùng vô 
tận. Chỉ mong rằng mọi người chúng ta hãy mau ngưng 
làm việc ác, tu thiện, cung kính Tam Bảo, tự nhiên 
ñược Phật và Bồ Tát phù hộ. 
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Công ðức và Lợi Ích  
Của ðịa Tạng Bồ Tát 

�� 
 

ịa Tạng Bồ Tát tuy có mối nhân duyên lớn 
với chúng sinh trên thế giới, ñã có nhân 

duyên lớn như vậy, vậy thì cúng dường Bồ Tát sẽ ñược 
công ñức, lợi ích gì ? Trong các chương ở trong ðịa 
Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện kinh phẩm Diêm Phù Chúng 
Sinh Nghiệp Duyên, phẩm Như Lai Tán Thán, phẩm 
ðịa Thần Hộ Pháp, phẩm  Kiến Văn Lợi Ích và phẩm 
Chúc Lụy Thiên Nhân ñều có tường thuật rất rõ ràng. 
Bây giờ chúng ta sơ lược ñại khái nhắc lại.  

Nếu có chúng sinh nào khi nghe ñến tên Bồ Tát 
mà chắp tay hoặc khen ngợi, kính cẩn hay luyến mộ, 
thì người ñó siêu việt 30 kiếp tội. Nếu có chúng sinh 
nào họa hình Bồ Tát, hoặc ñúc hay khắc tượng Bồ Tát 
bằng vàng, bạc, ñồng, hay bằng ñá, rồi một lần chiêm 
ngưỡng lễ bái, thì người ñó trăm lần sanh lại trong cõi 
trời 33 vĩnh viễn lìa khỏi ác ñạo. Nếu là ñàn bà mà 
chán làm thân gái, tận tâm thờ phụng hình tượng Bồ 

ð 
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Tát, cho ñến trọn ñời, thì kiếp sau thoát khỏi thân gái. 
Nếu có chúng sinh nào ca hát, tán tụng trước tượng Bồ 
Tát, Phật, trổi nhạc, ca vịnh rồi dùng hương hoa cúng 
dường hoặc khuyên gọi một hay nhiều người làm theo, 
thì ngay bây giờ và sau này ñều ñược thiện thần phù 
hộ, người ấy vĩnh viễn lìa khỏi mọi sự gian nan và tai 
vạ bất ngờ.  

Nếu có chúng sinh nào nằm liệt trên giường bệnh, 
cầu sống và chết cũng không ñược, và lại có người ñêm 
nằm mơ thấy ác quỷ vào trong nhà, hay ñi  ñường  
hiểm  trở chơi ñùa với quỷ, lâu rồi thành bệnh ñêm nằm 
khổ sở, buồn rầu thê thảm. ðó là luận theo con ñường 
của nghiệp chưa  ñịnh là nặng hay nhẹ, cho nên tạm 
chưa ñược khỏi bệnh, hay khó xả bỏ thọ mạng. Sự việc 
ñó dưới con mắt phàm tục của chúng ta thì cảm thấy rất 
khó hiểu. Nhưng nếu ta ñối trước Chư Phật, Bồ Tát, lớn 
tiếng ñọc một lượt Kinh ðịa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện, 
hay lấy vật dụng ñáng quý nhất của bệnh nhân, như 
quần áo hay châu báu, lớn tiếng nói trước bệnh nhân 
rằng: “Tôi là bệnh nhân  trước kinh và tượng, tôi không 
tiếc mọi vật này, xả bỏ tất cả ñể cúng dường in kinh, 
ñúc tượng Bồ Tát, Phật hay xây Tháp và Chùa, hoặc 
thắp ñèn thờ cúng và bố thí cho thường trụ”. Cứ như 
vậy ñọc trước bệnh nhân 3 lần ñể người bệnh nghe rõ. 
Nếu bệnh nhân ñến lúc hấp hối, từ 1 ñến 7 ngày, cứ lớn 
tiếng xướng bạch như trên và lớn tiếng tụng Kinh này, 
thì người này sau khi chết, những tội ác dù nặng ñến 
ñâu cũng ñều ñược thoát khỏi hẳn. 
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Nếu có chúng sinh nào thấy có người ñọc Kinh 
này (tức là Kinh ðịa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện), một 
lòng khen ngợi, và cung kính sẽ ñược ngàn muôn 
phương tiện. Hãy khuyên họ cần tận tâm ñừng thối 
chuyển, công ñức này sẽ không thể lường ñược. Nếu có 
chúng sinh nào nằm mơ thấy quỷ thần hiện hình, hoặc 
khóc lóc hay thở than, hay sợ hãi. ðó ñều là do trong 
quá khứ có những quyến thuộc rơi vào ác ñạo chưa 
ñược ra khỏi.  Không trông mong ñược phước lực cứu 
bạt. Nếu ñối trước Phật thành tâm ñọc Kinh này, hay là 
nhờ thỉnh người khác ñọc 3 hoặc 7 lần, sẽ nhờ công 
ñức ñó ñều ñược giải thoát. Từ ñó trong giấc mơ không 
còn thấy quỷ thần nữa. Nếu có  người hèn kém, chẳng 
ñược tự do biết mà sám hối tội xưa, niệm ñọc danh hiệu 
Bồ Tát ngàn vạn lần, thì  thường ñược tôn quý. Nếu có 
trai gái mới sanh trong 7 ngày, mà ñọc kinh này và 
niệm danh hiệu Bồ Tát hàng vạn lần, thì hài nhi ấy tội 
trong ñời trước ñược tận diệt. An lạc lâu dài, tăng thêm 
phước thọ.  

 Nam Diêm Phù ðề, chúng sinh có những cử chỉ 
và ý niệm không ñẹp, ñó ñều là nghiệp chướng và tội 
ác. Nếu trong 10 ngày chay, tức là mỗi tháng ngày 
mùng một, mùng tám, mười bốn, rằm, mười tám, hai 
mươi ba, hai mươi bốn, hai mươi tám, hai mươi chín và 
ba mươi vì những ngày kể trên là ngày tập hợp các tội, 
hãy ñối trước tượng Phật ñọc một lượt Kinh này, thì 
bốn bề trong xứ ñều lìa khỏi mọi tai nạn. Những người 
cư ngụ trong khu này trong trăm ngàn năm mãi mãi lìa 
khỏi tội ác. Cơm no áo ấm, tai ương ñi khỏi, phước 
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ñến, những câu nói ở trên ñều là những lời của ðức 
Thích Ca Mâu Ni Phật ñã nói với Phổ Quảng Bồ Tát. 

Ở tại phía Nam có một nơi thanh tịnh. Có một am 
ñường  xây cất bằng vật liệu, ñất, ñá, tre, gỗ. Trong am 
nhiều pho tượng hình  và  ðịa Tạng Bồ Tát tạc bằng 
vàng hay ñá ñất và gỗ. Thắp hương, thờ cúng,  chiêm lễ 
tán thán, nếu ai ở chỗ ñó có  10 ñiều lợi ích: 

 
Một là ðất ñai màu mỡ. 
Hai là Người, nhà bình an 
Ba là Kẻ  chết ñược sinh Thiên. 
Bốn là Giàu sang sống lâu. 
Năm là Mọi mong cầu ñược như ý.  
Sáu là Không có tai họa về nước và lửa. 
Bảy là Tránh mọi tà ma. 
Tám là Tuyệt khỏi ác mộng. 
Chín là Ra vào ñều có thiện thần phù hộ. 
Mười là Thường gặp Thánh nhân. 

 

ðó là những lời của Kiên Lao ðịa Thần trình với 
ðức Thích Ca Mâu Ni Phật. 

Nếu có chúng sinh nào khi lâm chung nghe thấy 
tên Bồ Tát bằng tai, sau khi chết ñi vĩnh viễn lìa khỏi  
ba ñường ác khổ sở, nếu quyến thuộc người ñó lấy ñồ 
vật quý giá hay tiền tài của người bịnh, tạc hay vẽ 
tượng Bồ Tát ðịa Tạng. Hoặc có thể khi bệnh chưa lâm 
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chung ñược tai nghe mắt thấy sự việc này, thì người 
này nghiệp báo nặng sẽ ñược trừ khỏi.  

Tôi có một người bạn tên là Hứa Bỉnh Khôn, có 
ñứa cháu ngoại tên là Cố Tồn Tín, từ năm lên 2 cho ñến 
lúc 6 tuổi bị chứng bệnh kết hạch, các thầy thuốc ñều 
bó tay. Lúc ñó nghe lời khuyên của Hứa Bỉnh Khôn, 
người nhà ñem những ñồ quý giá của ñứa trẻ, bán ñược 
một số tiền. Rồi trước mặt ñứa bé nói ba lần, ñem bán 
những ñồ nầy ñược 10 ñồng.  Khôn tạc bức tượng của 
ðịa Tạng Bồ Tát ñặt ở giữa sảnh ñường dưới nhà. Mỗi 
ngày kính cẩn lễ bái. Không bao lâu, bệnh tình ñứa trẻ 
không chữa mà khỏi. ðến nay ñã 4 năm qua. Tất cả 
những chứng bệnh lặt vặt như nhức ñầu cảm nóng cũng 
không có nữa. Ngày mùng 2 tháng 3 năm Dân Quốc 
thứ 16 (1927) tôi ñến thăm Hứa Bỉnh Khôn ở ñường 
Nạp Kim số 283 tại Thượng Hải, ñược biết ñó là 
chuyện mắt thấy tai nghe. Chứng minh là công ñức lợi 
ích của Bồ Tát  ðịa Tạng thật không thể lường và còn 
rất nhiều sự tích linh cảm của Bồ Tát ðịa Tạng, qua các 
thời ñại ghi rõ sự thực, có ghi chép tường tận ở trong 
Linh Cảm ðịa Tạng Bồ Tát (Xin các tín hữu hãy ñọc 
kỹ).  

Và tuổi thọ lại càng tăng lên, nếu những người ấy 
nghiệp báo ñã hết, vì phạm tội nghiệp, ñáng phải xuống 
ñịa ngục, thì mọi nghiệp chướng sẽ ñược thuyên giảm, 
sớm ñược siêu ñộ, sung sướng vui vẻ. Nếu có những 
chúng sinh khi thiếu thời, cha mẹ và anh chị em ñều 
mất, quanh năm nhớ tiếc muốn biết bây giờ họ ra sao? 
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Người này nếu có thể ở trong một cho ñến 7 ngày, tạc 
hay họa hình Bồ Tát. Nghe tên, thấy hình, kiên trì 
chiêm lễ thờ cúng, chẳng thối sơ tâm, thì quyến thuộc 
của người này nếu rớt xuống ác ñạo, thì ñược giải thoát 
sanh lên cõi người, cõi trời ñược vui vẻ. Nếu là những 
người ñã ñược sinh nhân thiên rồi  sẽ ñược chuyển sanh 
lên hàng  Thánh, hưởng thọ sự vui sướng vô cùng. Nếu 
trong 21 ngày, một lòng chiêm lễ hình tượng và ñọc 
tụng danh hiệu ðịa Tạng Bồ Tát ñủ mười ngàn lần thì 
ñược Bồ Tát hiện thân, cho biết quyến thuộc ở nơi ñâu, 
hoặc ở trong mộng dẫn gặp người thân. Nếu lại có thể 
mỗi ngày tụng niệm danh hiệu Bồ Tát một ngàn lần, 
cho ñến ngàn ngày sẽ ñược Bồ Tát sai khiến quỷ thần 
hay Thổ Công trong xứ ñó hộ vệ. Trong ñời này sẽ 
ñược mọi sự an lạc, và cũng ñược Bồ Tát xoa ñỉnh thọ 
ký cho. 

Nếu có chúng sinh nào muốn phát lòng từ tâm mà 
cứu ñộ chúng sinh, muốn vượt khỏi tam giới, tu vô 
thượng Bồ ðề, người này nếu gặp ñược Bồ Tát, nghe 
danh Bồ Tát, một lòng quy y thờ cúng lễ bái, thì những 
mong muốn nhất ñịnh ñược mau thành, kể cả những 
chuyện bình thường cầu gì ñược nấy. Nếu có chúng 
sinh nào ñọc tụng Kinh ñiển ðại Thừa mà không dễ 
thành thuộc lãnh ngộ, nếu nghe tên Bồ Tát, thấy tượng 
Bồ Tát, kính cẩn dâng hương hoa, mọi cách phụng thờ 
cung kính thưa thỉnh, lấy một ly nước trong ñặt trước 
tượng Phật, một ngày một ñêm sau chắp tay, nhìn về 
phương Nam trịnh trọng mà uống, uống rồi kiêng rượu 
thịt, tà dâm, giết hại, và vọng ngữ  trong bảy ngày hay 
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hai mươi mốt ngày. Người ñó ở trong mộng thấy Bồ 
Tát hiện thân, ñược gội nước, khi tỉnh giấc sẽ cảm thấy 
thông minh, nghe ñọc Kinh ñiển qua tai thì nhớ mãi 
mãi không quên.  

Nếu có chúng sinh nào ăn mặc thiếu thốn, mang 
nhiều bệnh tật, hay gia ñạo bất an, ñêm ngủ hay ác 
mộng ñủ loại khổ sở thì cung kính. Xưng danh hiệu Bồ 
Tát ñủ mười ngàn lần, tự nhiên tai nạn sẽ ñi, phước ñức 
sẽ ñến. Nếu có chúng sinh nào trước khi có việc phải 
vào rừng và vượt biển, trước khi ñi phải tụng niệm 
danh hiệu Bồ Tát một vạn lần, thì sẽ ñược quỷ thần Thổ 
Công phù hộ, miễn ñược mọi sự nguy nan. Những sự 
việc kể trên ñều là lời nói của ðức Quán Thế Âm Bồ 
Tát. 

Nếu chúng sinh nào thấy hình tượng ðịa Tạng Bồ 
Tát, hay nghe thấy tiếng tụng Kinh, hay tụng niệm và 
thờ phụng, cúng dường những ñồ ăn thức uống, quần 
áo và những ñồ quý giá, thành tâm cúng bái ñảnh lễ thì 
sẽ ñược 28 thứ lợi ích: 

 

1. Là Thiên Long hộ niệm. 
2. Là Quả lành thiện càng ngày càng tăng. 
3. Là Gặp các bậc Thánh. 
4. Là Bồ ðề chẳng thối. 
5. Là Y thực phong túc. 
6. Là Các tật bệnh không ñến. 
7. Là Rời xa thủy và hỏa tai. 
8. Là Không có bị nguy về ñạo tặc. 



ðịa Tạng Bồ Tát Linh Cảm Lục 41 

9. Là Ai thấy cũng ñều kính mến. 
10. Là Quỷ thần hộ trì. 
11. Là Nữ chuyển thành nam. 
12. Là Con gái Vua chúa. 
13. Là ðoan chính tướng tốt. 
14. Là ða sanh Thiên thượng.  
15. Là Hoặc làm ðế vương. 
16. Là Túc trí mạng thông. 
17. Là Hữu cầu giai tùng. 
18. Là Quyến thuộc sung sướng. 
19. Là Mọi chuyện ñều tiêu diệt. 
20. Là Nghiệp ñạo vĩnh trừ. 
21. Là Nói ñi ñều thông.  
22. Là ðêm nằm an lạc.  
23. Là Tiên vong ly khổ. 
24. Là Chứa phước suốt ñời. 
25. Là Chư Thánh tán thưởng. 
26. Là Thông minh lợi căn. 
27. Là Có lòng từ mẫn. 
28. Là Sau cùng thành Phật. 

Nếu chúng sinh nào lễ lạy chiêm bái lạy hình 
tượng Bồ Tát hay khen ngợi những việc làm trong ðịa 
Tạng Bổn Nguyện thì sẽ ñược 7 ñiều lợi ích như sau : 

1. Là Mau tới ñất Thánh. 
2. Là Ác nghiệp tiêu diệt. 
3. Là Chư Phật phù hộ. 
4. Là Bồ ðề không giảm. 
5. Là Tăng trưởng bổn lực. 
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6. Là Túc mạng ñều thông. 
7. Là Cuối cùng thành Phật.  

Những ñiều này ñều là do ðức Phật Thích Ca nói 
với Hư Không Tạng Bồ Tát. 

Còn có ñiều rất quan trọng, tức là trong phẩm ðịa 
Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện xưng Danh Hiệu  ñã ghi rõ 
ðịa Tạng Bồ Tát không ñợi Phật hỏi, tự mình trịnh 
trọng thưa với Phật rằng: Nếu có chúng sinh nào xưng 
niệm Phật danh hiệu, có thể giảm vô lượng tội, ñược vô 
lượng phước. Vậy thì Chư Phật quá khứ như Vô Biên 
Thân Phật, Sư Tử Hống Phật, Ca Sa Tràng Phật, Bảo 
Tánh Phật, Bảo Tướng Phật, Bảo Thắng Phật, Tịnh 
Nguyệt Phật, Mãn Nguyệt Phật, Nguyệt Diện Phật. Nếu 
ñược nghe danh hiệu Chư Phật trong khảy móng tay rồi 
phát tâm quy y, ở vô thượng ñạo, vĩnh viễn chẳng thoái 
chuyển. 

Nếu người ấy mạng chung, người nhà thay thế lớn 
tiếng niệm Phật, người mạng chung ñược trừ ñi mọi 
trọng tội, huống hồ là tự mình niệm Phật. Ta thấy rằng 
Chư Phật Bồ Tát rất thương yêu chúng sinh, còn hơn là 
Cha Mẹ thương con cái, phàm có nhớ nghĩ, sẽ ñược 
hóa ñộ.  Còn có một vị Phật A Di ðà, rất từ bi. Thế giới 
của ðức Phật này gọi là Tây Phương Cực Lạc, chỉ cần 
niệm ñọc câu Nam Mô A Di ðà Phật ñời ta sẽ ñược 10 
thứ lợi ích công ñức. Khi sắp chết thì Phật ñến tiếp dẫn. 
Từ ñó thoát khỏi những khổ ñau luân hồi. Như  có 
người chí tâm niệm một tiếng Thánh hiệu sẽ ñược diệt 
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80 ức kiếp sinh tử trọng tội. Ta nên biết rằng niệm A Di 
ðà Phật ñược công ñức rất lớn: 

1. Là vì A Di ðà Phật ñã từng phát ñại 
nguyện tiếp dẫn chúng sinh về Tây Phương, thế giới 
Cực Lạc. Vì vậy chúng ta với thế giới Cực Lạc có mối 
nhân duyên rất lớn. 

2. Là vì A Di ðà Phật là pháp giới tạng thân, 
có công ñức của Chư Phật trong mười phương. A Di 
ðà Phật là một vị Phật có ñầy ñủ tất cả, cũng giống như 
lưới báu, ngàn hạt châu xâu thành một xâu, một hạt lại 
xâu thành ngàn hạt châu, không thừa không thiếu. Cho 
nên công ñức của việc niệm Phật A Di ðà rất lớn. Ta 
nên biết rằng, các công ñức và những sự lợi ích khác, 
phàm những việc có liên quan ñến phước báu sau này, 
dù có hưởng trọn một ngày, chúng ta chỉ niệm A Di ðà 
Phật, không những kiếp này ñược hưởng ngay phước 
báu, mà sau khi ñến Tây Phương Cực Lạc vĩnh viễn 
không thay ñổi, vĩnh viễn siêu thoát lục ñạo luân hồi, 
trọn vẹn xa rời khỏi sanh tử. Chúng ta thường tụng 
niệm danh hiệu của ðịa Tạng Bồ Tát và chuyên tâm 
một lòng niệm Nam Mô A Di ðà Phật, sau này ñược 
hưởng những niềm vui thật là vô cùng vô tận. 
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Ứng Cơ Chỉ Bày  
Của ðịa Tạng Bồ Tát 

�� 

 
ịa Tạng Bồ Tát thường tùy theo căn cơ giáo 
hóa chúng sinh. Ngàn vạn lần kỹ lưỡng dặn 

dò, chúng ta phải hiểu rõ lẽ phải  nhân quả,  ñể khỏi bị 
ñau khổ. Bởi vì  nếu chúng ta trồng nhiều căn lành, sẽ 
hái ñược quả tốt, trồng nhân ác sẽ nhất ñịnh bị quả ác. 
Giống như trồng bí ñược bí, trồng ñậu ñược ñậu, quyết 
ñịnh luật ñó nhân quả  không sai, cho nên Bồ Tát gặp 
kẻ giết người,  nói là sẽ bị quả báo ñoản mệnh, kẻ trộm 
cướp sẽ bị quả báo khổ, những kẻ tà dâm sẽ ñọa làm 
chim bồ câu, uyên ương báo. Những kẻ ñộc ác phỉ báng 
người sẽ bị lưỡi mọc mụn khổ báo, những kẻ giận hờn 
sẽ gặp quả báo xấu xí, những kẻ bỏn sẻn gặp quả báo 
cầu chẳng ñược. Kẻ bất hiếu với Cha Mẹ sẽ gặp quả 
báo tại trời sát hại. Phỉ báng Tam Bảo sẽ gặp quả báo 
câm ñiếc. Kẻ săn bắn háo sát sẽ gặp quả báo phải luân 
hồi xa cách. Kẻ ngạo mạn tự cao sẽ gặp quả báo hèn hạ 
như gặp những kẻ tội nhân. Bồ Tát sẽ nói cho họ biết 

ð 
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quả báo của mọi thứ tội, nếu những kẻ tội lỗi ñó, mà 
không biết sám hối, sau khi bị quả báo, khi chết ñi còn 
phải xuống ñịa ngục chịu mọi sự khổ sở. Người ñời 
phần nhiều chỉ biết hơn thua trước mắt, không hiểu luật 
nhân quả, làm những ñiều phi pháp không còn biết luật 
nhân quả là gì. Quả thực không biết sự ñau khổ mai 
này ra sao ?  Thật là ñiều ñáng thương và ñáng tiếc.  

Nên biết rằng luật  báo ứng chia làm 3 loại: Loại 
thứ nhất là hiện báo, tức là làm những chuyện thiện ác 
trong ñời này của mình, phước hay họa cũng ñến ngay 
trong ñời này. Loại thứ 2 là sinh báo trong ñời này, làm 
việc thiện hay ác, ñể ñến ñời sau sẽ gặp ñược phước 
hay họa. Loại thứ 3 là hậu báo, ñời này mình làm 
những việc thiện hay ác, phải ñợi ñến ñời thứ 3, thứ 4, 
hay hàng ngàn vạn kiếp hoặc cho ñến vô lượng kiếp 
mới biết  phước hay họa. Nóí tóm lại, phàm những ai 
tạo nghiệp chướng, không có lẽ gì là không có quả báo. 
Trong ñời này những người gặp tai ương, nếu không 
oán trời thì trách người, không chịu nghĩ ñến trả nợ của 
tiền kiếp mà hối hận. Loại người này chỉ nhìn thấy lành 
dữ trước mắt, có lúc ngẫu nhiên làm một việc thiện mà 
gặp họa thì cho là không nên làm việc thiện. Có khi 
làm những ñiều ác phước thì cho rằng làm việc ác cũng 
không ñáng ngại. Vì họ không hiểu luật báo ứng của 
việc thiện ác, không phải việc một sớm một chiều mà là 
việc tích lũy từ nhiều ñời. Thí dụ như mùa ðông băng 
tuyết ñóng dày 3 thước, ñâu phải chỉ do một ngày lạnh 
mà kết thành. Họ chỉ biết tính toán sự lợi ích của nhất 
thời trước mắt. Cho nên tham lam làm những việc hại 
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người, ích kỷ, người ñời nay phần nhiều là không có 
tâm từ. Như vậy trách sao cho khỏi thiên hạ lại ñến 
mức ñộ này.  

Trong 10 năm nay, một trận ñao chiến miền Tây 
Dương, tử thương cả ngàn vạn người, chết ñói mấy 
trăm triệu người. Ngay các tỉnh ở Trung Quốc, thiên tai 
nhân họa chết quá triệu người. Một trận ñộng ñất tại 
Nhật Bản chết khá nhiều vạn người. Ta thử nghĩ chỉ 
trong khoảng 10 năm mà ñã tai hại như vậy, lòng người 
trước kia so với lòng người ngày nay tốt hơn nhiều, là 
vì phần nhiều tin ở ñạo lý nhân quả. Cho nên hơn một 
trăm năm mười năm ñược thiên hạ thái bình thật không 
có gì là ñáng kể. Người ñời chỉ biết lòng người hiện 
nay so với cổ nhân ngày xưa thì hư ñốn, thế ñạo hiện 
tại không bằng ngày xưa, chúng ta có thể biết ñó là ñạo 
lý của nhân quả. ðó là một sự thật rất minh bạch. Một 
thế giới như vậy, một gia ñình hay một con người cũng 
như vậy. Từ cổ chí kim không thiếu gì những chứng cớ 
thật hiện ra. Như vậy còn chưa tin ư? Ta hãy nhìn 
những người trên thế giới này, có kẻ nghèo có người 
giàu, có người khổ có người sướng. Có người mạnh 
cũng có kẻ yếu: Có người ñẹp cũng có người xấu. Có 
người khôn cũng có người dại, ñều không giống nhau. 
Trong ñó nhất ñịnh có một lý do. Lý do ñó là nhân quả. 
ðời người thế nào cũng có sự chết, nhưng chết ñâu có 
xong, thế nào cũng có ñời sau. Tức ñã có ñời sau thì thế 
nào cũng có luân hồi, ñã có luân hồi thì thế nào cũng có 
ñạo lý nhân quả, làm chủ trong ñó.  
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ðịa Tạng Bồ Tát từ bi vô cùng, chỉ muốn mọi 
người ñời lìa khỏi ñau khổ, ñược sung sướng, cho nên 
tìm ñủ mọi cách khuyến hóa mọi người hiểu rõ ñạo lý 
nhân quả. ðã như vậy thì chúng tôi nhân dịp này khẩn 
thiết kêu gọi mọi người cần phải hiểu rõ ñạo lý nhân 
quả, cần phải biết trong các tội nghiệp, sát sanh là nặng 
nhất. Mọi người chúng ta cần phải ăn chay niệm Phật. 
Nếu hiện thời chúng ta chưa thể ăn chay ñược thì tốt 
hơn hết là ñừng sát hại sinh mạng. 
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ðịa Tạng Bồ Tát  
Linh Cảm Lục 

�� 
 

 

ời  thệ  nguyện  sâu xa  của ðịa Tạng Bồ Tát 
bao la. Mối nhân duyên của Ngài với chúng 

sinh trong các cõi thế giới rất là rộng lớn. Có lúc Ngài 
xuống ñịa ngục ñể cứu vớt những kẻ có tội. Thánh tích 
linh cảm của Ngài rất nhiều và lan tràn khắp nơi. Tiếc 
rằng người ñời ghi chép lại rất ít. 

Mùa ðông năm qua tôi ngẫu nhiên có dịp ñược 
ñọc Tục Tạng Kinh, ñược biết là có Sa Môn Thường 
Cẩn ghi lại vào ñời nhà Tống. Cuốn sách tập trung 
những việc linh nghiệm  ghi lại ðịa Tạng Bồ Tát thành 
một quyển. Chuyện linh cảm của Ngài ghi rất nhiều ở 
dưới ñời nhà ðường và nhà Tống, cũng chưa thấy ñược 
ñóng thành sách ñể phổ biến, cũng vì thời gian quá lâu 
và xa xưa, người ghi chép có thể có rất nhiều sai lầm về 
sự duyệt xét lại, vì vậy nên tập truyện ñược tu chỉnh lại 
ít nhiều.  

L 
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Nay sao lại ñược mười tám chương ñể công bố.  
Mong rằng người thấy kẻ nghe, ñem lòng tin tưởng, 
cúng dường, xưng niệm sẽ ñược phước lợi vô biên. 

     

     ● Lý Viên Tịnh. 
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ðịa Tạng Bồ Tát  
Linh Cảm Lục Mục Thứ 

�� 
 

 

1. Vẽ tượng khỏi hiểm nguy. 
2. Nghe danh khỏi tù tội. 
3. Giúp Cha sanh Thiên. 
4. Niệm danh hiệu ðức ðịa Tạng khỏi bị 

   quỷ. 
5. Thờ pháp sống lại. 
6. ðổi nhà thành Chùa. 
7. Nhờ ðức ðịa Tạng, cứu thóat nạn cọp xé. 
8. Khắc tượng ðịa Tạng, cầu siêu cho thân 

  mẫu. 
9. Dịch lớn chẳng lo. 
10. Niệm danh hiệu ðịa Tạng khỏi nạn binh 

  ñao. 
11. ðược gặp Mẹ hiền. 
12. Lửa tắt, ñược sống. 
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13. ðổi chết yểu, sống lâu hơn. 
14. Cầu phước ñược vàng. 
15. Phóng quang tiêu trừ tật bịnh. 
16. Cầu nguyện ñược mọc răng. 
17. Con thảo gặp của quý. 
18. Bồ Tát hóa thân 
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Vẽ Tượng Khỏi Nguy Hiểm 
�� 

 

ời Nhà Lương  ở Hán Châu  thuộc huyện 
ðức Dương, Chùa Thiện Tịch. Trên bức 

vách ở phía hành lang phía ðông  Chùa có một bức họa 
do Trương Tang Dao vẽ tượng ðịa Tạng Bồ Tát, hình 
dáng như một Tăng nhân, khóac áo ngồi nghiêm chỉnh, 
thường có ánh sáng tỏa ra khác thường. Lân ðức 
nguyên niên ñời nhà ðường, có vị Sư trong Chùa vẽ 
theo kiểu bức tượng cũng có ánh sáng tỏa ra. 

Lân ðức năm thứ ba lúc Vương Ký ñi nhận nhiệm 
sở ở Tư Châu chức sử, cũng thường tập vẽ bức tượng 
ñó và rất thành tâm tôn thờ. Lúc ñó ñoàn thuyền 10 
chiếc cùng ñi, giữa ñường gặp cơn gió bão nổi lên, chín 
chiếc bị ñắm, duy chỉ có thuyền của Vương Ký là bình 
yên vô sự. Rõ ràng là ñược Bồ Tát Từ Bi phù hộ. 
Vương Ký thành kính phụng thờ. 

… Cũng năm thứ ba Bà Thiên Hậu ñược biết 
chuyện này, bèn ra lệnh cho họa sĩ phóng theo vẽ bức 
tượng ñó, cũng lại có ánh sáng tỏa ra như trước. 

ð 
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ðến năm ðại Lịch nguyên niên, có vị ðại ðức ở 
Chùa Bảo Thọ thấy bức tranh trong ñạo tràng cũng tỏa 
ánh hào quang, bèn viết sớ tâu nhà Vua. Vua cũng 
thành tâm ñảnh lễ và ca ngợi vô cùng. Bức tượng 
thường tỏa ánh hào quang thì quốc gia an lạc. 

Lại có một thương gia, vợ mang thai 28 tháng mà 
chưa sanh, một ngày kia thấy ánh sáng trong bức tranh  
vẽ hình ðịa Tạng tỏa ra, bèn quyết tâm một lòng cung 
kính mô phỏng vẽ hình Bồ Tát ðịa Tạng, ñêm ñó liền 
sinh một ñứa con trai, khôi ngô tuấn tú ai trông thấy 
cũng yêu mến. ðó là nhờ ở ánh sáng vi diệu của Bồ Tát 
vậy. 
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Nghe Danh Khỏi Tù Tội 
�� 

 

ời nhà ðường ở Ung Châu, huyện Vân, có 
một người ñàn bà, thường hay ăn chay cúng 

Phật, rất có lòng tin. Trong nhà  có  cung phụng một 
pho tượng  ðịa Tạng Bồ Tát tạc bằng gỗ, cao một 
thước sáu, rất là linh ứng. Lý Thị có nuôi một tỳ nữ, 
tuổi trên 50 thường tà kiến không tin ở chánh pháp. 
Một ngày kia chờ Lý Thị có việc vắng nhà bèn ñem 
bức tượng bỏ ra ngoài hoang vu  ở sân ngoài nhà. Khi 
Lý Thị trở về, bèn khóc lóc tìm kiếm. Bỗng thấy bãi 
hoang trước nhà có ánh sáng tỏa ra, vui mừng ra rước 
bức tượng về, nhưng không biết người Tỳ Nữ ñã làm 
việc ấy. Ngày hôm sau người Tỳ Nữ ngất ñi, bất tỉnh, 
sau ñột nhiên tỉnh lại, khóc lóc hối hận, tự mình kể lại 
sự việc ñã làm rằng: “Khi tôi chết thấy hai quan nhân 
cưỡi ngựa, ñọc quan ñiệp, tôi phạm tội lớn vì ñã hủy 
hoaị và làm nhục Thánh Tượng”. Nay phải trói ñi ñể 
chờ Vương khiển trách và phạt giáng xuống ñịa ngục 
chịu tội. Lúc ñó có một vị Thầy bước vào. Vua  mời 
ngồi rồi kính cẩn hỏi nguyên do. Thầy ấy ñáp rằng: “ 

ð 
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Người nầy là Tỳ Nữ của ñàn việt tôi, tuy làm nhục 
tượng của tôi nhưng tôi không nỡ trách phạt, mong Vua 
ra ơn ban cho mệnh thọ”. Vua nói rằng: “ Tôi xin làm 
theo ý Thầy”. Lúc ñó tôi hối hận vô cùng, tôi bèn khấn 
rằng: “Nam Mô ðịa Tạng ðại Bồ Tát”. Liền ñó các tội 
nhân trong sảnh ñường cũng ñồng thanh tụng niệm, 
khóa tay tự mở. Thầy ấy dắt tay tôi ra khỏi ngoài  sảnh 
ñường. Tôi bèn tỉnh lại. 

Lý Thị nghe xong lại càng kính trọng pho tượng. 
Từ ñó những người trong huyện lại càng tín ngưỡng 
hơn trước. 
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Giúp Cha Sanh Thiên 
�� 

 

hời nhà ðường thuộc Châu Phủ, có Bà nội 
của vợ Thứ Sử quy kính ðức ðịa Tạng ðại 

Sĩ , lòng tin rất chân thành, duy có Cha Mẹ ruột chưa 
có sanh tín tâm, Bà nội vì Cha Mẹ bỏ tiền ra mà tạc 
một pho tượng ðịa Tạng Bồ Tát màu vàng, cao ba 
thước, thành tâm cung phụng. Lúc ñó Cha nàng vì có 
việc phải ñi xa, Mẹ nàng ở nhà một mình. ðêm ñó có 
kẻ trộm ñịnh ăn trộm quần áo, nhìn vào khe cửa thấy 
ðịa Tạng Bồ Tát ngồi nghiêm trang. Ngày hôm sau tên 
trộm ñó cải trang ñến nhà thăm dò thì thấy có mình mẹ 
của Tổ Thị, ñâu có thấy Thánh Tượng gì, nên lấy làm 
lạ, bèn tự thú tội lỗi của mình. Trong lòng hổ thẹn và 
kể lại thấy chuyện  ñêm hôm trước. 

Sau Cha nàng ñi Phủ Châu, dọc ñường bị kẻ thù 
vây ñánh chém giết, bỗng có một vị Thầy áo màu vàng 
lấy tay ñỡ dao, lấy ñầu ñón giáo, bị hại nằm dưới ñất. 
Lúc ñó kẻ thù tưởng rằng ñã chết bèn rút ñi, nên Cha 
nàng tránh khỏi bị hại. Ông lấy làm lạ, về nhà kể lại 
chuyện ñó cho con  nghe, sanh tâm hy hữu cùng ñến 
Phật ðường lễ  bái, thấy ñầu pho tượng  có vài vết dao, 

T 
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màu vàng phai nhạt chút ít, hình như có rướm máu. Bà 
nội  biết ngay ñó là Bồ Tát ðịa Tạng ñỡ ñòn chịu ba 
nhát dao ñể cứu nạn cho Cha nàng. Cha nàng liền sinh 
chánh tín và ñón Mẹ  ñến nhà, ngày ñêm cung phụng. 
Ba người ngày ñêm lễ bái cúng dường. Cha nàng sống 
ñến bảy mươi chín tuổi mới mất, ba mươi lăm ngày 
sau, Bà nội nằm mơ thấy Cha hiện về, mình mẩy sáng 
sủa ñứng lơ lửng trên không, bay bổng tự nhiên sanh 
tâm hy hữu, quỳ lạy mà hỏi rằng: “Con hiện  sống ở 
ñâu?”. ðáp rằng:  “Sống ở tầng trời thứ tư cùng với các 
ñồng sự ñều là bổ xứ. Người trời phần nhiều là nhờ Bồ 
Tát ðịa Tạng hướng dẫn. Bà mẹ thọ ñến ba mươi lăm 
năm sau, còn con thì sống ñược 25 năm. Chồng nàng 
sống ñược 28 năm.” Nói xong biến mất. Từ sau Mẹ và 
chồng nàng tất cả rất ứng nghiệm như lời Cha ñã nói. 

Từ ñó dân làng cả Châu ñều nô nức tạc hay vẽ 
hình tượng ðịa Tạng Bồ Tát ñể phụng thờ. Mọi người 
ñều ñược hưởng linh nghiệm che chở của Bồ Tát. 
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Niệm Danh Hiệu ðức ðịa Tạng  
Khỏi Bị Qủy 

�� 
 

ời nhà ðường có cư sĩ Lý Tín Tư, người xứ 
Lư Thủy, cả gia ñình gồm hơn 30 người, bị 

ma quỷ quấy nhiễu. Lần lượt bị ốm ñau, có người thổ 
huyết, lại có kẻ ngất ñi. Lúc ñó Tín Tư rất là phiền não, 
hỏi chư Tăng phương pháp giải cứu. Vị Thầy ấy suy 
nghĩ rất lâu và nói rằng: 

 Khi ðức Phật còn tại thế ở chân núi Tỳ Phú La, 
trong nhà trưởng giả Kiều ðề, cũng bị ác quỷ quấy 
nhiễu, trong gia ñình chừng 500 người. Lúc ñó ai nấy 
ñều bịnh khổ cả 10 ngày chưa tỉnh lại. Khi ñó ngài ðịa 
Tạng Bồ Tát vân du ñến nhà trưởng giả, khi ñó Ngài 
sinh lòng từ bi niệm chú cứu vớt, yêu ma ñược trừ ñi. 
Mọi người ñược yên ổn, các người nên theo phương 
pháp ñó, quy y ðịa Tạng ðại Sĩ, nhất tâm xưng danh. 
Suy nghĩ tin theo và làm theo, vẽ hình Bồ Tát. Từ ñó 
trong  50 năm, huyện Lư Thủy không ai bị ma quỷ 
quấy nhiễu nữa. 

 

ð 
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Thờ Pháp  Sống  Lại 
�� 

 

ðời nhà ðường ở núi Trung Sơn, thuộc Chùa 
Khai Thiện , có pho tượng Bồ Tát ðịa Tạng cao ba 
thước, hào quang bốn thước rưỡi, ñã lâu năm không 
biết ai là người tạc tượng này. Sau này có ông ðặng 
Tông ðô ðốc Dương Châu, năm 61 tuổi bị bệnh 
thường mà chết, ngực còn ấm thoi thóp thở nên thân 
nhân chưa dám vào liệm. ðến ñêm chợt tỉnh lại, ngày 
ñêm thương khóc, bèn bảo người nhà dìu dắt ông ñến 
Khai Thiện Tự, hỏi một Tăng rằng: “Trong tự có một 
pho tượng ðịa Tạng Bồ Tát, cao ba thước, hào quang 
bốn thước rưỡi, ở ñâu? Tôi muốn ñến ñể cúng bái và 
phụng thờ”. Chư Tăng nghe theo lời tìm kiếm, sau tìm 
thấy, ðặng Tông kính bái rồi ngỏ ý xin rước pho tượng 
về phụng thờ. Vị Tăng hỏi: “Tại sao?”. ðặng Tông ñáp 
rằng: “Lúc tôi chết thì thấy một vị quan tứ phẩm, tôi bị 
dẫn tới trước một vị Vua và Vua, nói rằng: “Ngươi 
không thể chết, phụng pháp là việc gia nghiệp của 
ngươi, phải sống mà trở lại nhân gian, con ñường âm 
phủ rất ñáng sợ, ngươi không thể biết ñược, người có 
muốn thấy ñịa ngục không? “Tôi nói có”. Vị Vương 
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bèn cho gọi một vị quan mặc áo màu lục ñến, theo vị 
Vua ra ngoài thành, ñi theo hướng ðông Bắc khoảng 
năm hay sáu dặm, có một tòa thành bằng sắt, cửa ñóng, 
dần dần mới nhìn thấy ánh lửa mãnh liệt. Trong ngục 
cả trăm ngàn tội nhân ñang chịu khổ.  

Lúc ñó có một vị Tăng vào ngục, hàng phục lửa 
cháy, giáo hóa các tội nhân.  Lửa dần dần dập tắt. Lại 
ñi ñến một thành sắt khác, trong ñó có mười tám tầng 
ñịa ngục, sự cực khổ của các tội nhân không thể nói hết 
ñược, lại thấy vị Tăng lại giáo hóa các tội nhân như 
trước. Sau khi du lãm ra về, vị Tăng ấy từ trong ñịa 
ngục ra hỏi rằng: “Ngươi biết ta là ai không?”. Tôi trả 
lời là không biết. Vị Sa Môn ñó nói rằng: “Ta là ðịa 
Tạng Bồ Tát ở Khai Thiện Tự ñây. Trước kia có một vị 
thầy tên là Trí Tạng Pháp Sư có ñồ ñệ là Trí Mãn Pháp 
Sư, vì muốn cứu khổ tam ñồ chúng sinh nên ñã khắc 
tượng của ta. Ta thuận theo nên mỗi ngày một giờ vào 
mười tám tầng ñịa ngục và vô lượng tiểu ñịa ngục giáo 
giới khai ðạo. Những kẻ trước ñã trồng thiện căn, thiện 
lực mạnh hơn phát tâm lập tức thoát khổ. Ngoài ra 
những kẻ ñoạn thiện căn, tà ñộc ăn sâu, bất tri bất giác, 
khó thoát khổ ải. Còn ở trên ñời những kẻ thiện căn yếu 
kém, còn dễ hóa ñộ, nếu một khi ñi vào ñường ác, 
Thánh lực cũng không thể cứu bạt ñược, ác tính vẫn 
như cũ, vì ác nghiệp quá nặng. Những kẻ bất giác này, 
nếu sau này có lòng hối cải, nhờ pháp lực thoát khỏi 
ñau khổ ở ñịa ngục, sẽ sớm ñược về nhân gian. Hãy 
tuyên cáo cho mọi người biết, liền chiêm ngưỡng vị 
Tăng ấy, thân  cao ba thước, ñỉnh ñầu tỏa hào quang 
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sáng chói chang. Vị Tăng ñó dạy cho hai câu kệ rằng: 
“Nếu ở nhân gian mà tu ñạo, xiển ñề có  tâm cũng có 
thể  phát. Nếu vào ác ñạo nghiệp, ñã sâu. Trong tâm 
không  phân biệt, không thể cứu ñược. Như kẻ già nua 
muốn ñi ñứng, nếu dùng lực mà dìu thì dễ tiến bước. 
Nếu nằm yên chẳng cựa quậy  không ñủ sức thì nghiệp 
ñịnh chúng sinh cũng như vậy”. Vị Tăng ñọc xong hai 
câu kệ rồi biến mất. 

Tôi nằm trên giường bệnh nhớ kỹ việc này, sợ có 
sự sai trái nên chẳng dám nói cho ai hay. Nay ñược 
thấy bức tượng hoàn toàn giống như mắt thấy, vì 
nguyên do như vậy, cho nên muốn thỉnh rước về nhà 
cung phụng. Vị Tăng trong Chùa nghe vậy rất vui 
mừng, khen ngợi và nói rằng: “Có thể mô phỏng tạc 
tượng này, nhưng không thể rước ñi”, ñành rước thợ 
tạc tượng rước về cung phụng . Còn pho tượng này vẫn 
ñể nguyên trong Khai Thiện Tự. 
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ðổi Nhà Thành Chùa 
�� 

 

ðời nhà ðường ở Giản Châu, huyện Kim Thủy, 
có ông Thị Lang họ ðặng, từ xưa ñến nay rất tin ñạo 
Phật. Một ngày kia thấy một cây gậy trên ñầu có khắc 
tượng một vị Thầy, bèn ñem về nhà, cắm ở vách. Hai 
ba năm sau ông bỗng bị bệnh chết ñi, nhưng ngực còn 
hơi ấm nên người nhà nghi mà chưa khâm liệm. Qua 
ñêm sau, ông tỉnh lại, khóc nước mắt chảy ròng kể 
rằng: “Lúc ta mới chết có hai người cưỡi ngựa dắt ta 
vào cửa của một thành lớn. Trước sảnh ñường, thấy rất 
ñông người ñang bị xiềng xích. Vị Vua ñang tức giận, 
ñang muốn chất vấn tôi. Lúc ñó có một vị Sa Môn, 
tướng mạo xấu xí, bước vào sảnh ñường. Vị Vua vội 
cung kính ñứng dậy, chắp tay quỳ lạy nói rằng: “ðại 
Thánh vì sao Ngài ñến ñây?”  Sa Môn nói: “Thị Lang 
này là ñàn việt của tôi, Vua nên tha cho y”. Vua nói: 
“Nay ñã quyết ñịnh, số ñã tận, thực lộc ñã hết, khó mà 
tha thứ ñược”. Sa Môn nói: “Trước kia ta ở trên Thiện 
Pháp ðường ở cõi trời thứ 33, ðức Phật ñã phán cho ta 
ñược cứu những ñịnh nghiệp của kẻ có tội. Từ bấy lâu 
nay, huống chi gã Thị Lang không phạm trọng tội, sao 
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lại không cứu ñược? Vua nói: “ðại Nguyện của ðại Sĩ 
vững chắc bất ñộng như núi Kim Cương, tôi tuân theo 
lời chỉ thị, tha cho y trở về nhân gian”.  

Sa Môn rất vui mừng dắt tay tôi, dẫn vào ñường 
sống. Khi ñang muốn ra ñi, tôi hỏi rằng: “Thầy cứu tôi 
là ñại ân nhân của tôi, thỉnh cho biết pháp hiệu ñể nhớ 
ơn?” Vị  Sa Môn trả lời rằng: “Ta là ðịa Tạng Bồ Tát, 
xưa kia Thị Lang dọc ñường có nhặt ñược cái gậy có 
khắc tượng của tôi, tuy chưa rõ biết, ñem về cắm trên 
vách, vì niềm vui của  trẻ mà  khắc tượng trên ñầu cây 
gậy. Mới khắc nửa chừng ñược ñầu gậy, còn chưa xong 
nên hình dung xấu xí, Thị Lang còn nhớ không?” Nói 
xong thì biến mất.  

Thị Lang tỉnh dậy, thấy cây gậy cắm trên vách chỉ 
còn ñoạn ñầu, bèn thuê thợ lấy gỗ ñàn hương tạc lớn 
lên năm tấc. Pho tượng thường tỏa ánh sáng soi khắp cả 
gian phòng. Thị Lang lại tạc thêm một pho tượng lớn 
hơn, bỏ nhà làm Chùa gọi là ðịa Tạng ðài phụng thờ 
tượng nhỏ bên trong ñể thập phương thiện nam tín nữ 
xa gần chiêm ngưỡng. 
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Nhờ ðức ðịa Tạng  

Thoát Khỏi Nạn Cọp Xé 
�� 

 

Vào ñời  nhà ðường, ở Hoa Châu, Huệ Nhựt Tự 
có một vị Thầy tên là Pháp Thượng. Năm ba mươi bảy 
tuổi xuất gia. Khi còn ở nhà thường ñi săn. Có một 
hôm, thấy trong bụi cây ánh sáng tỏa ra, lấy làm lạ, bèn 
xuống ngựa ñi ñến xem, chỉ thấy một khúc gỗ mục dài 
hơn một thước, bèn ñem về nhà. Sau lại ñi săn, thấy 
cây gỗ ñộ nọ lại tỏa sáng bèn lấy làm lạ, bèn nhặt khúc 
gỗ ñể gác trên cành lại. Trở về dọc ñường gặp Hổ, bèn 
phóng ngựa ñuổi theo. Dây cung bị ñứt, không có dây 
cung. Con Hổ trở lại hoảng sợ chạy trốn, rồi sợ quá ngã 
ngựa. Tự nghĩ rằng thế nào cũng bị Hổ vồ, chắc chắn 
không thể tránh. ðang lúc hoang mang thấy một vị 
Thầy hình dáng xấu xí ñến ñánh ñuổi  con Hổ. Tôi hỏi 
Thầy là ai ? Vị ấy bảo rằng: “ Ta là ðịa Tạng Bồ Tát, 
khúc gỗ mục ở bụi cây ñó là thân ta. Trứớc kia Tằng Tổ 
phụ của người ñã từng lấy cây này xây cất Chùa, tạo 
tượng. Nay Chùa ñã bị hư hại, tượng ta cũng bị mục. 
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Chỉ còn ruột cây, người thấy ánh  sáng của ta nên ñến 
cứu người.” 

Sau khi tỉnh giấc, chỉ thấy tiếng ngựa hý, không 
còn thấy bóng con Hổ nữa, vô cùng hối tiếc bèn ở chỗ 
tỏa ánh sáng, kiến tạo một căn Tịnh Xá, khúc gỗ mục 
tạc tượng ðịa Tạng Bồ Tát, tiếp tục hương ñăng thờ 
phụng, tức là Tuệ Nhật Tự vậy. Vào ngày 24 tháng 2 
Pháp Thượng ñược 78 tuổi nói với các bạn rằng: “ Ngài 
ðịa Tạng Bồ Tát ñến nhà ta nói rằng: “ Người là ở 
trong pháp hội của Từ Thị Như Lai ba lần thuyết pháp. 
Trong lần thuyết pháp thứ hai, người là kẻ ñắc ñạo, 
hôm nay xả thọ, liền sanh ðao Lợi.” Tôi bạch ðại Sĩ 
rằng: “Trên trời có cảnh giới ngũ dục, rất là sung 
sướng, nếu mất Bồ ðề, khó mà gặp Phật. Nay nguyện 
vãng sanh Tây Phương nơi thế giới An lạc.” Bồ Tát trả 
lời: “ Tùy theo ý nguyện của người, nếu muốn vãng 
sanh Tịnh ðộ phải niệm A Di ðà Phật một ngày một 
ñêm, chuyên tâm trì chí mới ñược vãng sanh”. ðược tới 
Bồ Tát , từ hôm qua chuyên niệm A Di ðà Phật. Nay 
ñược vãng sanh, nói rồi chắp tay hướng về Tây Phương 
rồi mất. 
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Khắc Tượng Tiến Thân 
�� 

 

ồi triều nhà ðường, có một người thiếu nữ 
con của quan ðô ðốc họ Trần ở nước Tàu. 

Nàng mồ côi Mẹ hồi thuở còn nhỏ, ñêm ngày rầu rĩ nhớ 
thương không biết làm sao thấy ñược Mẹ, nên không 
còn cái hy vọng sống ñời, chỉ một lòng quyết hủy 
mình, ñặng xuống suối vàng tìm Mẹ mà thôi. Quan ðô 
ðốc thấy tình cảnh ấy, thiệt như dao cắt ruột, như bị 
muối xát vào lòng, song ngài cũng ráng làm tỉnh mà 
dùng lời an ủi rằng: 

- Con ơi! Hết thảy nhân loại trên thế giới này, 
không ai là người chẳng muốn sống, nhưng vì số thọ 
yểu chẳng ñồng, cuộc hiệp ly có khác, kẻ giàu lại chết 
sớm, người nghèo thì sống lâu, là bởi chỗ tạo nhân sai 
biệt mà xưa nay chẳng có ai cải theo ý muốn của mình 
ñược. Huống chi Mẹ của con tuy mất rồi, thì ñạo làm 
con cũng ñồng một tâm lý biết thương mến buồn rầu, 
phải toan liệu cách nào cho ñặng lưỡng toàn. Chớ nay 
con rước lấy sự bi quan vào lòng, rồi bỏ ngủ, bỏ ăn, bỏ 
uống, quyết làm cho chết thân con mà ñể lại cho cha 
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thêm một mối buồn rầu nữa, thì thiệt hại cho cái sống 
trong lúc tuổi già của Cha nhiều lắm. Vậy nếu con nhớ 
thương Mẹ của con thì con nên tạo tượng ðức ðịa 
Tạng như trong kinh Phật ñã dạy, ñặng ñêm ngày lễ bái 
cầu nguyện cho vong linh của Mẹ con sớm thoát khỏi 
khổ luân, sanh về Cực Lạc. Như vậy thì con cũng trả 
ñược cái công lao mười tháng cưu mang, ba năm bú 
mớm. 

Ông khuyên nói như thế rồi, bèn xuất ra năm trăm 
quan tiền, mướn thợ khắc tượng ðức ðịa Tạng cao ba 
thước, và ñặt bàn hương án nghiêm trang nơi phòng 
của vợ ông nằm khi trước, rồi ñể con gái của ông chiêm 
ngưỡng Thánh nhân mà tụng kinh niệm Phật. 

Từ khi ñó nàng mới an tâm, sớm chiều chí tâm 
cầu nguyện cho Mẹ hết khổ ñược vui, tiêu diêu Lạc 
Quốc. Một ñêm nọ, sau giờ tụng kinh niệm Phật, nàng 
ñương lúc ngủ, bỗng chiêm bao thấy một vị Tăng nói 
với nàng rằng: “Hồi khi ta thọ thân nữ nhân, Cha ta là 
Thi La Thiện Hiện, Mẹ ta là Duyệt ðế Lợi, bị khổ nơi 
ñịa ngục hết sức nặng nề, ta bèn phát tâm Bồ ðề thệ 
nguyện cứu ñộ hết thảy những chúng sanh bị khổ, ñặng 
ñem công ñức ấy mà hồi hướng cứu cho Cha Mẹ ñược 
siêu thoát. Nay ta cảm tấm lòng chí hiếu của nàng, nên 
ta thân hành vào ñịa ngục, thuyết pháp mà ñộ thoát cho 
vong mẫu của nàng ñược sanh lên cõi trời ðao Lợi 
rồi”. 

Trần nữ là con gái của quan ðô ðốc,  nghe vị 
Tăng nói như vậy rồi thì nàng rất vui mừng, liền giật 
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mình thức dậy, ñem câu chuyện chiêm bao mà tường 
thuật lại cho Cha và hết thảy người trong nhà nghe. Ai 
nấy cũng ñều vui vẻ và thấy áo tượng ðức ðịa Tạng 
thờ tại gia ñổi ra sắc nám ñen, y như trong cơn nàng 
nằm chiêm bao nghe vị Tăng nói, vì vào ñịa ngục mà bị 
lửa liếm nhằm cháy áo, thì sự tín ngưỡng của các người 
ấy lại càng tăng lên ñến cực ñiểm. 

ðó rồi chẳng những người trong xóm, mà cả 
người ở xa cũng ñồng vẽ tượng ðức ðịa Tạng mà thờ 
ñể cầu siêu cho Cha Mẹ, và phát tâm tu hành rất nhiều. 
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Khắc Tượng ðịa Tạng  

Cầu Siêu Cho Thân Mẫu 
�� 

 

ời nhà ðường, có thiếu nữ con của  Trần ðô 
ðốc. Từ nhỏ mồ côi Mẹ hồi thuở còn nhỏ, 

ngày ñêm thương nhớ. Vì không ñược thấy Mẹ, mà 
muốn tự tử. ðô ðốc an ủi rằng: “Ta cũng là người thân, 
Mẹ con tuy mất, nhưng Cha con vẫn còn ñây. Tại sao 
không chịu ăn uống mà muốn tự tử? Nếu con nhớ Mẹ 
thì nên tạc một pho tượng ðịa Tạng Bồ Tát, cầu 
nguyện cứu khổ cho Mẹ con”. Bèn lo bỏ ra năm trăm 
tiền, thuê thợ tạc pho tượng ðịa Tạng Bồ Tát cao ba 
thước và nói với Cha: “Xin cho phép ñược ñặt tại 
phòng ngủ của Mẹ khi xưa. Nếu muốn thấy Mẹ thì 
ñược thấy pho tượng.” ðô ðốc cảm ñộng bằng lòng ñể 
con ñặt pho tượng trong phòng ngủ của Mẹ, ngày ñêm 
lễ bái con phụng thờ. Cầu xin Bồ Tát cứu khổ cho Mẹ. 
Một ñêm nằm mơ thấy một vị thầy nói rằng: “ Mẹ hiện 
ñang sống trong ñịa ngục nóng bức.” 

Lúc còn là con gái Cha tôi là Thi La Thiện Kiến 
Mẹ tên là Duyệt ðế Lợi, sau khi Mẹ chết, thọ khổ ở 
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ðịa ngục, nên phát tấm lòng Bồ ðề thề cứu bạt nỗi khổ 
của chúng sanh. Cảm lòng hiếu thảo của con nên vào 
ðịa ngục phóng quang thuyết pháp. Cứu bạt tội khổ 
cho Mẹ con. Nay ñược sanh Thiên. Trần Nữ thấy quần 
áo của vị tu sĩ bị cháy xém bèn hỏi tại sao ?   Vị ấy trả 
lời: “ Khi vào ðịa ngục lửa nóng quá nên bị cháy”. 
Trần Nữ nghe  lời mới biết là Mẹ ñã thóat nạn rất vui 
mừng. Từ ñó trọn ñời thủ tiết mà cung phụng Bồ Tát. 
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Dịch Lớn Chẳng Lo 
�� 

 

ời ðường,  ở Lộ Chậu có ngự sử Khang Cư 
Thông, là người thành tín nhất mực, ñã 

nhiều năm phụng thờ Bồ Tát ðịa Tạng, và rất thành 
tâm họa hình Bồ Tát. Nhất mực thành kính. Chưa bỏ 
hình nào, phóng quang sáng tỏ. ðều do tín tâm nầy 
vậy.  Ngẫu nhiên bị hai quan binh ñi ngựa ñến ñuổi bắt, 
rất là sợ hãi. Hai vị quân quan bỗng xuống ngựa nói 
rằng: “Chúng ta lầm rồi ! ðịa Tạng ðàn Việt. Tuy có 
lỗi, nhưng khó mà ghép tội ”, nói xong biến mất. Khi 
tỉnh giấc lại càng thành tâm hơn. 

 ðến ñời Hy Tông Quảng Nguyên nguyên niên, 
trong nước xảy ra hoạn dịch, ma quỷ hoành hành, 
người chết chất thành núi, mơ thấy trăm ngàn quỷ quái 
ñi qua cửa nhà nói rằng: “Nhà này là phòng Thất của 
Bồ Tát ðịa Tạng, chúng ta là kẻ tôi tớ, cẩn thận ñừng 
vào nhà này”. Vì thế cả gia ñình ñược thoát nạn. ðến 
năm Trung Hòa, có việc phải ñi xa, ông lạc ñường 
trong bãi tuyết, vội khấn niệm ðịa Tạng Bồ Tát. Chợt 
có con oanh vũ bay xuống bãi tuyết, thấy lạ bèn ñuổi 
theo thì là ñến ñược ñường chính. Khi ñến Quang Khải,  
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bị bệnh, thành tâm cầu nguyện mong ñược khỏi bệnh. 
Nằm mơ thấy vị Thầy nói: “Ngươi giết con chim xanh 
của ta, tội ñáng xuống ñịa ngục. Nay phải ñền nghiệp 
ñó, chịu khổ ñến hai ngày mới ñược sanh về Tịnh ðộ”. 
Nghe xong vui mừng lễ bái, bệnh khỏi liền, qua hai 
ngày thì mất. 
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Trì Danh Giải Nguy 
�� 

 

ồi triều nhà ðường, có một vị quan Biệt giá, 
tên là Kiện Khác, bình sanh ông có lòng tin 

Phật một cách thiết thật, vâng theo chỉ giáo của Phật 
pháp ở ñời, nên trên ñã ñược lòng Vua thương và các 
quan ñều kính nể, dưới cũng ñược hàng nhân dân yêu 
mến, xem ông như một vị phúc tinh vậy. Một ngày kia, 
ông vào chùa hỏi mấy vị Tăng: “Bạch các ngài! Kẻ tại 
gia cư sĩ như tôi ñây nên thờ vị Phật hay là vị Bồ Tát 
nào?”. Khi ấy các vị Tăng ñều nói khác nhau, sau rốt 
có một vị nói rằng: “Quan lớn nên thờ ðức ðịa Tạng, 
vì Ngài ñã vâng lời Phật sắc, thề ñộ tất cả chúng sinh 
trong tam giới lục ñạo”.  

Kiện Khác nghe rồi ñể vào lòng và xin lên chánh 
ñiện lạy Phật. Khi từ giã các vị Tăng mà trở về, thì ông 
nghĩ: ðức ðịa Tạng ñã vâng lời Phật dạy mà phát 
nguyện ñộ hết chúng sinh thì lẽ nào Ngài không ñộ ta? 

Ông phát nguyện khắc tượng ðịa Tạng từ khi ñó, 
nên quyết lòng kiếm mua cho ñược cây chiên ñàn thứ 
tốt, rồi lựa thợ thiện nghệ mà mướn chạm một vị tượng 
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ñã khéo lại trang nghiêm, xem ñến phải ñộng lòng tín 
ngưỡng. ðó rồi ông làm lễ an vị tượng và thường dùng 
hương hoa cúng dường, khi ñi ñứng nằm ngồi ñều thầm 
niệm danh hiệu của ðức ðịa Tạng. 

Vào khoảng niên hiệu Thiên Thành, ñời vua Trang 
Tông, cả trong thiên hạ ñều nổi loạn, Kiện Khác bị vây, 
sắp thấy cái chết trước mắt, nhưng ông vẫn ñịnh tâm 
chuyên niệm danh hiệu của ðức ðịa Tạng hoài. Khi ấy, 
bên loạn quân dường như bị cái mãnh lực gì ñó làm cho 
họ ghê sợ trong lòng rồi giải tán, chớ không vây ép 
Kiện Khác nữa, nên ông ñược bình an vô sự. ðến lúc 
thời bình rồi, ông bèn thuật chuyện lại cho các hạng 
người ở xứ ấy nghe, thì ai nấy cũng ñều cho là việc lạ 
hết sức. 

Sang niên hiệu Trường Hưng, ông vâng thánh chỉ 
ñi phó nhiệm một châu kia, nhưng khi ñi ñược nửa 
ñường lại gặp bọn oan gia vây ñón thích khách. Trong 
khi kinh khủng, ông ñã ñành bó tay ñợi cho chúng giết, 
bỗng nhiên bọn hung thủ kia chỉ nhìn thấy một vị Tăng, 
chớ không phải là Kiện Khác. Chúng liền hối hận vô 
cùng, cầu Ngài tha lỗi cho chúng ăn năn sám hối, thì vị 
Tăng ñó vui vẻ nói rằng: “Tham, sân, si là ba thứ ñộc, 
nó làm cho người ñời phải trôi lăn trong tam ñồ lục 
ñạo, chịu sự khốn khổ gớm ghê. Vậy ta khuyên chúng 
ngươi hãy ráng trau dồi tâm tánh, nuôi dưỡng lòng từ 
và quy y Tam Bảo, ñặng nhờ phần an lạc về sau, cho 
khỏi luân hồi thống khổ nữa”. 
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Nghe sơ qua mấy câu ấy rồi, chúng toan cúi ñầu 
cảm tạ thì chẳng còn thấy vị Tăng ñâu nữa, nên lòng 
chúng ñều phập phồng sợ hãi, bèn thầm nguyện cải ác 
tùng thiện, rồi cùng nhau trở về xứ sở. ðó là nhờ từ lực 
của ðức ðịa Tạng gia bị mà ông Kiện Khác ñược an 
toàn vô hại. 

Lần sau, ông ñi lỡ ñường, phần trời cũng tối, nên 
cùng mấy kẻ tùy ứng ở giữa ñồng, chia phiên ra kẻ ngủ 
người thức mà canh gác. Không ngờ ñến lúc nửa ñêm, 
trời phát mưa rất lớn, làm cho ñèn lửa tắt hết, chỉ có 
pho tượng gài trong búi tóc tỏa ánh sáng ra sáng như 
ban ngày. Khi ấy ông Kiện Khác ñang ngủ, bỗng nghe 
có tiếng nói nho nhỏ rằng: “ðàn việt hãy thức dậy sửa 
soạn mà ñi nơi khác lập tức”. Ông nghe mấy lời, nhờ 
ánh sáng dẫn ñường, liền vội vã ñi tìm nơi khác mà an 
trú. Tản sáng ông trở lại chỗ ấy coi thử, thì thấy nước 
mưa trên bốn phía núi chảy dồn lại ñó mà thành một 
trận ngập lụt thật sâu. Chừng ñó ông mới biết nhờ ðức 
ðịa Tạng ñộ mình khỏi bị thủy thần nhận chết. 

Năm Thanh Thái ông sống ñến 78 tuổi mới viên 
tịch. Khi ông ñang hấp hối, pho tượng trong búi tóc tỏa 
ánh sáng, ông bèn chắp tay niệm Phật, êm ñềm ra ñi, 
theo ánh sáng bay bổng lên trời. 
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Niệm Danh Hiệu ðịa Tạng  

Khỏi Binh ðao 
�� 

 

ời ðường ở Biệt Giá có Kiện Khác có lòng 
tin thanh tịnh, phụng pháp là Tôn Chỉ. Ngày 

ñó hỏi một vị Thầy rằng: “Cư Sĩ tại gia nên phụng thờ 
Bồ Tát nào?” Các Thầy ñều nói: Nên thờ ðịa Tạng 
ñược Phật phù hộ. Kiện Khác tự nghĩ nếu ñược ðức 
Phật chiếu cố, hỷ xả cho chúng ta ? liền tìm gỗ ñàn 
hương khắc một pho tượng ba tấc, gói trong búi tóc, ñi, 
ñứng, ngồi, nằm, ñều niệm danh hiệu của ðịa Tạng Bồ 
Tát. Năm Tráng Tông Thiên Thành thiên hạ binh loạn, 
Kiện Khác bị vây khó thoát khỏi chết, liền niệm Bồ Tát 
ðịa Tạng, ðại Tướng cưỡi ngựa kinh hoàng bỏ chạy. 
Sau khi binh loạn ñã bình, nói ñến chuyện này, mọi 
người nghe thấy ñều lấy làm lạ. ðến năm Trường Hưng 
lúc ñi phó nhiệm, kẻ thù hay tin muốn hãm hại nên 
phục ở bên ñường ñể chờ, chỉ thấy một vị Thầy ñi qua 
chứ không thấy Kiện Khác. Cảm ơn giải thóat, có lần 
trên ñường nghỉ lại, trời mưa rất lớn, ñèn ñóm ñều tắt, 
chỉ có pho tượng Ngài trong búi tóc, ánh sáng tỏa ra 
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sáng như ban ngày. Bỗng nghe tiếng nói nhẹ như trẻ 
con: “ Hãy ñi ngay! ði ngay!” rất lấy làm lạ, nhờ ánh 
sáng dẫn ñường, ñi trú ngụ nơi khác. Ngày hôm sau 
hồng thủy rất lớn, ngập lụt nơi trú ngụ ñêm qua bị chìm 
xuống ñáy sông. Tự biết là Bồ Tát ðịa Tạng phù hộ. 
Năm Thanh Thái thứ hai sống ñến 78 tuổi mới mất, khi 
ñang hấp hối pho tượng trong búi tóc tỏa ánh sáng bèn 
chắp tay niệm Phật êm ñềm ra ñi theo ánh sáng bay 
bổng lên trời. 
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ðược Gặp Mẹ Hiền 
�� 

 

hời Ngũ ðại, ở Vi Châu có người ñàn bà tên 
là ðặng Thị, người Mẹ mất sớm nhờ người 

bác nuôi dưỡng, ngày ñêm nhớ Mẹ, bèn hỏi vị Thầy 
rằng: “Làm thế nào mà gặp ñược Mẹ? ”. Vị Thầy ấy 
nói: “ðịa Tạng Bồ Tát bản nguyện ñại từ bi, một lòng 
tưởng niệm, sẽ ñược gặp lại”. Thị Nữ ngày ñêm xưng 
danh cầu khẩn. Sau ñó lại ñến gặp vị Sa Môn nói rằng: 
“Con nhờ ơn ân sư muốn  gặp lại Mẹ con. Xin kính 
cúng dường áo quần và in kinh biếu”. Sa Môn  bèn hỏi 
rõ ngọn ngành, Thị Nữ kể lại rằng: Con nằm mơ thấy ở 
trên lưng Thầy, rồi  bay bổng lên trời ñến 49 tầng Ma 
ni bảo ñiện. Trong ñó có rất nhiều chư Thiên, Mẹ con 
cũng ở ñó. Con ñến lễ bái thăm hỏi, Mẹ con trả lời 
rằng: “Con nên ghi ơn Bồ Tát ðịa Tạng ñã ñưa ta ñến 
ñây, mới ñược gặp con. Cảm ứng như vậy, ñừng quên 
ơn Bồ Tát”. 
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Lửa Tắt ðược Sống 
�� 

 

ời Ngũ ðại ở Kinh Châu có chàng Liệp Hộ, 
làm nghề bắn nhạn.  Ai cũng biết tiếng, 

xưng danh là Nhạn Hùng. Năm 51 tuổi bị chướng khí 
mà chết, vợ ñem thây vứt bỏ ngoài bãi hoang ñể nuôi 
hổ sói. Ba ngày sau anh sống lại, trở về nhà. Vợ trông 
thấy sợ hãi tưởng là ma hiện về. Hùng kể lại rằng: “Khi 
tôi chết ñi, có cỗ xe chất lửa chạy ñến trước mặt, bị lửa 
ñốt. Bỗng có một vị Tăng lấy nước dội lửa. Lửa tắt, tôi 
thấy trong người mát mẻ, có hy vọng ñược sống. Sau 
ñó ñến chỗ thấy heo, dê, gà, trĩ, và muôn vạn cầm thú 
ñến trước Diêm Vương kêu la: “Trả mạng cho tôi. Xin 
trị tội Nhạn Hùng”. Vua nói: “Tụi bay kêu vậy, Hùng 
tất là người ác. Nhưng tổ tiên của y quy y ðịa Tạng Bồ 
Tát, y là kẻ có ơn, ñược miễn họa tai”.Nhạn Hùng  thấy 
vậy bèn nhất tâm khấn tên ðịa Tạng Bồ Tát. Tất cả các 
chim thú ñều biến thành hình người. Vua bèn tha tội 
cho tôi. Từ nay bỏ nhà ra ñi, tự xưng là Phật Nô, du 
hành trong nhân gian, thường nói rằng: ðịa ngục cực 
khổ, chăm chỉ khấn niệm Bồ Tát ðịa Tạng sẽ ñược 
miễn nạn ñó. 

ð 



ðịa Tạng Bồ Tát Linh Cảm Lục 81 

 

 

 

ðổi Chết Yểu Sống Lâu Hơn 
�� 

 

ào ðời Tống, ở Chùa Khai Bảo  có vị Sa 
Môn Thích Huệ Ôn nuôi một ñồng tử, nhưng  

không biết tên là gì. Năm 14 tuổi Thầy tướng Kiện 
Chân nói rằng: “Là tướng ñoản thọ, sống thêm tháng 
nữa sẽ không nuôi sống ñược nữa”. Sư nghe vậy, cho 
ñồng tử ñó  về nhà. Lúc ñó trời mưa to, ñường không ñi 
ñược, ñồng tử bèn ngủ nhờ ở nhà một Họa Sư, thấy bức 
họa ðịa Tạng Bồ Tát, lấy móng tay tập vẽ hình ðịa 
Tạng Bồ Tát trên vách tường. Sau khi trời tạnh mưa, về 
nhà hơn tháng sau, ñồng tử bèn trở lại Chùa Khai Bảo. 
Huệ Ôn rất mừng rằng: “ nay nhân ngày sinh nhật của 
Kiện Chân, bèn mời Kiện Chân ñến gặp ðồng Tử. 
Thấy tướng mạo của ðồng Tử, mạng  sống thêm 50 
năm, thấy là việc lạ, không hiểu  tại sao ? ðồng tử nói 
rằng: “ Tôi lấy móng tay vẽ hình ðịa Tạng Bồ Tát trên 
vách. ðêm ñó có một Tăng nhân gọi tôi bảo rằng: 
“Năm mươi, năm mươi”, như vậy ba lần rồi biến mất. 

Huệ Ôn và  Thầy tướng ñều lấy làm lạ về chuyện 
này từ xưa chưa từng có. Sau này ðồng tử ñó xuất gia, 
tĩnh tu lục ñộ, pháp hiệu là Huệ Tạng Pháp Sư. 
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Cầu Phước ðược Vàng 
�� 

 

ời nhà Tống, ở huyện Trần Lưu, có một Cô 
thiếu nữ nhà nghèo, ñi làm mướn cho người 

ta ñể mưu sinh, cuộc sống vất vả. Cô bèn ăn chay, niệm 
Thánh hiệu của ðịa Tạng Bồ Tát, cầu xin Ngài phù hộ 
ban cho phú quí. Tự lượng mình nghiệp xưa rất nặng, 
không biết rằng có thể ñạt ñược sở nguyện hay không?  

Ngày 24 tháng 2 nhuận, năm Khai Bảo thứ 5, Cô 
thấy kiến bò ñầy nhà, không dám vào nhà vì sợ dẫm 
chết kiến. Rồi lại thấy những con kiến biến dần thành 
màu vàng, Cô lấy làm sợ hãi. Hàng xóm thấy vậy cũng 
lấy làm lạ. Trải qua một ngày một ñêm sau, Cô mới vào 
nhà, thấy các con kiến biến mất, thấy trên tấm thảm ñầy 
là vàng, thật vừa ñủ ba ñấu. Thiếu nữ ñem bán, thành ra 
giàu có. Sau ñó lòng càng vững tin Bồ Tát, lấy nhà ñó 
sửa lại làm Chùa, thờ phụng cúng bái. Sau có một Quận 
Chủ góa vợ, cưới thiếu nữ ñó làm vợ và chìu chuộng ñủ 
ñiều. 
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Phóng Quang Tiêu Trừ Tật Bịnh 
�� 

 

ời nhà Tống, làng mạc ở Liêu Thành có 
chừng hơn hai ngàn hộ dân, xưa nay rất 

phụng thờ Chánh pháp, rất tin Quan Âm và ðịa Tạng 
Bồ Tát, nhất là Quan Âm Kinh và ðịa Tạng Thập Luân 
Kinh. Có ngôi Chùa cổ ba gian bốn chái, mái xanh 
thảm ñỏ, hai bên trái và phải ñặt hai pho tượng Quan 
Âm và ðịa Tạng, cao bảy thước rưỡi, chính giữa thờ 
tượng A Di ðà Phật, cao một trượng sáu thật trang 
trọng. 

ðời vua Thái Tông, trong nước thái bình hưng 
thịnh. Bỗng bệnh dịch lưu hành, người chết rất nhiều. 
Thành Chủ cầu khẩn trước tượng ðịa Tạng Bồ Tát, 
thấy phóng ánh sáng soi khắp làng mạc. Ánh sáng soi 
tới ñâu, mọi người ñều khỏi bệnh tới ñó. Những kẻ ñã 
chết ñều ñược sống lại. Có một Thần Nữ không tin 
Phật pháp, bị bệnh chết ñi. Một ñêm sau mới sống lại, ở 
trong Tịnh Xá, cầu khẩn ðịa Tạng Bồ Tát, khóc lóc mà 
xin xuất gia. Có người hỏi tại sao? Thần Nữ trả lời 
rằng: “Tôi bị quỷ bắt trói, kêu gọi Thần cứu, Thần cũng 
sợ quỷ ác. Sau bị vị Thầy cảm hóa nên quỷ bỏ tôi mà 
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ñi. Vị Thầy nói rằng: “Mi là Thần Nữ ngu dại, cậy có 
Thần ðạo, không tin Phật pháp. Ta là ðại Tự ðịa Tạng 
Bồ Tát, theo lời thỉnh cầu của Thánh Chủ, cứu mạng 
ngu dốt của người, hãy cất Chùa làng xóm, cảnh giới ác 
tâm, ta khống chế quỷ, vì sao vậy? quỷ tự tạo nghiệp”. 
Thần Nữ thuật lại lời của vị Thầy, và tự nhủ rằng: “Nay 
ta thấy sự việc này mà ñược sống lại. Từ nay cải tà quy 
chánh, nên xin xuất gia tu hành”. Mọi người hoan hỷ ñể 
cho Thần Nữ làm Ni Cô. 
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Cầu Nguyện ðược Mọc Răng 
�� 

 

ào ñời Tống, trong chùa Thiên Phúc, góc 
phía ðông Bắc, có một pho tượng ðịa Tạng, 

cao một thước sáu, không biết ai là người  ñã tạc  và từ 
thời gian nào. Chỉ biết rằng nhiều người ñồn bức tượng 
ấy rất linh dị, kẻ ñến ngủ nhờ hay ñến cầu xin gì ñều rất 
linh nghiệm. Lúc ñó có một cư sĩ, khoảng ba mươi bảy 
tuổi, nhưng không có mọc một cái răng nào, tìm ñến 
trước pho tượng, không ăn cầu nguyện khắp người nhẹ 
nhàng. Nửa ñêm nằm mơ thấy pho tượng ñến sờ ñầu, 
không bao lâu sau ñó mọc 38 cái răng. Mọi người nghe 
và thấy linh dị như vậy, nên phỏng theo kiểu vẽ hình 
tượng ðức ðịa Tạng này lập ñàn cung phụng, ñều ñược 
cảm ứng. Rất nhiều người biết chuyện này. 
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Con Thảo Gặp Của Qúy 
�� 

 

ời nhà Tống, ở huyện Hải Lăng, có một ñàn 
trẻ nô ñùa bên bờ biển, chơi vẽ hình ðịa 

Tạng Bồ Tát trên bãi cát, ñột nhiên nghe tiếng sấm sét 
nổ vang dậy, mọi người sợ hãi chạy tán loạn. Lúc ñó có 
một vị Thầy ñến cứu hộ. Kẻ ngã ñỡ lên, kẻ khóc thì an 
ủi. Lúc ñó có ñứa trẻ con của một họa sĩ hoảng quá 
chạy xuống biển, vị Thầy bèn cứu lên bờ, cho các thứ 
ñồ ăn, và cho một hòn ngọc hình như thủy tinh, lớn như 
hạt sen. Người cha ñem về nhà tạc thành Thánh tượng. 
ðứa trẻ  lớn lên khỏe  rất là giàu sang phú quý.  
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Bồ Tát Hóa Thân 
�� 

 

ào ðời Tống, có vị  Sa Môn tên Trí Hữu, 
người xứ Tây Ấn ðộ, ñến Trung Hoa từ 

năm Thiên Phúc, ở  Chùa Thanh Thái. Trong cuốn kinh 
tượng có hình ðịa Tạng Bồ Tát, và cuốn Kinh Bản 
Nguyện Công ðức, bằng chữ Phạn, trong vòng giữa có 
vẽ tượng và ảnh Bồ Tát Quan Âm, ñầu ñội mão, tay 
cầm báu vật. Hai bên phải và trái có 10 hình Thánh. 
Năm vị bên trái là: Tần Quảng Vương, Sở Giang 
Vương, Tống ðế Vương, Ngũ Quan Vương và Diêm 
La Vương. Bên phải năm vị: 1. Kha Thành Vương, 2. 
Thái Sơn Vương, 3. Bình ðẳng Vương, 4.ðô Thị 
Vương, Ngũ ðạo Chuyển Luân Vương. Mọi người ñều 
có ty mệnh, ty lộc, Phủ quân, ðiển quân v.v… Tự nói 
duyên khởi rằng: “ Trước kia ở Tây Ấn ðộ có Bồ Tát 
Từ Bi cứu thế, phát thề nguyện lớn, vì cứu tam ñồ chịu 
khổ  thay  cho chúng sinh nên vẽ hình ðức ðịa Tạng, 
ñến Thập Vương Thành cáo rằng: “Hôm nay ta phát 
nguyện cứu khổ tam ñồ, nên giúp ñỡ ”. Thập Vương 
chắp tay kính cẩn hứa, và bạch trước hình tượng rằng: 
“Tất cả chúng sinh ñều thuộc ðại Thánh, tùy nghi hóa 
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ðạo. Chúng tôi chỉ là người phụ trợ”. Lúc ñó tôn tượng 
mỉm cười nói: “Lành thay! Lành thay! Tội nghiệp của 
chúng sinh không lâu nữa sẽ ñược giảm nhẹ”.  Liền  
phóng ánh sáng chiếu soi nơi  khổ não của tam ñồ. 
Chúng sinh ñược soi sáng, mọi khổ não ñược giải trừ. 
ðó là nhân duyên vậy. Ta ở Lưu Sa gặp yêu quái, cầu 
niệm Bồ Tát. Vì vậy nên ñược cầm tích trượng ñuổi 
ñánh. Lại trong ñêm  mưa lớn, khổ vì không ñèn lửa, 
không biết phương hướng, không phân biệt ðông Nam 
Tây Bắc, mãnh thú gầm gừ. Người và ngựa ñều bị lạc 
ñường, tượng ñó tỏa ra ánh sáng như ban ngày, mãnh 
thú mới chạy tán loạn, ñường ñi mới thông. Khi qua 
sông lại gặp sóng lớn,  sóng gió nổi lên không biết sâu 
cạn, nước chảy yếu, cây lá không nổi, huống hồ là 
thuyền bè. Bèn niệm Thánh Tượng thì thấy một vị 
Thầy cùng hai ñồng tử, một tay cầm phan, một ñồng tử 
cầm mái chèo. Vị Thầy tay cầm lá bùa. Vì vậy chúng ta 
qua bờ, khi ñến bờ phía ðông thì từ biệt.  Tặng Tăng  lá 
bùa, ñây là Thổ ðạo Tục.  

Theo kiểu mà vẽ, ñể mọi người làm theo, rất là 
linh dị. Ba năm sau, không ai biết Trí Hữu và pho 
tượng ở ñâu. Ai cũng nghĩ rằng ñã về lại Ấn ðộ. Ai 
cũng cho rằng Trí Hữu là hóa thân của ðịa Tạng Bồ 
Tát vậy. 
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Bồ Tát Tứ Hoằng Thệ Nguyện 
 

Chúng sanh vô biên thề nguyện ñộ 

Phiền não vô tận thệ nguyện ñoạn 

Pháp môn vô lượng thệ nguyện học 

Phật ñạo vô thượng thệ nguyện thành. 

 

 Dịch nghĩa:  

Chúng sanh không số lượng 

Thề nguyện ñều ñộ khắp 

Phiền não không cùng tận 

Thề nguyện ñều dứt sạch 

Pháp môn không kể xiết 

Thề nguyện ñều tu học 

Phật ñạo không gì hơn 

Thệ nguyện ñược viên thành. 
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Tụng Kinh ðịa Tạng Cứu Mẹ  

Lành Bịnh Thủng 
(Truyện này không có trong bản dịch) 

�� 
 

huở xưa có một nữ giáo viên tên là Tào Tông 
Thanh, hiệu là Tuyết Tài, sanh trưởng tại 

huyện Ngô, thuộc về nước Tàu. Phu nhân họ Phan là 
Mẹ của nàng, tuổi quá bảy mươi, lại ñau ốm hoài, có 
khi uống ñủ thứ thuốc mà không thấy mạnh. ðến mùa 
xuân năm Mậu Thìn, bệnh thế của bà càng trầm trọng, 
toàn cả thân thể ñều thủng, thầy thuốc nói là chứng 
“Khí hư trung mãn”, ñợi khi nào nước ứ trong sớ thịt 
tan hết thì mới chết, không phương gì trị ñược. 

Lúc ấy nàng Tuyết Tài mắc dạy học ở Than Gian, 
mỗi tháng về thăm ñược có một lần. Nàng thấy bệnh 
thế của Mẹ ñã ñến thời kỳ hấp hối, da sưng thẳng và 
láng bóng, tưởng như muốn nức nở, và nghe Mẹ kêu la 
rên siết không ngớt miệng, trong lòng nàng muôn phần 
sầu thảm. Nàng chẳng biết tính sao, bèn ñến tỏ hết tự 
sự cho một người bạn thân rõ, và xin coi có biết 
phương gì chỉ dùm ñặng cầu cứu. Người ấy vì sớm biết 
tín ngưỡng Phật pháp và thường thấy nhiều việc linh 

T 
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hiển, nên khuyên nàng Tuyết Tài tụng Kinh ðịa Tạng 
Bồ Tát Bổn Nguyện mà cầu nguyện cho mẫu thân. 
Nàng lập tức trở về nhà mà phát nguyện ăn chay và thọ 
trì Kinh ðịa Tạng ba mươi quyển. 

ðến ngày 27 tháng 5, nàng tụng kinh vừa viên 
mãn, kế tối mặt trời mới xế qua, thấy Mẹ của nàng phát 
hạ lợi và tiểu tiện không ngớt, trọn ñêm tới sáng, cả nhà 
ai cũng hoảng kinh, sợ cho bà không sống nổi. Quả 
nhiên ngày sau, các chỗ thủng nơi thân của Bà ñều xọp 
lại và da hết láng như trước nữa, rồi lần lần bà ăn uống 
ñược và trở nên mạnh khỏe như thường. Nàng Tuyết 
Tài rất vui mừng và biết nhờ ðức ðịa Tạng cảm ứng 
mới ñược vậy. Nên nàng càng tín ngưỡng Phật pháp, cứ 
ăn chay và tụng kinh mãi cho ñến thời kỳ Mẹ của nàng 
quá vãng. 

Khi ấy, nàng lo tang khó và tuần tự mà trả hiếu, 
xong rồi nàng gởi ñơn xin từ chức giáo viên, vào trong 
núi lo tu tịnh nghiệp. Còn những người ở trong huyện 
ấy thấy sự linh cảm như thế, ñều ñem lòng tín ngưỡng  
theo Phật pháp rất nhiều. 
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Lời Sau Khi Biên Soạn 
�� 

 

uốn sách này sau khi in xong, tái bản lần thứ 
5. Trong khi chờ xếp ñóng thì nhận ñược của 

cư sĩ Nhiếp Vân ðài gửi ñến ba bản ðịa Tạng Linh 
Cảm Cận Văn. Hôm sau ðại Vân Nguyệt San gửi ñến 
hai bản văn, trong có ghi:  Cửu Hoa Sơn Tối Cận Linh 
Cảm của cư sĩ Hứa Chỉ Tịnh. Cùng ngày lại nhận ñược 
bản viết tay của Hoằng Nhất Pháp Sư, ghi chép rất rõ 
ràng bản ðịa Tạng Kinh ðiển Luận. Bèn vội vã họp với 
Ban Biên Tập sắp xếp lại. Vì vậy mục lục kỳ này 
không kịp xếp in vào cuốn sách này. Dịp may mắn là 
cuốn ðịa Tạng Bản Nguyện Kinh của Ấn Quang Pháp 
Sư cũng ñã xuất bản trước khi cuốn sách này xuất bản. 
Trong có phụ lục bài Linh Cảm Lục, qua Pháp Sư giám 
ñịnh theo thứ tự xếp lại ñể in và nhờ Pháp Sư viết lời 
tựa. Hoằng Công thiết kế bìa sách. Mọi việc tiến hành 
ñồng ñều không trước chẳng sau. Thật là một nhân 
duyên bất khả tư nghì.  Phận may mắn không ngờ ñược 
như vậy. Lạ hơn nữa là  tháng bảy trong năm tái  bản 
lần thứ tư, ñang lo không ai ñưa ñến ñạo trường Cửu 
Hoa Sơn, thì Ngô Thị nhà Họ Quan ñến nói là nội nhật 

C 
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sẽ lên Cửu Hoa Sơn dâng hương. Không lâu sau, Quốc 
Quang Thư Cục gửi sách ñến, người bạn họ Hà cũng 
gửi ñèn hương ñến, ñều ñược Ngô Thị mang tất cả lên 
Cửu Hoa Sơn dùm. Ngô Thị nói là mùa Thu khí trời 
còn ấm, tín ñồ hành hương rất ñông, tìm không ra 
người bố thí thuốc men lúc này, rất lấy làm buồn rầu. 
Chiều hôm ñó cư sĩ ñang ngủ thì từ  Áo Môn ngàn dặm 
gửi ñến rất nhiều thuốc men. Bèn giao cả cho Ngô Thị 
nhờ mang dùm. Tất cả mọi việc ñều không có sự ñịnh 
trước mà may mắn như vậy.  

Năm trước có người cho rằng: Năm Bính, ðinh, 
Mậu, lưu niên không có lợi, năm trước tệ hơn năm sau. 
Quả nhiên năm Bính bệnh tật liên miên, thuốc thang 
không hiệu quả. Tự nghĩ ngày sinh của mình vừa hợp 
với Thánh ðản của ðịa Tạng Bồ Tát, nên phát nguyện 
biên soạn cuốn ðịa Tạng Bồ Tát Bản Tích Lục, rất 
chóng ñược hoàn thành. Như có chư Hộ Pháp gia hộ 
giúp cho. In xong  ñể phân tặng khắp mọi nơi và thành 
kính tụng niệm cầu xin, không lâu sau lại soạn cuốn 
Linh Cảm Lục. ðến năm ðinh thì bệnh tật thuyên giảm 
rất nhiều. Những người thọ lòng cảm ơn lòng từ bi và 
công ơn sâu xa của Bồ Tát thật không biết phải nói gì 
hơn, quá lớn lao, sâu nặng.   

 

     ● Lý  Viên  Tịnh ghi. 
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Nhiếp Vân ðài Cư Sĩ   
Biên  Tập 

 
 
 
 

Nhiều Tác Giả 
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ðịa Tạng Bồ Tát  
Linh Cảm Cận Văn Lục 

�� 

 
Mục Thứ 

 

- Lời Tựa. 

- In thành Kinh sách năm thứ 24 gồm       9 truyện 

- Giác Hữu Tình Nguyệt San     12 truyện 

- Hoằng Hóa Nguyệt San                2 truyện 

- Lạc Thanh ðịa Tạng Pháp Hội               9 truyện 

- Thập Luân Kinh Hậu        1 truyện 

- Bốn mươi năm thân cận trải qua những  

  linh cảm ứng. 

- Chứng Minh về Luân Hồi  

- Chứng Minh việc nói chuyện với quỷ 
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- Hồi Ký của Bà Cố Cát Cương  

- Sự chỉ bày sách cho trẻ của một vị  

   Pháp Quan (Luật Sư) 

- Nói việc khuyến khích nương vào Kinh  

   ðịa Tạng tu hành 

- Tu trì phương pháp 

- Phụ lục phương pháp tu trì. 

 

Lý Văn Khải: 
ðọc ðịa Tạng Bồ Tát  

Bản Nguyện Kinh Linh Cảm Ký. 
 

ðỗ Tuệ Bản: 
ðịa Tạng Bồ Tát Linh Cảm Ký. 

 

Châu Dương Tuệ Khanh: 
ðại Nguyện Bồ Tát Hóa Thân. 
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ðịa Tạng Bồ Tát  
Linh Cảm Cận Văn Lục 

�� 

 
Lời Tựa 

 
ại Giác Thế Tôn nói trong Hội Pháp Hoa, 
phẩm Phổ Môn về  Quan Thế Âm Bồ Tát rất 

ñược tán thán tuyên dương về  uy  thần oai lực của 
Qúan Thế Âm Bồ Tát, những  khổ não nguy nan của 
chúng sinh làm cho có nơi nương tựa. Nhắc ñến thánh 
hiệu của Ngài, cầu gì ñược nấy. Kể từ Tấn Ngụy Lục 
Triều ñến nay:  Phẩm Phổ Môn (Quan Thế Âm) Kinh 
ñã ñơn hành truyền bá: Những kẻ tu hành cảm ñược sự  
linh ứng rất mạnh. Ta ñã thấy những ký thuật gia biên 
thuật rất nhiều, và ñăng tải trên các sử sách cũng chẳng 
ít. Nhớ năm xưa ñã từng ghi chép trong sách cổ truyền 
về sự tích linh cảm của Quan Thế Âm, phân loại thành 
sách, thất truyền ñã lâu. Nhưng các giới ghi chép về 

ð 
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Quan Thế Âm Linh Cảm lục, các nhà sách Phật học 
vẫn còn rất nhiều. 

Thế Tôn ở ðao Lợi Thiên Cung vì Mẹ thuyết pháp 
và nói ðịa Tạng  Bồ Tát Bản Nguyện Kinh. Nói ñến 
ðịa Tạng Bồ Tát thì trước kia vì cứu ñộ Mẹ mình ñược 
thoát khỏi ñịa ngục, khỏi phải chịu tội. Từ ñó ñã phát 
tâm thề nguyện trọn kiếp cứu vớt chúng sinh khỏi tội, 
giải thoát nghiệp báo, ñược sinh làm người,Trời ñể 
ñược thành Phật ñạo. ðó là lời khen ngợi, nói rõ sức 
mạnh oai thần, từ bi sâu xa vĩ ñại của ðịa Tạng Bồ Tát. 
Khi ñọc Kinh văn này thì có thể hiểu rõ, nếu lấy cái 
nhìn của khoa học hiện ñại mà xem, thì ñương nhiên 
lập tức phản ứng, cho là những nhà Tôn Giáo chỉ dẫn 
những người hướng thiện, cảnh giác mọi người ñừng 
làm việc ác, nên ñặt ra những chuyện thần thoại như 
vậy, chứ sự thực không có những chuyện ñó, ñiểm này 
ta ñem ra tranh luận, thật vô ích. Người xưa ghi chép 
lại nương vào Kinh ðịa Tạng,người tu hành có rất 
nhiều kỳ tích. ðó rất có thể chứng minh là Kinh Phật 
không ngoa.  

Những ghi chép của người xưa ñương nhiên cũng 
có thể cho là lời bịa ñặt, nhưng nay ta ghi lại việc ñã 
trải qua chính mình và thân hữu ta trải qua, những 
người nầy nay phần nhiều vẫn còn sống. Tôi chỉ lấy 
lòng trung thực mà thuật lại chuyện một cách khách 
quan mà thôi.  ðộc giả phản ứng ra sao là tùy ở nhân 
duyên của từng người.  Phật ñã từng nói Phật pháp 
không thể ñộ những người không có duyên. Phật pháp 
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có thể như âm thanh quảng bá của ñiện, làn sóng có thể 
thích ứng cho từng người, phải bắt ñúng băng tầng mới 
tiếp thu ñược. Nếu ta chủ quan cố chấp, cho lý giải của 
Phật pháp là ngoa, thì ñâu có phải lỗi tại Phật pháp. 
Nếu máy thu thanh không lấy ñúng băng tầng, thì bắt 
làn sóng trên không gian, lẽ tự nhiên là không thu thanh 
ñược. ðâu phải tại máy thu thanh. Công phu của học 
Phật, phải tận trừ những chủ quan và cố chấp của mình, 
phải lý giải bằng khách quan, tính cách căn bản là sự tu 
trì. 

Cho nên tham, sân, si, sát, ñạo, dâm, vọng và mọi 
ác hành, mỗi mỗi ñều do ý kiến cố chấp của mình mà 
phát ra. Cho nên kẻ học Phật phải triệt ñể bài trừ thành 
kiến cố chấp của mình. Nếu chúng ta giản dị mà nói 
nguyên nhân ñọc cuốn ðặc San ðịa Tạng Linh Cảm, là 
vì thấy nghiệp chướng của mình quá nặng nề. Mấy 
chục năm nay nghịch duyên chồng chất, nội tâm ñau 
khổ và hối hận nói không hết ñược. Nhìn tình hình khổ 
não của chúng sinh xung quanh rất là ñáng thương. 
Tam ñồ tội báo không cần chờ cho ñến sau khi chết 
mới cầu Bồ Tát ðịa Tạng cứu bạt, lúc này lại càng cần 
thiết. Thường thấy các người nương theo kinh Phật, tu 
trì linh ứng như vậy. Biết mà không hoằng dương thì 
lòng ta ñâu ñược yên. Cho nên thành kính in cuốn sách 
này ñể lưu truyền, ñể cho những chúng sinh mê muội 
cùng ñược giác ngộ và giải thoát. Phụ thêm mấy bản 
chứng minh sự luân hồi và chuyện quỷ thần do những 
người Âu Mỹ và khoa học gia ghi lại, và những học giả 
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nước ta mắt thấy tai nghe, ñể tăng thêm lòng tin của 
ñọc giả.  

 

  ● Phật tử  Nhiếp  Vân  ðài  chép  thư. 
                  Tháng 7 năm 1950. 
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Trong Hai Mươi Bốn Năm,  
Chín Chuyện ðã Soạn ðăng  
Vào Hậu ðịa Tạng Bồ Tát  

Linh Cảm Lục. 
�� 

 

ý Viên Tịnh cư sĩ biên soạn cuốn ðịa Tạng 
Bồ Tát Linh Cảm Lục tất cả chín chuyện. 

Trong có  ba chuyện nay ñã ñược ñăng tải, chuyện Tào 
Tông Thanh, và Cổ Tồn Tín mộng  ñược thọ thêm tuổi. 
Chuyện trai giới Tụng Niệm ðược Khỏi Bệnh Phù 
Thủng và Tạc Tượng Khỏi Bệnh. Nay ñã ñăng ở ñoạn 
trước nên chỉ còn ñăng tiếp sáu chuyện nữa. 

                                                                                     
      ● Châu Bang ðạo Nghi. 
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Lễ Bái Dễ Sanh 
�� 

 

ương Bích Bàn cư sĩ có trưởng nữ gả cho nhà 
họ Trương. Năm trước theo chồng ñi Hà 

Nam, làm việc ở mỏ than. Lúc ñó Cô ñang có mang. 
Cư sĩ lo ngại không ai trông nom săn sóc, dạy con lấy 
một tờ giấy màu vàng, trên viết “Nam Mô ðịa Tạng Bồ 
Tát”, mỗi sáng thắp hương lễ bái, khi sinh ñẻ sẽ ñược 
bình an. Người con gái tuân theo lời Cha, ñến khi sinh 
ñẻ thật dễ dàng ở nơi nhà quê không có bác sĩ ñỡ ñẻ, 
nhưng may không chút ñau ñớn gì cả. Hai năm sau lại 
có mang, Cô cũng làm theo năm trước. Trước sau sanh 
ñược một trai một gái, ñều khỏe mạnh, diện mạo khôi 
ngô, trí tuệ thông minh và tâm ñịa hiền hòa. Mọi người 
chúng tôi ñều thấy sự việc này.  

 

         ● Nhiếp Vân ðài ghi. 
 

 

 

L 
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Tụng Kinh Gặp Mẹ 
�� 

 

gô Khế Bi cư sĩ người tỉnh Giang Tô, tháng 
5 năm Dân Quốc thứ 17 (1928) Mẹ mất ñi, 

sau thất thứ hai gặp Văn Thiều cư sĩ khuyên nên niệm 
ðịa Tạng Bản Nguyện Kinh. Bắt ñầu từ ngày ñó, mỗi 
ngày ông thắp hương ñọc kinh một lần, cho ñến ngày 
cuối thất mới ngưng. Một tháng sau cư sĩ ñêm nằm 
ñang ngủ ngon, bỗng tự nhớ rằng: “ Nếu người nào 
muốn gặp, thế nào cũng ñược gặp: Bèn niệm danh hiệu 
A Di ðà Phật và ðịa Tạng Bồ Tát. Nhờ oai thần  khiến 
cho ñược ñến nơi Mẹ. Bỗng sau gáy như có bàn tay ñẩy 
tới bảo dạy theo hướng bay bổng mà ñi. Xuyên qua 
tường vách không hề gặp trở ngại, hai mắt hé mở, bốn 
bên thấy lờ mờ, ñi quãng ñường rất dài ñến ñược một 
nơi.  

Bỗng có người ở ñằng sau nói là: “ðến rồi ư?” Cư 
sĩ nói: “Vẫn chưa thấy gì, làm sao bây giờ?” Cư sĩ nhìn 
thẳng thấy có một bụi rậm, bèn quỳ xuống cầu xin ðịa 
Tạng Bồ Tát cho biết  Mẹ mình ở gần xa. Bỗng có 
tiếng ở trên không vọng xuống, có người trả lời, hiện 
chưa tìm thấy. Bèn hỏi người cùng ñi, người ñó trả lời 

N 
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ra sao? Người cùng ñi ñó trả lời là chẳng thoái chuyển. 
Cư sĩ niệm rằng: Tuy chẳng thoái chuyển, tức là ñã 
sinh Tây. Người trả lời này tức là ðịa Tạng Bồ Tát. 
Bèn cúi lạy và nói: “Cầu xin Bồ Tát, phát ñại từ bi ñể 
cho ñược thấy Mẹ”. Người cùng ñi nói: “Hãy nhìn 
ñằng trước”. Cư sĩ ngóc ñầu nhìn lên phía trước, quả 
thấy ðình ðài lầu các rất là trang nghiêm. Bên trái có 
một vách ñá, trên có một tòa lầu, Mẹ cư sĩ ñến cửa sổ 
nhìn ra, miệng mỉm cười vẫy tay chào. Cư sĩ gọi Mẹ, 
thoáng cái lại thấy mẹ ñứng dưới hành lang, mặc áo 
màu vàng nhạt, hướng về phía cư sĩ miệng lẩm bẩm, 
nhưng không nghe thấy nói gì. Cư sĩ xin Mẹ nói lại. Mẹ 
lại nói nữa: Tên tục của em cư sĩ hiện cũng ở ñây ñang 
muốn hỏi mẹ khi sắp chết có thấy ñau khổ không? Mẹ 
cư sĩ quay lưng lại ñi nơi khác, bèn lớn tiếng nói: “Xin 
Mẹ gìn giữ thân thể .”Trong khoảnh khắc Mẹ ñã lên núi 
cao rồi lặn mất. Cư sĩ chắp tay ngẩng mặt lên trời cảm 
tạ Bồ Tát, vừa lúc ñó thì thức giấc.  Nhiếp Vân ðài 
nghe cư sĩ  thuật lại tình hình trong mộng mà ghi lại. 
Ngô cư sĩ là học sĩ triết học trường ñại học bên Mỹ, sau 
khi về nước nhận chức Tổng Biên Tập Thường Vụ Ấn 
Thư Quán, sau làm hiệu trưởng trường Trung Học Tô 
Châu. Trong 10 năm nay cư sĩ bỏ hết các chức vụ. Nay 
là hiệu ñính Dân Quốc ðại Tạng Kinh. Tinh thần khổ 
hạnh và hy sinh của cư sĩ biểu hiện ñối với Phật học 
hiểu biết rất nhiều. 

    ● Nhiếp Vân ðài ghi. 
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Khỏi Nạn Trộm Cắp 
�� 

 

ười sáu năm về trước, nhằm năm ðinh 
Mão, Hoằng Nhất Pháp Sư ñến một Chùa 

làng nọ ở Hàng Châu. Trong gian phòng thờ cúng ðịa 
Tạng Bồ Tát, trong lòng Pháp Sư lúc nào cũng tụng 
niệm Thánh hiệu. ðêm nọ có mấy ñạo tặc vào Chùa, 
cầm dao uy hiếp các vị Tăng, cướp ñi rất nhiều tiền bạc 
và mọi phẩm vật, ñẩy cửa phòng Pháp Sư, nhưng 
không vào ñược. Pháp Sư nghe trên lầu có nhiều tiếng 
ñộng nhưng cũng chẳng ñể ý, cả ñêm ngủ an giấc, 
không bị quấy nhiễu hoảng sợ. 

 

   ● Thích Vong Ngôn ghi lại 
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Khỏi Bệnh Tăng Phước 
�� 

 

ùa hạ 18 năm về trước, con tôi ñến Lư Sơn 
ñể dưỡng bệnh. ðến nơi thì bệnh càng 

nặng. Nằm trên giường 4 tháng chẳng thể dậy ñược. 
Lúc ñó Lương Bích Viên cư sĩ cũng ở ñó, kể chuyện về 
sự linh cảm của ðịa Tạng Bồ Tát cho con tôi nghe, và 
khuyên ñọc kinh ðịa Tạng ñể người con chóng khỏi. 
Con tôi làm theo trong mười mấy ngày,  bệnh  con tôi 
có thuyên giảm. Bèn xuống núi ñể về Thượng Hải. 
Cùng lúc ñó con dâu có mang, năm sau sinh một con 
trai. Lúc ñó y in nhiều cuốn ðịa Tạng Bồ Tát Linh Cảm 
Lục phát cho mọi người ñể ñền ơn Phật. 

 

  ● Nhiếp Vân ðài ghi 18-2-năm 24 
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ðiếc Nghe Tiếng Phật 
�� 

 

uân Thiết Thiều là vị tiền bối về phái cải cách 
về ðông y. Sau khi tốt nghiệp ở trường Nam 

Dương Công Học, từng làm giáo sư ưu hạng, dạy Anh 
văn, sau làm Biên Tập ở Thường Vụ Ấn Thư Quán, 
nghiên cứu y học, nhất là ñối với Thương Hàn Luận 
của Trùng Cảnh rất là tinh tường, chữa bệnh rất là hiệu 
nghiệm. Vì ñọc nhiều bài viết của ông ấy cho nên tôi 
thường viết thư thông tin thăm hỏi nhau, nên thành ñôi 
bạn tốt. Ông ta chỉ thường khuyên mọi người học Phật, 
tuy không cho là bắt buộc thường phải viết thư biện 
luận với nhau.  

Mùa Thu năm thứ 23(1934) ông ta gửi tặng cuốn 
Tịnh ðộ Thánh Hiền Lục, sau gửi thư trả lời rằng:  Mới 
ñọc trang ñầu vẫn còn chưa tin tưởng, sau tự suy nghĩ 
do lại càng không tin. Do là tại mình cố chấp, thì cứ 
thử tin xem sao. Rồi tiếp tục ñọc trang hai, trong lòng 
do dự. Sau lại ñọc ðịa Tạng Bản Nguyện Kinh do y  
gửi tặng trong mười ngày sau thì không còn hoài nghi 
gì nữa.  

Q 
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Vào tháng 9 âm lịch là ngày ñản sinh của ðức 
Quan Thế Âm, lúc bốn giờ sáng bỗng nghe tiếng 
khánh, rồi nghe tiếng niệm Phật, câu nào cũng rất rõ 
ràng. Quân Thiết Thiều bị tai ñiếc hơn mười năm, dù 
lớn tiếng ở bên tai cũng không nghe thấy gì. Nay nghe 
ñược tiếng niệm Phật liên tục hơn mười câu, âm thanh 
kỳ diệu. Trong ñời chưa nghe lần nào. Mới ñầu nghi là 
phu nhân ñọc kinh, nhưng lúc ñó bà còn nằm bên cạnh 
chưa dậy, rất kinh ngạc, run lên. Bốn giờ sáng hôm sau, 
lại nghe tiếng niệm Phật như hôm trước. Buổi chiều 
hôm ñó ñang ngồi dưới lầu, cũng nghe thấy tiếng ñọc 
kinh như trước.  Trước nghe tiếng khánh trổi lên, sau 
nghe tiếng niệm Phật. Có hôm ăn cua. Sáng hôm sau 
không nghe tiếng niệm Phật nữa. Bèn tự nguyện rằng: 
“Thề từ nay suốt ñời không ăn cua nữa.” Rồi  niệm 
Nam Mô ðịa Tạng Vương Bồ Tát  bảy lần. Tiếp ñó 
khánh lại trổi dậy, tiếp theo và tiếng niệm Phật nổi 
theo.  

Từ ñó về sau trong khoảng nửa năm, ngày nào ông 
cũng nghe thấy tiếng niệm Phật. Mới bắt ñầu cũng 
tưởng rằng là bệnh ở óc, nhưng tại sao lại không nghe 
ñược những tiếng khác, thì mới biết ñó là Linh Cảm 
của Bồ Tát ðịa Tạng, hướng dẫn cho niệm Phật. Năm 
24 tháng 3 ông gửi người mang hai trăm bạc nhờ in 
kinh ðịa Tạng, dặn y  thuật lại chuyện này ñể báo Phật 
ân. Lúc ñó ñã nhiều lần gửi thư tự thuật lại chuyện kỳ 
dị ñó.   

Tháng 6 mùa Hạ ông tạ thế. Phu nhân và con cái 
thuật lại tình hình trước khi chết và ghi lại như sau: 
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Tiên sinh trước khoảng ba hay bốn ngày, tự biết là sắp 
ra ñi, dặn dò mọi việc rất rõ ràng,  lại ra lệnh cho người 
nhà ñừng khóc. Mọi người cùng ñọc kinh niệm Phật. 
Buổi sáng trước khi mất, ông ngóc ñầu nhìn bốn phía 
xung quanh, hỏi người nhà rằng: “Các người có thấy 
cuốn sổ cái của ta không?” Gia nhân hỏi rằng: “Trong 
cuốn sổ viết những gì?” Ông lại ngẩng ñầu nhìn quanh 
chậm rãi nói rằng: “Viết rất nhiều, nhưng những chữ 
nhìn không rõ ” và nói tiếp “Ta ñi ñến chỗ ñất lành, các 
người ñừng buồn bã”.Lại nói tiếp: “Ta ñã biết chuyện 
quá khứ và mai sau”. Người nhà yêu cầu nói ñại khái, 
ông trả lời là: “Chẳng thể nói hết! Các con phải chăm 
lo niệm Phật.” Nói rồi ông lại tự lẩm bẩm niệm Phật  
không ngừng. Trước khi chết  không nói ñược nữa, 
nhưng môi còn mấp máy niệm Phật, rồi ñi Tây Phương 
Tịnh ðộ.  

Căn cứ vào lúc sinh tiền, ông giữ chức Biên Tập ở 
Tiểu Thuyết Nguyệt San ở Thường Vụ Ấn Quán, trong 
bài ông viết thường có những lời lẽ phỉ báng Phật pháp, 
khi nói chuyện thường có lúc chê bai, mỉa mai Phật. 
Nhất là phu nhân niệm Phật ñã hơn mười năm, ông nói 
với bạn bè rằng: “Bà ấy muốn sống nơi Tây Phương, 
tôi sẽ sống ở ðông Phương”. Ông tự cho mình là người 
có trí thức, thường hay chế nhạo Phật giáo ñồ, cho là 
những kẻ mê tín. Nhưng ông có túc duyên thiện căn, 
trên những văn tự thì lại có nhiều phù hợp với y, cuối 
cùng hướng về Phật pháp mà ñược hưởng lợi ích thực. 
ðược Bồ Tát từ bi tiếp dẫn. Với hai tai ñiếc hàng ngày 
nghe Phật hiệu ñể tiên sinh ñược theo pháp môn niệm 



Nguyên tác Hán ngữ - LIÊU NGUYÊN dịch 112 

Phật vãng sinh, pháp môn không thể không khởi lòng 
tín ngưỡng Phật. Vả lại mấy tháng nay không ngừng 
nghe tiếng, nên không thể không cảm giác thấy quỷ 
thần và Phật Bồ Tát thường lẩn quẩn xung quanh mình 
mà sinh hoảng sợ. Vì vậy nên ông thành kính sám hối, 
nghiệp xấu mất dần. Ông ghi trong sổ cái tức là cả ñời 
thiện ác nghiệp vậy. Cuốn sổ ñó mới ñầu ông không ñể 
ai biết, tâm niệm của mình ñộng tâm, bèn tự mình ghi 
chép. ðó là tâm niệm của mình, thiên ñường hay ñịa 
ngục ñều do lòng mình biểu hiện ra. Tội lỗi hay hình 
phạt, Tịnh ðộ hay Cực Lạc, mọi ñiều là do nghiệp của 
mình cảm ra. Trong sách ñó ghi giữa lúc thời khắc sống 
còn, ñó là thiện ác của ñời mình biểu lộ. Người thường 
như vậy, ñại ñể thần trí rối loạn, không thể tự chủ, cũng 
như ho suyễn, ta chỉ cố gắng trấn tĩnh, làm ra dáng như 
không có việc gì xảy ra cũng không thể ñược. Duy có 
những người tịnh tu tịnh nghiệp, khi chết nhẹ nhõm thư 
thái. Tuy có bệnh nặng nhưng lúc này cũng không cảm 
thấy ñau khổ, cho nên mới ñược ung dung niệm Phật, 
không bị tục lụy nghiệp chướng làm trở ngại.  

ðọc giả ñừng cho rằng khi sắp chết ñược niệm 
Phật một cách rõ ràng là chuyện dễ dàng, là bình 
thường mà coi nhẹ nó. Kinh A Di ðà nói: “Không có 
thể thiếu thiện căn và nhân duyên phước ñức mà ñược 
sang Phật Quốc”. Ông Thiết Thiều là người trung thực, 
dám can ñảm ñem  thuật lại việc của ông cứu nhân ñộ 
thế. ðó là tịnh nghiệp thành tựu của ông vậy. 

    ● Nhiếp Vân ðài ghi. 
       Ngày 29 tháng 6 năm 24. 
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Bái Kinh Hết Bệnh 
�� 

 

ia mẫu Trương Thị, tính rất hiền thục, mọi 
người ñều khen ngợi, ñối với chú vãng sanh 

và Kinh Quan Âm rất là thuần thục. Năm nay 50 tuổi, 
không ăn thịt ñã mấy năm nay, ñột nhiên bà cảm thấy 
bước ñi khó khăn và hai bên vai tay không thể giơ lên 
ñược, dần dần cả lưng cũng còng, và vai cũng khó chịu, 
rất là ñau ñớn không bước ñi ñược, ñi lại ở trong nhà 
phải vịn ghế mới ñi ñược. Sau gia mẫu và Kính cùng 
quy y Tam Bảo, thờ phụng tượng của Quan Âm và ðịa 
Tạng hai vị ðại Sĩ, sớm chiều kính lễ tụng niệm. Gia 
mẫu tuy bệnh tật nhưng cũng cố gắng mỗi ngày tụng 
kinh và thắp hương lễ bái. May có Kính là người nhà ở 
bên cạnh nâng ñỡ, rất là cực khổ. Như vậy một năm sau 
Kính lại phát tâm phúng tụng Kinh ðịa Tạng Bổn 
Nguyện ñể cầu nguyện. Nhưng Kinh ðịa Tạng quá dài, 
vì vất vả về sinh kế nên khó mà tụng niệm ñược toàn 
kinh, nên chỉ ñọc Phẩm thứ mười ba và  thuộc lòng ñề 
kinh của từng phẩm một, ñọc xong cung kính lễ. Như 
phẩm thứ nhất về ðao Lợi Thần Thông. Trước hết quan 
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sát ñề Kinh của mỗi phẩm, rồi nghĩ ñến nghĩa kinh, sau 
mới lễ bái. Tiếp ñến phẩm thứ hai Phân Thân Tập Hội 
cho ñến phẩm Chúc Lụy Nhân Thiên thứ mười ba, lại 
cũng lạy như vậy. Bái xong lại phải xưng niệm Thánh 
hiệu của ðịa Tạng Bồ Tát hằng trăm tiếng, kế tiếp là 
hồi hướng. Lần lượt làm thử như vậy, nhưng sợ rằng 
chẳng hiểu hết ý của Phật.  

Cứ vậy vài tháng, bỗng một ngày kia gia mẫu 
ñang ngồi, thì mê man bất tỉnh nhân sự. Kính hốt hoảng 
kinh hoàng, chạy vội ñến bên gia mẫu, chắp tay xưng 
niệm Thánh hiệu ðại Sĩ, chừng 10 tiếng thì gia mẫu 
tỉnh lại, nôn ra những nước có bã màu ñen vài bát, 
giống như là những máu tụ lại, vội mời danh y ñến 
chữa trị, cho rằng khí huyết yếu kém khó mà chữa 
ñược. Bèn kê ñơn bốc thuốc thử uống. Kính lại vội quỳ 
trước tượng ðại Sĩ, thiết tha cầu khẩn, ngày ñêm xưng 
niệm Thánh hiệu chẳng lìa nơi tâm. Thuốc chỉ uống 
một thang, bệnh tình thấy khởi sắc. Kính thành tâm 
thiết tha cầu khẩn ñược khá rất nhiều. Từ ñó gia mẫu 
dần dần chống gậy ñi lại tự nhiên ñược. Vài tháng sau 
ñến nay không cần chống gậy cũng ñi lại ñược một 
cách tự nhiên. Năm nay bà 64 tuổi, hàng ngày lễ Phật 
vái lạy, không cần sự giúp ñỡ và không chút ñau ñớn. 
Có bệnh hơn mười  năm không nhờ thuốc thang mà tự 
nhiên khỏi là ñiều lạ hiếm thấy trên thế gian này. Nhờ 
sự che chở của ðịa Tạng ðại Sĩ, Ngài thệ nguyện rất 
sâu xa. Làm lợi ích chúng hữu tình không thể kể xiết 
nói là không tin Phật pháp. Nhưng nếu ta thành kính 
phát nguyện tất ñược cảm ứng. Dựa trên những linh 
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tích ñã qua, tôi xin ghi chép lại xem ñể mọi người càng 
thêm tin tưởng lợi ích, nhằm khuyên răn những người 
ñời sau. 

 

 ● ðệ tử Tam Bảo Viên Kính Yêm thuật. 

   Tháng 6 năm Ất Hợi. 
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Bệnh Liệt Cảm Mộng ðược  

Thuốc Hay 
�� 

 

ung Tông Tố bị bệnh tê liệt, có người gọi là 
phong thấp, chữa trị ñã nhiều, nhưng vẫn 

không thấy hiệu nghiệm. Mỗi khi gặp  thời tiết biến 
ñổi, bệnh lại phát ra, chân tay sưng lên, ñi lại  

bất tiện, xương cốt trong mình rất là ñau nhức khổ 
sở. Cuộc sống của Dung Tông rất khó khăn, không nơi 
nương tựa, có tiền ñâu mà chữa trị, khổ nỗi bệnh tình 
cứ triền miên, ñau khổ vô cùng. Trăm ñường suy nghĩ 
lo toan, chợt nghĩ chỉ còn cách cầu trời khấn Phật xin 
Bồ Tát rủ lòng từ bi, gia bị nghiệp chướng sẽ tiêu trừ, 
bệnh tật chóng khỏi. Bèn thành tâm khẩn nguyện Quan 
Âm và ðịa Tạng hai vị Bồ Tát. Hằng ngày quy ñịnh 
thời khóa, một lòng trì niệm ñược khả quan. 

Một tháng sau, vào một ñêm bà nằm mơ ñến một 
nơi, có một căn nhà chia làm hai gian, ngăn cách trong 
ngoài. Có hai người vạm vỡ, mỗi người ở một gian nhà. 
Tông Tố không hiểu nên ñi thẳng vào gian nhà phía 
sau. Một người cao lớn ñứng lên, như muốn làm ñiều 

D 
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gì ñó. Tông Tố ñến gần, người ñó mỉm cười hỏi rằng: 
“Cô bị chứng bệnh gì?” Tông Tố nói thực rằng: “ Bệnh 
phong thấp, ñau các khớp xương, không có tiền chữa 
trị. Vị cao lớn vào nhà người ñó mỉm cười không nói 
gì, ngồi trên ghế dựa, ñoan nghiêm chẳng ñộng, mắt 
chẳng chú ý ñến Tông Tố. Lại  gặp kẻ không có duyên 
phận. Bỗng nói rằng: “Tốt hơn hết là ñừng uống trà”. 
Chỉ câu ñó thôi. Tông Tố bèn cáo từ lui ra, tỉnh giấc thì 
ra là một cơn mộng, nằm mơ là chuyện rất thường, 
không lấy làm lạ nên Tông Tố cũng chẳng ñể ý.  

Thấp thoáng ñã hơn một tháng, vô tình có sự cảm 
nghiệm, suy nghĩ tại sao người cao lớn ñó lại nói như 
vậy, thì ra Tông Tố có chứng nghiện uống nước trà, mà 
lại thích uống trà ñặc. Tuy không nhớ ñến lời nói trong 
mộng, nhưng mỗi khi uống trà thì có cảm giác lạ lùng, 
mấy lần mới  thấy lời nói trong mộng quả có ý nghĩa. 
Vì mỗi khi uống trà thì thấy bệnh lại phát ra. Nếu uống 
nước sôi thì thấy bệnh nhẹ ñi. Cứ vậy mà thử nghiệm 
hoài, mỗi lần ñều ñúng cả. Từ ñó không dám uống trà 
nữa, thường uống nước sôi mà thôi. Chẳng bao lâu, 
bệnh lặn khỏi hẳn. Từ ñó không còn ñau ñớn nữa. Thật 
là lạ lùng! Trong Kinh sách viết rằng: “Thuốc A Dà La 
chữa khỏi vạn chứng bệnh, lời nói quả không sai. Nay 
ghi lại ñể báo Phật ân, và cho những bệnh nhân ñược 
hiểu thấu. 

 
● Tịnh Tông Học nhân Dung Tông     

  Phương ghi. 
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Lấy Máu Họa Tượng  

ðược Linh Cảm 
�� 

 

hành Phục Sơ cư sĩ ở Thái An Cam Túc, từ 
năm mười sáu, mười bảy tuổi chịu sự ngộ 

truyền sai lầm của Trình Chu, tự cho rằng mở mang 
Phật Lão là nhiệm vụ của mình, ở nơi hẻo lánh, không 
có cao Tăng hoằng pháp nào thân cận, nên cho lời nói 
của Trình Chu là danh ngôn chí lý. Từ ñó theo lối tự 
cho là mình mở mang Phật lão, thực ra là không hiểu gì 
cả. ðến năm Dân Quốc thứ 16(1927) mắt bên phải bị 
mù, không nhìn thấy gì.  ðến năm 20 tuổi, mắt bên trái 
cũng vậy, mới bắt ñầu thì cho là thiên ñạo vô tri. Sau 
ñại ngộ mới cho là mình sai lầm, bèn cùng con cật lực 
sám hối, sửa lại những sai lầm ngày trước, quy y Ấn 
Quang ðại Sư, hết sức tu tịnh, bắt chước lập hạnh của 
Liễu Phàm, học pháp Tịnh Ý cải tâm. 

Tuy tu ñược tâm ñịa sáng suốt, nhưng ñôi mắt vẫn 
còn mù lòa. Bèn tự tác văn sám hối, có y là Tịnh Niệm 
cư sĩ (Pháp danh là Si Cũ Kiến), trích máu vẽ tượng 
Phật, trích mẫu vẽ tượng Phật  lấy sơn ñỏ ñể viết Kinh. 

T 
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Lại nhờ Trí Tùng Thượng Sư truyền cho mật chú, sớm 
chiều trì tụng. ðến ngày 17 mùa ðông năm Ất Hợi 
(Dân Quốc 24), sáng dậy thắp hương ñọc kinh, sau khi 
sắp xong thì trời mờ sáng, lễ bái các Tôn Thánh hiệu. 
Khi ñến ðại Nguyện ðịa Tạng Bồ Tát, chữ Bồ vừa ñọc 
ra, chữ Tát còn chưa ñọc. Bỗng thấy trước Phật một 
luồng ánh sáng tỏa ra như làn ñiện lóe lên trên không 
gian. Từ ñó về sau, hai mắt sáng lại, nhìn thấy mọi vật 
vậy. 

      ● Bài của Thánh Tử. 
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ðịa Tạng Bồ Tát Linh Cảm Ký 
�� 

 

ư sĩ Nhạc Sư Úc ở Hà Nam, Trung Châu, là 
nơi kinh Phật pháp ñược truyền nhiều nhất. 

Vợ mất sớm, có một con gái ñã ñi ở riêng. Trong nhà 
chỉ còn Mẹ già. Năm Dân Quốc thứ 20 ( 1931), Mẹ bị 
xe kéo ñụng phải, bị thương bên chân trái, chữa mãi 
cũng không khỏi, cả ngày chỉ nằm trên giường, tiểu 
tiện và ñại tiện, kể cả sự ăn uống cũng phải nhờ cư sĩ 
giúp ñỡ. Ngày ñêm kêu khóc, quần áo cũng ít thay ñổi. 
Thấp thoáng ñã mấy năm, vất vả vô cùng, không làm 
ăn gì ñược. Vốn liếng cũng gần cạn.  

Ngày 23 tháng 1 năm Dân Quốc thứ 23 (1934) Sư 
Khang và bạn là Trương Khế Chinh ñến thăm, thấy mẹ 
cư sĩ vẫn còn nằm liệt trên giường bệnh, mà nét mặt cư 
sĩ tiều tụy, ñầu tóc bạc phơ, Sư Khang bèn tặng cư sĩ 
năm ñồng và cuốn Kinh ðịa Tạng Bồ Tát. Tiền thì cư 
sĩ nhất ñịnh không chịu nhận, bèn ñể trên gối của Mẹ, 
chỉ nhận cuốn Kinh thôi. Từ ñó hàng ngày sớm chiều 
hướng về Mẹ ñọc Kinh ðịa Tạng Bồ Tát và xưng danh 

C 



ðịa Tạng Bồ Tát Linh Cảm Lục 121 

hiệu, một trăm ngày ñến cả một ngàn biến và niệm 
danh hiệu Bồ Tát ñến một trăm ngàn lần, cầu xin hồi 
hướng ñể cho Mẹ ñược tiêu trừ thập ác trọng tội, sớm 
ñược thoát khỏi mọi ñau khổ mà ñược sung sướng. 

Cho ñến 5 giờ sáng ngày 29, Bà Mẹ nói với cư sĩ 
rằng: “Ta thấy trong người nhẹ nhõm và cảm thấy ñói”. 
Cư sĩ vội vã vào bếp nấu một bát mì. Mẹ cư sĩ ăn uống 
rất vui vẻ, xong lại ñòi ăn táo. Cư sĩ vui quá nói rằng: 
“Bệnh Mẹ khỏi rồi”. Nhưng bà Mẹ nói “Không phải 
thế ñâu, e rằng Mẹ con ta sắp vĩnh biệt ñấy”, vừa nói 
xong, táo còn chưa ăn hết thì tự nhiên mất. Cư sĩ vội 
niệm Phật. Lúc ñó có Châu ðồng Sinh ñến, nói với cư 
sĩ  rằng: “ðêm qua tôi nằm mê thấy bà ñến cho biết cho 
hay sáng mai tôi phải ñi. Trong lòng nghi hoặc nên ñến 
thăm mới biết là bà ñã mất, rất lấy làm lạ.  

ðêm 31, linh cữu của Mẹ ñược an táng. Cư sĩ ñau 
lòng vì Mẹ mất ñi, từ nay một mình cô ñộc, cứ khóc lóc 
thảm thiết. Bỗng nghe có tiếng người nói rằng: “Thôi 
ñừng khóc thương Mẹ nữa, Bà ñã ñược ðịa Tạng Bồ 
Tát tiếp dẫn ñi rồi”. Cư sĩ mở mắt nhìn quanh, cửa 
ñóng then cài sao lại có tiếng người? Nhớ lại việc Sư 
Khang tặng Kinh, bèn hướng về Mẹ niệm danh hiệu 
ðịa Tạng Bồ Tát, ñể hồi hướng và tin là uy ñức của ðịa 
Tạng ðại sĩ gia hộ cho Mẹ vậy. Từ ñó mỗi ngày cư sĩ 
hướng về bài vị của Mẹ tụng kinh và xưng niệm ðại Sĩ 
Thánh hiệu. 

    ● Bài của Vưu Sư Khang. 



Nguyên tác Hán ngữ - LIÊU NGUYÊN dịch 122 

 

 

 

ðịa Tạng Quan Âm Linh Cảm Ký 
�� 

 

uan Âm Bồ Tát có lòng ñại từ bi thương xót 
chúng sinh,  Với 32 Ứng Thân ñộ thoát tất cả 

loài hữu tình. Thiên Thủ Thiên Nhãn cứu chư khổ 
nguy. ðịa Tạng Bồ Tát có ñại hoằng nguyện, chúng 
sinh chưa ñộ hết thề chẳng thành Phật.  Hiền tự mình 
khi quy y Tam Bảo ñược nghe ðại Pháp, biết Quan Âm 
và ðịa Tạng là hai vị ðại Sĩ ñối với chúng sinh ở cõi 
Ta Bà có mối nhân duyên rất lớn: Sống chết bệnh hoạn 
và tất cả mọi khổ não ñều ñược sự gia hộ. Vì vậy Hiền 
thường tự trì thánh hiệu của hai vị ấy. Nếu gặp khi 
nguy nan hay ñau khổ, ñọc Kinh khẩn thiết, ñể cầu hai 
vị ấy, nguyện thì không bao giờ không linh nghiệm. 
Vào giữa lúc tháng 8 năm 28 ( 1939) tôi bắt ñầu bị 
bệnh, Cha và Anh của tôi ñều y thuật rất cao minh, 
cũng ñành bó tay, nôn nao suốt ngày, kẻ ñến thăm ñều 
lắc ñầu thở than, ñều cho rằng bệnh này không chữa 
ñược nữa. Hiền tuy bệnh  trọng nặng nhưng còn sáng 
suốt, tự biết rằng bệnh này nếu còn sống ñược trừ ra 
phải nhờ ơn Chư Phật và Bồ Tát ðịa Tạng ban ơn mới 
ñược. Lúc ñó có Hoằng Nhất Pháp Sư và Thường Tính 

Q 
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Pháp Sư ñang tá túc ở Chùa Phổ Tế, làng Liên Hồ ấp 
ta. Tính Thường Pháp Sư nghe Hiền có bệnh bèn ñến 
hỏi thăm, và tặng cho một bó hương rồi nói: “ Thắp 
hương này chí thành khẩn thiết tụng niệm Quan Âm 
ðịa Tạng Thánh hiệu, quyết ñịnh thế nào cũng sớm gặp 
Thầy gặp thuốc. Hiền ngày ñêm thành tâm tụng niệm, 
gia nhân cũng tụng niệm theo. Bệnh tình có biến 
chuyển. Bó hương thắp hết thì bệnh ñã khỏi hẳn. Trong 
lúc bệnh, khi nằm ngủ thường có ác mộng, bỗng thấy 
một ngọn núi lớn ñổ xuống ñè lên mình, Hiền liền niệm 
ðại Sĩ Thánh hiệu. Bỗng lại thấy một quả núi lớn hơn 
bay ñến chặn những ngọn núi ñang muốn ñổ như cảnh 
tượng này, chẳng phải chỉ một lần. Hiền không biết lấy 
gì ñể báo ñáp hồng ân của các vị ðại Sĩ, nên ghi rõ Sự 
Tích Linh Cảm này ñể khởi tín nguyện. 
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ðịa Tạng Bồ Tát Tiếp Dẫn  
Tiết Phụ Sinh Tây 

�� 
 

hị dâu Trương Thị tên là Thọ Thân, pháp 
danh Thắng Thọ, Trần Bội Ngọc, người 

huyện Trấn Giang Phúc Kiến. Sinh ra trong gia ñình 
lương thiện, thông minh từ nhỏ, khi lớn lên ñọc sách 
Nho. Khi chị còn ở nhà thì ñối với cha mẹ rất là hiếu 
thảo. Khi ñến tuổi cập kê về Giang Hạ làm dâu của 
Trưởng Tôn Du ðường Công. Lấy nhau ñược 49 ngày 
thì chồng chết, chị thề thủ tiết thờ chồng. Mẹ chồng bị 
bệnh nặng, thuốc thang ñều vô hiệu, chị cắt thịt ñể làm 
thang thuốc. Vì sự hiếu thảo cho nên người làm cảm 
ñộng ñến trời, Mẹ chồng ñược kéo dài thêm 3 năm tuổi 
thọ. Họ hàng nội ngoại ñều khen ngợi. Trong gia ñình, 
từ em dâu, các cháu, cho ñến người giúp việc và hàng 
xóm ñều ngợi khen ñức ñộ của Trương Thị. Có người 
trong hoàn cảnh ñói khổ hay bệnh tật ñến nhờ cũng 
ñược Trương Thị tận tâm giúp ñỡ, chưa hề thoái thác. 
Cuộc sống rất là ñạm bạc, ăn uống, sự ăn uống phục 
sức rất là ñơn giản. 

C 
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Tháng 5 năm Dân Quốc thứ 30 (1941) ðại ðức 
Hoằng Nhất Pháp Sư hoằng dương Chánh pháp. Chị 
dâu rủ tôi cùng ñi gặp Pháp Sư, ñể quy y Tam Bảo và 
ăn chay trong tháng hai, tháng 6 và tháng 9. Tôi cũng 
vì tác nghiệp, chưa ñến nhà chồng.  Chồng chết ñi, nên 
sớm chiều bầu bạn với chị dâu hơn mười năm ñược chị 
yêu mến. Một ñêm nọ nhìn tướng chị Dâu, thân như chị 
em. Bất ngờ chị bị bệnh ung thư vú, mỗi ngày càng 
thêm nặng. Mấy tháng sau, tức là ngày  mùng 2 tháng 
6, giờ Tuất thì chị qua ñời. Xả báo thân sanh về Tây 
Phương. Sau khi chết còn lưu lại thân phụ. Kể từ trước 
chỉ tự học không vị Tăng nào chỉ dẫn. Thật là ñáng 
thương tiếc. Khi chị Dâu trong lúc ñau ốm vẫn kiên trì 
ăn trường trai, gạt hết mọi ý nghĩ, một lòng niệm Phật 
cầu sinh Tây Phương. Trong lúc chị ñau nặng, cả gia 
ñình lớn bé hơn mười người, mọi người ñều ăn chay. 
Vài chục người ngày ñêm thay phiên nhau không 
ngừng ñọc Kinh niệm Phật chẳng gián ñoạn. Anh trai 
chị dâu là Chấn ðình cư sĩ thường ñến khuyên giải và 
an ủi, vì vậy nên chị dâu càng thêm sáng suốt.  

Khi chị hấp hối, Tôn Thừa Kinh ñứa cháu nội  
chín  tuổi, dưới ánh ñèn ñiện soi sáng, bỗng nhiên thét 
lớn lên, mặt mũi tái mét. Mọi người vỗ về hỏi tại sao? 
Thừa Kinh ñáp: “Sau lưng Bà có một người tướng mạo 
như Phật, cao lớn, ñầu ñội mũ có nhiều góc, mình mặc 
áo có nhiều vải vá, tay cầm cây trượng dẫn dắt Bà nội 
ñi”. Vì lúc ñó trong nhà có treo bức họa ảnh của ðịa 
Tạng Bồ Tát, mọi người mới ngỡ ra là Thịnh ðức cảm 
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ñược sự ñến rước nên ðịa Tạng Bồ Tát ñến tiếp dẫn chị 
sinh Tây Phương, không còn nghi ngờ gì nữa. 

Chị dâu ñược ñặc biệt sang nơi thắng cảnh 
Phương Tây, nên tất cả mọi nghi thức tang lễ ñều theo 
nghi lễ Phật giáo. Qua năm ngày sau hỏa táng ở Vũ 
Sơn. Hỏa táng chưa ñầy hai  tiếng ñồng hồ, lấy ra tro 
hài cốt trắng trẻo sạch sẽ, ñựng vào trong hủ, hiện gửi ở 
núi Thanh Nguyên, hang Di ðà, ñể chờ chọn ngày xây 
tháp kỷ niệm. Tôi nghĩ ñến mọi hành vi ñáng kính của 
chị lúc bình sanh. Tuy văn hóa kém cỏi, nhưng cũng 
xin ghi vài nét về ñức tính của chị ấy. 

Xét về ñức tướng của chị ấy, Thanh Nhãn Trương 
Nữ Sĩ là họ hàng của tôi. Thường nghe chị là người 
phúc ñức trang nghiêm. Chị mất ñi trong một buổi sáng 
là nhờ thông gia cư sĩ Chấn ðình ñến thăm, niệm Phật 
hồi hướng. Lại nghe cháu chị Tôn Thừa Kính thấy hình 
Thánh Tượng ðịa Tạng Bồ Tát xuất hiện. Khi hỏi kỹ 
Thừa Kính thì y như là lời nói của mọi người. ðứa trẻ 
ñó năm nay 9 tuổi, ñã vào trường học vài năm rất là 
thông minh, là ñứa trẻ hiện ñại, từ xưa ñến nay không 
tin Phật pháp. Bỗng thuật lại chính mắt trông thấy 
tượng Phật, như thế ñủ biết là  y nhờ Thịnh ðức của 
Nữ Sĩ cảm hóa, không nghi ngờ gì nữa. ðó là Ứng hóa 
của ðịa Tạng Bồ Tát, Chánh pháp ñể ñời. Tội chướng  
sâu dày của người ñời rất nặng, ñược nghe một danh 
hiệu của một vị Phật, một vị Bồ Tát ñã là rất khó, 
huống hồ ñược thấy tượng Bồ Tát? 

   ● Diệp Thanh Nhãn ghi lại 
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Lời soạn giả: Bản văn này của Trần Bội Ngọc 
Nữ Sĩ (Pháp danh Thắng Ngọc), với Trương Thọ Thân 
Nữ Sĩ ñều là quý tộc ở Tuyền Châu, có lễ ñộ, có học 
vấn. Bội Ngọc Nữ Sĩ chưa về nhà chồng thì chồng ñã 
chết, một lòng thủ tiết, về nhà chồng chăm sóc cậu cô, 
làng xóm khen ngợi, vào hạng liệt nữ. Cả nhà họ 
Hoàng, chị em dâu ñều có khí tiết cao cả, rất là hiếm 
có. Sau này Bội Ngọc Nữ Sĩ qua ñời vãng sanh Tây 
Phương chắc là ðịa Tạng Bồ Tát sẽ ñến tiếp dẫn. 

 
Nam Mô  

ðại Nguyện ðịa Tạng Vương Bồ Tát 
 

Chúng sinh ñộ tận 
Phương chứng Bồ ðề 

ðịa ngục vị không 
Thề bất thành Phật. 

ðó là ñại nguyện của ðịa Tạng Bồ Tát vậy. 

Trước kia tôi từng cảm thấy Bồ Tát Từ Bi mà phù 
hộ, thật là không thể ngờ ñược. ðó là Khê Viện Bút ghi 
lại. Từ khi tôi tin Phật ñến nay thoáng ñã mười lăm 
năm. Vì là ở hàng ngũ quân chính, ít có thì giờ tu trì, 
ðịa Tạng Kinh cũng chưa ñược ñọc. Năm Dân Quốc 32 
(1943) tôi phục vụ ở Quảng ðông Hưng, Ninh Phòng 
Không chỉ huy bộ. Trong bạn ñồng sự có hai vị họ 
Trần, có tính thích bắn chim ñang bay. Tôi thường 
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khuyên can và thừa cơ tuyên dương Phật pháp, và khen 
mọi thần uy cũng như công ñức của ðịa Tạng Bồ Tát. 
Quyến thuộc của hai vị họ Trần và một vị họ Hứa ñược 
Phật pháp cảm hóa, ñều lập bàn thờ cúng bái, tuyên 
dương Thánh Hiệu Bồ Tát.  Lòng tin của vị họ Hứa rất 
là vững chắc, rất là siêng năng thành kính. 

Mùa Thu năm ñó, tôi vì mắc bệnh nên xin từ chức 
về quê. Một hôm nọ, ở nhà bỗng ngẫu nhiên mở cuốn 
ðịa Tạng Bản Nguyện Kinh ra xem, mới ñược vài ba 
trang, cảm thấy mùi thơm trong quyển Kinh tỏa ra, 
không lâu thì ngửi thấy mùi thơm phảng phất ñầy nhà 
mãi không tan. Lúc ñó tôi ñang bị bệnh chưa khỏi, bởi 
lẽ nhà nghèo không ñủ tiền mua thuốc ñể chữa trị. Vài 
ngày sau có báo ñộng khẩn cấp, tôi vội chạy ra hầm trú 
ẩn, vừa ra khỏi cửa thì phi cơ ñịch ñã ñến dội bom một 
cách kịch liệt. Tôi là người ñang có bệnh, sợ quá ngất 
ñi, nằm dưới ñất như người trúng gió mất hồn. Lúc ñó 
người nhà ñã chạy  hết vô hầm phòng không, nên 
không ai biết gì cả. Tôi từ 3 giờ chiều chết giấc mãi ñến 
7 giờ mới tỉnh lại, qua bốn tiếng ñồng hồ. Kỳ lạ hơn 
nữa là hai ngày sau, bệnh tôi tự nhiên khỏi hẳn. ðó 
cũng là nhờ pháp lực Từ Bi của Phật cả. Nay nhờ  ơn 
Phật  và Bồ Tát, nên ghi chuyện này ñể nhớ ơn mãi 
mãi.          

                                                                                          
    ● Phùng Tuệ Lai ghi. 
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Thần Uy Của ðịa Tạng Bồ Tát 
Sơn Thiên Thích Huệ Khánh 

�� 
 

ôi ñọc ðịa Tạng Bồ Tát Bản Nguyện Kinh, 
rất tán thán mọi công ñức ñộ sinh của Bồ Tát. 

Nghĩ lại năm xưa tôi lên núi Cửu Hoa, những hoạn nạn 
dọc ñường may nhờ Bồ Tát từ bi gia hộ, nên nay xin 
kính cẩn thuật lại như sau: 

Năm Dân Quốc thứ 32(1943) ngày mùng 01 tháng 
10 âm lịch, tôi ñáp chuyến xe buổi sáng ñi Nam Kinh. 
Lúc ñó máy bay màu trắng của nước ta oanh tạc Hạ 
Quan, toàn cảnh giới nghiêm, chuyến xe ñến Vô Hồ bị 
ngưng trệ. Khi ñến Vô Hồ vào lúc nửa ñêm, thì ñèn 
ñuốc tắt hết, cả ánh sao sáng cũng không có, trời tối 
ñen như mực. Quân Nhật kiểm soát trạm xe rất nghiêm 
ngặt. Trạm xe lửa  cách thành phố khoảng hơn một cây 
số. Tất cả hành khách ñều ñi tìm ñường vào thành, còn 
tôi thì ñi một mình, không có bè bạn, ñến xứ xa lạ ñêm 
tối như mực, không biết ñi về hướng nào. Tôi còn ñang 
phân vân suy nghĩ. Bỗng có một vị Tăng ñến dắt tôi ñi 
ñến một quán trọ. Tôi hỏi ñịa chỉ thì vị Tăng ñó niệm 

T 
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một tiếng vái rồi ñi.  Sau tôi suy nghĩ, một là hiển nhiên 
Bồ Tát hiện ra chỉ dẫn.  

Sáng hôm sau, tôi ñi thuyền ñến ðại Thông rồi ñi 
ðồng Phố và ñi ñò ñến huyện Thanh Dương bằng 
ñường thủy, ước chừng 60 cây số. Ông lái ñò cho hay: 
“Thuyền này thế nào cũng ñi qua Hồ Kỳ Sơn”.Trên ñó 
có một ñám người, nếu hễ thấy người nào từ trong khu 
Nhật chiếm ñóng ñi ngang qua thì thường bắn xả 
xuống. Mấy năm nay bị chết rất nhiều.  Mọi người ñều 
rất sợ hãi. Riêng tôi chẳng quan tâm mấy. Vì tôi ñến 
Cửu Hoa Sơn lễ Phật hành hương, nên coi thường sự 
sống chết, dù có gặp nguy hiểm cũng có Bồ Tát phù hộ. 
Cho nên tôi rất thản nhiên. Mặt trời ñã lặn, màn ñêm 
phủ xuống, gió tuyết thổi từng cơn rất lạnh, mười giờ 
ñò bắt ñầu nhổ neo, tôi an ủi bốn người hành khách 
cùng ñi chung, khuyên ñừng sợ hãi. Còn tôi thì thành 
tâm niệm Phật và xưng Thánh hiệu Bồ Tát, rồi ngồi xếp 
bằng chân, chắp hai tay tụng niệm thành kính cầu khẩn. 
Sau bốn tiếng ñồng hồ mới ngưng. Các hành khách ñều 
im lặng không ai lên tiếng. Chỉ nghe tiếng nước chảy 
róc rách, thuyền xuôi hạ lưu, hai bên bờ cây cối um 
tùm, các ngọn núi nguy nga. Những tiếng thú rừng kêu 
la, tiếng rất thê thảm. Trăng mờ tuyết phủ, mọi người 
hoảng sợ. May không có chuyện gì xảy ra ngoài ý 
muốn. ðó cũng là nhờ thần uy của Bồ Tát phù hộ vậy. 
ðó là ñiều thứ hai khi trời rạng sáng thì ñến huyện 
Thanh Dương, thấy thành quách tan hoang, nhà cửa 
xiêu vẹo, những nhà cửa còn lại nguyên vẹn rất hiếm. 
ðó cũng bởi mùa Hạ năm 31(1942) bị Không quân 
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Nhật bản oanh tạc mới ra nông nỗi này. Từ huyện 
Thanh Dương ñến núi Cửu Hoa, tính ra ñến 120 lý (30 
cây số), tuyết xuống phủ ñầy ñường. Người ñi chùn 
bước, ñoạn ñường còn 60 lý tiếp theo thì tính toàn 
ñường rừng, ñường ñi càng khó khăn. Muốn tìm người 
hướng ñạo thì kiếm không ñược. Bỗng có một vị Tăng 
muốn ñến Chùa Thúy Phong muốn ñược ñi cùng. Có 
dịp may mắn hiếm có như vậy mọi người ñều vui 
mừng, vì gặp ñược nhân duyên ñặc thù này, ñều tin 
rằng Bồ Tát ngấm ngầm phù hộ. ðó là ñiều thứ ba, ñêm 
ñó nghỉ tại Thúy Phong. Sáng hôm sau khởi hành lên 
ñường ñi Cửu Hoa Sơn. Từ ñó lên Cửu Hoa Sơn còn 
chừng 80 lý, ñường khúc khuỷu quanh co, trèo ñèo lội 
suối rất là khó ñi. Thêm vào tuyết ñóng thành băng, 
ñường trơn mà khó tìm ngả ñường. Mỗi bước ñi là một 
khó khăn. Trụ Trì Thúy Phong Tự ái ngại, cố ý giữ lại, 
nói là trong 18 năm qua thì năm nay sao mà lạnh buốt 
quá như vậy. Nhưng tôi quyết một lòng ñi hành hương, 
sao lại e ngại khó khăn? Rồi chúng tôi bàn nhau, quyết 
ñịnh ngày mai lên ñường. Tuyết ñóng dày từng thước, 
khó phân biệt ñược ñường lối, gió lạnh thấu xương. 
Vượt khỏi vài ngọn núi, ñường ñi hẹp và hiểm trở, 
băng tuyết càng trơn. Chúng tôi ñi một bước là ngã một 
lần, toàn thân lạnh thấu xương. Có chí ñi chiêm bái Bồ 
Tát nên một lòng thành tâm niệm Phật hiệu, không 
quản khó khăn, chắc mọi khổ sở gian nan ñều ñược giải 
trừ gia bị. Chúng tôi cùng nhau cố gắng leo lên một 
ngọn núi, nhìn bốn phía xung quanh tuyết phủ trắng 
xóa, núi non trùng ñiệp. Lúc ñó mọi người ñã ñi ñược 
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nửa ngày, chân tay giá lạnh, gió thổi trên mặt lạnh như 
dao cắt, không thể tiến bước ñược nữa, bốn phía không 
một bóng người, tìm ñâu ra chỗ nghỉ chân? ði thêm 
ñược vài bước nữa chúng tôi bỗng phát hiện bên sườn 
núi có một căn nhà tranh, có thể vào trú cho khỏi bị giá 
lạnh. Chúng tôi nhóm lửa sưởi ấm, khi ñã ấm cúng lại 
tiếp tục lên ñường.  ðến xế chiều khí trời chuyển lạnh, 
gió thổi càng mạnh, ñường rừng trơn thêm. Càng về 
tối, gió rét run người, hai hàm răng run bần bật. ðường 
ñi, thế núi nhiều ñoạn cao thấp và quanh co, càng thêm 
khó khăn. Chúng tôi chỉ còn cách cố gắng mà bước ñi, 
ngã rồi lại ñứng dậy, băng rừng vượt núi. Xa xa thấp 
thoáng nhìn thấy ñỉnh tháp ẩn hiện. Biết là Thánh ðịa 
Bồ Tát ñã gần, mừng quá tôi quên cả mệt mỏi. Bước ñi 
thấy nhẹ nhàng. Cuối cùng ñã lên ñược trên núi. Nếu 
không có thần lực của chư Phật, Bồ Tát phù hộ thì rừng 
sâu tuyết phủ, lạnh cứng cơ thể con người không thể 
gượng dậy ñược, ñã vùi thân nơi núi tuyết rồi. ðó là 
ñiều thứ tư. Khi xuống ñến chân núi Chùa Quảng Tế, 
cách Bảo Tháp không xa, ñêm ñó tôi bèn vào Tháp lễ 
bái chiêm ngưỡng kim dung và nhục thể Bồ Tát. Tôi ở 
lại tháp ñó một ñêm, tán thán khen ngợi công ñức của 
Bồ Tát tứ thệ hoằng thâm, khiến cho tôi càng phủ phục 
sát ñất, cung kính ñảnh lễ một trăm lạy. Ghi chép  trong 
ðịa Tạng Kinh ðức Thế Tôn khen ngợi Bồ Tát rằng 
trong mười phương thế giới không ai có thể ngờ sức 
mạnh thần uy của Bồ Tát, cứu hộ mọi tội khổ của 
chúng sinh. ðức Bổn Sư ñã thốt ra kim khẩu như thế 
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khiến người ta cảm ñộng ñến chảy nước mắt. Tôi lễ bái 
không cảm thấy mệt nhọc.  

Sáng hôm sau, chúng tôi thăm viếng các Chùa, 
danh sơn Thánh ðịa, ñều có các cao Tăng ðại ðức chỉ 
dẫn, chúng tôi thắp ñèn, cúng dường ñủ thứ. Những 
người nghe tin này ai ai cũng khen ngợi vô cùng. Tiếc 
rằng vài năm vì loạn lạc về chiến tranh, khách hành 
hương thưa thớt, Chùa chiền tiêu ñiều, và có vài ngôi 
chùa lớn như ðông Nhai và Long Hoa ñều bị quân 
Nhật phóng hỏa ñốt hết. Mang tội hủy hoại các chùa và 
tháp, không biết sám hối, nên bị bại gia vong quốc 
cũng chưa ñủ ñể ñền tội báo xưa. Cứ xem như công 
ñức ñạo tràng của ðịa Tạng Bồ Tát.  

Trên núi Cửu Hoa Sơn, có chín mươi chín ngọn 
cao vót nghiêm trang, khó mà lên ñược. Bồ Tát thề 
nguyện hoằng thâm, có duyên lớn với chúng sinh, nên 
lúc thời bình khách hành hương ñến tấp nập. Nối ñuôi 
nhau lên núi, ñường ñi như ñất bằng vậy. Tuệ Khánh 
ñến hành hương trong lần này, với một tâm niệm chí 
thành, tôi xưng tụng Thánh hiệu Bồ Tát, trên ñường tuy 
gặp nhiều khó khăn nhưng cũng ñều thoát khỏi cả. Nay 
nhớ lại, tôi xin ghi rõ ñăng trên sách này ñể tuyên 
dương ơn ñức của Bồ Tát. 

 

 

 

 



Nguyên tác Hán ngữ - LIÊU NGUYÊN dịch 134 

 

 

Phụ:  
ðịa Tạng Bồ Tát Linh Cảm  

Cận Văn 
�� 

 

ả Quân Phục Hòa, là cháu ngoại anh hai, và 
cũng là cháu bốn ñời của Tả Văn Nhượng, rất 

thành tín với Phật pháp, và cũng rất ham nghiên cứu về 
khoa học. Nghe nói mẹ của Tả Quân ngày thường rất 
tôn kính và tin Phật pháp, và nhất là trì kinh ðịa Tạng, 
thường chế luyện các thứ thuốc ñể phát cho các bệnh 
nhân. Năm 24 tuổi, Bà mắc bệnh mê man, bèn bảo gia 
nhân lo liệu ñồ chay, rước Chư Tăng ñến , thành kính 
tụng niệm ðịa Tạng Kinh 3 ngày. Mẹ Tả Quân thấy 
ðịa Tạng Bồ Tát hiện ra là một vị Cao Tăng, mình mặc 
áo cà sa, tay cầm  Tích Trượng , ñến bảo rằng: “Tuổi 
thọ của ngươi ñã hết. Nhưng nghĩ ñến người xưa, nay 
rất có lòng thành kính Phật, ñã làm nhiều việc thiện, 
nên nay cho sống thêm mười hai năm nữa”. Từ ñó bệnh 
khỏi. Sau  sống mãi ñến năm 36 tuổi mới êm ñềm ra ñi. 
Phục Hòa nói ngày trước thường nghe mẹ dạy dỗ phải 
làm nhiều việc thiện. 

                ● Nhiếp văn ðài ghi lại. 
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ào Tông Thanh Nữ Sĩ, hiệu là Tuyết Tài, 
người huyện Ngô Thục, Mẹ là Phan Thị phu 

nhân, bị mắc bệnh toàn thân sưng phù trên ba năm nay, 
bắt ñầu khởi  từ mùa Xuân năm Mậu Thìn. Chuyện 
ñược kể rằng: “Theo lời các thầy thuốc thì bệnh này gọi 
là khí hư trung mãn”, phải chờ ñến khi nước trong da 
chảy hết mới chết, không có cách gì chữa khỏi ñược. 
Lúc ñó tôi còn làm việc ở Thân Giáng, mỗi tháng mới 
về nhà một lần. Vào tháng Tư tôi về nhà, bệnh tình Mẹ 
tôi ñã ñến lúc lâm nguy, da bóng loáng như gương, 
nước ñầy phù thủng, da như muốn nứt ra, ñau ñớn khôn 
cùng, tiếng khóc kêu la không ngớt. Tôi thật buồn rầu 
và rất ñau lòng. Tôi ñành cầu cứu những bè bạn tin 
Phật, ñược họ chỉ dẫn thành kính cầu nguyện ðức ðịa 
Tạng Bồ Tát ñể cứu bịnh Mẹ, sẽ ñược cảm ứng.  

Tôi liền phát nguyện mỗi ngày thành kính tụng 
niệm ðịa Tạng Bồ Tát ba mươi lần, ăn chay  ba tháng. 
Nếu Mẹ tôi ñược khỏi bệnh thì tôi trọn ñời phụng thờ 
Phật, hành ðịa Tạng nguyện, phổ ñộ chúng sinh cho 
ñến kiếp sau và ñộ cho những chúng sanh khổ sở trong 
ñịa ngục. ðến buổi sáng ngày 27 tháng 5, khi tụng kinh 
viên mãn, ñến buổi chiều Mẹ tôi bèn ñi tiểu liên tục 
suốt  một ngày rưỡi mới ngừng. Cả gia ñình kinh hoàng 
sợ hãi. Mẹ tôi cũng tưởng là mình từ nay không khỏi 
ñược nữa. Các thầy thuốc ñến khám bệnh ñều rất lấy 
làm kinh ngạc, cho rằng một người già lớn tuổi ñã hơn 
73 tuổi mà còn có sức khỏe như vậy,  có thể ñã thông 
ñược hậu môn, nước chảy ra hết. Hai ba ngày sau, nước 
da trở lại bình thường, bệnh ñã ñược khỏi hẳn, da dẻ 
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hồng hào, như ngày cây khô thay da và mạnh khỏe như 
thường. Bệnh xưa ñã lành hẳn. 

Tào Tông Thanh Nữ Sĩ còn nói thêm rằng: “Từ 
ngày tôi nhờ ở Bồ Tát ðịa Tạng linh ứng mà cứu chữa 
cho Mẹ tôi, lòng kính mến và tin Phật càng thêm thành 
kính”. Ngày 4 tháng  Giêng năm Kỷ Tỵ, tôi ñến huyện 
Thân, ñến bái yết ðại Ngu Pháp Sư, nhưng bị cự tuyệt, 
và nói tôi với ðại Sĩ có duyên, và thề hành ðịa Tạng 
nguyện. Hôm sau pháp sư bèn truyền ðại Pháp cho tôi, 
thành tâm tu pháp, sớm chiều thề trước Phật, nguyện 
tận kiếp sau, vĩnh viễn phổ ñộ những chúng sinh chịu 
khổ dưới ñịa ngục. Cũng vì vậy nên với ñịa ngục chúng 
sinh tôi có tương cảm. ðêm 20 trong tháng, tôi nằm mơ 
cảm thấy hoang mang, một mình ñi trên ñường hướng 
về cầu sắt như có tiếng vọng bên tai, bảo tôi ñi lên cầu. 
Vừa ñi ñược mấy bước thì nghe có tiếng khóc than kêu 
van thê thảm dưới cầu vang lên, như tiếng khóc than 
của hàng ngàn vạn người lớn bé già trẻ. Lúc ñó tôi rất 
lấy làm thương cảm, ñau xót. Nhớ  nghĩ ñến hồi còn 
nhỏ thường nghe người ta kể lại, khi xây cất cầu cần 
nhiều mạng sống ñể tế lễ, không có tiếng khóc của 
người bị hại. Trong lòng cảm thấy bất an.Tôi ñi thêm 
một ñoạn ñường dài khoảng hơn một dặm, tiếng khóc 
vẫn còn. ði ñến cuối cầu thì tôi có thấy một cửa thành 
bằng sắt cao lớn, ra khỏi cửa thành thì tôi chợt tỉnh. 
Lúc ñó mới biết mình ñang nằm trên giường. Mãi ñến 
lúc ñó tiếng khóc thảm thiết như còn văng vẳng bên tai, 
không hề giảm bớt. Khi tôi trấn tĩnh lại tinh thần, dưới 
ánh ñèn, tất cả mọi vật trong phòng, thực không có thứ 
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gì mà có thể gây ra tiếng ñộng. Xét cho kỹ tiếng khóc 
rất là thê thảm. Cảm thấy ñau xót thương cảm không 
thể cầm ñược, nước mắt tôi tuôn ra như suối. Tôi mới 
tỉnh nhận ra ñó là tiếng khóc thê thảm của những chúng 
sinh bị ñau khổ trong ñịa ngục mà ra. Tôi bèn  mặc áo 
ngồi kiết già và âm thanh này mới hết. ðến ngày hôm 
sau, tôi sang báo cho Pháp Sư ðại Ngu biết. Sư nói: 
“ðó quả là tiếng khóc của chúng sinh bị nạn ở dưới ñịa 
ngục. Con ñã thề nguyện, phát ðịa Tạng nguyện, nên 
mới có cảm ứng như vậy, và ñược nghe những tiếng 
khóc than thảm thiết ñó thì lại càng nên quyết tâm tu 
hành, công ñức sớm ñược viên mãn, thì chúng sinh ở 
dưới ñịa ngục sớm ñược thoát nạn.” Tôi nghe lời chỉ 
bảo của ðại Sư, và cũng vì có lời nguyện trước nên bỏ 
hết mọi ý nghĩ, chuyên tâm tu hành, liền bỏ công việc 
và  ñầu tháng 5 vào rừng tĩnh tu. 

Cố Tồn Tín, là cháu ngoại của học giả Hứa Viên 
Chiêu, năm lên hai tuổi bị chứng bệnh kết hạch, triền 
miên  trong ba năm mà bệnh vẫn chưa khỏi. Mọi danh 
y ñều bó tay. Nghe lời Hứa Viên Chiêu, ñem tất cả 
những ñồ vật yêu thích của cháu, y theo lời trong Kinh, 
ñến trước mặt Tồn Tín ñọc  ba lần, nên ñem bán các ñồ 
vật ấy ñược mười ñồng, rồi ñem số tiền ñó ñi tạc một  
tượng ðịa Tạng Bồ Tát, hàng ngày thành kính lễ bái. 
Từ ñó bệnh của Tồn Tín khỏi dần, ñến nay ñã ba năm 
mà các chứng bệnh cảm cúm lặt vặt cũng không bị. 
Ngày mùng 2 tháng 3 năm Dân Quốc thứ 16 (1927) tôi 
có dịp ñến thăm ông Viên Chiêu ở Thượng Hải, ñể trả 
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tiền ñường sá nhà cửa thì ñược mắt thấy tai nghe 
chuyện này. 

    ● Lý Viên Tịnh ghi.  

 

 

ư sĩ Tào Hựu Tân, người ở An Huy, từ nhỏ 
lắm bệnh. Mẹ là Vi Thị, ñến núi Tư Sơn cầu 

nguyện, mong Bồ Tát phù hộ ñể cố tật của con ñược 
khỏi. Cả hai mẹ con ñều thành tâm lạy Phật. Nhục 
Thân Tháp là nơi thắng ñịa của Bồ Tát, hàng ngày thiện 
nam tín nữ ñến thắp hương cúng bái rất ñông. Trước 
tháp là Thập Vương ðiện. Trở xuống là Bạch Mã ðình, 
Hóa Thành Tự, ao Phóng Sinh, quanh co hàng trăm 
trượng, ñường ñi quanh co uốn khúc, người ñi vất vả. 
Vi Thị phát nguyện, thề ñi quyên góp lấy tiền tu sửa lại 
con ñường. Khi lâm chung Vi Thị trối lại, bảo con 
ñừng quên chuyện này. 

 Lại con ñường này ñã hơn mười năm nay, Hựu 
Tân một mực nghe theo lời Mẹ, vì công trình tu sửa lớn 
lao, ñến nay vẫn chưa thực hiện ñược. Ngày tháng 2 
năm Mậu Thìn, ngày lễ Quán Âm Thánh ðản, Hựu Tân 
lên cúng bái trên Chùa và lễ Tháp. Cúng xong Hựu Tân 
bèn ñến trước Thiền ðường du lãm phong cảnh, bỗng 
nhiên thấy Mẹ Vi Thị và một số nữ gia nhân, mỗi 
người mang một cái túi, ở cổng chánh giáng xuống 
ngay trước mặt, cách Hữu Tân khoảng mười bước. Hựu 
Tân nhìn thấy mẹ rất rõ, bèn vội sấn bước ñến gần, 
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nhưng thoáng cái ñã biến mất. Hựu Tân bèn nghĩ rằng, 
lời Mẹ trối lại khi lâm chung ñến nay chưa hoàn thành, 
nên hiện thân ñiểm hóa nhắc lại. Từ ñó Hựu Tân lại 
càng gắng sức quyên góp ñể sớm hoàn thành ý nguyện 
của Mẹ. Nay linh sơn thắng cảnh ñường sá trang 
nghiêm, có thể nói là lấy lòng hiếu, và báo Phật ân ñể  
làm lợi lạc cho chúng hữu tình.  

 

    ● Hứa Chỉ Tịnh ghi. 

 

 

riệu Quế Khanh, người ở Hợp Phì, tỉnh An 
Huy,  là người làm ruộng nhưng hiếu học. Vợ 

chồng ở với nhau ñã quá 50 tuổi, chỉ sinh ñược một ñứa 
con tên là Tồn Kim, ñang vào học trong một Trường 
Tư Thục. Cuối Thu năm ñó, Tồn Kim bị bệnh cảm 
cúm, mấy ngày thì mất. Vợ chồng Quế Khanh thương 
khóc vô cùng. Một buổi tối kia nằm mơ thấy ðịa Tạng 
Bồ Tát ñến an ủi rằng: “Con của ngươi ñã mượn xác 
hoàn hồn, cuối năm ngươi ñến núi, có thể gặp  ñược”. 
Khanh tỉnh giấc, vui mừng khấp khởi, nghĩ rằng ñêm 
ngày nhớ con thành ra ngây dại, mộng mị khó tin, 
nhưng Bồ Tát báo mộng thì cũng không dám bỏ qua. 

Tháng chạp năm ñó vợ chồng cùng nhau ñến 
Triêu Sơn, ñến trước Phật ñiện bỗng thấy có một ñứa 
trẻ chạy ñến, lớn tiếng kêu Cha Mẹ. Hỏi tên tuổi và quê 
quán thì biết ñây là Tồn Kim và Triệu Nhi là hai ñứa 
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trẻ trao ñổi sinh tử, diện mạo tuy khác nhưng tiếng nói 
vẫn như xưa, và nói rằng: “ Nhờ Bồ Tát phù hộ mới 
ñược mượn xác hoàn hồn.”Hai Vợ chồng mừng quá 
mới dắt ñứa trẻ về, coi như con mình vậy. Cha mẹ của 
Triệu Nhi nghe vậy không ñồng ý, hai bên tranh chấp 
và kiện tụng. Tồn Kim mà nói là ñội lốt Triệu Nhi hoàn 
hồn, và cũng không muốn trở về nhà  Cha Mẹ nữa. Sau 
ñược mọi người hòa giải nên hai gia ñình ñi lại với 
nhau và công nhận ñứa bé là con chung. ðó là một 
phán quyết mới của hai họ Triệu và họ Kim. Năm Dân 
Quốc thứ 9 (1920)  cúng dường tặng một tấm bảng ñề 
là “Phật Pháp Vô Biên” treo trên núi Chiêu Sơn ñể kỷ 
niệm sự việc nầy và khi Hựu Tân lên núi ñược thấy. 
Biên chép sử liệu việc nầy như vậy. 

 

     ● Hứa Chỉ Tịnh ghi. 
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Phụ Lục 
Sách của Hoằng Nhất Pháp Sư  

của Lý Viên Tịnh 
�� 

 

ịa Tạng Bồ Tát Bản Tích Linh Cảm Lục ñến 
nay ñã 5 lần tái bản, rất ñược người ñọc 

hoan nghênh. Trong cuốn ðịa Tạng Thập Luân Kinh có 
ghi rất nhiều lời văn khen ngợi cảm ứng, mong rằng 
quý vị ñọc Bản Kinh này (Kim Lăng Bản, ðại Tập ðịa 
Tạng Thập Luân Kinh) rất tốt. Xin ñọc kỹ cuốn Kinh 
này từ sau lời tựa sẽ ñược hiểu biết nhiều lắm. Lại 
chiêm nghiệm Thiện Ác Nghiệp Báo Kinh, Kim Lăng 
Bản và sự chú thích Kinh cũng như ðịa Tạng Bồ Tát ñã 
nói. Duy Bản Kinh này nói vì chân như quán pháp, nên 
không ñược thông dụng phổ biến. Kể cả Bản Nguyện 
Kinh, cộng ba loại, người ñời gọi là ðịa Tạng Tam 
Kinh, lại gọi là Kim Cương Tam Vị Kinh Bản Kim 
Lăng cuốn chót, cũng như ðịa Tạng Bồ Tát nói lại. 
Những văn thông dụng dễ hiểu dùng ghi lại càng tốt.  

ð 
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Những cuốn Kinh kể trên phần nhiều gọi là ðịa 
Tạng Bồ Tát. Duy có ðại Thừa Bản Sinh Tâm ðịa 
Quán Kinh gọi là ðịa Tạng Vương Bồ Tát. Ngoài các 
cuốn Kinh có ñề rõ ðịa Tạng Bồ Tát, như 4 cuốn dịch 
Bản Hoa Nghiêm Nhập Pháp Giới (ñời nhà Tấn dịch 60 
cuốn, nhà ðường dịch 80 cuốn, ñời Tây Tần biệt dịch), 
những tác phẩm này gọi là Phật nói La Ma Già Kinh. 
Nhà ðường ñời Trinh Nguyên biệt dịch phẩm này là 
phẩm Phổ Hiền Hạnh Nguyện, ñều ghi rõ là ðịa Tạng 
Bồ Tát. Nhưng Tây Tần gọi là Trì ðịa Tạng Bồ Tát, 
nhà Tấn dịch là ðại ðịa Tạng Bồ Tát.  Trinh Nguyên 
biệt dịch là Hoa Nghiêm Thập ðịa Kinh. Phật nói Tám 
ðại Bồ Tát Kinh v.v… tất cả ñều có tên của ðịa Tạng 
Bồ Tát, ngoài ra có trăm ngàn bài  Tụng ðại Tập Kinh 
ðịa Tạng Bồ Tát thỉnh vấn Pháp Thân Tán một quyển. 
Còn Bí Mật Bộ (Mật Tông) có ghi ðịa Tạng Bồ Tát, 
không thể kể hết ñược. Nhiều người chịu ơn sâu xa của 
Bồ Tát, góp viết lại những sự hiểu biết của mình. Trong 
cuốn Linh Phong Tôn Luận của Ngẫu Ích ðại Sư cũng 
có viết rất nhiều tác phẩm của ðịa Tạng Bồ Tát. Mong 
các vị thiện tín nên ñọc. Còn trong Tục Tạng Kinh có 
ghi ðịa Tạng Bồ Tát phát tâm nhân duyên Thập Vương 
Kinh thì ñây là cuốn kinh giả, không nên ñể lưu hành 
trong nhân gian. 

Hỏi: Trong Kinh ðịa Tạng Bồ Tát cũng có câu 
vãng sinh Tịnh ðộ không? 
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ðáp: Có, nay thí dụ như Bí Mật (Mật Tông), ðịa 
Tạng Bồ Tát  nghi quỹ nói rằng: “ ðịa Tạng Bồ Tát nói 
chú nầy và lại nói là Thành tựu pháp, nếu nghĩ ñến diệt 
tội sinh thiện, sinh thân, sau   sinh Cực Lạc. Lấy cỏ Hộ 
Ma, ba vạn lần. ðịa Tạng Thập Luân Kinh nói rằng: 
“Sẽ sinh nước Tịnh ðộ, nơi ở của ðạo Sư, lên chỗ Vô 
Thượng Thừa,  mau ñược trí tối thắng.” Lại rằng: Sẽ 
sinh quốc ñộ Phật, xa lìa các việc ác, qua kia chứng Bồ 
ðề, xa lìa các sân giận. Lại nói rằng: “Như thế Bồ Tát 
cả phước ñức  lẫn trí huệ, nhanh chóng ñầy ñủ, chẳng  
lâu  sau  an trú nơi  nước Phật thanh tịnh, chứng  ñược 
vô lượng chánh ñẳng Bồ ðề.” Lại nói: “Mau ñến Tịnh 
Phật quốc, chứng ñược ðại Bồ ðề.” Chiêm Sát Thiện 
Ác Nghiệp Báo Kinh viết rằng: “Kinh viết rằng: “ðịa 
Tạng Bồ Tát nói, nếu người nào muốn sinh ở nơi kia 
hiện ở Tịnh Phật Quốc, lẽ ñương nhiên phải theo danh 
từ nơi thế giới Phật ấy, chuyên tâm tụng niệm, một 
lòng không loạn. Nếu là kẻ quan sát, quyết ñịnh ñược 
sinh ở Phật Tịnh Quốc, thì căn lành tăng trưởng rất 
nhanh và không ngừng”. Cho nên Ngẫu Ích ðại Sư 
nương theo Chiêm Sát lập ra sám pháp, ai muốn tùy ý 
vãng sinh tại Tịnh ðộ Phật Quốc thì nên thọ trì tu hành 
sám hối pháp này. Trong sám hối pháp phát nguyện 
văn rằng: “Xả bỏ qua thế giới kia, sanh ở trước Phật, 
thân ñược thọ ký, trở lại trần lao, phổ ñộ quần mê, ñồng 
quy Bí Tạng.” 
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Sám Pháp có bốn Bộ 
�� 

 

1- Bản tiếng Phạn - ðịa Tạng Sám - Bản của 
  Dương Châu, gồm 3 quyển. 
 

2- ðịa Tạng Sám Nghi - Bản của Hàng Châu, 
  gồm 1 quyển. 
 

3- Bản tiếng Phạn - ðịa Tạng Sám Nguyện 
  Nghi - Bản của Dương Châu gồm 1 quyển. 
 

4- Chiêm sát Sám Nghi - Bản gọi là: Chiếu 
  Sát Hành Pháp phụ nghi sớ hậu. Lại có 
  thêm một hàng về Bản của Dương Châu, 
  gồm 1 quyển. 
 

  Loại 3 và 4 nầy do Ngẫu Ích ðại Sư biên 
  soạn, quá hay ! 
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ðịa Tạng Bồ Tát  
Phóng Quang Ký 

�� 
 

háng 2 năm Dân Quốc thứ 33 (1944) vào 
buổi sáng tôi lên lầu Tán Mỹ lễ Phật. ðến 8 

giờ tối, lại ñến sảnh trước nơi  Thờ Quan Âm ðại Sĩ và 
tụng niệm danh hiệu Chư Phật  Bồ Tát. Vì muốn yên 
tĩnh, tôi tắt ñèn ñứng nghiêm, chắp hai tay hướng về 
Phật, miệng niệm mắt nhìn chăm chú, trong lòng thành 
kính có cảm giác như ban ngày, rồi tiếp tục tụng niệm 
thánh hiệu ðịa Tạng Bồ Tát một ngàn lần. Sắp ñến số 
lần, tôi bỗng nhiên thấy có ánh sáng chói lòa, to lớn 
như miệng chén, chiếu như ngọn ñèn, cách ba thước về 
phía bên trái tượng Quan Âm ðại Sĩ. Mới ñầu tôi tưởng 
là có người cầm ñèn ñi qua vườn, soi sáng vách tường. 
Tôi quay ñầu nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy mặt trăng chưa 
ló dạng, khuôn viên vắng tanh, không có người qua lại, 
ñoạn tự nghĩ có lẽ là thị giác của tôi có vấn ñề, nhìn về 
chỗ cũ ánh sáng ñã tắt không thấy gì nữa. Tôi trở lại 
chỗ cũ tiếp tục tụng niệm, thì thấy ánh sáng lại nổi lên, 
nhưng hơi cao hơn lần trước một chút. Tôi mới nhớ ra 

T 
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là chỗ ñó có một pho tượng của ðịa Tạng Bồ Tát, hình 
dáng như năm trước mà em tôi là Trí Phương ñã vẽ ñể 
in ra gửi tặng các ñồng bào ở hải ngoại và quốc nội, ñể 
truyền bá cho mọi người thờ phụng. ðoan chắc là ánh 
sáng của Bồ Tát, tôi vội gọi em tôi ñến xem.  Khi hỏi  
thì em tôi cũng ñồng một ý kiến. Lúc ñó phụ thân tôi 
cũng bước vào, cùng chúng tôi xưng niệm Thánh hiệu, 
ánh sáng ñược vài phút thì tắt. Trước kia mẫu thân tôi 
nghe lời khuyên, cả người cùng ấp là cư sĩ Hạng Trí 
Nguyên, trường trai lễ Phật hơn 10 năm. Cả gia ñình 
cũng vậy, không ai là không sùng tín Tam Bảo, trước 
sau quy y với các ðại Sư: Ấn Quang, Trí Tùng và Diệu 
Trân, bao năm nay. Anh em tôi có nguyện vọng hoằng 
pháp ñể làm lợi ích, tháng Giêng năm nay Mẹ tôi bị 
bệnh, cánh tay bên phải không cử ñộng ñược linh hoạt, 
bước ñi khó khăn, mà Cha tôi  bên cạnh vú trên ngực bị 
bệnh bướu, ñang tìm cách chữa chạy.  Còn anh em tôi 
thì cho là tại sao có nông nỗi này? Biết là vì túc nghiệp 
sinh ra, chỉ có Phật lực mới có thể khỏi ñược, nên lại 
càng chăm chỉ thành tâm niệm Kinh cầu Phật phù hộ. 

ðến ñêm 29, Mẹ tôi lưỡi cứng không nói năng gì 
ñược, hình như là bị trúng gió. Anh em tôi phát 
nguyện, ngoài việc xưng tụng danh hiệu của Chư Phật 
ra, xin thành tâm khấn nguyện ñọc ðịa Tạng Bản 
Nguyện Kinh. ðồng thời thay Mẹ tôi sám hối tội 
chướng. Bệnh tình quả nhiên thấy khỏi dần. Mẹ tôi từ 
ngày mắc bệnh, ngày ñêm thành kính tụng niệm và 
xưng danh ðịa Tạng Bồ Tát, ñâu phải một ngày, ñể có 
ñược ánh sáng ñêm qua, thực ra là sự hiển linh của Bồ 
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Tát. Bởi thế lòng tin của anh em tôi càng thêm bền 
vững. Cả gia ñình tôi rất vui vẻ, tin chắc rằng bệnh tình 
của Cha Mẹ thế nào cũng ñược sớm khỏi.  Mà ân ñức 
của Bồ Tát quả làm cho Anh Em chúng tôi cảm kích vô 
cùng. Bản Nguyện Kinh chép rằng: “Nếu ñời vị lai có 
thiện nam thiện nữ, cầu xin ñời này hay ñời sau, có 
ngàn vạn ức lời nguyện, nhưng phải quy y, chiêm lễ và 
phụng thờ hình tượng của ðịa Tạng Bồ Tát, thì sẽ ñược 
nguyện vọng sở cầu. Mọi sự ñều ñược thành tựu.” 
Phàm gặp bệnh nguy tai hại, thì nên thành kính lễ bái 
ðịa Tạng Bồ Tát thì tự nhiên sẽ ñược Bồ Tát dủ lòng 
che chở ñộ thoát. Quy kính công ñức không thể nghĩ 
bàn của Ngài. Tất cả ñều là tùy theo lòng phát tâm của 
thế nhân trong ñời này mà thôi.  

Ngày hôm sau ngày phóng quang của Bồ Tát ðịa 
Tạng, vào tháng 2 năm Giáp Thân. ðệ tử Dương ðồng 
Tô, pháp danh là Nhân Tăng kính thuật. 
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ðịa Tạng Bồ Tát 
 Thánh Ân Ký 

Tô Duệ Minh Nữ Sĩ ở Thường Thục 

�� 
 

ia ñình tôi có mấy nhân khẩu, duy chỉ có Cô 
tôi là ăn chay trường, thành tâm kính phụng 

Phật giáo. Tôi tuy tin là có Phật và Bồ tát, nhưng thờ 
cúng chểnh mảng. ðến khi Cô tôi mất ñi, thì chư vị cư 
sĩ trong liên xã ñến giúp hộ niệm. Tôi và chư vị cư sĩ 
qua lại lâu ngày nên dần dần cũng kính phụng Tam 
Bảo. Tịnh Hành Liên Xã ở Lục Uyển Trân có vị Chính 
Mông Pháp Sư, tận lực tuyên dương Phật giáo hết lòng 
tán thán công ñức cứu khổ ñộ nan của ðịa Tạng Bồ 
Tát.Thường khuyên các hội viên nên ñọc nhiều ðịa 
Tạng Kinh, thế nào cũng có cảm ứng. Chính Pháp Sư 
khởi xướng việc này. Trong có vài tháng quả nhiên linh 
ứng luôn luôn thể hiện. Nay tôi ghi lại các sự tích ñể 
chứng minh về sau sự linh cảm của Bồ Tát thật không 
thể lường ñược. 

 

G 
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Chuyện 1: 

Con dâu tôi sản hậu, bị bệnh thần trí rối loạn, nói 
năng bậy bạ, ñã nhiều ngày, nhờ các y sĩ ðông và Tây 
y chữa trị cũng ñều vô hiệu. Tôi vì tin Phật và nhờ 
Pháp Sư Chính Mộng chỉ dẫn, bèn tập hợp các vị cư sĩ 
trong Tịnh Hành Liên Xã, cùng nhau tụng niệm ðịa 
Tạng Kinh. Mới ñọc hết cuốn Thượng, bệnh con dâu 
tôi tự nhiên khỏi hẳn, thần trí tỉnh lại như xưa. ðọc hết 
cuốn Trung và Hạ, con dâu tôi thiêm thiếp ngủ ngon, 
bệnh tình khỏi hẳn. 

 

Chuyện 2: 

Anh thợ bạc họ Tiển, mắc chứng bệnh kỳ lạ, cổ bị 
sưng to, ăn uống không ñược, ñã mấy ngày nay, ñau 
ñớn khổ sở. Lúc nào anh cũng kêu gào rằng: “XXX 
(Tên của một cư sĩ rất thành kính Phật giáo ở bản Trấn) 
ñang ở thiên ñường, ta ở ñịa ngục XXX, mau ñến cứu 
ta”. Với người nhà của bệnh nhân ñến mời một cư sĩ, 
cùng với các xã viên ñến ñọc ðịa Tạng Kinh. ðọc xong 
bệnh nhân bỗng nói rằng: “Vừa rồi có người ñến cởi 
dây cho tôi khỏi bị treo cổ”. Bệnh khỏi liền. 

 

Chuyện 3: 

Người ñàn bà họ ðỗ, bị bệnh thương hàn rất nặng, 
mời các thầy thuốc ðông và Tây y ñến chữa trị, nhưng 
bệnh tình vẫn y nguyên. Cả gia ñình ðỗ Thị ñều ăn 
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chay niệm Phật, bèn ñọc ðịa Tạng Kinh. Kinh ñọc 
xong thì nhiệt ñộ giảm xuống, bệnh khỏi dần, rồi khỏi 
hẳn. 

 

Chuyện 4: 

Mẹ tôi năm nay 79 tuổi, bỗng bị chứng bệnh 
phong, hai chân khép lại không mở ra ñược, ñau ñớn vô 
cùng. Nằm trên giường bệnh mấy năm thì mất, sau ñó 
một ñêm, tôi nằm mơ thấy Mẹ hiện về nói là: “ chân 
ñau quá.” Tôi cũng chỉ cho là nhớ quá ra mộng nên 
cũng chẳng ñể ý. Ngày kia ở trong Liên Xã nói ñến 
chuyện này, Chính Mộng Pháp Sư khuyên nên ñọc ðịa 
Tạng Kinh, có thể cầu xin cho tội nhân thoát khỏi khổ 
ñau. Tôi bèn mời một ðạo Sĩ cùng tụng niệm. ðến 
ngày thứ 6 thì nằm mơ thấy Mẹ tôi bảo rằng: “ ñã thoát 
khỏi khổ  ñau rồi.” ðến ngày thứ 7 ñọc xong Kinh, tôi 
lại nằm mơ thấy Mẹ ñi Tây Phương. Tôi còn ñi tiễn 
chân… ðó!  Ta thấy oai lực của Bồ Tát có thể giải 
thoát những ñau khổ của người tại u minh. Lành thay ! 

 

Chuyện 5: 

Bản Trấn có người họ ðường, tên là Nhị Quan, có 
người con và bà chị thứ ba  họ Vương có ñứa cháu, ñều 
mắc bệnh, chữa trị cũng vô hiệu, nghe  qua ðịa Tạng 
Bồ Tát thần uy linh cảm, nên thành kính ñọc ðịa Tạng 
Kinh, bệnh ñều khỏi cả. 
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ðịa Tạng Bồ Tát  
Thánh Uy Ký 

 
Phương Dục Huệ 

 

�� 
 

ùa Xuân năm Dân Quốc thứ 34(1945)  cuộc 
chiến xâm lấn quân ngụy ñịch ñang kịch 

liệt, Bất Hiếu Tử ñang hầu hạ Mẹ ở Thượng Hải. Chị 
tôi lúc ñó cũng ở Thượng Hải. Cha tôi lúc ñó có việc 
bận ở Trấn Giang. Ngày 28 tháng 4, tức là ngày 17 
tháng 3 âm lịch, nhận ñược ñiện tín từ Trấn Giang ñánh 
về, cho biết Cha tôi bị bệnh nặng. Tôi bèn bàn với Mẹ 
và chị ñến thăm Cha. Mẹ tôi cho rằng hiện nay sự giao 
thông bất tiện, giá vé xe ñắt khó mua, và chỗ ñó những 
kẻ trộm cướp rất nhiều, ñàn bà và trẻ con không nên ñi. 
Vì vậy là chuyến ñi không thành.  

Mỗi khi  nhớ ñến Cha thì lòng dạ rối bời trăm 
mối. Hôm sau tôi ñến nhà chị bàn việc này, và ở lại qua 
ñêm, cùng với cháu ở một phòng. Ở khu ñó ñèn ñóm 
quản lý rất nghiêm, 10 giờ là tắt ñiện. Trước 10 giờ thì 

M 
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chúng tôi lên giường ngủ. Vì quan tâm ñến Cha, tôi 
trằn trọc mãi không ngủ ñược. Phòng ngủ ở trên lầu 3, 
trước sau ñều có cửa sổ, nhìn về cửa sổ ñằng sau thấy 
ánh trăng sáng vằng vặc. Thiu thiu giấc ngủ, bỗng tôi 
thấy một ñám ñông người ñi ñến, rồi dừng bước ngoài 
cửa, chỉ có một mình Cha tôi rẽ ñám ñông vào nhà. Tôi 
ñang ñịnh hỏi thì Cha tôi ñã ñứng sững trước giường, 
kêu gọi tên tôi, tiếng rất thê thảm rằng: “Thôi ta hết ñời 
rồi, ta sắp ñi ñây, con có biết không?” Nghe lời biết là 
sự bất tường, nét mặt tiều tụy, tôi không biết nói gì 
hơn, chỉ có cách nghẹn ngào an ủi rằng: “Con ñã biết 
rồi, Cha ñừng buồn, sống chết có số. Thể xác của con 
người chẳng có ai là có thể duy trì ñược mãi, ngoại trừ 
Phật lực ra, không còn cách nào giải thoát ñược. 
Thường ngày con khuyên cha niệm Phật là lẽ ñó. Cha 
tuy không nghe lời, nhưng lập nguyện quy y, nhất niệm 
thiện ân, không phải là vô ích. Cha hãy nghe lời con”.  

Cha tôi mặt mày ảm ñạm nói rằng: “Trễ mất rồi, ta 
sẽ cùng với mọi người này ñi ñây”, nói rồi chỉ tay ra 
ngoài cửa. Những người ñứng chờ bên ngoài cũng ngó 
vào, ý như thúc giục. Cha tôi quay ra nói với ñám 
ñông: “Mọi người ñứng chờ tôi như vậy, xin chờ thêm 
ít phút nữa, vì tôi còn vài lời nói với con gái tôi”. Nói 
rồi Cha quay trở lại nói với tôi rằng: “Huệ Nhi! Cha 
ñang cần sự ñọc Kinh niệm Phật ñể ñược siêu thoát. Ta 
rất hối hận ngày thường không nghe lời khuyên của 
con”, nói rồi nhìn ra ngoài ñám ñông nói: “Tôi ñến 
ngay”, Rồi nói: “Cha ñi ñây, nhớ niệm Phật cầu siêu ñộ 
cho Cha”, nói rồi cất bước ra ñi. Tôi vội hỏi Cha tôi 
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còn nói gì nữa không? Cha tôi quay lại nói rằng: 
“Không có gì ñáng nói nữa, hãy nhớ niệm Phật cầu siêu 
cho ta”, nói rồi hai tay bưng mặt như lau nước mắt. 
Còn tôi cũng không cầm ñược hai giòng nước mắt tuôn 
rơi. Khi ra khỏi cửa, Cha tôi ngoái lại nói: “Ta chờ sự 
cầu siêu ñộ của con”. Bỗng trong ñám ñông ngoài cửa 
có một người cầm một vật như một sợi dây, quẵng vào 
người Cha tôi. Tôi rất ñau lòng, bèn giơ tay nói: 
“Người này là Cha tôi.” Tôi phụng Phật pháp, tự tin có 
thể xin Phật lực giải tội cho Cha tôi. Cha tôi chắc 
không ở lâu trong cõi u minh, chỉ trong một tháng thế 
nào cũng sẽ ñược siêu thoát. Xin nể tình khoan hạn, tôi 
xin hậu tạ ơn huệ”. Người ñó quả nhiên nới tay, cùng 
Cha tôi và mọi người ra ñi.  

Mọi chuyện xảy ra ñều không kinh ñộng ñến ai, 
tôi bèn ñánh thức ñứa cháu thì thấy nó ñang ngủ ngon. 
Anh rể tôi là người rất nhát. Còn chị tôi thì từ xưa ñến 
nay tự hào là người không mê tín. Tôi bèn giữ kín 
chuyện này, nhưng biết chắc là Cha ñã mất, cả ñêm 
không ngủ ñược, bèn niệm Phật hiệu. Sáng hôm sau tôi 
dậy sớm, về nhà Trường, bạn học giao cho tôi một bức 
ñiện tín nói là mới nhận ñược ñêm qua, dịch xong nước 
mắt ñầm ñìa. Bản ñiện tín cho hay Cha tôi ñêm qua ñã 
từ trần. Lòng tôi ñau như cắt.  

Từ ngày hôm ñó tôi bắt ñầu ñọc Kinh niệm Phật. 
Tôi tuy quy y ñã mấy năm nhưng chưa hề ñọc Kinh ðịa 
Tạng và phụng trì danh hiệu Chư Phật. Nay vì Tiên 
Nhân mà xin ơn. Nay mới khẩn tụng Phật và danh hiệu 
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Bồ Tát.  Lòng thành ñảnh lễ cầu khẩn.  ðến ngày 25 
tháng 2, Cha chết ñi ñã 8 ngày, ñêm ñó tôi ñang quỳ 
tụng niệm, bỗng thấy một luồng ánh sáng trực chỉ về 
phía ðông Bắc, dài như một dải vải. Tôi thấy Cha tôi 
ñang quỳ trong ñó, ngày ñêm tụng niệm.  Tất cả ñều 
thấy ánh sáng ñó, mới ñầu chỉ thấy một mình Cha tôi 
quỳ ở trong ñó bái lạy. Ánh sáng mỗi ngày một xa. Sau 
ñó người ñến ñảnh lễ mỗi ngày càng ñông. Có người 
mặc quần áo như nhà Quan cũng phủ phục vái lạy, 
trong ánh sáng, một ñiều lạ là ánh sáng ñó ñều chỉ 
hướng miền ðông Bắc, các phía khác thì không thấy gì. 

Ngày 8 tháng 4, là ngày Thế Tôn Thánh ðản, ban 
ngày tôi ñặt bàn thờ bày cúng trái cây, hoa, và tụng 
niệm, thì thấy trong ánh sáng có nhiều người lễ bái, 
cũng như mọi ngày. Vào tối, theo thường lệ tôi tụng 
niệm xưng danh hiệu ðịa Tạng Bồ Tát, thì bỗng nhiên 
tôi thấy Bồ Tát hiện ra tay cầm Trượng cắm xuống ñất, 
có ánh sáng tỏa ra thành một khu vực rộng lớn. Sức 
mạnh làm cho ñất chuyển rất lâu. Chân tay tôi run bần 
bật, không thể tự chủ. Trong ánh sáng có rất nhiều 
người nhảy nhót vui vẻ, có kẻ chạy tán loạn, cũng có kẻ 
bay bổng lên trời, như ñược niềm vui thú vậy. Lúc ñó 
Phật Quang sáng chói, không thể nhìn gần ñược. Lúc 
ñó mọi người nhốn nháo, có kẻ bay bổng lên trời, có kẻ 
chạy tán loạn, có kẻ ung dung, cũng có kẻ vội vã, nhìn 
kỹ chưa thể tìm thấy cha tôi hiện tình ra sao. Tụng 
niệm Kinh ðịa Tạng Bồ Tát và xưng tôn hiệu xong rồi, 
tiếp theo tôi tụng niệm lễ Phật và xưng Thánh hiệu, bèn 
chăm chú nhìn kỹ thì không còn thấy ánh sáng ở miền 
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ðông Bắc nữa. Trong lòng cảm ơn và nghĩ thầm, Cha 
tôi chắc nhờ ơn Phật ñã ñược siêu thoát rồi. Kể từ ngày 
Cha tôi mất ñến nay vừa ñúng ba tuần, chưa ñầy một 
tháng. Phật ân rộng sâu, Phật lực hoằng ñại, thật không 
thể lường ñược. Mừng vui lẫn lộn, tôi chỉ còn cách cúi 
ñầu tạ ơn mà thôi. 

Ngày mùng 9 sáng dậy tôi vẫn tụng niệm như 
thường. Bỗng nhiên ngoảnh nhìn về phía Tây, tôi thấy 
một dãy nhà thấp, chừng vài trăm gian. Các gian nhà 
tuy nhỏ hẹp nhưng rất gọn gàng và ngăn nắp, nối tiếp 
nhau như một xóm làng. Cách ñó chừng 3 mẫu, lại có 
một căn nhà nhỏ biệt lập, bốn bề không có nhà bên 
cạnh, nhưng tường vách vẫn còn mới. Cha tôi chắc là ở 
ñó, ñi quanh gian nhà. Nghĩ rằng linh cữu Cha tôi ở 
chốn này, tôi nhìn các gian nhà kế cận là ở trong nghĩa 
ñịa của Thiên Chúa giáo. Lúc ñó vì thời cuộc chưa yên, 
chưa dám gửi mai táng vào ñó, rồi nhờ người quen mua 
miếng ñất ở khu ñó, ñể sau này thời bình thì di chuyển 
linh cữu về nguyên quán an táng. Nơi ñó ở bên cạnh 
nghĩa trang Thiên Chúa giáo nên ñành phải như vậy. 

Từ ñó tôi thành tâm cầu khẩn, mong Cha tôi lễ tạ 
Phật ân, vững chắc niềm tin, giữ vững thiện niệm. 
Không lâu thì thấy Cha tôi phủ phục dưới ñất. Từ ñó cứ 
mỗi lần khấn niệm tôi ñều thấy Cha tôi ở trong gian 
nhà nhỏ ñó, nếu thấy bóng dáng của Cha, thì lúc ông lễ 
bái phủ phục. Sự linh ứng mau lẹ như vậy, thật không 
thể lường ñược. Thật là một sự lạ lùng. Ngày 9 sau khi 
tụng niệm xong, tôi bèn lấy bản ñồ ra xem, ñược biết 
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Trấn Giang quả là ở miền Tây Khiết Bồ, chứng minh là 
việc thấy ấy chẳng ngoa. Ngày 25 tháng 3, tôi lại thấy 
Phật Quang xuất hiện ở miền ðông Bắc. Lúc ñó tôi thật 
không hiểu là ý gì. Một ngày kia mở cuốn ðịa Tạng Bồ 
Tát Bản Tích Linh Cảm Lục ra coi, tôi mới biết là ñời 
nhà ðường, khi Dương Châu ðốc Bửu ðặng Tôn mất 
ñi, minh sứ dẫn ñi du ñịa ngục là ở miền ðông Bắc, thì 
mới tỉnh ra là ðịa Tạng Bồ Tát có Tích Trượng có thể 
mở chín cửa ngục u minh. Nay tôi chứng minh sự kiện 
này là sự thật, thần uy của Phật pháp thật không thể 
nghĩ bàn ñược.  

Nay tôi theo sự thật mà ghi lại, chờ khi có cơ 
duyên sẽ phổ biến lại cho các thiện tín nghe, ñể hoằng 
dương Chánh pháp, mượn ánh sáng Phật Quang phổ ñộ 
cho sự trầm luân của Tam ðồ.  

 
Tam Bảo Nữ ñệ tử Phương Dục Huệ 

kính ký. 
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ðịa Tạng Bồ Tát  
Thánh ðức Ký 

 

Khương Trí Thanh 

�� 

 

háng 7 mùa Thu năm Bính Tuất, chị tôi bị 
bệnh thương hàn rất nặng. Tất cả các thầy 

thuốc ñều bó tay. Vừa lúc tôi ñến thăm bệnh ở bên 
cạnh, tôi thấy cuốn ðịa Tạng Bồ Tát Bản Nguyện Kinh 
có ghi, nếu ñem ñồ quý báu như quần áo ñem bán ñể 
lấy tiền tạc tượng hay vẽ lại  ðịa Tạng Bồ Tát, hoặc 
nếu người nghiệp báo ñáng lẽ phải ốm ñau, nhưng nhờ 
công ñức kể trên, bệnh sẽ khỏi và ñược tăng thọ. Nếu 
phát nguyện nhờ người thay thế bố thí tiền bạc và  chỉ 
cho Cửu Hoa Sơn Quảng Tế Tự, quyên góp giúp ít 
nhiều ñể ñúc tượng ðịa Tạng Bồ Tát, và khuyên chị tôi 
nên cầu nguyện như vậy, thì sẽ ñược cánh buồm 
chuyển theo gió. Thì cơn nóng sốt ñược giảm, người 
ñược tỉnh táo, bệnh tình bớt ñi, mười phần thì bớt ñược 
bảy hay tám phần. Những người ñứng  chung quanh 
ñều cho là lạ. 

T 
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Một buổi sáng bảy ngày sau, chị tôi thấy một vị 
Lão Tăng, tay cầm chiếc gậy thiếc, từ từ ñi vào phòng 
khách ñứng bên cạnh giường. Chị tôi chắp tay kính 
cẩn, thì không thấy ñâu nữa. Từ ñó chị tôi thấy các 
bệnh chân tay bủn rủn, tinh thần mỏi mệt bỗng nhiên 
khỏi hẳn. Mới hay là Bồ Tát che chở cho lục ñạo, phổ 
ñộ những kẻ có tình, thần thông và uy ñức thật không 
thể nghĩ bàn. Chị tôi sau khi khỏi bệnh thì lập chí tu 
tịnh nghiệp, ngày ñêm tụng niệm xưng danh Bồ Tát, 
hàng tháng trai giới lục chay, gặp ai cũng khuyên răn, 
và nhờ tôi viết dùm Linh Cảm Ký ñể phổ biến cho mọi 
người ñược biết, ñể ñồng sinh chánh tín, ñồng trồng 
căn lành. 

 

Khương Trí Thanh ghi. 
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ðịa Tạng Bồ Tát  
Thánh Ân Ký 

Giác Thuần 

�� 
 

ôi trước kia vì bị bệnh nên xuất gia. Từ ngày 
xuất gia ñến nay chưa bị ốm nặng lần nào, có 

khi tứ ñại không ñiều hòa, nghỉ và ngồi tu chỉ quán 
pháp thì bệnh khỏi liền. Mùa Xuân năm nay năm Dân 
Quốc thứ 36 (1947) tôi ñến Hàng Châu hành hương, 
dọc ñường khải kiến Phật thất, ở lòng thuyền lập ðạo 
Tràng ngày ñêm tụng niệm không ngừng. Thuyền nhỏ 
chở nhiều người, bên trong thì nóng, bên ngoài thì lạnh, 
nên khi về nhà tôi thấy mệt nhọc, nhưng cũng chưa ñể 
ý.  

Mãi ñến 23 tháng 4 tôi thấy bệnh tình trầm trọng, 
10 ngày không một hột gạo hay một giọt nước vào 
bụng. ðêm ngày 30 bệnh tình nguy kịch, thì thấy ðịa 
Tạng Bồ Tát một tay cầm Trượng thiếc, một tay cầm 
Bình Bát, ñứng trước giường bệnh nói: “Hãy yên tâm 
niệm Phật”. Sáng hôm sau thì tôi thấy bệnh tình ñã ñỡ. 

T 
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ðến ngày 5 tháng 5 thì tôi có thể ăn cháo ñược, 
ñến ngày Lễ Phật  ðản thì khỏi hẳn. Nay nhờ ðại Pháp 
Luân Thư Cục xuất bản cuốn ðịa Tạng Bản Tích Nhân 
Duyên 100 cuốn ñể báo ñáp ơn sâu ñặc biệt, ghi lại 
việc nầy vậy.  

Mười hai câu chuyện bên trên ñược trích ra từ 
Nguyệt San Giác Hữu Tình 
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ðịa Tạng Bồ Tát  
Linh Cảm Ký 

Ngô Kỉnh Nhân 

�� 
 

ư sĩ Hoàng ðức Xuân, người Ninh Ba, ở 
Thượng Hải, khu Bồ ðông Châu, ñường Y 

Trang, mở tiệm bán ñồ mã tên cửa hiệu là Di Nguyên 
ñã mấy chục năm. Năm xưa cư sĩ ñã quy y với Ấn 
Quang Pháp Sư, hàng ngày rất chăm tụng niệm Kim 
Cang Kinh, giữ gìn lục trai rất kỹ. Kính nhân gần ñây 
bận về công việc nên ít gặp. Nhân dịp Bồ Liên Xã cử 
hành lễ A Di ðà Phật  thất ngày 20 tháng 11 công ñức 
viên mãn, tôi ñến bưu ñiện gửi thư. Ông chủ sự mới nói 
với chủ nhân rằng: “Hoàng cư sĩ ở bên cạnh bị bệnh từ 
mùa ðông năm ngoái ñến nay, nên Kinh Kim Cang và 
lục trai giới duy trì mấy năm ñến nay ñã xao lãng và 
phá giới. Bởi thế nên hồn du ñịa phủ, ñêm ngày kêu 
khóc khổ sở, có mời ðạo Sĩ ñến làm phép khu trừ 
nhưng vô hiệu. Ông là huynh ñệ, nên ñến thăm ông ấy, 
xem ông ấy còn nhận ra ñược ông hay không”. 

C 
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Kính nhân bèn ñến hiệu ông Hoàng ðức Xuân 
thăm, chỉ nghe thấy tiếng kêu khóc, bèn ñến bên 
giường bệnh hỏi: “Ông còn nhận ra ñược tôi không?” 
Ông Hoàng ðức Xuân nói: “Ông là anh em, hãy ñến 
cứu tôi. Tôi bị nhiều ñau khổ dưới ñịa ngục”, lời nói 
lảm nhảm, trông người hôn mê. Trên bàn xương thịt 
bừa bãi. Kính nhân bèn trách rằng ông không nên ăn 
những thức ăn này, và khuyên nên một lòng niệm Kinh 
Phật, cầu sinh Tây Phương. Kính nhân giúp ông ta 
cùng ñọc kinh một hồi nhưng không thấy hiệu quả. 
Nghĩ lại khi Mẹ Kính nhân trước kia có bệnh cũng mê 
man tương tự như vậy. Liền ñón Chư Tăng ñến ñọc 
Kinh Phật, và ñọc ðịa Tạng Bản Nguyện  thì ñược 
khỏi. Bèn khuyên người nhà cư sĩ Hoàng ðức Xuân 
nên ñến mời Chư Tăng ñến ñọc 7 bộ ðịa Tạng Kinh, và 
niệm ðịa Tạng Thánh hiệu mười ngàn lần, sẽ ñược Bồ 
Tát phù hộ khỏi bệnh. Rồi  Kính Nhân từ giã ra về. 
Ngày mùng 6 tháng 12, ngày Hội Kỳ của Liên Xã, 
Kính nhân ñến dự hội, nghe Trân Gia Tuấn cư sĩ cho 
hay rằng: “Hoàng cư sĩ chờ ông ñã nhiều ngày, vì bệnh 
ông ấy nhờ Bồ Tát phù hộ nay ñã khỏi hẳn. Sau khi ñọc 
xong 7 bộ rất là hiệu nghiệm. Nay ñọc hết 108 bộ tinh 
thần ngày càng tốt, ñã khỏe mạnh như người thường. 
Nay ñem cái ñồng hồ bằng vàng và lo thêm ít tiền nữa 
ñể nhờ ông tạc pho Thánh Tượng ðịa Tạng ðại Sĩ ñể 
cúng dường Chùa Vĩnh ðịnh và Châu Bồ Liên Xã. Từ 
nay một lòng niệm Phật và Bồ Tát Thánh hiệu, hiện tạo 
giúp việc in ấn và kinh phí tạo, tháng trì thập trai và 
tiến tới trường trai, và rất mong ông ñến gặp ông ấy”. 
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Khi Kính Nhân ñến gặp, ông chắp tay tạ ơn và 
thuật lại sự linh cảm của Bồ Tát, kể lại tâm nguyện của 
mình và nhờ viết Linh Cảm Ký ñể thể hiện Thánh ñức 
của Bồ Tát. Kính Nhân bèn ghi lại sự việc này, mong 
mọi người cùng một lòng tin, ñể làm cho ñại nguyện 
của Bồ Tát tận ñộ chúng sinh viên mãn, là ñiều may 
mắn cho xã hội và pháp môn nầy thật là hy hữu (Viết 
xong tháng 3 năm 33(1944) Hoằng Hóa Nguyệt San.
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nguyên tác Hán ngữ - LIÊU NGUYÊN dịch 164 

 

 

 

Cầu ðịa Tạng Bồ Tát  
ðể ðược Biết Tên Cha 

Dật Thanh 

�� 
 

ư 3 tuổi thì mồ côi Cha Mẹ, ñổi tên và ñi ở 
nhờ. ðến năm 24 tuổi xuất gia, vẫn không 

biết Cha Mẹ là ai, nay tá túc ở cửa Phật, vẫn thường 
nghĩ ñến khổ nỗi không biết Cha Mẹ tên họ là gì, 
không thể hồi hương. Gần ñây gặp Phổ ðà Hồng Phạt 
ðường, ñược biết ngày 18 tháng 4 có U Minh ðại Giới 
Phật sự, Dư bèn thưa hỏi với Trụ Trì Chiêu Công, vì 
không biết tên họ Cha Mẹ nên không thể cầu siêu ñược.  
Dư nghe như vậy trong lòng càng thêm bi thảm. Bèn 
hỏi thêm là: “ còn phương pháp nào có thể ñộ ñược?” 
Chiêu Công cho hay chỉ còn cách là phải thành tâm 
khẩn thiết, cầu khẩn ðịa Tạng Bồ Tát cho biết tên họ 
Cha Mẹ, phải cố gắng chứ không còn cách nào hơn 
nữa. Dư bèn theo lời làm theo, bèn khẩn thiết cầu khẩn 
trước tượng ðịa Tạng Bồ Tát. ðến giờ Tý ngày ñêm 
17, nằm mơ thấy một tờ giấy, trên viết tên Cha là Kim 
Chung Liên ba chữ, mừng quá bèn tỉnh giấc. Sáng hôm 

D 
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sau Vu ñến nói cho Chiêu Công hay và mọi Tăng 
chúng nghe tin này ñều cho là lạ. Bồ Tát ðại Nguyện 
ðại Lực tùy nguyện sở cầu.  Dư nay thuật lại chuyện 
này ñể người ñời nếu cùng cảnh ngộ này thì có thể phát 
tâm cầu nguyện. Bồ Tát ñại từ bi, tùy nguyện chúng 
sinh, trừ những người lòng không thành, ngược lại với 
ý Phật sợ chắc khó ñược cảm ứng. Nếu quả thật có chí 
tâm cầu nguyện, nương theo lời dạy của Phật, tin ñúng 
cầu khẩn thì tự nhiên sẽ ñược cảm ứng. 

 

( Tháng 7 thứ 33 ( 1944 ) theo Hoằng Hóa 
Nguyệt San  ) 
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Lạc Thanh Phật Giáo  

Cư Sĩ Lâm ðịa Tạng Hội  

Linh Cảm Ký Thuật 
Phóng Quang Thị Thoại 

�� 
 

gày 24 tháng 7 năm Kỷ Sửu (1949) Lạc 
Thanh Hông Kiều ðịa Tạng Hội lần ñầu tiên 

thành lập. Người sáng lập là Triệu Thường Hoa, 
Trương Trọng San, Quý Thạch Thần, Vương Mông 
Hạn, Trịnh Ký Xuân, Thương Chí Khoan v.v… Khởi 
ñầu từ ngày ñó, hay cử hành ðịa Tạng Phật thất. Tôn 
chỉ là cầu cho ñịa phương nhân dân an thái. Buổi sáng 
trì niệm Bồ Tát danh hiệu, 2giờ chiều thỉnh Hồ Thiên 
Bộc cư sĩ tuyên ñọc ðịa Tạng Kinh, phân làm 7 ngày 
ñể ñọc cho xong. Hàng ngày trên ngàn tín hữu ñến 
nghe ñọc Kinh, rất là nhộn nhịp. ðêm ngày 24, ñọc 
Kinh từ 8 giờ cho ñến gà gáy mới ngưng. Lúc ñó cư 
dân xung quanh thấy ánh sáng rực rỡ, chiếu thẳng vào 
nóc ñiện cư sĩ Lâm. Dường như có ñèn tuần trong khu 
vực ñi qua, thấy ánh sáng ñó nghi là có sự dị thường, 

N 
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bèn leo lên tường quan sát, thấy trong Chùa yên tĩnh 
không có tiếng ñộng gì, chỉ thấy ánh ñèn trước bàn thờ 
lu mờ tỏa ra. Tuần Tiểu lấy làm lạ, 4-5 ñêm liền ñều có 
ánh sáng như vậy. Tuần Tiểu tuy nghi ngờ nhưng 
không thể giải thích ñược. Trong bảy ngày có người 
ñến dò la tìm hiểu, nhưng không ra manh mối.  

 Ngày mồng 1 tháng 7 nhuận, pháp hội vẫn chưa 
tan, Tuần Tiểu lại ñến tìm hiểu lý do ánh sáng, nhưng 
người phụ trách pháp hội cũng chỉ thành thật trả lời là 
không hiểu nguyên do. Nhưng họ vẫn không tin, bèn 
cho người khám xét các gia cư bốn phía xung quanh, 
nhưng cũng không có gì lạ. Trương Vân cư sĩ nói rằng 
ðạo Tràng tỏa ánh sáng thì ñâu ñâu cũng có, không có 
gì là lạ. Hiện ra ánh sáng này có lẽ là ðịa Tạng Bồ Tát 
phóng quang tỏ ñiềm lành. Từ ñó các người ñi tuần 
cũng thôi, không tìm hiểu việc này nữa. Mọi người ñều 
lấy làm lạ. Vì ánh sáng linh ứng tỏa ra nên các cư sĩ 
vững niềm tin, hội viên tăng lên hơn 300 người. ðạo 
Tràng phóng quang mọi người ñều biết. Các làng ở Lạc 
ðông trước sau thành lập ðịa Tạng Pháp Hội ba nơi: 
Một là ở Thọ Xương Cổ Tự ở làng ðạm Khê, hai là ở 
Quảng Ứng Tự làng Vọng Hạnh, ba là Nam Bồ Sơn 
ðịa Tạng ðiện. Mỗi hội có chừng từ 1 ñến 200 người. 
Phật pháp ở Lạc ðông thịnh hành như vậy là nhờ ở 
nhân duyên ðịa Tạng Bồ Tát phóng quang mà ra vậy.  
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Mơ Có Người ðòi ðầu 
�� 

 

ản ấp có người tên là Từ Doãn Vượng, là 
giáo ñồ Thiên Chúa, khi Mẹ mất ñi, người 

bạn khuyên nên ñọc tụng niệm ðịa Tạng Kinh. Họ Từ 
mới ñầu cũng chẳng nghĩ gì, từ từ chẳng biết tính sao, 
sau nghĩ ñến công ơn Cha Mẹ không thể báo ñền, nên 
nghĩ ñến lời nói của người bạn Phật giáo cho rằng có 
lý, mới phát nguyện tụng niệm ðịa Tạng Kinh. Thân 
mình ông bị bệnh hoạn mãi không khỏi, ñêm nọ nằm 
mơ thấy một ông già ñến báo mộng, bảo rằng nên sắc 
dây dưa hấu mà uống thì bệnh sẽ khỏi. Bèn thuê người 
lấy cây long não tạc ba pho Thánh tượng ở Mộc Tiêu 
Tự.  

Một ñêm nọ ông lại nằm mơ thấy có người ñến 
ñòi ba cái ñầu. Ông lấy làm kỳ lạ, sớm chiều không 
ñược an tâm. Vài ngày sau, có một vị Tăng ở Mục Tiêu 
Tự ñến cho biết, Phật tượng ñã tạc xong, nhưng còn 
thiếu ba cái ñầu. Người họ Từ mới hiểu ra, bèn kiếm 
thêm gỗ long não ñể tạc cho ñủ. Từ ñó ông một lòng 
thờ Phật, tụng niệm không ngừng. 
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Bệnh Nguy ðược Khỏi 
�� 

 

ư sĩ Vương Kinh Hoa, Chủ Sự Nam Bồ Pháp 
Hội, có con bị ốm nặng, mấy tháng nay nằm 

la liệt trên giường bệnh, không dậy ñược, thuốc thang 
vô hiệu. Ngày Thất kỳ của ðịa Tạng Bồ Tát, ông một 
lòng chăm lo mọi việc ở pháp hội, không về nhà chăm 
nom con. Hướng trước Phật tượng  phát nguyện là một 
lòng lấy hoằng dương Phật pháp làm trách nhiệm của 
mình, một lòng cầu xin cho con mình khỏi bệnh. Một 
ngày nọ có người hàng xóm ñến báo cho cư sĩ biết 
bệnh tình con ông ñã khỏi hẳn. Cư sĩ không tin mầu 
nhiệm như vậy, bèn vội vã về nhà thăm con, quả thấy 
con mình ñã khỏi và ñi lại trước sân, ñang ñòi ăn uống. 
ðịa Tạng Bồ Tát linh cảm quả là nhanh chóng như vậy.  
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Cứu Nguy Dưới Vực 
�� 

 

Mồng 1 tháng 7 nhuận năm ngoái, ở Lạc Thanh 
thuộc Nam ðãng Trấn, nơi ðịa Tạng ðiện ở Nam Bồ 
Sơn, ðịa Tạng ðiện Thủ Sự Chu Lộc Minh và Châu 
Văn Toàn, hai vị cư sĩ vì Bản hội phóng quang linh dị 
nên phát khởi cử hành ðịa Tạng Phật thất, mời ðề Nhất 
Pháp Sư  của Bản hội ñến chủ trì. Cùng ñi có Lâm Hạo 
Sĩ cư sĩ tuyên giảng ðịa Tạng Kinh, thính giả có trên 
sáu trăm người.  

ðiện ñó xây ở trên Nam Bồ Sơn, nước uống phải 
xuống lưng núi gánh lên, lên xuống phải ñi tới trên 600 
bậc, ñường ñi quanh co khó khăn. Lúc ñó có một ông 
già phát nguyện, nước uống dùng trong 7 ngày pháp 
hội ñều do một mình ông gánh lên cung cấp. Trời nóng 
nực, người lại nhiều, mỗi ngày phải dùng tới trên 20 
thùng. Khi gà gáy sáng ngày mùng 2 ông dậy ñi gánh 
nước. Trời mưa ñường trơn, ông trượt chân ngã tuột 
xuống chân núi. Bỗng như có người có sức mạnh ở bên 
cạnh cứu ông. Lúc ñó ông còn ñang thở dốc, bỗng thấy 
một người ñến cứu, bèn nói cám ơn, nhưng không ai trả 
lời. Ông ñịnh thần nhìn lại thì thấy bốn bề vắng tanh 
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không một bóng người, chỉ thấy chiếc ñèn lồng ở ñầu 
ñòn gánh tỏa ánh sáng, mới thuật lại chuyện này cho 
mọi người nghe. Mọi người nghe kể lấy làm lạ. ðề 
Nhất Pháp Sư nói với mọi người rằng: “May có ðịa 
Tạng hiển linh cứu mạng ông, nếu không thì danh dự 
pháp hội sẽ bị thương tổn. Vì ông phát nguyện gánh 
nước cung cấp cho mọi người, công ñức rất lớn, nên 
trong nguy nan ñược Bồ Tát cứu mạng”. 

Việc này làm cho các thiện tín ở ñịa phương càng 
thêm thành kính, phát tâm sâu xa làm lợi ích cho chúng 
sinh. 
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Mơ Thấy Bồ Tát 
�� 

 

ản Trấn ðịa Tạng Pháp Hội Thủ Sự là Quý 
Thạnh Thần cư sĩ. Thường ngày hay làm việc 

thiện, và chăm ñọc ðịa Tạng Kinh, biết là dưới ñịa 
ngục rất ñau khổ, trong lòng sợ hãi. Trong Kinh có câu, 
muốn biết cha Mẹ ở ñâu nên ñọc ðịa Tạng Bản 
Nguyện Kinh sẽ ñược Bồ Tát chỉ dẫn. Cư sĩ bèn phát 
nguyện ăn chay niệm Phật, 30 ngày sau nằm mơ thấy 
ðịa Tạng Bồ Tát ngồi trên hoa sen, ánh sáng tỏa ra 
chiếu sáng mọi nơi, pháp âm trang nghiêm nói với Lý 
cư sĩ rằng Cha Mẹ cư sĩ vẫn còn ở Minh ðô và dẫn cư 
sĩ ñến một nơi, thấy Cha Mẹ ñang ngồi trong ñiện, tay 
cầm tràng hạt niệm ñọc kinh, không nói năng gì. Gà 
gáy thức giấc, cư sĩ vội vàng thức dậy, thắp hương 
trước tượng Phật cầu xin cho Cha Mẹ sớm ñược về Tây 
Phương Cực Lạc, nguyện chung thân ăn chay không sát 
sinh. Hàng ngày dù bận việc tới ñâu cũng ñọc ðịa Tạng 
Kinh một lần, và nguyện hoằng dương Phật pháp cứu 
khổ chúng sinh. Mấy năm nay cư sĩ không ngừng sáng 
lập ðịa Tạng Pháp Hội. Nay công ñức của Lý cư sĩ ñã 
ñóng góp rất lớn. 
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Vong Tử Sinh Thiên 
�� 

 

ư sĩ Triệu Gia Câu, người Cự ðộ, làng Thiên 
Thành, là người rất tín ngưỡng Phật, rất ñau 

lòng là khi con bị mất. Trong lúc ñau ñớn, cư sĩ phát 
nguyện cầu giải thoát cho con, xưng danh và niệm 
Kinh cầu ðịa Tạng Bồ Tát cả vạn lần, thì phảng phất 
thấy xác con mình ñứng dậy, từ từ bay bổng lên cao, 
mình mặc áo lông, chân ñi vân hài, rất rõ ràng. Khi 
nhìn kỹ thì không thấy ñâu nữa. Triệu cư sĩ thấy vậy rất 
lấy làm lạ, tin là linh cảm Bồ Tát, ñược biết là con 
mình ñã ñược sanh Thiên rồi, không còn nghi ngờ gì 
nữa. 
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Mơ Thấy Pháp Tướng 
�� 

 

 phố ðông Bản Trấn có người tên là Lâm 
Hiến Pháp, xưa nay không tin Phật, một 

ngày nọ nằm mơ thấy ðịa Tạng Bồ Tát từ trên trời 
giáng xuống, mình mặc áo cà sa, ñầu ñội mão Liên 
Hoa, Uy Dung Hiển Hách. Ông không dám nhìn thẳng, 
thấy bên cạnh có câu ñối: Nhất Tự Phản Khuyển, 
Trung Hữu Nhất Ngôn Tự. Họ Lâm không biết ý nghĩa, 
hôm sau hỏi người ta mới biết là chữ Ngục, theo ñó là 
ðịa Ngục Bất Không, chỉ nhớ mang máng như vậy, 
mới biết là Bồ Tát hiển thánh. Từ ñó ông phát nguyện 
niệm Phật, và tham gia bản hội phụng hành Phật pháp 
rất tinh tấn. 
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Chở Nước Không Khô 
�� 

 

ồng Kiều cư sĩ Lâm, chỉ cách Tịnh Tâm Tự 
có vài bước, các vị Tăng trong Chùa chuyên 

tu về Tịnh ðộ thôi. Giới hạnh rất nghiêm, mọi người 
ñều kính nể. Tuệ Trác và Duy Tây là hai vị thượng 
nhân ñều ñược mọi người kính mến. Trong Chùa có 
một cái ao phóng sinh, nước trong ao lúc nào cũng ñầy 
ñủ. Sau khi phóng sanh, người bản xứ ñều ñến tát nước 
ñể bắt cá nhằm trục lợi. Các vị Tăng trong Chùa ñến 
nói khó xin ñừng tát nước trong ao. Họ không nghe mà 
cùng nhau kéo ñến tát nước ñông hơn trước, từ sáng 
ñến chiều. Không thể tát cạn ñược một thước nước, mà 
xe chở nước bị hư hỏng rất nhiều. Mọi người ñều lấy 
làm lạ, nước trong ao chở mãi cũng không cạn, biết là 
trong ñó tất có nguyên do nên chẳng cạn, bèn bảo nhau 
thôi ñừng tát nước ở ao ñó nữa.  
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ðoạn Trừ Ác Mộng 
�� 

 

hà bà Tiết Kỷ Cao ở bản Trấn, ở bên cạnh 
nhà cư sĩ Triệu Thường Hòa. Bà Tiết ñêm 

thường nằm mơ các cơn ác mộng, kêu la om sòm. Hàng 
xóm thường bị quấy rầy không ñược yên giấc. Triệu cư 
sĩ nói với bà Tiết rằng, trong ðịa Tạng Kinh có câu là 
ñêm nằm ngủ có ác mộng thì hãy xưng niệm Kinh ðịa 
Tạng danh hiệu mười ngàn lần, tự nhiên sẽ hết. Bà Tiết 
nói rằng: “ Nếu sự thật như vậy, tôi sẽ thử coi,” Bắt ñầu 
ngày ñêm tụng niệm Thánh hiệu A Di ðà Phật. Từ ñó 
tự nhiên bà không còn nằm mơ thấy ác mộng nữa. 
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ðường Nhược Lan Nữ Sĩ  

Khắc ðịa Tạng Thập Luân Kinh 

 Tự Thuật Linh Cảm 
�� 

 
ăm Dân Quốc thứ 10 (1921) Mẹ bị ñau nặng, 
Nữ Sĩ ñang làm việc ở Nữ Sư Phạm Bắc 

Kinh, về quê chưa ñầy 10 ngày thì Mẹ mất. Vì thời 
loạn nên không cầu siêu. Năm 13, Nữ Sĩ ñến Trường 
Tiểu học ở Từ Châu, nằm mơ thấy Mẹ ñòi làm chay, 
tính ñến ngày ñó vừa ñúng ba năm. Năm 14 (1925) ñến 
ðông ðại Tu Phật ðiện, năm 15 bèn trường kỳ ăn 
chay, năm 16 ñọc ðịa Tạng Kinh, Nữ Sĩ mơ thấy Mẹ 
cho hay vào ðịa Tạng Viện. Năm thứ 30 người Cha 
mất, Nữ Sĩ ñọc ðịa Tạng Kinh, mơ thấy Cha cũng vào 
ðịa Tạng Viện. Năm 31, Cha Mẹ quá 80 ngày, theo lời 
chỉ giáo của Chính Cương Pháp Sư khắc Thập Luân 
Kinh hai cuốn. 

  

 

N 



Nguyên tác Hán ngữ - LIÊU NGUYÊN dịch 178 

 

 

 

Qua 40 Năm Gần Gũi Linh Cảm 
�� 

 

ùa ðông Tuyên Thống Nguyên Niên ðời 
nhà Thanh, vợ ông X là Tiêu Phu nhân mắc 

chứng bệnh ñộng kinh, ngất ñi chân tay run lẩy bẩy. Bà 
sinh ñứa con ra rồi hôn mê, bất tỉnh nhân sự, cấm khẩu 
hai ngày ñêm. Ông X ngồi cạnh giường không biết tính 
làm sao. Bệnh nhân bỗng mở miệng gọi tên ông và con 
nói rằng: “Mau cúi lạy Quan Thế Âm Bồ Tát”. Ông 
bèn hỏi: “Bồ Tát ở ñâu?” Vợ ông trả lời là ở cái bàn 
ngay cửa sổ. Ông vội vàng cúi lạy, lạy xong bệnh nhân 
ñã mở mắt, người tỉnh táo ăn nói như thường. Ông X 
hỏi là Bồ Tát mặc quần áo gì? Vợ ông trả lời là mặc áo 
bào trắng, có thêu hình chữ Vạn. Một năm sau,Vợ ông 
may một cái áo bào có thêu hình chữ Vạn, ông ñích 
thân mang ñến Chùa Phổ ðà. Gặp lúc Bác Sĩ Ngũ ðình 
Phương ñi cùng thuyền, nghe Bác Sĩ nói sự lợi ích của 
việc ăn chay. Từ ñó ông không ăn các loại thịt. ðó 
cũng là một nhân duyên kỳ lạ. Vợ ông nghe lời của Mẹ 
tôi, hàng tháng vào ngày 9, ăn chay và thắp hương lễ 
Quan Âm. Khi Mẹ ông ốm nặng, Vợ ông tự cắt thịt của 
mình ñể làm thang thuốc. Thành tâm có hiếu như vậy 

M 
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cho nên ñược ðại Sĩ hiển linh cứu bạt. ðây là chuyện 
thực không phải ngẫu nhiên. 

Năm Dân Quốc 13(1924) ông vì sự nghiệp bị thất 
bại, ñóng cửa suy nghĩ, hàng ngày ñọc Kinh Kim Cang 
và Kinh Quan Thế Âm Phổ Môn Phẩm. Ông một mình, 
ở một phòng trên lầu ba, cửa sổ bằng kiếng rất sáng 
sủa. Trong phòng ngoại trừ một cái bàn và ghế ñể ñọc 
Kinh ra thì trống trải, không có ñồ vật gì nữa. Một ngày 
kia ông ñang ñọc Kinh ra không lo gì nữa thì ngửi thấy 
mùi thơm của hương trầm phảng phất, nhưng không có 
thấy lư hương. ðọc xong Kinh, ông ñi qua phòng ñặt 
bàn thờ tổ tiên, ông không thấy ai thắp hương. ðó là 
lần ñầu tiên ông ngửi thấy mùi hương Trầm. 

Dân Quốc thứ 15 (1926) tháng Giêng âm lịch, ông 
ñến Tô Châu, ở nhà cư sĩ Lý Bá Nông. Cư sĩ dạy ông 
niệm bảy câu thần chú, và nói với ông rằng: “Mấy câu 
thần chú này có uy lực vô cùng, thường ñọc thì ñược 
rất nhiều lợi ích”. ðêm Nguyên Tiêu ông cùng cư sĩ ñi 
bách bộ ngoài vườn, nơi này gia cư thưa thớt, ñều là 
người trồng rau. Lúc này nhà nào nhà nấy ñều ñóng 
cửa tĩnh mịch, không một tiếng ñộng. Ông ñang tụng 
niệm mấy câu thần chú mới học ñược, khi ñi ñến cái 
cầu, bỗng ngửi thấy mùi hương trầm phảng phất, xung 
quanh không có một cái nhà nào. Ông bèn hỏi Lý cư sĩ: 
“Ông có ngửi thấy mùi hương hay không?” Cư sĩ trả lời 
rằng: “Ngửi thấy, chắc ông ñang niệm thần chú. Mùi 
hương này có khác với hương Trầm, ñó là sự cảm ứng 
của thần chú ñấy”.  
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Năm Dân Quốc 15 (1926) mỗi buổi sáng tôi cùng 
cư sĩ Ngô Giác Sở ñọc Hoa Nghiêm Kinh, phẩm Phổ 
Hiền Hạnh Nguyện. Phó Quân Hàn làm việc tại hãng 
dệt Hằng Phong cũng ñến tụng niệm cùng chúng tôi. 
Một ngày nọ vào mùa ðông, chúng tôi ñang tụng Kinh, 
bỗng ngửi thấy mùi thơm hoa quế. Lúc ñó bốn người 
tụng Kinh ñều ngửi thấy cả. Tụng xong Kinh hỏi những 
người trong nhà thì mọi người ñều ngửi thấy mùi hoa 
quế, mà trong nhà thật ra là không có vật gì mà tỏa 
ñược hương thơm của mùi hoa quế cả.  

Năm Dân Quốc thứ 17, tôi vừa ñọc Kinh và lễ bái 
trước bàn thờ có pho tượng của ðại Sĩ xong, bèn lên 
lầu ñến phòng Mẹ tôi vấn an. Mẹ tôi nói: “Con vừa 
thắp hương, mùi rất thơm, mùi hương này chắc không 
phải thứ hương thường”. Tôi trả lời là ñương nhiên vì 
ñó là thứ hương Trầm. Nhưng lạ là Mẹ tôi tại sao lại 
ngửi thấy mùi thơm của hương? Vì Mẹ tôi ñã hơn mười 
năm nay bị bệnh nghẹt mũi tắc, không cảm giác nên 
không ngửi thấy mùi gì cả. Tôi bèn hỏi Mẹ tôi là: 
“Hôm qua con ở phòng bên cạnh có hòa thuốc trong có 
xạ hương và băng phiến, Mẹ có ngửi thấy gì không?”. 
Mẹ tôi trả lời là không. Tôi nói là: “Con ở bàn thờ trên 
lầu có thắp hương cầu khẩn cho Mẹ, chắc ñó là cảm 
ứng của Bồ Tát ñấy”. Mẹ tôi nghe xong rất vui mừng. 
Vì từ phòng Mẹ tôi ñến phòng ñặt bàn thờ phải ñi 
quanh co, mà Mẹ tôi còn ngửi thấy mùi thơm của 
hương trầm. Ngoài sự hiển linh của Bồ Tát ra, không 
còn lẽ gì khác cả. 
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Năm Dân Quốc thứ 16 (1927)tôi cùng Quách Hàm 
Trai cư sĩ ñi Chùa Phổ ðà, rồi ñến  A Dục Vương Tự 
ñể chiêm bái Xá Lợi. ðầu tiên ñến Thiên ðồng Tự lễ 
Phật. Thiên ðồng là một ðạo Trường xưa có tiếng. 
Cách Dục Vương tự cũng gần. Cuối ñời nhà Thanh, vị 
cao Tăng Bát Chỉ ðầu ðà trụ trì ở Chùa này. Bát Chỉ 
ðầu ðà xuất thân là con nhà nông. Cha của ðầu ðà là 
tá ñiền của cư sĩ Quách Hàm Trai. Khi còn nhỏ cư sĩ ñã 
cùng ðầu ðà chơi ñùa với nhau. Khi lớn lên thì ðầu 
ðà thường ñến chơi với các vị Tăng, rồi xin làm ñồ ñệ, 
không ñược ñi học, chỉ ở Chùa học ñọc Kinh Kệ rồi 
biết chữ, tính chất cũng ñần ñộn, rất lấy làm lạ là vì sự 
hiểu biết về nghĩa kinh có hạn. ðầu ðà bèn ñến Chùa 
Phổ ðà và ñến Dục Vương Tự lễ cầu Xá Lợi xin ñược 
mở mang trí tuệ và ở lại Dục Vương Tự ñược mấy 
năm.  

Ngày Phật ðản, ðầu ðà ñốt hai ngón tay cúng 
Phật, nên chỉ còn tám ngón, nên gọi là Bát Chỉ ðầu ðà. 
Một năm sau vẫn thấy trí tuệ chưa ñược khai thông, 
ðầu ðà bèn khoét thịt trên vai, lấy mỡ thắp ñèn, rồi ñi 
Trường Sa. Khi qua ðộng ðình Hồ, ðầu ðà lên Nhạc 
Dương Lầu, thấy trên vách có câu thơ rằng: “ðộng 
ðình Ba Tống Nhất Tăng Lai”. Khi ñến Trường Sa gặp 
một vị Tăng, ðầu ðà bèn lấy câu thơ ñó hỏi. Vị Tăng 
ñó nói rằng: “Câu thơ rất tốt, sau này ông sẽ thành một 
nhà thơ”, bèn dạy ñọc ba trăm bài thơ ðường. Từ trước 
ðầu ðà chưa ñược học thơ cổ nào, nhưng từ sau khi trở 
về Dục Vương Tự thì ñối với các sách Kinh ñiển bắt 
ñầu hiểu nhiều, giải hành tương ứng, ñược các nhà Sư 
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khen ngợi. Và ðầu ðà bắt ñầu tập tu khổ hạnh, bất luận 
thức ăn gì thừa trong bếp cũng ñều lấy mà ăn, không 
kiêng cữ gì.  

Từ ñó ðầu ðà nổi tiếng là một nhà thơ hay. Cuối 
ñời nhà Thanh, nhà thơ nổi tiếng là Vương Quân 
Nhiệm thường ñến xướng họa. Sau ðầu ðà ñến Thiên 
ðồng Tự ở Ninh Ba làm Phương Trượng, hơn mười 
năm sau thì mất. Ngoài cửa Thiên ðồng Tự có xây tháp 
ñể kỷ niệm. Cạnh tháp có cất ba ngôi Chùa, trong ñó có 
thờ tượng ðầu ðà. Tôi vào Chùa nghe giảng Kinh, còn 
Quách cư sĩ thì ñến tháp ðầu ðà niệm Phật hơn hai 
tiếng ñồng hồ, nói là ñến thăm bạn cũ.  

Chùa có trồng cây dài hơn một dặm. Chúng tôi ñi 
vào hàng cây. Quách cư sĩ ñi trước hơn mười bước, ông 
nhìn trước nhìn sau hỏi tôi rằng: “Ông có ngửi thấy mùi 
thơm không?”. Tôi trả lời là không? ” Lại ñi thêm mười 
bước nữa, ông lại quay ñầu lại hỏi: “Có ngửi thấy mùi 
thơm không?”. Tôi nói không? Lại ñi thêm mấy chục 
bước nữa. Sau ñó ông Quách nói cho tôi hay là mùi 
thơm phảng phất từ ñây cho tới cuối rặng cây mới 
ngưng, ñó là ðầu ðà thị hiện linh cảm ñấy.  

Từ xưa tới nay, những kẻ ñược Thiền Tông ðại 
Sư khai ngộ rất nhiều, có người ñược khai thông trí tuệ. 
ðầu ðà khổ hạnh tu luyện, ñược khai thông ngộ tuệ, 
người từ xưa chưa ñược ñi học mà biết làm thơ, và cách 
vần ñiệu của thơ rất cao. ðó là một ñiều khó, rất hiếm 
có. Sau khi ðầu ðà mất, thi nhân Trần Tản Nguyên 
khắc lại trong thi tập của ðầu ðà, và lời tựa của Vương 



ðịa Tạng Bồ Tát Linh Cảm Lục 183 

Nhậm Thu viết rằng: “Thi cách của ðầu ðà rất cao, có 
thể so với nhiều tác phẩm có tiếng trong ðường thi”. 
Năm sau lại viết thêm là: “Lời tựa của tôi nói là, thơ 
của ðầu ðà so với tác phẩm ðường thi. Nay nghĩ lại là 
không ñúng, vì thơ của ðầu ðà nhiều tác giả còn chưa 
hay bằng”. Cả hai lời tựa ñều ñược khắc vào trong tập 
thơ của ðầu ðà.  

Như vậy ñủ biết rằng thơ của ðầu ðà rất là ñáng 
khen. Con ñường làm thơ, người bình thường không dễ 
gì hiểu thấu. Các cuộc thi cử ñời nhà Thanh cũng có 
nhiều người làm thơ. Nhà Hàn Lâm Viện làm thơ lấy 
cung chỉnh là chính, còn những lời lẽ thơ thì gắng 
gượng, góp nhặt miễn cưỡng, dưới mắt của các thi nhân 
thực không thể ñăng ðại nhã chi ñường. Còn thơ của 
ðầu ðà mới ñầu thì chưa ra gì, nhưng thành thơ hay vì 
sau ñọc ñược nhiều thơ cổ, vì ít học nên không biết 
nhiều Kinh ñiển ñể vận dụng. Chỗ hay là ở sự miêu tả 
hồn nhiên, tình cảnh tả thực, cho nên có nhiều vần hay 
và phong ñộ cao. Lâm Ngữ ðường, một nhà văn mới 
có viết là: “Trong mười nhà thơ hay thì hết chín người 
là Phật học gia”.  

Sau khi khai ngộ bởi Thiền Tông, có thể mở 
miệng luận ñạo diệu kỳ. Biện tài vô sự, cũng không 
ngòai văn tự Bát Nhã. Việc thị hiện mùi hương linh 
cảm ấy có thể biết ñược rằng ðầu ðà ñã thành tựu thật 
cao, lại sánh ngang hàng với các thi nhơn ñời Tấn 
Ngụy Lục từ ñời ðường Tống trở ñi. Chín trong mười 
người là những tư tưởng gia Phật học, hoặc có niềm tin 
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di truyền, lại thêm ñầy ñủ Phật học cùng sự liên quan 
với thơ văn của Trung Quốc. Chỗ Phật học là trừ ngã 
chấp và công phu ấy là vô thỉ vô chung. Trừ ngã chấp 
thì chơn tướng biểu lộ. Tôi và Quách cư sĩ ñến Dục 
Vương tự ñảnh lễ Xá Lợi. ( là Phật thân sau khi hỏa 
táng thì kết thành những viên nhỏ). Hai năm trước tôi 
có ñến lễ bái một lần rồi. Xá lợi ñược ñặt trong Tháp, 
bên cạnh có khe ñể ta nhìn thấy. Xá lợi lớn như hạt 
tiêu, ñược gắn vào miếng kim khí hình cái khánh màu 
vàng treo chính giữa. Trước kia chúng tôi thấy cái 
khánh gắn xá lợi màu vàng. Lần này chúng tôi thấy 
miếng kim khí gắn xá lợi lại là màu lam thẫm. Chúng 
tôi nghi là ñiềm không lành. Bèn cùng nhau sám hối. 
Tối hôm ñó chúng tôi cùng nhau vái lạy chừng mười 
lần. Sáng hôm sau thức dậy, chúng tôi ñến vái lạy thì 
thấy cái khánh ñã ñổi thành màu vàng. So với hai năm 
về trước chúng tôi thấy không khác gì. Tôi nghĩ xá lợi 
gắn trên miếng kim khí hình khánh màu vàng, nhưng 
hôm qua tại sao lại ñổi màu lam thẫm? Sáng hôm nay 
lại ñổi màu vàng. Các thiện tín như Tăng, Ni, cư sĩ, mỗi 
ngày ñến chiêm bái xá lợi cũng khá ñông. Sau khi 
chiêm bái xong, có Trực ðiện Tăng ñến dẫn mọi người 
ra ngoài sân, quỳ trước bồ ñoàn, thì thấy mỗi người 
nhìn thấy các màu sắc khác nhau. Có người thấy màu 
trắng, có người thấy màu ñỏ, có người thấy màu ñen, 
có người không thấy gì, hỏi nhiều người nhưng ñều trả 
lời khác nhau, không ai nhìn thấy giống ai cả. ðó có lẽ 
là tùy theo nghiệp chướng của mình mà nhìn thấy màu 
sắc khác nhau. 
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Chứng Minh Về Luân Hồi 
�� 

 

a mươi hai năm trước, có một Y Sĩ người 
ðức-Do Thái tên là Woff, cùng ñi với Y Sĩ 

Văn ñến nói chuyện với tôi, nói là muốn nghiên cứu về 
Phật học. Tôi nói là lầu cao mười trượng phải xây cất 
từ nền móng. Phật pháp cao sâu và hoằng ñại, cần phải 
bắt ñầu nói từ Lục ðạo luân hồi. Ông Woff nói là tôi ñã 
tin ở lý thuyết luân hồi. Tôi hỏi tại sao, thì ông Woff kể 
là mấy năm về trước ở bên ðức có người ñàn bà có thể 
nói ñược một thứ tiếng mà không ai hiểu ñược. Sau này 
do một vị giáo sư ñại học chuyên nghiên cứu về văn tự 
ñời cổ ñến nghiên cứu, mới biết người ñàn bà này dùng 
văn tự của người dân tộc Aramaisch. Văn tự này ñã mất 
ñi hơn ngàn năm, nhưng thơ tịch vẫn còn có người tàng 
trữ ñược. Người ñàn bà này chưa có trình ñộ giáo dục 
cao ñẳng, tự nhiên lại biết nói thứ tiếng này, nên cho 
rằng Bà ấy là người của dân tộc này tái sinh, nên mới 
có thể nhớ lại ngôn ngữ sinh tiền. ðó là một chứng 
minh của sự luân hồi. Lúc ñó tôi nhớ ông Woff viết cho 
tôi chữ Aramaisch ñể ghi vào sổ tay. Năm ngoái ông 
Woff ñã qua ñời nhưng bút tích của ông ñến nay vẫn 
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còn tồn tại. ðể căn cứ vào lý luận của tôi, bác sĩ Hồ 
Tuyên Minh thường nói với tôi rằng, ở bên Mỹ có 
người bệnh nhân bị ñánh thuốc mê, nằm trong một 
bệnh viện nọ, lúc hôm mê bỗng nói tiếng La Tinh. Khi 
tỉnh lại hỏi y thì y không hiểu gì cả, vì y chưa học tiếng 
La Tinh bao giờ. Các nhà tâm lý học giải thích rằng ñó 
là tác dụng của tiềm thức. Nhưng tiềm thức này vì ñâu 
mà có, nếu chẳng phải từ kiếp trước ñã biết ngôn ngữ 
này, là linh hồn chuyển thế. Và tiềm thức nầy từ ñâu 
sanh?  

Nhà tâm lý học cũng không thể quả quyết suy 
ñoán ñược. Nhưng Phật pháp có nói ai cũng có Tàng 
Thức. Lại có tên gọi là Thức Thứ Tám. Tức là người 
ñời từ trước ñến nay bị tiêm nhiễm tập khí, trong tình 
thức ẩn tàng. Phàm người có những trí, ngu, dại hay 
khôn ngoan, không thể ñều ñặn ñược. Tất cả ñều là do 
từ kiếp trước ẩn tàng ñến kiếp này mới lộ ra. ðó là sự 
giải thích  hợp lý của tiềm ý thức. Ở Ba Tây có một ñứa 
trẻ nhà nghèo, năm mười hai tuổi tự nhiên biết một thứ 
tiếng không ai biết, lại có thể dịch ra tiếng Bồ ðào 
Nha, văn phạm rất ñúng. ðứa trẻ này từ xưa ñến nay 
chưa học văn Bồ ðào Nha. Các nhà tâm lý học Ba Tây 
cố tìm hiểu, nhưng không thể nào giải thích, chỉ có thể 
cho rằng: “Trí thức của kiếp trước ñem tới.” 

Mấy năm gần ñây học giả Âu Mỹ ñối với Phật 
giáo càng ngày càng thêm tin tưởng. Thuyết luân hồi 
của Phật giáo vấn ñề này trở thành ñối tượng ñể nghiên 
cứu. Các nhà tâm linh học Ban Nha có tổ chức Quốc 



ðịa Tạng Bồ Tát Linh Cảm Lục 187 

Tế Luân Hồi Ủy Viên Hội, mùa Hạ năm 1935 phát 
khởi sưu tầm chứng cớ sự thực về luân hồi của Phật 
giáo. ðặc San Phật giáo ở Anh Quốc cũng có luận văn 
bàn về sự việc này. Nội dung bài luận trích lục như sau: 
“Chứng cớ về sự luân hồi, ñã sớm có ñược nhiều 
chuyện thật tồn tại, nhưng không biết có thể phủ ñịnh 
sự nhận thức kia về “việc quyết ñịnh” chăng ? Thí dụ 
như ñã từng có nhiều ñứa trẻ có thể nói về việc kiếp 
trước. Sau khi ñiều tra, ñã chứng minh là xác thực. Lại 
có những nhà thôi miên, ñã làm ñược kẻ bị thôi miên 
nhớ lại chuyện kiếp trước. Có thể chứng thực là họ nói 
lại ñược ngôn ngữ kiếp trước. Thử hỏi những sự thật 
như vậy, có ñược cho là chứng cớ quyết ñịnh chưa? 
Haman, là một Bác Sĩ người ðức cũng có bản văn như 
sau: Mọi lý luận và chứng minh về mọi phương diện, 
chứng minh về thuyết luân hồi ñã tường tận ghi trong 
các sách viết về luân hồi, ñã nói rõ.  

Sự thực về những chuyện chứng minh của kiếp 
trước, sách vở cổ truyền của nước ta, Trung Quốc cũng 
ñã nói ñến nhiều. Cũng như những chuyện kể về việc 
mượn xác hoàn hồn cũng thường có, và những chính sử 
cũng thường viết ñến. Khiến cho những chuyện xảy ra 
tranh cãi kiện tụng giữa hai gia ñình cũng không ít. 
Những quan lại xét xử thì chỉ chú trọng theo hình dáng 
chứ không theo linh hồn, ñể tránh những tệ ñoan gian 
xảo.  

Ông cư sĩ ðinh Trọng Cổ có viết Lục ðạo Luân 
Hồi Lục, là tuyển lục trong các sách cổ truyền, có nói 
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rõ về sự luân hồi, có cả vài trăm vụ, ñược trích trong 
các sách, có nói rõ tên sách và tác giả. Những người 
không tin có quỷ thần thì cho rằng ñó là do những nhà 
tin Tôn Giáo, muốn khuyên người ñời làm việc thiện 
mà ñặt ra những chuyện thần thoại như vậy. Nhưng 
những chính sử xưa nay ghi ra theo bản án kỷ lục của 
các pháp ñình, chứ không phải do các nhà Tôn Giáo bịa 
ñặt ra những chuyện thần thoại như vậy. Năm Dân 
Quốc thứ 4 (1915) ở tỉnh Sơn ðông, có người con của 
một nhà nông chết ñi một ngày sau sống lại, không biết 
nói tiếng Hoa, tự viết ra tên họ nói mình là người Giao 
Châu Phủ bên Việt Nam, nhân có người cùng chết một 
ngày nên mượn xác sống lại. Chuyện này do Tỉnh 
Trưởng Thái Nho Giai thân hành ñến khám xét và cảnh 
sát trưởng Mai Quang Hy thuật lại bản án này. Các báo 
chí Thượng Hải cũng có ñăng tin này. 

Từ xưa ñến nay, ghi chép những chuyện như trên 
ñều là do các nhà bác học nho sĩ ghi lại. Họ ñều là 
những người học rộng mà không tin Phật giáo. Thí dụ 
như ñời nhà Thanh, có Vương Ngư Dương, Viên Tử 
Tài, Kỷ Nhiêu Lam, Dư Khúc Viên, ñều là những 
thành phần học rộng cả, chứ không phải Phật giáo ñồ, 
mà là người ghi chép những sự việc kể trên. Mỗi người 
ñều ghi chép mấy chuyện. Từ ñời nhà Minh ñến ñời 
nhà Thanh có Thôi Sùng Trình, ñặt ra luật rằng nếu học 
giả nào nghiên cứu văn tự Phật pháp thì khi chết ñi 
không ñược ñặt vào Khổng Miếu ñể tế lễ, cho nên các 
nhà nho ñời nhà Thanh phỉ báng Phật học, nhưng trong 
các bút ký của họ ghi chép sự thực về quỷ thần, luân 
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hồi, quả báo lại nhiều như vậy, thì ñủ biết rằng sự thực 
chính xác. Trong lương tâm không cho phép họ làm 
mai một ñi việc ghi chép những sự thực này. ðời nhà 
Tống các nho sĩ ưa mạt sát sự thực, bất quá ñó chỉ là 
thành kiến chủ quan của riêng họ mà thôi. Nếu nói về 
học thuật, như Âu Dương Tu, tu chỉnh cuốn Tân 
ðường Thi. Những câu nói ñến sự thực về quỷ thần, 
nhân quả ghi trong cuốn Cựu ðường Thi ñã bị xóa ñi 
trên 2000 ñiều, ñó là một chứng minh vậy. Bỏ khách 
quan mà tin ở chủ quan rồi  kết luận một cách ñộc 
ñoán. Cho nên hơn 100 năm nay, học thuật suy thoái, 
văn hóa trụy lạc, nguyên do chủ yếu là như vậy.  
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Chứng Minh  

Việc Nói Chuyện Cùng Quỷ 
 

Nhiếp Vân ðài 

�� 

 

ản văn trong Linh Cảm Lục của Nữ Sĩ 
Phương Dục Huệ có thuật lại tình hình thấy 

ma và nói chuyện với ma. Người ñời nay sẽ cho rằng 
nói bậy. Trên sự thật, loại chuyện này thì lời ñồn ta 
cũng thường nghe, nhưng lời nói của người xưa thì 
người ngày nay chỉ cho là một chuyện ñùa. Nay tôi xin 
chứng minh một ñiều là La Kỳ Tướng Sĩ  người Anh, 
nhà phát minh ra Vô Tuyến ñiện kiêm Hội Trưởng Hội 
Khoa Học, Triết Học Luân ðôn, thời thế chiến ñệ nhất, 
con trai ông là Nai Mông ðặc tham gia chiến dịch. Một 
ngày nọ gia ñình ông có việc vui mừng, quan khách 
ñến rất ñông. Trước khi chưa vào bàn tiệc, ông thấy 
con trai ông ñứng ở cầu thang, nhìn kỹ lại thì không 
thấy gì nữa. Ông kể lại chuyện này cho Cử Tọa nghe. 

B 
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Ngày hôm sau ñược tin con ông ñã hy sinh. Từ ñó ông 
thông tin với linh hồn con ông. Ông viết sách ghi lại 
chuyện này, tên sách là “Nãi Mông ðặc”, lại có tên là 
“Sống và Chết”. Nội dung của sách là lấy con mắt khoa 
học ñể thảo luận về linh hồn bất tử, nhà in Thương Vụ 
Ấn Thư Quán dịch là Khoa Học ðại Cương Thuật lại. 
Tâm Linh Học trở thành một môn nghiên cứu trong 
khoa học. Nhưng cho ñến ngày nay cũng còn nhiều 
người chưa tin vào sự có linh hồn.  

Bác sĩ Ngũ ðình Phương, nhà cách mạng nổi tiếng  
thường nói với tôi là, thời ông còn làm công sự Hoa 
Kỳ, có nghe những Thông Linh học gia có thể mời hồn 
ma ñến nói chuyện. Ông cũng không tin, bèn mời 
người ñó ñến thực nghiệm. Người ñó chiêu hồn người 
bạn là bà chủ nhà, nhiều năm trước kia ông ở trọ, hồn 
quỷ quả ñến mà lại rủ thêm một con ma ñàn bà không 
quen biết cùng ñến. Bác sĩ nói chuyện trước kia với hồn 
chủ nhà cũ. Khi sắp từ giã, Bác Sĩ lấy bông hoa cài trên 
khuy áo tặng hồn chủ nhà. Âm hồn người ñàn bà cùng 
ñến nói: “Bác sĩ không công bằng, sao lại không tặng 
hoa cho tôi?” Người khách ăn cùng bàn bèn lấy bông 
hoa cài trên áo mình giao cho bác sĩ chuyển tặng cho 
âm hồn con ma, thì lúc ñó ma biến mất. Bác sĩ nói, lạ 
nhất là hai bông hoa cũng ñồng thời biến mất.  

Sau lại nhờ người ñó gọi hồn Lý Hồng Chương. 
Không lâu thì hồn Lý Hồng Chương hiện ñến, ăn mặc 
như lúc sinh thời. Bác sĩ cùng Chương nói chuyện về 
hiệp ước Mã Quan, vì lúc bấy giờ Bác Sĩ là tùy viên 
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của Lý Hồng Chương. Bác sĩ nói là các nhà Thông 
Linh học không thể làm giả dối ñược, và hỏi tôi: “Ông 
có tin hay không? Nếu tôi không ñích thân ñược nói 
chuyện với ma thì tôi cũng không tin”. Chuyện này 
giống như cuốn Tả Chuyện có ghi: “ Cô ñột nhiên hai 
lần gặp hồn Thái Tử, nói chuyện với nhau. Tình hình 
cũng tương tự như vậy. Như thế ñủ hiểu rằng, từ xưa 
ñến nay, sự thực loại chuyện này ghi chép rất nhiều, 
không phải những nhà Tôn Giáo bịa ñặt ra. 

Tôi ghi chép bản văn của Phương Nữ Sĩ. Bèn viết 
thư hỏi Tô Trần hai vị cư sĩ về lý lịch của Phương Nữ 
Sĩ. Sau hai tháng, tôi nhận ñược thư trả lời của Phương 
Nữ Sĩ, và bài ñăng tải, bài luận giác của ông X, vì dính 
dáng ñến sự tu luyện của ðạo giáo, không phải Phật 
giáo chính tông, sợ sa vào tà giáo ngoại ñạo, có hại ñến 
danh tiếng của ðặc San. Như vậy ñủ biết, ý kiến của 
Phương Nữ Sĩ rất thuần chính, ngôn hành chân thật cho 
nên thuật lại sự tích linh cảm. Thực có tính chất hiếu 
cảm Bồ Tát sự hiển linh, làm ñẹp hiện tượng giới u 
minh. Tiếp tục  trong 20 ngày là nhờ ơn Phật lực mới 
xong. Tôi thuật lại sự mắt thấy tai nghe của Tướng Sĩ 
La Kỳ và Bác Sĩ Ngũ ðình Phương, ñể tránh sự dị nghị 
của ñọc giả.  
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Cố Cát Cương Phu Nhân  

Thần Hồi Ký 
�� 

 

iáo sư Cố Cát Cương ở Yến Kinh ðại Học, 
là một học giả kiên quyết chủ trương vô quỷ 

luận. Ông chẳng những không tin quỷ thần, cõi hư vô, 
mà kể cả các danh nhân trong lịch sử như Nghiêu Tấn 
Hạ Vũ mấy nghìn năm nay mọi người ñều công nhận, 
ông cũng có nhiều ñiều công kích, cho rằng vị không 
có những nhân vật này. Trước ngày 13 tháng 8, giới 
Học Thuật Bắc Kinh có một tổ chức rất lớn là Nghi Cổ 
Tập ðoàn, Cát Cương và Tiển Huyền là hội viên trung 
kiên trong tập ñoàn này. Sau khi ñịch chiếm Bắc Kinh, 
Cát Cương cùng vợ và các con theo Chi1nh Phủ sơ tán 
ñến miền Tây. Khi ñến Tứ Xuyên thì ở tại Bắc Bội 
Trấn. Mùa Thu năm Dân Quốc 33(1944), vợ ông mất 
tại Bắc Bội. Vợ chồng ông tình cảm rất sâu ñậm. Sau 
khi vợ chết ông rất ñau buồn. Từ ñó ông không bước 
vào phòng, trước kia hai vợ chồng ở chung nữa. Ông 
ñem cửa phòng khóa trái lại. Ông và con gái, cùng một 
người làm và người bà con ñến giúp việc thì ở các 
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phòng bên ngoài. Từ ñó những tiếng ñộng kỳ lạ và sự 
kiện quái gở liên tục xảy ra ở phòng ông khóa trái bỏ 
trống. Ông và mọi người trong nhà ñều mắt thấy tai 
nghe. Việc này không thể không làm lung lay sự chủ 
trương vô quỷ luận của ông bị giao ñộng ñến gốc rễ. Sự 
việc xảy ra là như thế này. Từ sau khi khâm liệm xong, 
Cát Phu Nhân cứ ñến 12 giờ ñêm, trong phòng nghe rõ 
tiếng người ñi lại. Tiếng ñóng và mở cửa các tủ áo và 
ngăn kéo. Tiếng di ñộng của ghế, như có người thu dọn 
và sắp xếp, cho ñến sáng hôm sau mới yên tĩnh. Cát 
Cương và mọi người trong nhà ñều nghe rất rõ. Sáng 
hôm sau, mở cửa vào xem thì thấy vẫn như cũ, không 
có gì khác thường cả.  

Cứ như vậy liên tục ba ngày. ðến ñêm ngày thứ 
Tư, ông ở ngoài phòng thắp mấy ngọn nến. Cách thức 
này là ông học ñược ở cuốn sách cổ, cho rằng nếu có 
ánh sáng mạnh thì ma không dám ñến gần. Nào ai biết 
rằng, sau nửa ñêm, hình như ở nóc nhà có vật nặng gì 
rơi xuống. Một lúc sau lại nghe có tiếng như người mở 
tủ quần áo, kéo và ñóng ngăn kéo, như có tiếng ñộng 
thu dọn ñồ ñạc. Từ hôm ñó trở ñi thì bẵng ñi không 
nghe tiếng ñộng gì nữa. Có người ñoán rằng: Ba ñêm 
ñầu con ma từ ngoài phòng ñi vào, ngày thứ tư vì tránh 
ánh sáng nên vào nhà từ trên nóc. Từ nay ra vào từ trên 
nóc nhà thấy không tiện nên ít về nhà nữa. Cũng có 
người cho rằng: Sắp ñặt dọn dẹp bốn ngày mọi việc ñã 
xong nên không về nữa. 
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ðến một ñêm hồn về trở lại theo tục lệ của Tứ 
Xuyên, rắc bột vôi xung quanh và trong phòng, ñóng 
cửa lại. Hôm sau mở cửa vào xem trên bột vôi có dấu 
vết gì không, thì có thể biết là hồn ma có về hay không. 
Cát Cương bèn bố trí theo lời người ñịa phương. Sáng 
hôm sau mở cửa vào phòng, thấy có nhiều dấu chân 
người ñi giày da. Những hoa ở ñế giày in rất rõ rệt, quả 
là hoa ở ñôi giày của vợ ông, ñôi giày mà vợ ông ñã 
mua tại Thượng Hải từ mấy năm về trước. ðôi giày này 
ñã ñược khâm liệm vào quan tài khi vợ ông chết. Kiểu 
giày này ở Tứ Xuyên không có.  

Câu chuyện này, những người bạn của chúng tôi 
tại Thượng Hải ñã nghe nói, nhưng tôi vẫn không tin 
lắm. Tháng trước ông Cát về, gặp mặt nhau, tôi liền hỏi 
chuyện này. Ông tỉ mỉ kể cho tôi nghe. Tôi liền hỏi 
ông: “ðối với việc có ma hay không, ý kiến ông hiện 
nay ra sao?” Ông trả lời: “Tôi không dám nói là không 
có ma nữa, việc này khoa học hiện nay vẫn chưa giải 
thích ñược”. 

Căn cứ vào ông Dương Âm Duy cư sĩ ở Vô Tích, 
là bạn rất thân với ông Cát Cương, cũng có hỏi ông về 
việc này, mới biết rằng quả là việc không sai.  

 

Người biên tập  
Giác Hữu Tình tháng 7 năm 35(1946) 
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 Bức Thư Một Vị Quan Tốt  

Gửi Cho Con 
(Sự thực về nhân quả hồn ma) 

�� 
 

hân quả báo ứng, quả thực không sai, ta nói 
ra ñây sự thực của một hai chuyện mắt thấy, 

ñể  nói ñể con biết. Một nữ sinh tên là Vương Lương 
Tiên, người làng Tân ðiếm, huyện Vĩnh Xuyên, mùa 
Xuân năm Dân Quốc 29 (1940) vì Cha cô ngăn cản Cô 
cùng Trương Hồng Tùng, một thanh niên cùng làng 
hiện ñang tu nghiệp ở trường ðạt Lập Thành ðô, yêu 
nhau. Một ngày nọ, Cha Cô ñang lau súng ở nhà khách, 
Cô ở trong phòng lấy ra một khẩu súng trường, bắn sau 
lưng giết chết người Cha. Lúc ñó là lúc vừa ăn xong 
cơm buổi sáng, Mẹ Cô ra vườn hái rau, các công nhân 
làm giấy ñến xưởng làm việc. Ở nhà chỉ còn hai Cha 
con, sau khi bắn chết Cha, Cô ñem súng ñể lại chỗ cũ, 
rồi hô lớn lên là Cha Cô lau súng vô ý nổ cò bắn chết. 
Sau khi các nhà chức trách ñịa phương ñến khám 
nghiệm, thì thấy khẩu súng lục tháo ra ñể vương vãi 
trên bàn, vào phòng khám thấy khẩu súng trường, nòng 
súng còn nóng, lượm ñược vỏ ñạn ñem so sánh thì thấy 

N 
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giống nhau, bèn báo cho quan kiểm tra trinh sát và khởi 
tố. Cô này người trắng trẻo ñẹp ñẽ, nữ công rất giỏi và 
có tài hùng biện, viện lẽ ñem khẩu cung khai với nhà 
chức trách ñịa phương là Cha cô lau súng vô ý làm nổ 
cò bị bắn chết, ñổi thành Cha Cô bị có người cầm súng 
mưu hại (Xảy ra chuyện này trước mấy hôm có phỉ ñồ 
ñến mưu hại, cả làng ñều biết việc này). Sau hai lần xét 
xử, các ñiều tra viên và các viên chức cứu xét tìm hiểu, 
mà chưa dám phán ñoán và quyết ñịnh. Cho ñến tháng 
5 năm Dân Quốc thứ 30 (1941) tôi ra lệnh cho ông 
Viện Trưởng Vĩnh Xuyên, nhưng một phán ñoán viên 
kém năng lực. Vụ án này sau lại qua ông Viện Trưởng 
Tự Hành thẩm xét, cũng chưa dám phán quyết. Tôi ñọc 
kỹ hồ sơ vụ án, nhà này chia làm ba gian, nạn nhân 
ngồi ở gian giữa lau súng, mặt nhìn về ñằng trước, 
ñằng sau không có cửa sổ. Hai gian nhà bên phải và trái 
thì nhìn thấy. Trong sân có hành lang ñi thẳng vào nhà 
bếp. Cô bị cáo khai là nghe có tiếng súng ở nhà bếp bắn 
ra. Vết ñạn bắn vào sau lưng, nếu là người ngoài lại 
ñến ám sát thì phải tự mang súng bắn ñằng trước, chứ 
sao lại phải vào gian thứ hai lấy súng? Như vậy thì nạn 
nhân sẽ phát giác, bằng không khi bắn xong, tên sát 
nhân tất phải ñem cả súng chạy trốn, tại sao lại ñể súng 
lại? Lý do này rất chính xác. 

Ngày hôm sau ñem ra tòa xét xử vụ án này. Căn 
cứ vào những lý do kể trên mà chất vấn, Cô Vương 
Tiên tuy có tài hùng biện cũng không thể chối cãi ñược. 
Ta bèn ôn tồn khuyên giải rằng: “Cha con là thiên tích, 
Cô bị Trương Hồng Tùng gạt, tôi ñã nhờ nhà chức 
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trách ở Thành ðô bắt giam y. Hiện nay y ñang giữ 
nguyên Tại ðào. Xét trong hòm của y có hình Cô mười 
tám tấm. Nay cho cô xem”. Vương Lương Tiên xem 
xong nước mắt nhỏ giòng. Thím của cô Tiên ở bên 
cạnh lớn tiếng kêu là: “Vương Lương Tiên, thật là quả 
báo nếu gặp quan thẩm phán sáng suốt.”  

Tôi vì công việc bận và vì thận trọng vụ án này, 
nên chưa vội kết án. ðêm ñó ta nằm mơ xử vụ án này, 
tuyên trước pháp ñình là “Vương Lương Tiên giết hại 
Cha mình, là người trực hệ huyết thống, bị án ñồ hình 
tù vô kỳ hạn và tước ñoạt quyền công dân chung thân”. 
Lúc ñó có vài người mặc áo dài nói rằng: “Xử rất ñúng, 
xử rất phải, rất tài tình”. Vài hôm sau, ở trên bộ công 
Diêu Trấn Giáp, là chuyên viên cứu xét ñến nhận chức. 
Diêu năm Dân Quốc 28 ñỗ rất cao, năng lực cũng khá, 
tiếp nhận nghiên cứu vụ án này. Sau hai lần thẩm vấn, 
nói với ta rằng: “Vụ án Vương Lương Tiên bị oan. Tôi 
muốn là phiên tòa sau sẽ tuyên án là vô tội” (Vương 
thường may quần áo trẻ em cho Diêu phu nhân, hàng 
ngày chuyện trò với Diêu phu nhân). Ta ñem ý kiến của 
ta nói cho y nghe, y cũng không chịu nghe. Ta vì bảo 
trì tinh thần ñộc lập của thẩm phán nên nói là y hãy 
châm chước cho kỹ.  

Cách phiên tòa chỉ còn một ngày, Diêu lại nói với 
ta Vương Lương Tiên bị oan, câu nói của Cô thực có 
lý, Cha Cô bị bọn giặc giết hại không sai. Buổi chiều 
ñó Diêu tự nhiên từ trên lầu ngã lăn xuống, lớn tiếng 
kêu có ma, vừa nhảy vừa chạy. Trên ñầu máu chảy 
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không ngừng. Vực y vào phòng tôi, khi tỉnh lại nói: 
“Có ma kêu oan và nhiều bộ mặt kỳ lạ mắt giận dữ trợn 
trừng nhìn tôi”. Ba ngày liền, ngày ñêm ñều phải cử 
người coi chừng y, và lấy dây trói chặt chân tay Cô lại 
không thể ñộng ñậy ñược, nhưng miệng thì luôn luôn 
lớn tiếng kêu là có ma. Ngày thứ tư phải trói chặt, 
mướn người ñưa y ñi bệnh viện thành phố (Lúc ñó 
pháp ñình ở Lai Tô). Diêu tỉnh lại dần dần. ðiều trị một 
thời gian, y vẫn còn lúc tỉnh lúc mê. Tôi vì không có 
người phụ, ñành phải tự mình kết án. Lúc Vương giết 
Cha chưa ñầy 18 tuổi, nên tôi xử nhẹ giống như nằm 
mơ mấy hôm trước. Sau khi kết án Diêu mới tỉnh hẳn 
lại, không còn kêu gào như mấy hôm trước. ðêm ngày 
thứ năm, chỉ có mình tôi, sau khi tụng Kinh lễ Phật 
xong, ta ñi bách bộ ở sân, bỗng nghe có tiếng ñộng phát 
ra ở phòng vị Chấp ðại Viên. Ta kinh hãi nhìn thì thấy 
cửa vẫn khóa, bèn gọi người ñến mở khóa vào xem, 
thấy bức tường phòng giam bị khoét một cái lỗ to bằng 
miệng chén. Thì ra ñó là tiếng ñộng Vương Lương Tiên 
có ý ñồ vượt ngục mà ra. Sau ñó Vương chống án, bèn 
giải ñi ðồng Khánh. Ba lần thâm xét chống án ñều bị 
bác bỏ. Vương lại vượt tường ñịnh tẩu thoát, nhưng bị 
bắt. Người nữ quản ngục khóa chân tay Vương ñến nỗi 
chảy máu, chừng một tháng sau, vì không chịu nổi sự 
kham khổ mà chết trong ngục. 

Nhưng xét kỹ việc này, thì ra là cha cô trước kia 
cũng là ñầu ñàn thổ phỉ, cướp của giết người, lại kiếm 
ñược tiền rồi về mở xưởng làm giấy, ñồng ñảng thường 
ñến quấy nhiễu nên Cha Cô mua một khẩu súng trường 
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ñể phòng thân, cất phòng bên. Sau lại mua thêm khẩu 
súng lục, giữa lúc  Cha Cô ñang lau chùi thì bị con gái 
lấy súng trường bắn sau lưng mà chết (ðó là nhân quả). 
Vợ y mỗi ngày niệm Phật, con gái thấy vậy ñã mắng 
Mẹ là mê tín. Nghe nói người Mẹ nay ñã xuất gia tu 
hành. 

ðiều thứ hai là ðặng Bách Xuyên giết ðặng Khả 
Khâm. Tuổi con còn nhỏ nên không biết rõ chuyện này. 
Khả Khâm là ñảng viên cộng sản, hoạt ñộng ở làng ta. 
Khi Hồng quân ñi qua, Thổ hào rất ghét. Bách Xuyên 
gian ngoan ñược quản lý Hội ðường. Giòng họ Khả 
Khâm nhận ñịnh hiếm hoi, thường bị bắt nạt. Lúc ñó 
cộng ñảng có thế, Khả Khâm nở mày nở mặt. Khi quan 
Quốc Dân ðảng ñi qua, Bách Xuyên tiếp ñón ở Hội 
ðường, khi rượu ñã ngà ngà say nói với mọi người 
rằng: “Khả Khâm là cộng sản, XX bị hại cũng là bởi y, 
nếu tôi còn trẻ thì tôi liều mạng với y, tụi bay không 
dám”. ðặt lời kêu gọi xúi giục, Bách Xuyên lại nói 
thêm rằng: “Tụi bay có can ñảm thì ra tay, nhưng là các 
người tự ñộng, không dính dáng ñến tôi”. Mọi người 
xúm lại trói chặt Khả Khâm, buộc vào hòn ñá lớn rồi 
dìm xuống gốc bụi tre dưới sông. Bách Xuyên lại nói 
thêm rằng: “Cắt nhổ cỏ phải nhổ tận rễ, vợ Khả Khâm 
tên là Bảo Cơ hiện ñang có mang, sợ sau này nó sẽ báo 
thù”. Mọi người ñổ xô ñến nhà Khả Khâm, nhưng khi 
ñó Bảo Cơ ñã chạy trốn, ñến bờ Bào Cốc Lâm sinh ra 
một ñứa con, bỏ con lại chạy lấy mạng. Sau ñứa con bị 
chó cắn chết. Bảo Cơ chạy ñến Vũ Xương cầu khẩn 
ông Thạch Anh làm việc ở Bồ Kiến Thiết minh oan, 
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ñược Thạch Anh giữ lại ñể giúp việc nhà. Lúc ñó ta và 
Mẹ con ñến Hoàng Ni Cương Nam Kinh, hơn tháng 
sau ta ñến Vũ Xương gặp Thạch Anh. Bảo Cơ khóc lóc 
nói rằng: “ Xin báo thù hộ chồng y”. Ta ñưa Bảo Cơ 
ñến Dương Tân Hội Quán, hứa sẽ tìm cách giúp. Ngày 
thứ ba, hơn mười người bị Bách Xuyên ép bức ñến, và 
hơn mười người bị Bách Xuyên xúi giục cũng ñến, tất 
cả ñều nói hết sự tình. Ta suy nghĩ, chừng 2 tiếng ñồng 
hồ sau, ta bảo mười người phản ñối Bách Xuyên hãy về 
nhà, ở lại ba người. Còn những người bị Bách Xuyên 
xúi giục cũng về. Tôi nói với họ, việc này là vụ án 
mạng các người nghe Bách Xuyên xúi giục làm việc 
ngu dại, nếu biết tội phải gom góp một số tiền ñem ñến 
ñể ta dàn xếp.” Mọi người ñều nhận lời. Ta cho họ tạm 
về nhà. 

ðêm ñó, ta dạy bảo họ ba người còn lại kế hoạch 
và nói: “Sự việc chẳng may lại xảy ra ở làng ta, nếu 
không giải quyết khéo léo thì không còn mặt mũi nào 
mà nhìn thấy mặt Tổ Tiên. Ba người các anh nếu theo 
ñiều ta thì sự việc thế nào cũng xong”. Cả ba người ñều 
ñồng ý nghe lệnh. Ta nói: “Các anh ba người hãy về 
nhưng không ñược về nhà mình, hãy ñến ở nhờ nhà 
người quen làng bên, ñợi ñến ngày X tháng X ở Hội 
Quán có Tính Số và uống rượu, thì ba người hãy xông 
vào, hô lớn lên là bắt giặc, nhưng chỉ bắt một mình 
Bách Xuyên thôi, không liên can ñến các người khác. 
Tôi cam ñoan với các anh mọi việc sẽ thuận lợi”.  
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Ta lại chuẩn bị cho họ một tờ Sự Vụ Lệnh, trong 
nội dung viết là áp giải phạm nhân ðặng Bách Xuyên 
ñến Vũ Xương thẩm vấn, trên ñường nếu có cảnh sát 
khám xét thì có giấy chứng minh. Ta dặn dò kỹ ba 
người này do Vĩnh Trác chỉ huy về Từ Khẩu. ðêm ñó 
ñến bắt Bách Xuyên trong tiệc rượu ở Hội Quán không 
ai dám ngăn cản. Khi Vĩnh Trác giải Bách Xuyên ra 
khỏi cửa Hội Quán, thì nghe Bách Xuyên kêu lớn lên 
rằng: “Khả Khâm ñến rồi! Không xong ñâu, ta chết 
mất”. Trác hỏi: “Khả Khâm ở ñâu?” Bách Xuyên trả 
lời: “Ở ñằng trước kia kìa. Ta lầm rồi Khả Khâm ơi. Ta 
biết lỗi rồi. Ta sẽ mở ðạo Tràng mời Thầy siêu ñộ cho 
anh, hãy tha thứ cho tôi. Mẹ tôi năm nay trên 70 tuổi, 
ñáng thương lắm”. 

Vĩnh Trác thấy vậy biết là mọi việc thuận lợi, bèn 
ra lệnh cấm y nói năng, ngoan ngoãn lên ñường. Thuận 
lời ñến Vũ Xương dàn giải, từ ga xuống xe, Bảo Cơ 
túm lấy Bách Xuyên kêu oan, cho ñến cảnh bị tư lệnh 
bộ lập tức thẩm vấn rồi giam lại. Bách Xuyên là cháu 
của Từ Thu Nông, Thu Nông là bạn học với nhiều 
người họ ðặng, và cũng là quen biết nhiều. ðến Vũ 
Xương, tìm gặp ta nói là Mẹ y chỉ có một ñứa con. “Tử 
tội có thể miễn, nhưng phải tù từ năm năm trở lên, 
mười lăm năm trở xuống.” Ta không nói thêm nữa. Kết 
quả bị kết án bảy năm tù. Ta ñem số tiền của các tòng 
phạm lập ðạo Tràng ma chay và lập bia cho Khả 
Khâm. Hai năm sau, vợ y là Bảo Cơ tái giá lấy người 
họ Trần. Trong việc này có dính chút ít nhân quả. Vợ 
Khả Khâm bất hiếu với Mẹ chồng và cũng vì sự bất 



ðịa Tạng Bồ Tát Linh Cảm Lục 203 

hiếu của Khả Khâm mà tự tử. Còn Khả Khâm cũng vì 
bất hiếu và Bảo Cơ xúi giục, Khả Khâm.  Sau ba năm 
Bảo Cơ lấy chồng khác, lấy người họ Trần, bị loạn 
quân giết chết. Bách Xuyên ở trong ngục, nhờ người 
ñến xin, ta nói: “Anh ở trong ngục chỉ cần phải niệm 
Kinh Quan Âm Bồ Tát, thế nào cũng có ngày thoát 
nạn”.Lúc ñó tôi thực không biết Phật pháp, thấy người 
ñến xin thì ứng khẩu nói vậy thôi, mục ñích là ñể khích 
lệ mà thôi. Kết quả Bách Xuyên tù mấy năm thì ñược 
tha về nhà, sinh ñược một ñứa con trai thì mất. Còn con 
y không biết có còn hay không, cho ñến nay vẫn chưa 
có tin tức gì. 

Ta lại nghe lời Mẹ con cho hay, ñêm nằm mơ thấy 
Khả Khâm ñến cám ơn. Mẹ con bảo y nên ñi cám ơn 
chú Bình Trọng. Y ñáp: “Chú ấy ñang thịnh vượng, tôi 
không dám gặp”, nói rồi vái dài rồi biến mất.” Bình 
sinh của ta thấy rất nhiều sự thực về báo ứng, nay cử ra 
hai vụ án Vương Lương Tiên và ðặng Khả Khâm ñể 
làm sáng tỏ sự xác thực của luật nhân quả. 

Theo lời Soạn Giả: Ông ðặng Bảo Tôn, tự là Bình 
Trọng, người huyện Dương Tân, tỉnh Hồ Bắc, năm nay 
58 tuổi, tốt nghiệp tại trường Pháp Chính chuyên môn 
Giang Tô, ñã từng giữ những chức vụ Lục Sự ở 
Thượng Hải và Nam Kinh, Pháp Viện tối cao hình sự. 
Viện Trưởng ñịa phương ở Vô Hồ và Vĩnh Xuyên, là 
người rất liêm khiết. Ông tới ñâu thì các tội nhân bị oan 
uổng ñược tháo gỡ rất nhiều. Ông là một Phật giáo ñồ 
rất thành tâm, hiện ở số nhà 18 ñường Lư Châu, Vĩnh 
Xuyên, tỉnh Tứ Xuyên. Ông Hoan Chương hiện làm 
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việc tại xứ này, Công Ty Dân Sinh ở khu ðông ñường 
ðại Minh Lộ, nhờ ông cho xem bức thư này, ñăng tải 
trên Giác Tín Nguyệt San số tháng 7. Tôi căn cứ vào 
một phán quan ñịnh trái phép gỡ tội cho kẻ phạm tội 
giết Cha, thì bị ma ñến quấy nhiễu, nhảy nhót trên lầu. 
Còn người quan thẩm phán làm việc theo lẽ phải, rộng 
lượng phán quyết, thì ñêm nằm mơ thấy ma ñến khen 
ngợi. ðó là linh hồn của ñám ma quỷ về vụ án họ 
Vương. Vương Lương Tiên ñã tuyên án miễn chết, 
nhưng nghiệp chướng thúc ñẩy, hai lần khoét tường 
ñịnh vượt ngục, ñể ñến nỗi chịu không nổi sự dày vò 
hành hạ mà chết trong tù, ñó cũng là do ma quỷ gây ra. 
Cha Cô trước làm tướng giặc, giết hại nhiều người, sau 
cùng bị chính con mình giết chết, ñó là báo ứng rõ rệt. 
ðặng Bách Xuyên bị giam, mở mắt ra là thấy ma quỷ 
hiện ñến. Còn Mẹ và Vợ của Khả Khâm cũng ñều có 
tạo ác, ñều bị quả báo. ðó là sự thực xảy ra rất gần ñây. 
Nêu ra ghi lại mọi chuyện này ñể gây lòng tin tưởng. 
Tường tận ghi rõ những chuyện này ñể biết rõ sinh tiền 
Cha con nhà họ ðặng và nơi ăn chốn ở của Cha con họ 
ðặng. Bức thư này có hiệu lực hơn các bút ký của cổ 
nhân trăm ngàn lần, nên ñăng tại cuối phụ lục của cuốn 
ðịa Tạng Linh Cảm Lục, ñể ta biết lời nói của ðịa 
Tạng Bồ Tát quả thực ñáng tin lúc tụng kinh ðịa Tạng, 
ñể ta luôn luôn có lòng cảnh giác, ñể tránh những ñiều 
ác mà làm việc thiện. Nếu vậy thì thiên hạ ñược thái 
bình. 

             Nhiếp Vân ðài cẩn thức 
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Khuyên Nên Nương Vào Việc  
Hành Trì kinh ðịa Tạng 

(Phụ Tu Trì Phương Pháp) 

 
Nhiếp Vân ðài 

�� 
 

ó người nói thời ñại Nguyên Tử này còn tiêu 
cực nói chi ñến Phật pháp ư ? Duy vật thời 

ñại còn nói ñến duy tâm Phật pháp ư ? Tôi trả lời là:  
tác dụng của nguyên tử năng có thể ñem một thành thị 
hóa thành vô, có thể nói là tích cực ư? Phật pháp là một 
bờ lũy kiên cố, bảo vệ nhân loại an toàn và hòa bình, có 
thể bảo chứng ở trong xã hội có nhiều người có chính 
nghị, ñồng tình, trọng lòng, khinh tư, tránh làm những 
việc ác như phạm tội, tranh chấp rồi giết hại nhau. Do 
ñó Phật pháp vô hình chung tiêu trừ mọi tai ương và hư 
hao. ðó không phải là sự tích cực chân chính ư ? 

Phật pháp chính là nói về duy tâm. ðiều trọng yếu 
nhất là ñả thông tư tưởng, coi nhẹ việc tự ngã, phổ lợi 

C 
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cho nhân loại và chúng sinh. Triển khai trăm ngàn năm 
lịch sử. Những người có tiếng trọng Phật học, hoặc là ở 
trong chính phủ, hay thấy người khổ não và ñáng 
thương mà bố thí, ñó tức là vô tướng, ñó tức là ñại từ 
tâm chân thật, ñó tức cảnh ñịa của Phật, Bồ Tát, tức là 
ðại Thừa chính tông. Phật pháp căn bản là không phân 
biệt lớn nhỏ, là tùy theo tâm lượng của mọi người. 
Cũng cùng một chuyện bố thí, có kẻ bố thí ngàn vàng, 
nhưng công ñức ít, có kẻ bố thí một ñồng tiền nhưng 
công ñức lại lớn. Có một thiếu nữ vì Mẹ mà phát ñại 
thệ nguyện, thành Bồ tát chứng chánh quả. Cho nên 
Phật pháp ðại Thừa, ai cũng có thể học ñược, chỉ cần 
có lòng làm lợi ích cho người, thực lòng Từ Bi, không 
một chút nào tạp nhiễm, tức là ðại Thừa Phật pháp. 
Mọi ñiều này ở trong ðịa Tạng Kinh chỉ bảo rất minh 
bạch. Cho nên những công ñức nhỏ này cảm ứng rất 
mầu nhiệm, nhất là trong thời kỳ mạt pháp, nghiệp 
chướng rất nặng, chúng sinh bớt khổ ñược an. Trong 
thời ñại này, ñại ña số người không tin có quỷ thần, 
cũng không tin có sự nhân quả báo ứng. Tôi cũng 
không dám khuyên can, nếu còn những người sẵn có 
thiện căn, còn có thể phát tâm tu trì theo Kinh, tất có 
cảm ứng, sẽ ñược nhiều lợi ích.  

Sở dĩ tôi sưu tầm các sách ðặc San, có ñăng tải 
các sự linh cảm gần ñây, mục ñích là ñể chứng minh. 
Mong các ñọc giả ñọc bài viết này, ñừng nên coi 
thường. ðó là lời cầu khẩn thiết tha của tôi vậy. 
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Phương Pháp Tu Trì 
(Vì người sơ cơ mà chỉ dẫn) 

�� 
 

 - Thờ cúng bằng hình, ñóng khung lồng kính hình 
Bồ Tát ñể cung phụng. Nếu nhà hẹp không có phòng 
tiếp khách thì ñành treo hình bên cửa sổ trong phòng 
ngủ, hoặc nơi thanh tịnh, sớm tối thắp một nén hương 
và lễ bái. 

- Người có thể tụng kinh thì mỗi ngày tụng 1 cuốn 
kinh, ba ngày tụng hết toàn bộ, hay mỗi ngày tụng hết 
toàn bộ, tùy theo thời gian của từng người. Nếu có việc 
gì cầu xin thì phát nguyện ñọc bấy nhiêu bộ, tự mình có 
thể quyết ñịnh, phải trần tình phát nguyện rõ ràng trước 
Bồ Tát. 

- Người không biết ñọc kinh thì chỉ cần xưng niệm 
Nam Mô ðịa Tạng Vương Bồ Tát bảy chữ Thánh hiệu, 
mỗi ngày ngàn lần. Nếu thời gian không cho phép thì 
niệm ñọc một hay hai trăm biến cũng ñược, nhưng phải 
thành kính, ít nhất cũng có cảm ứng. Nhưng nếu không 
thật lòng quy y, chỉ muốn gọi là thử coi, thì chắc khó 
mà có cảm ứng. 
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- Tuy không cần thực hành việc ăn chay, muốn 
cầu ích lợi thật thì mỗi tháng giữ sáu ngày ăn chay 
(Vào ngày mùng 8, 14, 15, 22, 29 hoặc 30 và mùng 
một âm lịch), hay thập trai (Vào các ngày mùng 1, 8, 
14, 15, 18, 23, 24, 28, 29 và 30) không thể thiếu ñược. 
Nếu phục vụ tác ngoại không thể tự chủ ñược, khó mà 
thực hiện ñược, nhưng nếu có thể làm ñược thì nên cố 
gắng mà làm và khuyên mọi người trong nhà phải cùng 
chung một lòng hợp tác theo ngày ấn ñịnh mà ăn chay, 
ngày thường cần nhất là không nên sát sinh. 

- Ngày thường niệm Phật hay Quan Âm Thánh 
hiệu. Ngoài ra niệm ñọc thêm ðịa Tạng Kinh hay xưng 
Thánh hiệu cũng ñược. 

- Người thường chỉ biết cầu xin tránh tai họa và 
ñược phước, ñó là Phật pháp cho phép, nên biết rằng ơn 
có ứng nghiệm, tự tạo việc trừ nạn mà ñược phước, cho 
nên mỗi ngày ñọc kinh xong thì hồi hướng, thành tâm 
cầu xin Bồ Tát gia hộ ñể ñược mở mang trí tuệ thấy 
biết chơn chánh, phát tâm Bồ ðề, mở lòng từ bi, 
thường cầu nguyện, bốn ñiều này là con ñường chính 
cầu xin tránh tai họa và ñược phước. Tôi ñại khái nói rõ 
thế nào là mở mắt trí huệ. Người ñời chỉ thấy những sự 
sai lầm và tội lỗi của người khác, nhưng không nhìn 
thấy sự sai lầm của mình ñã làm. Như vậy chỉ là sự ngu 
si của biên kiến. Trái lại chỉ thấy lầm lỗi của mình mà 
không nhìn thấy sự sai trái của người khác, ñó là mở 
mang trí huệ của mình vậy.  
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Người ñời luôn luôn nghĩ ñến tự lợi ích kỷ, chỉ 
cầu hưởng dục lạc, cho ñó là trí khôn, không biết ñó 
chính là ngu si. Ngược lại lấy lòng tư lợi dục lạc của 
mình, làm lợi ích cho người khác, cho là có lợi cho 
mình ñó mới là mở mắt trí tuệ. ðó là sự phát tâm Bồ 
ðề. Lòng Bồ ðề tức là sự giác ngộ. Thế nhân nhận họa 
là phước, cho hại là lợi, ñó chỉ là sự trước mắt, không 
thấy ở mai hậu. ðó tức là mê, nhận ra sự mê lầm ñã 
qua tức là ngộ. Giác ngộ tức là Phật.  

Ngoài ra, chẳng phải là Phật pháp, ñó chỉ là người 
chánh tri kiến, ñầy lòng tin ở nhân quả là xác thực, 
không ñể cho tục kiến và tà kiến lay ñộng, có từ tâm 
thương người. ðây là căn bản của mọi phước ñức. ðại 
khái tất cả những người có lòng từ tâm thương người 
ñều là những người có trí huệ cao cả. Những kẻ phước 
ñức mỏng manh, thế nào cũng thiếu lòng ñồng tình. 
Chúng ta chỉ cầu phước báo, nếu ñối xử với mọi người  
thiếu lòng từ tâm và thương người, thì ñó là ñi trái 
ngược với Phật pháp. Những sự cầu xin của chúng ta 
khó mà mãn nguyện. Bốn sự việc kể trên, nếu có thể 
luôn luôn ñể trong lòng cầu xin Bồ tát phù hộ, trong 
lòng lúc nào cũng hằng nhớ niệm, ñó tức là phước ẩn 
song tu, phù hợp với trong lòng, tự nhiên cảm ứng rất 
nhanh, và sở nguyện sẽ ñược thành tựu. Hai chữ “Nam 
Mô”, ý dịch là quy mạng, hoặc gọi là quy y. Khi niệm 
Phật và xưng danh hiệu Bồ Tát cần phải ñể trong lòng 
là quy mạng Bồ Tát, thì trong tâm mình tự nhiên lòng 
thành khẩn sẽ ñến. Phật, Bồ Tát dùng pháp giới ñể làm 
thân. Pháp giới không có không gian và thời gian (Bao 
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quát là quá khứ, hiện tại và tương lai). ðó là một danh 
từ hợp nhất. Xưng danh hiệu Phật, Bồ Tát, tức là tâm 
hòa hợp với toàn thể pháp giới. Cho nên có một uy lực 
vô thượng cảm ứng rất mạnh mẽ. Có ý nghĩa là Phật 
pháp chứng quả, tức thoát ly thần  thức trong cái thân 
nhỏ bé này, mà ấn chứng pháp giới cái thân lớn. Trong 
Kinh Kim Cang nói rằng: “ Phật nói chẳng phải thân, 
ñó là thân lớn vậy.” Nghĩa là chẳng phải là cái thân 
thần thức, chẳng phải là cái thân phàm nầy, mà có thể 
thành ñại thân ñược. Thiên Thần, quỷ thần chỉ là cái 
thân thần thức, chưa ra khỏi ba cõi (Dục giới, sắc giới 
và vô sắc giới) sánh  với cảnh giới Phật và Bồ Tát rất 
khác xa. 
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Phụ Lục 
Ghi lại việc ñọc ðịa Tạng Bồ Tát  
bổn nguyện Kinh Linh Cảm Lục 

 
Lý Văn Khải 

�� 

 
ảnh lễ thập phương tam thế Phật, nhất thiết 
Bồ Tát Ma Ha Tát.  

ðệ tử Tuệ ðằng (Pháp danh của tôi), từ ngày phát 
tâm tụng ñọc ðịa Tạng Bồ Tát Bản Nguyện Kinh và 
xưng Thánh hiệu ñến nay, có sáu ñiểm linh cảm chưa 
dám tỏ bày. Gần ñây có Tạ Trứ Trần lão cư sĩ ở ðài 
Nam phát tâm in lại cuốn ðịa Tạng Bồ Tát Linh Cảm 
Lục, lại thêm Trần A Nam cư sĩ gửi thư ñến nhắn nhủ 
ñem 6 ñiều linh cảm ghi in ra ñể ñem lại ích lợi cho 
người ñời. Văn Khải tôi tự biết nghiệp chướng nặng, trí 
huệ kém, học thức thô sơ, lại viết lách kém cỏi, không 
dám nhận lời. ðệ Triệu cư sĩ lại gửi thư ñến thúc giục, 

ð 
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nể tình không thể thoái thác ñược, nay ñành phải viết 
mấy lời sơ thuật như sau: 

Tháng 7 năm Dân Quốc thứ 44 (1955) âm lịch 
ngày 30, trong lúc tản sáng tôi nằm mơ thấy Mẹ tôi, 
cầu cho ñược siêu ñộ. Buổi sáng hôm ñó tôi liền lên 
ngay Thiện ðạo Tự ở ðài Bắc, tham gia ðịa Tạng Pháp 
Hội, xưng Thánh hiệu và ñọc Kinh cùng mọi người. 
Sau khi pháp hội viên mãn, tôi ñem chuyện nằm mơ kể 
cho bạn tôi nghe. ðạo hữu ñó nói cho tôi nghe là: 
“Chúng ta nếu muốn cầu siêu cho Cha Mẹ, cần phải 
phát nguyện ñọc tụng ðịa Tạng Bồ Tát Bản Nguyện 
Kinh”.Tôi tức thì ñến trước tượng Bồ Tát ðịa Tạng. 
ðảnh lễ phát nguyện rằng: “Từ hôm nay trở ñi, con 
phát tâm tụng ñọc ðịa Tạng Bồ Tát và xưng Thánh 
hiệu. Trong một tháng ñọc hết 24 cuốn Kinh, xưng tụng 
Thánh hiệu mười vạn tiếng, lấy công ñức này cầu xin 
cho Mẹ con ñược siêu ñộ.” Thấm thoát cho ñến nay, 
tụng ñọc Kinh và xưng Thánh hiệu ñã hoàn tất, không 
hiểu rằng Mẹ tôi ñã ñược siêu ñộ hay chưa, ñến nay 
vẫn chưa có cảm ứng gì. Tự biết rằng nghiệp chướng 
kiếp trước và kiếp này rất nặng, nếu không phát ñại 
nguyện thì không thể ñược, cho nên lần thứ hai tôi lại 
phát ñại nguyện rằng: “Từ tháng 9 năm Dân Quốc thứ 
44 âm lịch nhằm ngày mùng 1 trở ñi, ñến năm Dân 
Quốc thứ 45, ngày 30 tháng 7 âm lịch, con tái phát 
nguyện ñọc ðịa Tạng Bồ Tát Bản Nguyện Kinh 500 
cuốn, mỗi ngày xưng tụng Thánh hiệu 1000 lần, và 
thực hành những việc lành như hộ sinh và phóng 
sinh”.Từ ñó hàng ngày tôi nhớ làm chuyện này không 
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dám biếng trễ. Trong ðịa Tạng Bồ Tát Bản Nguyện 
Kinh, phẩm Như Lai Tán Thán có ghi rằng: “Này Phổ 
Quảng người xử dụng thần lực, nếu là quyến thuộc ñến 
trước tượng Chư Phật, Bồ Tát, chí tâm tự ñọc Kinh này 
hoặc thỉnh người khác ñọc ba lần hoặc bảy lần, nếu là 
quyến thuộc trong ác ñạo, khi ñọc xong không kể số 
lần, sẽ ñược giải thoát”. Tôi lại thấy phẩm thứ 12 là 
Kiến Văn Lợi Ích phẩm nói rằng: “Lại nữa Quan Thế 
Âm Bồ Tát! như có kẻ thiện nam, người thiện nữ trong 
ñời sau muốn cầu hiện tại, vị lai trăm nghìn ức lần lời 
nguyện, trăm nghìn  ức lần công việc thì nên quy y 
chiêm lễ, phụng thờ hình tượng ðịa Tạng Bồ Tát”.Lúc 
ñó mọi nguyện cầu sẽ ñược toại nguyện. Tôi ñọc xong 
hai phẩm này lòng ñau như cắt, nước mắt nhỏ ròng, 
sám hối mình học Phật quá muộn, ñọc Kinh quá trễ. 
Kiếp trước ñời ñời, Cha Mẹ tôi và lục thân quyến thuộc 
luân chuyển lục ñạo, chịu nhiều sự ñau khổ vô biên. 
Tôi bèn phát ñại nguyện lần thứ ba rằng:  

ðiều thứ nhất: “ðệ tử Tuệ ðằng, thành kính ñọc 
Kinh và tụng niệm Thánh hiệu, nguyện cầu Nam Mô 
ðịa Tạng Vương Bồ tát Ma Ha Tát ðại Từ ðại Bi ðại 
Trí ðại Huệ ðại Nguyện ðại Lực, cứu ñộ ñời ñời kiếp 
trước cho Cha Mẹ của con sớm ra khỏi khổ luân, kiếp 
này Cha Mẹ con sớm sanh Cực Lạc”. 

ðiều thứ hai : “Cầu Bồ Tát ðại Sĩ gia bị phúc phù 
hộ cho họ, ðệ Tử xin học ngôn hành của Bồ Tát, một 
lòng Từ Bi ñể giải trừ mọi ác nghiệp kiếp trước và kiếp 
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này, tăng trưởng trí huệ, mọi việc cát tường và cầu cho 
hai ñứa con tương lai ñược thuận lợi.” 

Từ ngày phát nguyện sau ba bốn tháng, lần lượt 
hiện ra mọi sự linh cảm do ðại Sĩ ban ơn. ðiều thứ 
nhất là tôi bị chứng bệnh ngoài da, ñến tuổi già mà vẫn 
chưa khỏi, ngứa ngáy khó chịu, thuốc gì chữa cũng 
không khỏi. Từ sau khi ñọc Kinh thì thấy khỏi dần. 
ðiều thứ hai là con tôi tên là Tường, sau khi ngưng 
buôn bán ở Hương Cảng, con dâu bị ốm luôn nên nhất 
quyết ñến ðài Loan ñể tìm việc làm, thì nhận ñược giấy 
nhập cảnh, ñang chuẩn bị khởi hành thì có một thương 
gia ở Hương Cảng ñang thiếu người làm, nên ñược 
tuyển dụng vào làm. Bệnh của con dâu cũng khỏi hẳn. 
ðiều thứ ba là ñứa con khác của tôi tên là Trạch, làm ở 
một công ty Hương Cảng, học hàm thụ tốt nghiệp ñại 
học của Hoa Kỳ về ngành ñiều chỉnh không khí, vừa 
lãnh bằng xong. ðang lúc có một công ty khác muốn 
mướn một viên chức về ñiều chỉnh không khí, con tôi 
bèn làm ñơn xin việc. Khi ñến thi tuyển thì ñược tuyển 
vào làm. Ông giám ñốc nói: “Thí sinh hơn 200 người, 
chỉ có mình anh ñủ ñiều kiện”.  

ðó không phải là có ðại Sĩ phù hộ thì là gì? Trạch 
con tôi không thạo kế toán, ông giám ñốc lại mướn một 
kế toán viên kèm cho 3 tháng, phái ñến Công Ty Lưu 
Cầu ñể phục vụ. ðó không phải là ðại Sĩ phù hộ là gì?  
Trạch con tôi tự nghĩ cảm Hồng ân của ðại Sĩ, không 
biết báo ñền cách nào, cho nên nguyện thề hàng ngày 
ñọc ðịa Tạng Bồ Tát Bản Nguyện Kinh, trọn ñời 
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không ngưng. Ngày 17 tháng 10 năm Dân Quốc 
45(1956) ñọc hết 500 bộ Bản Nguyện Kinh, tôi tự nghĩ 
chỉ trong một ngày mà hai ñứa con tôi ñều xin ñược 
việc làm mới. ðó không phải là ñược ðại Sĩ ban cho 
linh cảm ư? ðiều thứ tư là con dâu tôi tốt nghiệp tại 
trường ðại Học Phục ðản ở Thượng Hải, nhàn rỗi ở 
nhà, ñang muốn tìm việc làm, bèn tự nguyện ñọc Kinh. 
Có một công ty nọ ở Hương Cảng muốn mướn một thư 
ký. Lúc ñó thì con tôi ñã có việc làm. Con dâu tôi tuy 
muốn tìm việc nhưng chưa vội lắm, vì bệnh mới khỏi, 
nên ñến xem cho khuây khỏa. Một nhân viên trong 
công ty phát cho lá ñơn xin việc. Con dâu tôi nhận ñơn 
rồi viết ñại thôi. Trong hơn 70 người thi xin việc thì 
con dâu tôi trúng tuyển. ðó không phải là ðại Sĩ phù 
hộ ư ? Không còn nghi ngờ gì nữa. 

ðiều thứ năm là 6 giờ chiều ngày 30 tháng Giêng 
năm 45 (1956) bỗng lúc tụng kinh tôi chợt nghĩ ñến Mẹ 
tôi ñã ñược giải thoát chưa? Tôi quỳ trước bàn thờ 
tượng ðại Sĩ, cầu nguyện rằng: “ðệ tử Tuệ ðằng, 
ngưỡng xin Bồ Tát chỉ bảo, Mẹ con ñã ñược vãng sinh 
Tịnh ðộ hay chưa?” Theo trong Kinh chỉ bảo, chí tâm 
tự ñọc Kinh này, hay thỉnh người ñọc ba biến hoặc bảy 
biến, nếu là quyến thuộc trong ác ñạo, sau khi ñọc xong 
mấy biến thì sẽ ñược giải thoát. ðệ tử ñã ñọc hết Bản 
Kinh 131 bộ, vẫn chưa ñược ðại Sĩ ra ơn, trong lòng 
rất hoang mang.  

Chúc nguyện ñến ngày thứ 3 (Ngày mùng 2 tháng 
3), vào lúc 5 giờ sáng, tôi ñang ngồi nghỉ trên giường, 
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bỗng nghe tiếng Mẹ tôi gọi tên tục của tôi: “Mau lại 
ñây, mau lại ñây”. Tôi nghe tiếng Mẹ gọi lòng rất vui 
mừng, nói lớn: “Mẹ ñã về ñấy à!” Lúc ñó lòng tôi vui 
sướng vô cùng, vội ñứng dậy ñi ra, ñi theo hướng tiếng 
mẹ gọi, phát hiện một dải ñất phong cảnh rất ñẹp, cảnh 
tượng như khung cảnh ñẹp như Di Hòa Viên. ðường ñi 
bằng phẳng như pha lê, sáng như gương, soi rõ một 
người ăn mặc như cung nữ trang phục rất ñẹp, ñang 
ñứng mỉm cười. Tôi nhìn rõ xem là ai, trong lòng nghĩ 
tất là mẹ mình, bước vội ñến gần ñể ñảnh lễ vấn an. 
Khi tôi ñến gần thì tất cả những cảnh ñẹp ñều biến mất. 
Nghĩ ra có lẽ là Mẹ mình ñã ñược sinh Thiên, tôi vui 
mừng quá rồi tỉnh giấc, thì ra là một giấc mơ. Tuy chỉ 
là một giấc mơ nhưng ñó cũng là lòng từ bi của ðại Sĩ 
báo mộng. Tôi cảm kích vô cùng. Hôm sau tôi tìm gặp 
một vị Pháp Sư, thuật lại mọi việc xảy ra trong mộng. 
Pháp Sư nói: “Không còn nghi ngờ gì nữa”, Mẹ ông ñã 
ñược sinh Thiên rồi, ñã tới thế giới Cực Lạc. Người 
ñứng bên cạnh là Bồ Tát thị hiện ñấy”. 

ðiều thứ sáu là nhà tôi nay tuổi ñã già, chưa có 
cháu, trong lòng rất buồn. Tôi nghĩ ðại Sĩ thường linh 
cảm ban ơn cho người, nên lại phát nguyện lần thứ tư 
rằng: “ðệ tử Tuệ ðằng, cầu xin Bồ Tát ra ơn ban cho 
mấy cháu.” Phát nguyện này vào tháng 3 năm Dân 
Quốc thứ 45(1956) tháng 7 năm ñó ñược tin cháu 
Tường gửi thư cho cháu Trạch báo tin chị dâu ñã có 
mang. Hết kỳ mang thai sanh ñứa con trai ñặt tên là 
Bảo Anh. Tôi ñược tin này mừng quá khóc hai lần. Nếu 
ai hỏi tại sao mà khóc? Tôi trả lời là tôi luôn luôn ñược 



ðịa Tạng Bồ Tát Linh Cảm Lục 217 

Bồ Tát phù hộ, ơn ấy vô tận. Tôi tự hỏi mình có công 
ñức gì mà báo ñền ơn này, nên vừa mừng vừa thẹn, nên 
không cầm ñược nước mắt. Văn Khải báo ñáp Hồng ân 
sâu xa này, chỉ có cách là ñời ñời kiếp kiếp hết lòng 
quy mạng kính cẩn phụng hành, hoằng dương Phật 
pháp, kiêng sát giới và phóng sinh, khuyên các ñồng tu 
và ñồng ñạo, ñọc ðịa Tạng Kinh cùng ñọc Thánh hiệu, 
cùng cầu xin cho Cha Mẹ ñời ñời sớm thoát khỏi khổ 
nạn luân hồi, và cùng cầu xin cho Cha Mẹ hiện tiền, thề 
ñồng tu Tịnh nghiệp, ñồng sinh Tịnh ðộ, ñồng chứng 
Phật quả.  

Nay Văn Khải ñọc ðịa Tạng Bồ Tát Bản Nguyện 
Kinh và xưng danh Thánh hiệu, sơ thuật 6 ñiều linh 
cảm, ñều là lời thốt ra từ trong lòng, không dám nói sai 
trái. Xin nói thêm là bắt ñầu từ ngày 30 tháng 7 năm 44 
(1955) cho ñến 28 tháng 10 năm Dân Quốc 46 (1957) 
ñọc ðịa Tạng Bồ Tát Bản Nguyện Kinh tổng cộng lại 
là 1517 bộ, tụng niệm Thánh hiệu cũng chưa hề gián 
ñoạn. Từ sau trở ñi vẫn ñọc Kinh và tụng Thánh hiệu 
không có kỳ hạn.  Phàm các vị  ñồng tu và ñồng ñạo 
hãy tin lời nói của tôi, nên sớm phát tâm ñọc Thánh 
Kinh và tụng Thánh hiệu, sẽ ñược vô lượng vô biên 
công ñức, báo ơn Cha Mẹ ñời này và ñời kiếp kiếp về 
sau. 
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ðịa Tạng Bồ Tát Linh Cảm Ký 
ðỗ Duệ Bổn 

�� 
 

ùa Xuân năm Dân Quốc 45 (1956) Lý Văn 
Khải cư sĩ khuyên tôi ñọc ðịa Tạng Kinh. 

Bắt ñầu từ hạ tuần tháng 3 âm lịch, cứ mỗi buổi sáng 
tôi ñọc ðịa Tạng Kinh một bộ, và xưng Thánh hiệu 
mấy trăm lần. Tôi tự biết mình nghiệp chướng rất nặng, 
phước bạc, trí huệ kém. Mỗi khi ñọc Kinh thì suy nghĩ 
vớ vẩn, không ñược nhất tâm niệm Phật. Nhưng trong 
vòng hai năm nay, tôi thường nằm mơ thấy linh hồn 
của các quyến thuộc và thân hữu. Chẳng lẽ Bồ Tát ñã 
cứu bạt họ, nên họ thoát khỏi khổ và ñược sung sướng? 
Những chuyện bất như ý của ñời người thì chín phần 
mười là do chúng sinh ñã trải qua vô lượng kiếp, tạo 
nên mọi ác nghiệp, nên nghiệp lực cảm ứng, tạo thành 
mọi cảnh giới phiền não.  

Tôi từ ngày ñọc Kinh ñến nay, những chuyện bất 
như ý giảm dần. Nhân tình thế sự, kẻ ñược theo ý 
muốn, nhiều người lại gặp nghịch cảnh hiện hình, có 
lúc là bởi nhân duyên sinh ra quán chiếu lý trí vô tự 
tánh, tâm sân dần giảm, sự tụng Kinh công lực mỏng 

M 
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manh, không có ñặc thù linh hiển. Nhưng riêng cá nhân 
tôi, ñược ơn phúc lợi, trong lòng nhẹ nhàng. Như thế 
chứng minh sự từ bi quảng ñại của Bồ Tát, phù hộ 
chúng sinh rất thực, không thiếu sót gì.  

ðức Thích Tôn vì Mẹ mà thuyết pháp ở cõi Trời 
ðao Lợi, phát khởi sự tận hiếu của ðịa Tạng Kinh. Sự 
thật chủ yếu trong Kinh là ðịa Tạng Bồ Tát hành 
nguyện mọi hành ñộng cứu Mẹ. Những ai ñọc Kinh 
này, trước hết phải hiếu kính Cha Mẹ coi Cha Mẹ như 
Phật sống vậy. Nếu Cha Mẹ ñã quá vãng thì phải tụng 
Kinh, làm công ñức, xin ðịa Tạng Bồ Tát cứu cha Mẹ 
thoát khổ ñược an vui. Trong Linh Cảm Lục ñã có 
nhiều sự thật chứng minh. 

Trong Kinh có nói: “Thiện nam, thiện nữ, muốn 
cầu xin hiện tại, vị lai hàng trăm ngàn ức nguyện vọng, 
trăm ngàn ức sự việc, thì cần phải quy y, chiêm lễ, thờ 
phụng, tán thán hình tượng của ðịa Tạng Bồ Tát, thì 
những sở nguyện và sở cầu ñều ñược thành tựu.” Trong 
Kinh lại có nói thêm rằng: “ðịa Tạng Bồ Tát phân thân 
ñầy hàng trăm ngàn vạn ức, hằng hà sa số thế giới. 
Trong mỗi thế giới hóa thân có trăm ngàn vạn ức thân. 
Mỗi hóa thân siêu ñộ trăm ngàn vạn ức người, hướng 
về kính tín Tam Bảo”. Vĩnh viễn lìa xa sinh tử, tới cõi 
Niết Bàn an vui. Biến hóa rộng lớn như vậy, cơ hồ như 
ñến tận hư không giới. Chúng ta ñọc Kinh của Ngài, 
quy kính ðịa Tạng Bồ Tát, là cầu mong ñược nhiếp vào 
biển nguyện Từ Bi của Bồ Tát, ñược Bát Nhã Ba La 
Mật ða.  
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ðại Nguyện ðịa Tạng Bồ Tát  
Hóa Thân 
�� 

 

hỗ ở của tôi ở số 16 Lam Gia Trang lan viên 
thuộc Nam Kinh. Bốn phía xung quanh ñều 

có hàng rào tre, ñằng trước và ñằng sau ñều có hai cánh 
cửa ra vào. Một buổi sáng vào tháng 7 năm Dân Quốc 
24 (1935) hai cánh cửa trước và sau còn chưa mở, bỗng 
có một vị lão Tăng bay ñến, ñầu ñội mũ Tỳ Lô, mình 
mặc áo xanh màu nước biển. Trước ngực có ñeo hơn 
mười chuỗi tràng hạt dài chấm ñến mặt ñất. Hai chuỗi 
tràng hạt ở cánh tay áo cũng dài chấm ñến mặt ñất, 
trông khí thế rất là trang nghiêm, tràng hạt sáng chói. 
Tôi hỏi: “Lão Sư Phụ ñến từ ñâu?” Vị lão Tăng trả lời: 
“A Di ðà Phật. Tôi ñến từ An Huy Cửu Hoa Sơn”. Tôi 
liền hỏi: “Cửa chưa mở sao Sư Phụ vào ñược?” Lão 
Tăng trả lời: “Tôi có phép thần thông, ñâu tôi cũng vào 
ñược”, nói rồi cho tôi xem một cuốn sách dầy có ñề 
Cửu Hoa Sơn ðịa Tạng Vương Bồ Tát tám chữ, bìa mạ 
chữ vàng, ba chữ Cửu Hoa Sơn viết ngang, còn năm 
chữ kia viết dọc, bốn bên cũng là màu vàng, rất là sáng 
bóng.  

C 
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Lão Tăng chắp tay nói: “Tôi ñến hóa duyên”. Tôi 
nói: “Nếu vậy tôi xin gọi là viết chi phiếu chút ít”. Lão 
Tăng nói: “Tôi không lấy tiền. Hôm nay tôi ñến là cố 
ñể tìm bà nói vài câu chuyện”. Tôi hỏi: “Sư phụ sao lại 
nhận ñược tôi?” Lão Tăng trả lời: “Tôi có phép thần 
thông nên biết bà từ lâu”. Tôi ñể ý ñến chiếc mũ màu 
xanh của vị lão Tăng rất ñặc biệt. Lão Tăng liền nói: 
“ðó là chiếc mũ từ ñời cổ, năm nay tôi ñã hơn 100 
tuổi”. Tôi bèn kéo ghế mời ông ấy ngồi, ông ấy không 
chịu ngồi, rót nước mời, ông ấy cũng khước từ không 
chịu uống, và chỉ nói: “A Di ðà Phật! Bà là người có 
thiện căn, cùng Phật có duyên. Sau khi bà 40 tuổi thì 
mới thấy cần phải học Phật. ðến lúc ñó bà mới hiểu lời 
nói của tôi”. Tôi hỏi: “Sao Sư Phụ lại biết ñược việc 
ñời của tôi?” Lão Tăng trả lời: “Tất cả mọi sự trong 
lòng người, tôi ñều biết. Mọi sự kiếp trước của người 
tôi cũng biết. Những về ba ñời trước của bà tôi cũng 
ñều biết. Tôi sẽ kể cho bà nghe. Tôi mong rằng sau này 
bà khéo tu, tốt hơn kiếp trước. Thế nào cũng có thành 
tựu tốt hơn. Tôi xem lòng bà hiện nay ñang hoài nghi. 
Tôi khuyên bà hãy ñừng hoài nghi, là vì tôi có phép 
thần thông nên hiểu ñược”. 

Lúc ñó tôi thấy tướng của lão Tăng rất ñạo mạo. 
ðột nhiên ñến ñây nói rất nhiều chuyện, và luôn miệng 
nói ông có phép thần thông. Tôi không hiểu thế nào là 
thần thông, trong lòng quả thực có hoài nghi, còn ñang 
suy tư, mọi chuyện ñều bị ông lão Tăng hiểu hết cả. Tôi 
thật không biết thế nào là Phật. Mẹ tôi và Mẹ chồng tôi 
cũng ñều tin Quan Thế Âm Bồ Tát, thì tôi cũng tin 
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Quan Thế Âm Bồ Tát. Lão Tăng nói thế nào là Phật, 
thế nào là Bồ Tát, Thánh hiệu của Phật và Bồ Tát rất 
nhiều, sau năm 40 tuổi thì bà tự nhiên hiểu cả. Tôi coi 
hình như bà còn hoài nghi, không tin lắm. Nay tôi nói 
chuyện sự thật cho bà nghe. Thí dụ như ông ấy là Châu 
Bang ðạo, là ñốc học ở Bộ Giáo Dục, diện mạo và tính 
tình như thế nào, tôi nói cho bà nghe thì bà tin ngay”. 
Tôi hỏi: “Sư Phụ làm sao lại biết ñược ông ấy?” Lão 
Tăng nói: “Tôi ñã nói với Bà là tôi có phép thần thông, 
tôi muốn thấy ông ấy lúc nào cũng ñược”.Tôn và Hứa 
hai người làm ñứng kế bên nói: “Ông ấy bè bạn rất 
nhiều, và nhiều người ñồn ñại, ai mà không biết!” Lão 
Tăng nói: “Nếu thế thì con trẻ chắc không nhiều bè 
bạn, cũng chẳng có người ñồn ñại, vậy tôi nói chuyện 
của trẻ em. ðứa con thứ tư của bà tên là Xuân ðề, hiện 
ở kế bên, tôi không cần nói, con lớn là Xuân Cảnh, con 
thứ hai là Xuân Phúc, con thứ ba là Xuân Quý, tất cả 
ñều ñi học tại Trường Tiểu Học ở Liên Hoa Kiều, diện 
mạo và tính nết của họ là không cần nói, có phải vậy 
không? Bây giờ bà có thể tin ñược rồi. Bà là một hiền 
phụ, hiếu phụ, hiếu thảo với Cha Mẹ và bố Mẹ chồng. 
Bình sinh kiếp trước bà có một ñoạn nhân duyên ñặc 
biệt với Mẹ chồng, cho nên bà rất hiếu thảo với bà ấy. 
ðối với nhân loại, chữ hiếu rất là quan trọng, bà tận 
hiếu ñạo với Cha Mẹ hai họ là một ñiều rất quý ở trên 
ñời.  

Lúc ñó con thứ năm tên là Xuân ðường còn trong 
thai, nhà bảo sanh thấy bụng tôi lớn quá, cho rằng có 
vấn ñề nên không chịu phụ trách việc giúp trợ sản, lòng 
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tôi rất lo lắng và áy náy vô cùng. Lão Tăng nói rằng: 
“Hiện bà mang thai là con trai, cốt cách lớn nên bụng 
to, ñừng có lo, không có gì nguy hiểm cả, ñến mùng 9 
tháng 8 giờ Thìn thì ra ñời, sinh ñẻ rất dễ dàng, ñứa trẻ 
không khóc chút nào, tính tình của nó là như vậy” và 
còn nói: “Sinh năm ñứa con trai rồi sinh con gái. Chính 
ra số bà có năm con trai, hai con gái. Nhưng bà không 
khéo tu cho tròn nên chỉ có một con gái thôi. Lúc ñứa 
con gái sinh ra sẽ gặp nạn, nhưng tôi thường ñến thăm 
phù hộ, bà ñừng có lo lắng gì cả, không có gì nguy 
hiểm ñến tánh mạng. Nhưng có một ñiều là bà phải 
phát nguyện, cúng ñèn dầu thờ phụng trước bàn thờ các 
Phật và Bồ Tát trên núi Cửu Hoa, nhiều hay ít là tùy ở 
bà. Bà không lên tiếng, tôi hỏi bà có thể cúng 100 cân 
dầu ñèn hay không? Nếu có thể thì bảo ñảm cả gia ñình 
bình an, lúc sinh con gái không có gì nguy hiểm cả. 
Cúng 20 có thể chứ?” Tôi nói: “Có thể”.Lão Tăng 
không ghi vào sổ cầm tay, chỉ biên vào một tờ giấy là 
“Châu Dương Tuệ Khánh cúng dầu ñèn 20 cân”, rồi 
bảo tôi thắp ba nén hương ñi theo ông ấy ñến phía Tây 
Nam sau vườn hành lễ. Lão Tăng ñốt tờ giấy nói rằng: 
“Trên Cửu Hoa Sơn ñã biết việc này”. Tôi nhìn thấy 
lão Tăng ñó ñi qua ñi lại chân bước nhẹ như bay không 
một tiếng ñộng. Trong lòng lấy làm lạ, nhưng chẳng 
hiểu tại sao ? Tôi hỏi: “Sao Sư Phụ lại biết tên họ của 
tôi?” Ông ấy trả lời là: “Tôi ñã nói nhiều lần là tôi có 
phép thần thông”. Tôi bèn lấy tiền ñưa ông ấy. Ông ấy 
không nhận, nói rằng: “Bà cúng dầu là ñủ rồi, nếu là tự 
bà mang dầu ñến thì tôi ñích thân ra chào bà. Nếu bà 
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sai người mang ñến thì tôi không ra tiếp. Bà có thể sai 
người này ñi (chỉ người làm họ Tôn, nói rằng: “Người 
này là người ở huyện An Huy”. Người ñó sẽ biết ñể 
vào trong ðiện này” (bèn viết tên ðiện vào tờ giấy. 
Tiếc rằng thời gian kháng chiến, gia ñình dời ñổi chỗ ở 
nhiều lần nên tờ giấy này bị mất ñi).  

Hứa Thị bĩu môi nói rằng: “Nói là không lấy tiền, 
dầu không phải là tiền ư?” Lão Tăng nói: “Cô biết gì? 
Tiền thân kiếp trước cô là gì? Rất ñáng thương, tôi 
không muốn nói. Bà chủ cô là người tốt rất hiếm có, 
cho nên tôi ñến ñây nói chuyện với bà ấy. Cô ñừng có 
nhiều lời. ðã sắp về chiều rồi, ông nhà ñã sắp tan sở về 
nhà. Tính ông ấy nóng nảy, sẽ cho tôi là một Hòa 
Thượng hóa duyên, một Hòa Thượng cần tiền, thế nào 
cũng mắng tôi và bà. Bà ñừng giận, tôi cũng không 
giận ñâu. Ông ấy là một người có lòng tốt. Ông ấy tức 
giận một hồi thì vô sự. Năm trước khi còn ở Thượng 
Hải, có người ñến mạo xưng là bạn của ông, gạt một số 
tiền của bà, có phải là ông mắng bà một trận rất lợi hại 
không? Số tiền ñó là do kiếp trước bà nợ của người ấy, 
nay trả cho người ấy là ñiều rất tốt thôi, bà ñừng nên 
khó chịu và khóc lóc nữa” (Chính vì việc này mà tôi ñã 
rất khó chịu và khóc lóc). 

Chồng tôi khi ở Nam Kinh, tuy thường ñến Viện 
China Hội Học Viện thăm Thầy. Ông ấy là lão cư sĩ 
Châu Thiếu Do, bỏ tiền ra khắc Kinh, và nhờ Nghi 
Hoàng ðại Sư Âu Dương Cảnh vô khắc bia trước mộ 
Mẹ. Trong bia khắc  “Xoay vần ba ngàn, chỉ là sức nhẹ, 
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ghi ơn Cha Mẹ là công ñức rất lớn, ta khắc bia thờ Mẹ, 
mong sớm tới nơi Cực Lạc”. Tuy vậy nhưng ông lại 
chưa hề nghe tụng Kinh, chưa hiểu Phật pháp, chưa 
hiểu nghĩa Tăng, lúc ñó vì bị sự kiện bài trừ quan niệm 
mê tín làm ảnh hưởng nên tư tưởng mâu thuẫn. Vì năm 
ñó tôi bị người gạt tiền, ông cho rằng tôi ngu dại hay bị 
lường gạt, về nhà không tìm hiểu ñầu ñuôi, bèn tức 
giận mắng tôi không nên nghe lời mà tùy tiện quyên 
tiền, phần lớn các người mượn danh Hòa Thượng ñi 
hóa duyên xin tiền trục lợi.  

Lão Tăng mỉm cười nói: “Tôi biết thế nào ông 
cũng tức giận. Ông ñừng mắng tôi và ñừng chửi vợ 
ông.  Kiếp trước ông ñã khéo tu, kiếp này ñược người 
vợ hiền, sau này còn phải nhờ vợ ñộ ông và giúp ông.  
A Di ðà Phật: A Di ðà Phật”. 

Người làm Hứa Thị tiễn lão Tăng ra khỏi cửa, khi 
trở vào nói với tôi rằng không biết tại sao khi lão Tăng 
ra khỏi cửa thì không thấy ñâu nữa, chẳng hiểu rõ 
chuyện gì? Tôi vì việc này rất buồn phiền vì không 
hiểu tại sao, những lời nói của vị lão Tăng không dám 
kể lại với chồng tôi. Nhưng y phục, tràng hạt và tiếng 
nói, mỉm cười, cử chỉ của lão Tăng ñều in sâu vào 
trong óc của tôi.  

Giờ Thìn ngày mùng 9 tháng 8 năm ñó, quả nhiên 
ñứa con thứ năm của tôi ra ñời, khi sinh ra rất yên tĩnh, 
ngủ thiêm thiếp không một tiếng khóc. Mẹ con ñều 
bình an. Ngày 26 tháng Giêng, khi sinh ñứa con Xuân 
Bàn thì tôi bị bệnh viêm ở bụng, bệnh tình nghiêm 
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trọng, chữa trị hơn một tháng mới khỏi, chuyển nguy 
thành an. Mọi việc xảy ra so với lời nói của vị lão Tăng 
ngày trước thì hoàn toàn phù hợp. 

Cuộc kháng chiến ñang kịch liệt, gia ñình tôi rời 
khỏi Nam Kinh di cư về quê. Tháng Giêng năm Dân 
Quốc 27 (1938), chồng tôi ñược lệnh ñi giữ chức hiệu 
trưởng trường Quốc Lập ðệ Tam Trung Học. Cả gia 
ñình lại từ Thụy Kim dọn ñến ðồng Nhân Quý Châu. 
Mùa Xuân năm thứ 30 (1941), chồng tôi chuyển nhiệm 
ñi Trùng Khánh giữ chức Tham Sự Viện Khảo Thí, Mẹ 
con tôi thì vẫn ở lại ðồng Nhân Quý Châu. Tôi thường 
nghĩ ñến mẹ chồng tôi ñã mất hơn mười năm, trong 
lòng rất thương nhớ, mỗi khi nghĩ ñến thì nước mắt nhỏ 
giòng. Tháng chín năm ñó tôi vừa tròn 40 tuổi, thường 
nghĩ ñến làm thế nào ñể ñền ơn. Có người nói nếu 
muốn báo ơn Mẹ chồng thì phải lễ Phật, ñọc kinh huyết 
Bồn. Một vị nữ sĩ ðạo giáo ñến nói là dạy tôi ñọc kinh 
ấy, nhưng phải lạy nữ sĩ là Thầy (Sư Phụ). Không hiểu 
sao tôi cảm thấy không ưng ý mấy, nên lần lữa nhiều 
lần, không chịu ñến nhà bà ấy lần nào.  

Tháng 3 năm 31 (1944), ñêm tôi nằm mơ thấy hai 
vị Tăng mặc áo cà sa, hai tai dài chấm vai, một vị mặc 
áo màu xanh, bước vào cửa bèn gọi tên tôi nói rằng: 
“Chuỗi tràng hạt cổ ñời nhà Hán, làm bằng ngọc La 
Hán có còn hay không?” (Chuỗi tràng hạt này là chồng 
tôi lúc ở Hà Nam Sùng Sơn trong miếu Trung Nhạc 
ñược vị lão Tăng tặng). Vị Tăng khác nói: “Bà ñừng 
nên vội vã lo lắng, sau này tôi sẽ giới thiệu”. Giới 
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thiệu? Tôi cũng chẳng biết ông nói giới thiệu là cái gì, 
nhưng tôi cũng nói cho có lễ phép, là xin Sư Phụ lưu ý. 

Ngày 19 tháng 6 ở miếu ðông Nhạc ở ðồng Nhân 
có tổ chức Quan Âm Hội, bỗng có người lớn tiếng nói 
ba bốn lần rằng: “Quy Y Tam Bảo”, “ Quy Y  Tam 
Bảo” nói ba bốn lần như vậy. Câu nói này ai cũng nghe 
thấy, nhưng không biết là ai nói, và chẳng hiểu ý nghĩa 
thế nào là Quy Y Tam Bảo, chỉ nghe thấy tiếng mà 
thôi. Sau tôi ñến thỉnh giáo Khoan Ngạn ðại Sư, thì 
ñược biết ít nhiều về câu nói ñó. Tôi bèn xin ñược quy 
y, nhưng ông ấy không thuận và nói: “Trong thời gian 
kháng chiến, chỉ lo chạy loạn, quy y cái gì? Sau này 
ñến Phổ ðà Sơn mà quy y”. Tôi năn nỉ xin mãi. Ông ấy 
mới miễn cưỡng nhận lời, và nói: “Tôi thực không 
muốn bà quy y ñâu, nhưng bỗng có tiếng nói trong 
không gian, e rằng Bồ Tát gọi các người quy y”, bèn cử 
hành nghi thức ñơn giản. Thế là tôi bắt ñầu quy y Tam 
Bảo, sau 40 tuổi sẽ tin Phật và học Phật. ðó là chứng 
nghiệm lời nói của lão Sư Phụ từ nhiều năm trước mà 
tôi quên lãng, nay mới nhớ lại.  

Sau khi quy y, Khoan Ngạn ðại Sư dạy tôi ñọc 
ðại Bi Chú. Tôi cầu dạy tôi ñọc Kinh Kim Cang, 
nhưng ông ấy không chịu và nói: “Bà chưa hiểu, ñọc 
làm gì?” Một ñêm tôi có nằm mơ thấy có một vị lão 
Hòa Thượng dạy tôi ñọc Kinh Di ðà, ñọc xong thấy 
trên không trung có cái thuyền bay qua. Tôi sợ hãi hỏi: 
“Sao thuyền lại biết bay?” Lão Hòa Thượng nói: “ðó 
không phải là vật dễ thấy”. Tôi quay lại thì thuyền và 
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lão Hòa Thượng cũng biến mất, trong tay còn cuốn 
Kinh Di ðà. Khi tỉnh giấc thì cả Kinh Di ðà trong tay 
cũng không còn nữa. Tôi nghĩ kỹ lại dung mạo và thần 
khí của vị lão Hòa Thượng này thì thấy có nhiều ñiểm 
giống như vị Sư Phụ ñã gặp khi ở Nam Kinh. Từ ñó về 
sau tôi thường nghĩ ñến vị Hòa Thượng những năm về 
trước. 

Sáng hôm sau, Khoan Ngạn ðại Sư ñến, nói là: 
“Ở cầu thang dưới nhà, nghe thấy bà ñọc Di ðà Kinh”. 
Tôi kể lại chuyện ñêm ñó nằm mơ việc ñọc Di ðà 
Kinh. Tôi xin hỏi cái gì là Di ðà Kinh? may nhờ ông 
ấy sơ lược giảng cho biết ít nhiều. Chiều hôm ñó ñem 
sách ra phơi, con tôi thấy một cuốn Kinh Phật do trước 
kia ñược ông Trương Mặc Quân in tặng (Những sách 
khi ở Nam Kinh không hề mang theo, không biết tại 
sao lại có một cuốn Kinh lộn vào ñống sách, ñó mới có 
lẽ là chuyện ñặc thù). Kim Cang Kinh, Di ðà Kinh, Vô 
Lượng Thọ Kinh, Tâm Kinh, ðại Bi Chú v.v…, trong 
ñó ñều có cả. Tôi mừng quá, từ ñó bèn phát tâm tụng 
Kinh, trì chú, ngày ñêm không ngừng, quên cả mệt 
nhọc. 

Trong thời gian kháng chiến, chồng tôi cũng phát 
tâm tụng niệm Ma Lợi Chi Thiên Kinh. Lão cư sĩ Châu 
Thiếu Do cũng gửi thư nhắn bảo nên ñọc Di ðà Kinh 
và xưng Quan Âm Thánh hiệu. Ở ðồng Khánh, ông 
ðới Quý ðào cũng ñược cảm hóa, lòng tin Phật càng 
ngày càng kiên cố, lựa chọn nhiều cuốn Kinh gửi ñến 
ðồng Nhân cho tôi. Khi ông ấy ở Giang Tây phụ trách 
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việc giáo dục, ở nhà tôi có Phật ðường, ông thường 
ñến cùng chúng tôi lễ Phật. Sau khi ñến ðài Loan, ñược 
lão cư sĩ Long Kiện Hành giới thiệu, cùng quy y Nam 
Hoa Hư Vân lão Hòa Thượng, và cùng là lão ñệ tử 
thường theo hầu của Lý Tuyết Lư, nghe Kinh học Phật 
rất tiến bộ. ðó là ñại khái nhân duyên học Phật của 
ông.  

Tháng 7 năm 42 (1953) là ngày Thánh ðản của 
ðịa Tạng Vương Bồ Tát, cư sĩ Tuyết Lư tặng cho nhà 
tôi khoảng mười bức hình tượng của ðịa Tạng Vương 
Bồ Tát. Tôi nhìn hình Bồ Tát thấy quần áo và chuỗi 
tràng hạt nhìn giống y như vị lão Tăng hơn 100 tuổi ở 
Cửu Hoa Sơn ñã ñến nhà mình ở Nam Kinh 24 năm về 
trước. Có khác là trong tượng hình dáng trẻ hơn một 
chút, và trong tay có cầm thêm một cây Tích Trượng 
bằng thiếc. Tôi nghĩ lại lời nói của ông ấy và mọi sự 
việc xảy ra, chứng minh ñều là sự thực. Tôi tỉ mỉ kể 
cho nhà tôi nghe. Nhà tôi nghe xong giẫy nẫy lên nói 
rằng: “Có những linh tích hy hữu như vậy, ñương nhiên 
là hóa thân của ðịa Tạng Vương Bồ Tát, tại sao không 
sớm mà nói cho tôi nghe, ñể tôi mang tội cho ñến nay. 
Cũng vì bà phát Bồ ðề ñại nguyện, tôi cũng biết chỉ 
hữu ñịnh, nhất tâm nhất ñức tùy ñồng tu trì, ñó không 
phải là bà ñã ñộ tôi và giúp tôi ư? Bởi vậy cung kính lễ 
Phật và hết lòng sám hối”.  

Trong tháng 12, ðài Trung Bảo Thiện Tự có mời 
Bạch Thánh Pháp Sư giảng về “ðịa Tạng Bồ Tát Bản 
Nguyện Kinh”. Pháp Sư là người ñược Thế Phát ở Cửu 
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Hoa Sơn. Lúc giảng Kinh thường nói ñến sự tích của 
ðịa Tạng Vương Bồ Tát. Trong Kinh cũng nói ñến con 
ñường thờ kính, hay xây tháp tự, hoặc tạc hình tượng, 
và cúng dường dầu ñèn. Tôi nghĩ ñến những chuyện dĩ 
vãng, y nguyên bản tường thuật, hỏi trên Cửu Hoa Sơn 
có vị Hòa Thượng ñạo mạo hơn 100 tuổi không? Pháp 
Sư trả lời: “Tôi ở Cửu Hoa Sơn nhiều năm, chưa nghe 
và cũng chưa hề thấy có vị Hòa Thượng nào là có thể 
chứng minh sự tích của 18 năm về trước, là sự hóa thân 
của Ngài trên 100 tuổi”. ðó chắc là ðịa Tạng Vương 
Bồ Tát hóa thân, Ngài cầm một quyển sách dày ñưa 
cho Bà xem và thấy có mấy chữ màu vàng ấy mà chẳng 
chịu mở ra cho Bà viết, ñi bộ rồi lại biến mất. ðây 
chính là một loại thị hiện khó thể nói hết ñược. Ngài 
ðịa Tạng hay hóa thân ñó ñây ở các Thánh Tích. 
Những người ở gần Cửu Hoa Sơn, nhiều người nhận 
ñược ân ñức nầy.  

Trải qua một lần hỏi, có thể nói rằng với tướng kia 
có thể so sánh tức không còn nghi ngờ gì nữa. Mắt 
người thường nhìn ñâu có biết Thánh nhân, và cũng 
không phân biệt ñược Phật và Bồ Tát. Vì vậy người 
thường mất ñi một cơ duyên mà ñời người khó mà tao 
ngộ, nên chưa hỏi nhiều về nhân quả, chưa thỉnh khai 
thị và có thể vi phạm sự tôn nghiêm của các ñấng Thần 
Thánh và Bồ Tát mà gây nên tội lỗi. Cho nên hối lại 
cũng ñã muộn, trăm ñời cũng khó chuộc.  

Tôi và nhà tôi kính cẩn quỳ bái trước bàn thờ ðịa 
Tạng Vương Bồ Tát ở Bảo Thiện Tự, cúng 20 cân dầu 
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trong, ñể tỏ chút lòng túc nguyện, thành khẩn cầu xin, 
sám hối việc ñã làm, và hồi hướng ñến pháp giới, cũng 
như trời ñất chư vị. Sám hối tội từ xưa ñến nay, ñể 
mong ñược giảm bớt nghiệp chướng, ñể hướng về pháp 
giới. 

Từ năm ngoái sám hối lễ Phật ñến nay ñã gần một 
năm, sơ lược nhớ lại ngọn ngành câu chuyện, tôi thành 
thật kể rõ cho quý vị ñồng tu, cùng cung dẫn ðịa Tạng 
Bồ Tát Bản Nguyện Kinh, trong phẩm thấy nghe ñều 
ñược Lợi Ích của Thế Tôn nói rằng: “Ta thấy ðịa Tạng 
oai thần lực, hằng hà sa kiếp nói khó hết, thấy nghe 
chiêm bái trong một niệm, lợi ích nhân gian vô lượng 
sự.” Muốn tu vô thượng Bồ ðề, phát tâm ðại Bi, trước 
nên lễ bái Tượng ðại Sĩ. Tất cả các nguyện mau thành 
tựu, quyết không nghiệp chướng hay ñến gần.  

 

Dân Quốc năm thứ 43 (1954), ngày 9 tháng 11. 

Kiến Bồ ðề Thọ thứ 25, 26 – Lưỡng  Nguyệt San 
– Dân Quốc tháng 12 năm 43 (1954) 
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ðịa Tạng Bồ Tát 
Thánh ðức Vấn ðáp 

 

Do Lý Viên Tịnh Cư Sĩ  Biên Thuật 

�� 
 

Hỏi: ðịa Tạng Bồ Tát Thánh ñản là ngày nào? 

ðáp: Ngày 30 tháng 7 hạ lịch. 

 
Hỏi: Lấy gì làm căn cứ ? 

ðáp: Năm Vĩnh Huy thứ 4 ñời nhà ðường, ở 
ðông Phương có nước Tân La (tức là nước Cao Ly 
hiện nay), Thái Tử Kim Kiều Giác sau khi xuất gia, 
dùng thuyền ñến Trung Quốc, ñến ngọn núi Cửu Chỉ 
Sơn trên núi Cửu Hoa Sơn ở tỉnh An Huy, tu hành 75 
năm. ðến ñời ðường Huyền Tông khai nguyên, năm 
thứ 16 ngày 30 tháng 7 thành ñạo, sau lại nhập ñịnh 20 
năm. ðến ngày 30 tháng 7  ðường Chính ðức năm thứ 
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2, nhà ðường hiển thánh dựng tháp, cho nên ðịa Tạng 
Thánh ñản tức là ngày ñó. 

 
Hỏi: Cửu Hoa Sơn có phải là ñạo tràng ứng hóa 

của Bồ Tát? 

ðáp: Phải, Cửu Hoa Sơn ñạo tràng ở huyện Thanh 
Dương tỉnh An Huy. Hằng năm vào tháng 7, những 
người ñến hành hương trên Cửu Hoa Sơn rất ñông, giao 
thông tiện lợi (Khởi hành từ Thượng Hải, ñi thuyền ñến 
huyện ðại Thông tỉnh An Huy, rồi ñi ñò ñến Tiền Gia 
Cung, rồi ngồi ghế có mấy người khiêng lên Cửu Hoa 
Sơn).  

 
Hỏi: Tại sao khi niệm Thánh hiệu thường xưng là 

ðại Nguyện ðịa Tạng Bồ Tát? 

ðáp: Hai chữ ðại Nguyện rất là có lai lịch, trong 
ðịa Tạng Bản Nguyện Kinh có nói. Bồ Tát kiếp trước 
từng là con gái của Bà La Môn, từng là con một trưởng 
giả, từng là Quang Mục Thánh Nữ, từng là Quốc 
Vương. Khi còn là con gái Bà la môn, Ngài ở trước 
Tháp Giác Hoa ðịnh Tự Tại Vương Như Lai, phát ñại 
nguyện rằng: “Ta nguyện tận vị lai kiếp, ñộ những 
chúng sinh có tội, mở mọi phương tiện, ñể chúng ñược 
giải thoát”. Khi là con trưởng giả, Ngài ở trước Sư Tử 
Phấn Tấn Cụ Túc Vạn Hạnh Như Lai, phát ñại nguyện 
rằng: “Ta tận vị lai chẳng kể kiếp số, vì tội khổ của lục 
ñạo chúng sinh, mở rộng phương tiện, là cho giải thoát 
hết, thì bản thân ta mới thành Phật”. Khi là Quang Mục 
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Thánh Nữ, Ngài phát ñại thề nguyện rằng: “Ta thề từ 
nay về sau, trước tượng của Thanh Tịnh Liên Hoa Mục 
Như Lai, từ sau trong trăm nghìn vạn ức kiếp, trong 
mọi thế giới. Tất cả ñịa ngục và tam ác ñạo, mọi tội 
khổ của chúng sinh thề nguyện cứu bạt, ñể họ rời khỏi 
ñịa ngục, ác thú, súc sinh, ngạ quỷ v.v…, như là người 
có tội ác ñều thành Phật rồi ta mới thành Chánh Giác”. 
Lúc là Quốc Vương, Ngài phát ñại nguyện rằng: “Nếu 
không ñộ hết tội khổ chúng sinh ñể họ ñược an lạc, ñến 
nơi Bồ ðề, tôi vẫn chưa thành Phật”. Cho nên ðịa Tạng 
Bồ Tát, không biết rằng ñã trải qua bao nhiêu vô lượng 
ñại kiếp, ñộ không biết bao nhiêu chúng sinh vô biên, 
ñến bây giờ cũng vẫn là Bồ Tát, chưa chịu thành Phật. 
Nguyện lực của Bồ Tát, ñơn  chẳng thành Phật. Ta thử 
nghĩ xem, nguyện lực của Bồ Tát lớn lao biết bao! Làm 
sao mà nói cho hết ñược. Trong các ðại Bồ Tát, Văn 
Thù Bồ Tát biểu hiện ðại Trí, Phổ Hiền Bồ Tát biểu 
hiện ðại Hạnh, Quan Âm Bồ Tát biểu hiện ðại Bi, còn 
ðịa Tạng Bồ Tát biểu hiện  ðại Nguyện. Trong Pháp  
Hội ðức Thích Ca, thề ñiều phục cang cường chúng 
sinh, và thề ñộ thoát cực khổ ác của chúng sinh, phải 
công nhận ñó là ðại Nguyện của ðịa Tạng Bồ Tát vậy. 

 
Hỏi: Nghe nói ðịa Tạng Bồ Tát chỉ ñộ chúng sinh 

dưới ñịa ngục, có phải vậy không? 

ðáp: Trong Bản Nguyện Kinh, Phật nói: “ðịa 
Tạng Bồ Tát với  cõi Diêm Phù có nhân duyên lớn, nếu 
nói ñến mọi sự Kiến Văn Lợi Ích của chúng sinh thì 
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trăm ngàn vạn kiếp cũng kể không hết ñược”. Trong 
Chiêm Sát Kinh, Phật tuyên bố rõ ràng là: “ðịa Tạng 
Bồ Tát từ khi phát tâm ñến nay qua vô lượng vô biên 
trải qua không biết bao nhiêu A Tăng Kỳ kiếp, ñã lâu 
ñời ñã từng ñộ Tát Bà Nhược Hải. Công ñức ñầy ñủ 
rồi, dựa vào bản nguyện tự tại lực, ảnh hiện thập 
phương. Tuy  ñi ñến nhiều quốc ñộ nhưng thường khởi 
công nghiệp. Ở tại ngũ trược ác thế, tạo ra sự lợi ích 
sâu dày trong tư hội, thân tướng ñoan nghiêm, uy ñức 
thù thắng, chỉ trừ Như Lai ra, không ai sánh bằng. Lại 
tất cả sở hữu hóa nghiệp trên thế giới, ngoài trừ Biên 
Cát, Quan Thế Âm, tất cả ñại Bồ Tát cũng không bì 
kịp”. Bản nguyện thề lực của Bồ Tát, ñủ ñể thành tựu 
mọi sở cầu của chúng sinh. Có thể diệt mọi trọng tội 
của chúng sinh, trừ mọi nghiệp chướng, sẽ ñược yên 
ổn”. Thế nhân cho rằng Bồ Tát chỉ ñộ chúng sinh dưới 
cõi ñịa ngục, mà không nghĩ ñến cõi người, ñó là một 
sự hiểu lầm rất lớn. Trong kinh sách có nói: “Bồ Tát sợ 
nhân, chúng sinh sợ quả”. Cứu quả cố nhiên là cần, cứu 
nhân lại càng cần gấp. Trong cõi người, chúng sinh tạo 
thập ác tội nghiệp là nhân, kiếp sau này phải xuống ñịa 
ngục ñó là quả. ðịa Tạng Bồ Tát ñối với những kẻ ở 
dưới ñịa ngục còn cứu bạt, huống hồ với những kẻ 
chưa xuống ñịa ngục. 

 
Hỏi: Tôi còn nghe ðịa Tạng Bồ Tát công ñức lợi 

ích vượt khỏi các ðại Bồ Tát, có phải hay không? 
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ðáp: Các ðại Bồ Tát phần lớn là các vị cổ Phật tái 
lai, không ai hơn ai, nhưng chúng sinh từ nhiều kiếp 
ñến nay hay kết pháp duyên có sâu có nông, tránh sao 
cho khỏi. Nhưng ðịa Tạng Bồ Tát ñối với thế giới này 
có ñại nhân duyên, cho nên Thế Tôn khen là tối thắng, 
chúng sinh nào vững niềm tin thì ñược lợi ích. Trong 
Thập Luân Kinh, ðức Phật có nói: “Giả sử có người 
nào cho rằng   Di Lặc Bồ Tát Diệu Cát Tường và Quán 
Tự Tại Bồ Tát, Ngài Phổ Hiền Bồ Tát là thượng thủ 
Khắc Ca Sa ðại Bồ Tát và Ma Ha Diễn ở trong trăm 
kiếp chí tâm quy y, xưng niệm danh hiệu, ñọc tụng, lễ 
bái, thờ cúng mọi ñiều sở cầu. Không bằng có một 
người  trong một bữa ăn, mà chí tâm quy y, xưng danh, 
niệm tụng, lễ bái, thờ cúng ðịa Tạng Bồ Tát,  thì những 
sự cầu xin sẽ sớm ñược y nguyện. Vị ðại Sĩ có mối 
nhiệt tình quen với lòai hữu tình từ lâu vững tin ñại 
nguyện, ñại bi dũng mãnh vượt các ðại Bồ Tát. Cho 
nên các ngươi nên cúng dường.” Trong Kinh Bổn 
Nguyện cũng có nói: “ ðịa Tạng Bồ Tát Diêm Phù ðề 
có ñại nhân duyên như Văn Thù, Phổ Hiền, Quan Âm, 
Di Lặc cũng hóa muôn thân hình ñể ñộ lục ñạo. Còn có 
ñiều chưa hết, như ðịa Tạng giáo hóa mọi chúng sanh 
trong lục ñạo, phát ra những thệ nguyện kiếp số như 
hàng vạn ức hằng hà sa số.  

 
Hỏi: Chúng ta thờ cúng ðịa Tạng Bồ Tát có công 

ñức lợi ích gì? 
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ðáp: Thờ cúng ðịa Tạng Bồ Tát thì công ñức lợi 
ích nói không hết. 

 
Hỏi: Có những công ñức và lợi ích gì rất rõ rệt? 

ðáp: Nếu muốn cầu phước ñức và trí tuệ, không 
thể không ñược nơi hiện thế, mà sự hiển linh như  việc 
cầu xin như xuất ngoại lữ hành, sanh con trai hay gái, 
bệnh nặng hay mắc bệnh khó chữa, ñều rất linh 
nghiệm. 

 
Hỏi: Khi ñi du lịch cung phụng ðịa Tạng Bồ Tát 

có ích lợi gì? 

ðáp: Trong Bản Nguyện Kinh có nói rằng nếu có 
chúng sinh nào vào rừng, vượt biển, gặp phải sóng gió, 
hay qua các ñường nguy hiểm, thì niệm ñọc danh hiệu 
Bồ Tát vạn lần, trên ñường nguy hiểm sẽ có thổ công 
và quỷ thần hộ vệ tránh mọi nguy hại. 

 
Hỏi: Mới sinh con trai hay gái thì cúng ðịa Tạng 

Bồ Tát có lợi ích gì? 

ðáp: Kinh nói: Nếu có sinh con trai hay gái, thì 
trong 7 ngày, tụng ñọc Bản Nguyện Kinh và niệm danh 
hiệu Bồ Tát vạn lần, ñứa trẻ sẽ ñược hết mọi tai ương 
kiếp trước, ñược an lạc, trưởng thành tăng thêm phúc 
thọ. 
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Hỏi: Nếu mắc bệnh nặng, cung phụng ðịa Tạng 
Bồ Tát có ích lợi gì? 

ðáp: Trong Kinh có nói nếu có chúng sinh nào khi 
lâm chung ñược nghe tiếng tên Bồ Tát bên tai. Sau khi 
chết, xa lìa vĩnh viễn ba ñường ác. Lúc ñó Cha Mẹ hay 
quyến thuộc ñem nhà cửa, hay ñồ quý báu và quần áo 
ñem bán mà tạc tượng hay họa hình Bồ Tát, ñể người 
bệnh trước khi chết ñược mắt thấy tai nghe, thì túc 
nghiệp báo hay kẻ bị bệnh nặng sẽ ñược khỏi và tăng 
thọ. Nếu có nghiệp báo hay mạng ñã tận, hoặc có tội 
nghiệp phải xuống ñịa ngục, thì cũng ñược tiêu trừ 
nghiệp chướng, siêu sinh nhân thiên mà hưởng lạc. 

 
Hỏi: Mắc chứng ác bệnh, cung phụng ðịa Tạng 

Bồ Tát có ích lợi gì? 

ðáp: Trong Kinh sách nói: “ Nếu có chúng sinh 
nào nằm triền miên trên giường bệnh ñã lâu năm, cầu 
sống không ñược, cầu chết cũng không ñược, ñêm nằm 
thường mơ thấy ác quỷ, hoặc ñi ñường hiểm nghèo và 
cùng quỷ ñi chơi, bệnh tình ngày càng thêm nặng, kêu 
khổ trong khi ngủ. ðó là do nghiệp ñạo thảo luận, chưa 
ñịnh tội là nặng hay nhẹ, cho nên bệnh tạm thời chưa 
khỏi. Nhưng ñối trước tượng chư Phật và Bồ Tát lớn 
tiếng ñọc Bản Nguyện Kinh một biến, hay lấy thứ vật 
gì mà bệnh nhân yêu quý nhất, như quần áo bảo vật, 
trang viện hay nhà ở, ñối trước bệnh nhân nói rằng: Tôi 
là XX vì bệnh nhân mà bỏ ñi mọi vật này, thờ phụng 
Kinh tượng hoặc tạc hình Bồ Tát và tượng Phật, hoặc 
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xây tháp và cất Chùa, hoặc quyên dầu ñèn, và làm việc 
thiện thường xuyên. Nói trước bệnh nhân 3 lần, ñể 
bệnh nhân nghe cho rõ. Nếu bệnh nhân khó sống, từ 1 
ñến 7 ngày lớn tiếng ñọc Kinh, thì bệnh nhân sau khi 
chết ñược giải thoát hết mọi tội.  

 
Hỏi: Cứ gặp 10 ngày chay cung phụng ðịa Tạng 

Bồ Tát có lợi ích gì hay không? 

ðáp: Có, trong Kinh có nói, các cử chỉ hay ý nghĩ 
của Nam Diêm Phù ðề chúng sinh ñều là nghiệp. Nếu 
có thể trong 10 ngày chay, tức là những ngày mùng 1, 
mùng 8, 14, 15, 18, 23, 24, 28, 29 và ngày 30, ñến 
trước tượng Phật và Bồ Tát ñọc ðịa Tạng Bản Nguyện 
Kinh một lượt, thì bốn bên chỗ ở của mình không có tai 
nạn, người trong nhà này bất luận già hay trẻ, hiện nay 
và sau này, vĩnh viễn lìa khỏi tội ác, không sinh bệnh 
tật, ăn mặc phong phú.  

 
Hỏi: Nghe nói ðịa Tạng Bồ Tát tu ñịa ñại Viên 

Thông chứng Như Lai Tạng tánh. Trong Thập Luân 
Kinh có nói ðịa Tạng Bồ Tát khi ñến Pháp Hội, mọi 
người cảm thấy ñịa ñại tăng cường, thấy mình nặng 
khó cử ñộng. Nếu vậy những nhà ở và kẻ làm nông 
cung phụng ðịa Tạng Bồ Tát có phải là có ích hay 
không? 

ðáp: ðúng, Bản Nguyện Kinh có nói: “Ở phía 
Nam ñất ñai thanh khiết, lấy ñất, ñá, tre, gỗ làm cái thất 
ñể thờ, bên trong tạc hay vẽ tượng Bồ Tát, phụng thờ, 
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thắp hương, chiêm lễ và tán thán, thì người ở khu ñó 
ñược 10 ñiều lợi ích: 

1. Là ðất ñai thu hoạch gặt hái phong phú. 
2. Là Gia ñạo bình an. 
3. Là Tiên vong sinh thiên. 
4. Là Hiện tồn phúc thọ. 
5. Là Sở cầu toại ý. 
6. Là Vô tai nạn thủy hỏa. 
7. Là Tránh mọi hư hao. 
8.  Là ðoạn tuyệt ác mộng. 
9.  Là Sớm chiều ra vào có thần phù hộ. 
10.  Là Gặp nhiều Thánh ân. 

 
Hỏi: Xin nói lại kẻ làm ruộng cung phụng Bồ Tát 

có ích lợi gì? 

ðáp: Thập Luân Kinh có nói: “Tùy ở nơi ñó, nếu 
các hữu tình gieo các hạt giống ở ruộng hoang hoặc 
ruộng tốt, hoặc siêng năng làm việc, hoặc không làm 
việc mà có thể chí tâm xưng niệm danh hiệu, ñọc tụng, 
quy kính, cúng dường  ðịa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát, kẻ  
thiện nam này  công ñức, diệu ñịnh, uy thần lực cố. Tất 
cả mọi cây trái ñều ñược nhiều hơn. Sở dĩ  ñược như 
vậy, người thiện nam này ñã từng trải qua vô lượng vô 
số ñại kiếp  bởi  vô số lượng cõi Phật Thế Tôn, sở phát 
ñại tinh tấn, kiên cố thệ nguyện. Do sức của thiện 
nguyện ñó, vì muốn thành các lọai hữu tình. Thường 
phổ nhiệm trì mọi ñại ñịa. Thường phổ nhiệm trì mọi 
hạt giống, khiến cho mọi hữu tình ñều tùy ý thọ dụng. 
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ðó là vị thiện nam nầy do thần lực mà ra. Có thể  làm 
cho gốc rễ mọi thảo mộc, cây cối, lá, hoa, ñều ñược 
sanh trưởng. Mọi thuốc mầm non của cây ñều nẩy nở 
thành thục và nhuận trạch thanh khiết ñẹp ñẽ.  

 
Hỏi: Xin nói rộng lớn hơn lợi ích của ðịa Tạng Bồ 

Tát? 

ðáp: Bản Nguyện Kinh có nói: Nếu chúng sinh 
nào ñược thấy hình tượng của ðịa Tạng Bồ Tát và nghe 
Bản Nguyện Kinh, và ñọc tụng hay dùng hương hoa, 
ẩm thực, y phục và châu báu cung phụng cúng dường, 
hay tán thán chiêm lễ, sẽ ñược 28 thứ lợi ích: 

1. Là ðược Thiên Long hộ niệm. 
2. Là Thiện Quả  càng ngày càng tăng. 
3. Là Tập Thánh Thượng ân nhân. 
4. Là Bồ ðề không phai. 
5. Là Y thực phong phú. 
6. Là Bệnh tật không ñến.  
7. Là Khỏi thủy hỏa tai. 
8. Là Vô ñạo tặc nguy. 
9. Là Mọi người kính nể. 
10. Là Thần Quỷ hộ trì. 
11. Là Nữ chuyển nam thân. 
12. Là Làm Vua thần nữ. 
13. Là Tướng tốt ñoan chính. 
14. Là ða sinh Thiên thượng. 
15.  Là Có thể là ñế vương. 
16. Là Túc trí mệnh thông. 
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17. Là Hữu cầu giai toại. 
18. Là Quyến thuộc vui vẻ. 
19. Là Mọi ngang trái ñều tiêu diệt. 
20. Là Nghiệp ñạo vĩnh trừ. 
21. Là Nơi ñi tận thông.  
22. Là ðêm nằm an lạc. 
23. Là Chết trước lìa khổ. 
24. Là Sống trong phúc ñức. 
25. Là Chư Thánh tán thán. 
26. Là Thông minh lợi căn. 
27. Là Có lòng từ bi. 
28. Là Cuối cùng thành Phật. 

 
Hỏi: Phát ðạo Tâm, phụng thờ ðịa Tạng Bồ Tát, 

có phải ñược lợi ích lớn hơn không? 

ðáp: Phải! Trong Kinh nói: Nếu có chúng sinh 
nào phát ðại Từ Tâm, cứu ñộ mọi chúng sinh, muốn tu 
vô thượng Bồ ðề, muốn thoát khỏi tam giới, người này 
nếu thấy hình Bồ Tát, hoặc nghe danh Bồ Tát, chí tâm 
quy y cung phụng chiêm lễ, thì sở nguyện tốc thành và 
sở cầu tất thành. 

 
Hỏi: Ngoài ra còn có ñiều gì mà cung phụng Bồ 

Tát, còn lợi ích gì không? 

ðáp: Còn rất nhiều, có thể ñọc ðịa Tạng Bản 
Nguyện Kinh, Phẩm thứ 6 và cùng 11 ñến phẩm 13. 
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Hỏi: ðịa Tạng Bồ Tát có những sự tích linh cảm? 

ðáp: Rất nhiều, ñời nhà Tống thường Cẩn Tập, có 
Tượng Bồ Tát Linh Nghiệm Ký và trong Tục Tạng 
Kinh. Tôi chỉ thu thập ñược, ñã liệt kê vào ðịa Tạng 
Bồ Tát Bản Tích Linh Cảm Lục, ñây không thể kể là 
ghi sự chép ñầy ñủ. 

 
Hỏi: Xưng niệm ðịa Tạng Bồ Tát, và xưng niệm 

ðịa Tạng Vương Bồ Tát có phân biệt không? 

ðáp: Không phân biệt gì! ñều có thể niệm. Các 
Kinh sách phần nhiều xưng là ðịa Tạng Bồ Tát, Duy có 
ðại Thừa Bản Sinh Tâm ðịa Quán Kinh thì xưng là 
ðịa Tạng Vương Bồ Tát. 

 
Hỏi: Những Kinh sách nào nói về ðịa Tạng Bồ 

Tát? 

ðáp: Có ðịa Tạng Bồ Tát Bản Nguyện Kinh, 
Thập Luân Kinh, Chiêm Sát Kinh, còn Kim Cang Tam  
Muội Kinh và ðại Tạp Tu Di Tạng Kinh cũng có nói 
ñến. Những Kinh sách có liệt tên ðịa Tạng Bồ Tát thì 
rất nhiều. Bình thường phần nhiều ñọc ðịa Tạng Bản 
Nguyện Kinh, Linh Thừa ðại Sư Tuyển lựa ra chú 
thích. Gần ñây người ở Hồ Trạch Phạn có cuốn Bạch 
Thoại giải thích cũng khá tốt. Chiêm Sát Kinh là của 
Bồ Tát ðịa Tạng nói, Ngẫu Ích ðại Sư tuyển cuốn 
nghĩa sớ, mọi người nên ñọc. 
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Hỏi: Những sách chú thuật về ðịa Tạng Bồ Tát, 
loại nào ta nên ñọc? 

ðáp: Cuốn Ngẫu Ích ðại Sư viết khen ngợi ðịa 
Tạng Bồ Tát Sám Nguyện nghi quỹ, và Chiêm Sát 
Hành Pháp là cuốn sách tốt. Và gần ñây Hoằng Nhất 
Pháp Sư biên soạn cuốn ðịa Tạng Bồ Tát Thánh ðức 
ðại Quan, Lư Thế Hầu vẽ ðịa Tạng Bồ Tát Cửu Hoa 
thùy tích ñồ tán, Ấn Quang Pháp Sư giám tu cuốn Cửu 
Hoa Sơn Chí,( khỏang Dân Quốc thứ 26) Nông Phụng 
Trì viết cuốn ðịa Tạng Bồ Tát Vãng Kiếp Cứu Mẫu 
Ký, và tác phẩm của tôi biên soạn cuốn ðịa Tạng Bồ 
Tát Bản Tích Linh Cảm Lục cũng là những sách ñáng 
ñọc. 

 
Hỏi: Cư Sĩ cũng thường tụng niệm ðịa Tạng Bản 

Nguyện Kinh, xin cho biết cảm tưởng ñối với cuốn 
Kinh ñó ra sao? 

ðáp: Tôi ñọc Bản Nguyện Kinh và Chúng Sinh 
Nghiệp Duyên phẩm mới biết chúng sinh nghiệp duyên 
quá nặng, ñọc Chúc Lụy Thiên Nhân Chi phẩm mới 
biết Phật và Bồ Tát lòng từ bi rất sâu rộng, ñọc ðao Lợi 
Thiên Cung Thần Thông Chi phẩm mới biết ðịa Tạng 
Bồ Tát phát nguyện lớn lao. Chúng ta sống trong kiếp 
vận giữa lục ñại nạn lâm ñầu, chỉ còn cách chí thành 
quy kính ðại Nguyện Bồ Tát mà thôi.  

 
Hỏi: ðịa Tạng Bồ Tát có dạy chúng ta pháp môn 

tu hành hay không? 
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ðáp: Có ! ðịa Tạng Bồ Tát dạy chúng ta niệm 
Phật, sống trong thời ñại mạt pháp. Pháp môn niệm 
Phật là chắc chắn hơn cả. Bản Nguyện Kinh xưng danh 
hiệu Phật là phẩm Trung. Cố nhiên là tường tận liệt kê 
danh hiệu Chư Phật. Trong Thập Luân Kinh có nói rõ, 
sẽ sinh nước Tịnh ðộ, nơi ðạo Sư ở ñấy”. Chiêm Sát 
Kinh cũng nói: “Nếu có người muốn sống tha phương, 
hiệu là  Tịnh ðộ, nên theo danh xưng thế giới Phật mà 
tụng niệm, nhất tâm bất loạn, như kẻ quan sát trên, nhất 
ñịnh ñược sống ở nước của Phật. Cho nên Ngẫu Ích 
Pháp Sư ở trong Chiêm Sát Hành Pháp phát nguyện 
rằng: “Xả thân tha thế, sinh tại Phật tiền, gặp ñược Di 
ðà, cận kề Chư Phật, sẽ ñược thọ ký, hồi nhập trần lao, 
phổ hội quần mê, ñồng quy bí tạng.” 

 
 
Hỏi: Sự phát nguyện lớn lao của ðịa Tạng Bồ Tát 

ta ñã biết rồi, sao lại còn thấy nghiệp duyên chúng sinh 
còn nặng như vậy? 

ðáp: ðã từng thấy trong Bản Nguyện Kinh, từ 
Phẩm thứ 3 ñến thứ 5 có nói rõ. Trong ñó, ðịa Tạng Bồ 
Tát từng ñem sự việc nhân quả báo ứng, sự quả báo của 
chúng sinh ở dưới ñịa ngục nói rõ tường tận. Mọi tội 
của tội nhân, Bồ Tát ñã nói với họ về quả báo của từng 
tội, nhưng họ vẫn chưa tỉnh ngộ sám hối, nên còn phải 
xuống ñịa ngục ñể chịu khổ. Ở trong các ñịa ngục, khổ 
nhất là ở Vô Gián ñịa ngục. Vì sự khổ không hề gián 
ñoạn, chứa chất tội nhân cũng không gián ñoạn và tội 
nhân chịu khổ cũng không gián ñoạn. 
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Hỏi: Những loại người nào ñáng xuống ñịa ngục 
Vô Gián? 

ðáp: Một là những người bất hiếu với Cha Mẹ, 
hoặc giết người. Hai là làm thân Phật chảy máu, phỉ 
báng Tam Bảo, bất kính tôn Kinh. Ba là xâm tổn hại 
của thường trú, làm ô uế  Tăng Ni hay dâm dục trong 
chốn Già Lam, hoặc sát hoặc hại. Bốn là giả làm Thầy 
tu. Trong lòng không phải Thầy tu, phá của thường trụ, 
lừa dối bạch y. Năm là trộm cướp tài vật, gạo thóc, ñồ 
ăn và quần áo, cho ñến không cho mà lấy của người. 
Những loại người này ñáng xuống ñịa ngục, khó mong 
kỳ hạn ñược thoát ra.  

 
Hỏi: Làm sao thấy ñược lòng từ bi rất lớn của chư 

Phật và Bồ Tát? 

ðáp: ðức Phật Thích Ca khi ở ðao Lợi Thiên 
Cung ñã giơ cánh tay vàng ngàn vạn ức hóa thân ðịa 
Tạng Bồ Tát và nói rằng: “Ta từ lũy kiếp cần khổ, ñộ 
thoát những kẻ tội khổ cang cường khó cảm hóa tội khổ 
chúng sinh. Còn những kẻ chưa ñiều phục, tùy nghiệp 
mà báo ứng. Nếu xuống ñịa ngục, lúc chịu cực khổ. 
Người nên nghĩ ñến lời Ta ở ðao Lợi  Thiên Cung ân 
cần dặn dò, những chúng sinh từ Ta Bà thế giới ñến Di 
Lặc xuất thế ñến nay dù cho có ñược giải thoát, vĩnh lìa 
ñau khổ, ngẫu nhiên gặp Phật thọ ký. Thường căn dặn 
trong phẩm Chúc Lũy Nhân Thiên phẩm “Phật lại sờ 
ñầu Bồ Tát, khen thần lực Bồ Tát thật không thể nghĩ 
bàn ñược. Từ Bi cũng không thể nghĩ bàn. Biện tài 
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cũng không thể nghĩ bàn, và ân cần ñem mọi chúng 
sinh nhân thiên chưa ra khỏi tam giới, còn ở trong nhà 
lửa giao phó cho ðịa Tạng Bồ Tát, và dặn nếu có nhân 
thiên nào ở trong Phật pháp còn thiếu thiện căn thì cần 
phải ủng hộ, dạy cho họ tăng trưởng ñừng ñể cho thoái 
thất. Nếu có chúng sinh nào bị ñọa vào chỗ tội ác, nếu 
có thể niệm danh hiệu ðức Phật, một vị Bồ Tát, một 
câu một kệ kinh ñiển ðại Thừa, ông nên dùng thần lực 
mà cứu vớt họ, ñể họ ñược sinh lên cõi trời hưởng 
những sự vui”. ðịa Tạng Bồ Tát nhất nhất nhận lời và 
mong Thế Tôn ñừng lo. ðó cho thấy rõ lòng từ bi của 
Phật và Bồ Tát rất là rộng lớn bao la. 

 
Hỏi: Phó chúc ý nghĩa là thế nào? 

ðáp: Phó Chúc Ý nghĩa mười phần trọng ñại. Vì 
hiện tại, vị lai, mọi tội khổ chúng sinh ñều do phó chúc 
của Thế Tôn. Mọi ñiều ñều ở trong ðịa Tạng bi 
nguyện. Tất cả mọi chúng sinh ñã biết mà quy ngưỡng. 
Thế Tôn ñộ chưa tận, thì nên ñộ chúng sinh là ở ðịa 
Tạng Bồ Tát, là không còn nghi ngờ gì nữa. Hạnh 
nguyện của Thế Tôn tức là hạnh nguyện của ðịa Tạng 
Bồ Tát, từ hộ của Bồ Tát tức là từ hộ của Thế Tôn. Cho 
nên nếu ñược Bồ Tát cứu hộ thì có thể coi ðịa Tạng 
như là Phật vậy. 

 
Hỏi: Còn ý nghĩa gì khác nữa không? 
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ðáp: Còn! Phàm phát ðại Bồ ðề tâm thì không 
khác gì ðịa Tạng Bồ Tát nhận sự phó chúc ở Thiên 
cung. 

 
Hỏi: Hiện nay tôi nên làm cách gì , về việc hoan 

hỷ cảm ơn ? Từ nay tôi biết rằng nên làm thế nào rồi. 
Mỗi  ngày kính lễ ðịa Tạng Bồ Tát, ông có thể giúp tôi 
viết một bản văn hồi hướng chăng? 

ðáp: Tốt lắm! Tôi ñã từng biên soạn một bài ðịa 
Tạng Bồ Tát phát nguyện hồi hướng, ai ai cũng có thể 
ñọc như sau:  

Một lòng quy y 

ðại từ bi phụ 

Công ñức lớn lao 

Cùng kiếp nan tuyên 

An nhẫn bất ñộng 

Do như ñại ñịa 

Tĩnh lũy thâm mật 

Do như bí tàng 

Thường hành huệ thí 

Như xe hằng chuyển 

Trì giới kiên cố 

Như Diệu Cao sơn 

Tinh tiến nan hoại 
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Như kim cương bảo 

Trí huệ sâu xa 

Giống như ñại hải 

Chúng sinh chướng dày 

Thật nặng thật sâu 

ðịa Tạng hoằng từ 

Chẳng sợ chẳng bỏ 

Giúp sự sợ hãi 

Như thân như hữu 

Phòng chư oán ñịch 

Như khảm như thành 

Giết giặc phiền não 

Giống như thần kiếm 

Cứu các chúng sanh 

Giống  như phụ mẫu 

Con nếu yếu ñuối 

Phụ ái biện cường 

Nhi bất tiêu hề 

Mẫu lân phiên trọng 

ðệ tử XX 

Ân thâm duyên thâm 

Thề dĩ thân tâm 
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Phụng ðịa Tạng Chủ 

Phục nguyện hoằng tu 

Thường giác ngộ con 

Khiến con hằng nhớ 

ðến Bồ ðề tâm 

Quyết ñịnh sinh Tây 

ðược gần Di ðà 

Thừa bản nguyện lực 

Hóa ñộ hữu tình 

Tùy nơi trần kiếp 

Ở trong xứ khổ  

Thay chúng sanh khổ 

Làm thành Phật trước 

Mới chứng Bồ ðề 

ðịa ngục chưa trống 

Thề chẳng thành Phật 

Tận ñời vị lai 

Không có mệt nhọc 

Kiếp ñá hóa ñược 

Nguyện này chẳng ñổi 

Sở tu phúc nghiệp 

Sám hối phát nguyện 



Nguyên tác Hán ngữ - LIÊU NGUYÊN dịch 252 

ðảo loại thiện căn 

Thể ñồng pháp giới 

Mỗi mỗi hồi hướng 

Phổ thí hàm thức 

Tất chứng chân thường 

Quy Tịch Quang ñộ. 

 

Nam Mô ðịa Tạng Vương Bồ Tát. 

 
Hiệu ñính xong ngày 28.6.2012 

Nhân sinh nhật lần thứ 64 

Thích Như ðiển 
ðức Quốc Viên Giác Tự Phương Trượng  

Hòa Thượng. 
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