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Nhμ xuÊt b¶n phËt-gi¸o Ên hμnh n¨m 2005. 
 

       Kinh s¸ch nμy kh«ng ®−îc b¸n víi bÊt kú h×nh thøc nμo mμ chØ nªn lμm viÖc cóng-
d−êng, nÕu quý vÞ lμm nh÷ng viÖc nh− thÕ cã ®−îc c«ng ®øc lîi Ých v« l−îng. Chóng t«i 
lu«n hoan hû ®ång ý ®Ó quý vÞ in hoÆc sao chÐp l¹i mμ l−u truyÒn ®Ó ho»ng-ph¸p, lμm lîi 
Ých cho  mäi ng−êi. 
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_________________________________________________________________________               

  
  
                                                     Lêi  nãi  ®Çu 

       C¸c quý ®ång tu th©n mÕn !  
      Nh− t«i ®· giíi thiÖu trong tËp � T×m hiÓu c¸c ph−¬ng ph¸p tu hμnh 
cho phï hîp víi tr×nh ®é vμ hoμn c¶nh cña ng−êi PhËt tö � lμ t«i cã 
duyªn nî mong muèn sau tËp s¸ch nμy t«i sÏ cã bμi giíi thiÖu vÒ tiÓu sö 
vμ sù nghiÖp vÜ ®¹i cña ®øc Qu¸n-ThÕ-¢m Bå-T¸t. H«m nay, nh©n ngμy 
mõng vÝa Ngμi, t«i míi cã dÞp ®Ó lμm phËn sù nμy. §ã lμ nguyªn nh©n ra 
®êi cña cuèn s¸ch nhá nμy mμ ®Õn tay c¸c quý vÞ.  
        C¸c quý ®ång tu th©n mÕn !    
     §øc Qu¸n-ThÕ-¢m Bå-T¸t lμ vÞ ®¹i Bå-T¸t kh«ng chØ ®−îc mäi ng−êi 
ë thÕ giíi Ta-Bμ chóng ta ca ngîi vμ tr× niÖm danh x−ng cña Ngμi mμ c¶ ë 
m−êi ph−¬ng câi kh¸c còng ®−îc c¸c ch− vÞ PhËt vμ Bå-T¸t ®ång khen 
ngîi vμ nh©n d©n câi ®ã ®Òu mét lßng thμnh kÝnh tr× niÖm danh hiÖu cña 
Ngμi, nh−ng chØ cã ®iÒu, ë c¸c thÕ giíi kh¸c, Ngμi l¹i mang danh x−ng 
kh¸c mμ th«i.  
     ë Ên-®é, ViÖt nam vμ ë Trung Hoa còng nh− kh¾p mäi n¬i trªn thÕ-
giíi, ®©u ®©u ng−êi ta còng x©y chïa ®Æt t−îng cña Ngμi ®Ó thê vμ chiªm 
ng−ìng. H×nh ¶nh cña Ngμi bao trïm lªn tÊt c¶ t©m trÝ cña biÕt bao 
ng−êi v× Ngμi lu«n lu«n gÇn gòi hä, an ñi, gia tr×, b¶o vÖ hä mçi khi 
ng−êi ta tr× niÖm danh hiÖu cña Ngμi.  Ngμi ®Õn víi mäi ng−êi, kh«ng 
ph©n biÖt giÇu hay kÎ nghÌo, giμ hay trÎ, tÊt c¶ ®Òu mét lßng b×nh ®¼ng 
nh− nhau, kh«ng hai, kh«ng kh¸c. Cho nªn tõ bËc vua chóa ®Õn hμng 
thø d©n, ai ai còng sïng kÝnh, tr× niÖm danh hiÖu Ngμi vμ ®Æc biÖt cã 
nhiÒu ng−êi biÕt niÖm danh Ngμi tr−íc khi biÕt ®Õn c¸c vÞ PhËt vμ bå-
T¸t kh¸c. T¹i sao l¹i cã hiÖn t−îng nμy? §ã lμ v× trong t©m cña mçi 
ng−êi chóng ta ®Òu cã Quan-¢m tù t¸nh, chØ cã ®iÒu v× chóng ta bÞ v« 
minh nhiÒu ®êi nhiÒu kiÕp che mê, bÞ phiÒn n·o quÊy ph¸ nªn ch¼ng thÓ 
hiÖn bÇy ra, khi ®−îc ai nh¾c ®Õn danh hiÖu Ngμi th× gièng nh− mÇm 
gièng x−a nay gÆp m−a, ¸nh s¸ng, nhiÖt ®é lμ tù kh¾c nÈy mÇm, sinh s«i 
ngay.  
       C¸c quý vÞ ®ång tu th©n mÕn!   
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      Cuéc ®êi t«i tõ khi tÊm bÐ ®−îc cha mÑ sinh ra cho ®Õn khi biÕt lμm 
ng−êi th× h×nh ¶nh Ngμi ¶nh h−ëng ®Õn t«i vμ ®−îc t«i KÝnh träng t«n 
thê Ngμi v× qua lêi kÓ cña th©n mÉu t«i. H¬n n÷a, khi lín lªn, ë mäi lóc 
mäi n¬i vμ nhÊt lμ khi ®øng tr−íc c¸i sèng vμ c¸i chÕt nhiÒu lÇn ®e do¹,  
tr−íc nh÷ng biÕn cè träng ®¹i, nh÷ng b−íc ngoÆt cña cuéc ®êi, mçi khi 
t«i thμnh t©m tr× niÖm ®Õn danh hiÖu cña Ngμi th× ngay lËp tøc, t«i ®Òu 
®−îc Ngμi ®Õn cøu gióp, thËt kh«ng thÓ diÔn t¶ næi. Ngay c¶ vî con t«i 
vμ b¹n bÌ khi ®· tËn m¾t ®−îc chøng kiÕn sù kiÖn nμy ®Òu bμng hoμng 
kh«ng tin  vμo chÝnh m¾t cña m×nh n÷a.  
      Mét trong nh÷ng sù kiÖn ®ã lμ t«i vμ vî con t«i khi v−ît trïng d−¬ng 
b»ng con thuyÒn bÐ nhá trªn biÓn lín, gÆp ph¶i gièng tè d÷ déi, sãng lín 
to nh− tr¸i nói Ëp ®Õn muèn nuèt chöng con thuyÒn buån mong manh, 
c¸i chÕt ®Õn kÒ, miÖng t«i võa cÊt lªn danh hiÖu Nam m« Cøu khæ Cøu 
n¹n §¹i-tõ §¹i-bi Qu¸n-ThÕ-¢m Bå-T¸t th× tù nhiªn cã thuyÒn l¹ cña 
ng−êi Trung quèc bÊt thÇn xuÊt hiÖn tr−íc mòi thuyÒn t«i, qu¨ng d©y 
kÐo thuyÒn t«i vμo bê. Sãng to vËy mμ ch¼ng thÓ lËt ®−îc thuyÒn, tr¸i 
l¹i, sãng l¹i ®ì thuyÒn, giã thæi n©ng buåm, thuyÒn vμo bê an toμn. H¬n 
ba m−¬i con ng−êi ngåi trªn thuyÒn nh− vμo câi méng, thËt nh− kh«ng 
thÓ kÓ diÔn t¶ næi ®iÒu kú diÖu ®ã. ®øc Qu¸n-ThÕ-©m Bå-T¸t ®· ®Õn cøu 
gióp t«i ch¼ng ph¶i mét lÇn mμ ba lÇn nh− vËy. §Æc biÖt khi chóng t«i 
ph¶i sèng trong tr¹i cÊm ë Hång-K«ng, gi÷a lóc thÊt väng nhÊt, chóng 
t«i ®· niÖm danh Ngμi vμ cÇu Ngμi gióp ®ì, th× ngay ®ªm ®ã t«i ®· ®−îc 
®øc Qu¸n-ThÕ-¢m ®Õn b¸o méng cho biÕt ngμy mai t«i sÏ gÆp hai ng−êi, 
mét nam, mét n÷, h×nh d¸ng, ®é tuæi ng−êi nh− vËy, sÏ ®Õn tiÕp kiÕn vμ 
sÏ gióp ®ì chóng t«i. S¸ng ra vî con t«i võa vμo v¨n phßng tiÕp kiÕn cña 
cao uû Liªn hîp quèc th× ®−îc gÆp ®óng hai ng−êi nh− gÆp h«m qua ë 
trong giÊc méng mμ Ngμi ®· b¸o. Hä ®Õn pháng vÊn chóng t«i cuéc tiÕp 
kiÕn ®· diÔn ra thËt tèt ®Ñp vμ chØ sau gÇn mét th¸ng chóng t«i ra tù do 
vμ ®−îc ®i ®Þnh c− ë mét n−íc thø ba. §iÒu kú diÖu nμy chóng t«i tin 
ch¾c nh÷ng ai ®· sèng ë Tr¹i cÊm Hång-k«ng nh÷ng n¨m 1989-1992 t¹i 
tr¹i Whiterhead th× ai còng biÕt vμ còng ph¶i tin. §èi víi t«i th× thùc sù 
kh«ng thÓ cã tõ ng÷ nμo cã thÓ diÔn t¶ hÕt vÒ sù vÜ ®¹i cña Ngμi, ®Æc biÖt 
sau nhiÒu n¨m häc tËp Kinh s¸ch, con tim t«i th«i thóc ph¶i viÕt vÒ ®Ó 
cho mäi ng−êi ®−îc biÕt h¬n vÒ Ngμi, vÒ nh÷ng oai phong thÇn-lùc 

 3



kh«ng thÓ nghÜ bμn ®Ó mäi ng−êi mçi lóc khã kh¨n, ®au khæ v.v…hä 
®Òu t×m ®Õn Ngμi mμ cÇu nguyÖn, mμ lÊy ®©y lμm n¬i n©ng tùa tin cËy.  
       Cuèn s¸ch nhá nμy lμ kÕt qu¶ cña tËp thÓ c¸c ch− vÞ T¨ng, Ni, c¸c 
bËc tiÒn bèi ®· soan th¶o vμ t«i chØ lμ ng−êi kiÕt tËp l¹i vμ ®−îc sù trî 
duyªn chóng ta cña c¸c b¹n Qu¶ng-Phóc, DiÖu-Linh cïng c¸c PhËt-tö 
t¹i thμnh phè H¹-Long vμ H¶i phßng tham gia cóng d−êng tÞnh tμi mμ 
ra ®êi nay ®Õn tíi tay quý vÞ. Chóng t«i mong muèn giät nuíc Cam-lå 
t−¬i m¸t cña ®øc §¹i-tõ §¹i-bi Qu¸n-ThÕ-¢m Bå-T¸t còng sÏ t−íi lªn 
th©n thÓ quý vÞ, lμm t−¬i m¸t h¹t gièng PhËt vèn s½n cã trong t©m quý 
vÞ, gióp cho nã cã ®iÒu kiÖn ®Ó n¶y në, ®©m chåi, ®¬m hoa kÕt tr¸i.  
      T«i thμnh t©m chóc c¸c quý vÞ th©n t©m an-l¹c, c«ng ®øc thªn nhiÒu, 
®¹o h¹nh t¨ng tr−ëng, ®¹o qu¶ sím viªn m·n. NÕu cã g× ®ã s¬ suÊt, 
kh«ng ®−îc vu«ng trßn th× còng kÝnh xin c¸c bËc cao minh l−îng thø vμ 
chØ gi¸o giïm. Vμ nÕu cã chót c«ng ®øc nhá bÐ nμo t«i xin nguyÖn h−íng 
vÒ cóng d−êng ng«i Tam-B¶o vμ vÒ T©y ph−¬ng Cùc-L¹c, vÒ ®øc PhËt 
A-Di-§μ vμ Qu¸n- ThÕ-¢m Bå-T¸t v« cïng thμnh kÝnh cña t«i.  
  

     Nam m« A-Di-§μ PhËt.         
     Nam m« §¹i tõ §¹i-Bi Linh-C¶m øng Qu¸n-ThÕ-¢m 

                 Bå-T¸t Ma-Ha-T¸t, t¸c ®¹i chøng minh. 
 

                                                    Mïa thu n¨m 2005.  
                                                   Qu¶ng-TÞnh. 
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Ch−¬ng mét:  
§øc  PhËt ThÝch-Ca M©u-Ni nãi vÒ 

®øc qu¸n-ThÕ-¢m Bå-T¸t vμ thÇn chó 
lôc-tù-®¹i minh ch©n-ng«n.  

 ___________________________________ 
 

       Trong Kinh DiÖu-Ph¸p Liªn-Hoa, phÈm� Qu¸n-ThÕ-¢m 
Bå-T¸t Phæ-M«n � thø hai m−¬i l¨m, nh©n lêi hái cña Ngμi 
Bå-T¸t V«-TËn-ý víi ®øc PhËt ThÝch-Ca M©u-Ni mμ chóng ta 
®ùîc Ngμi giíi thiÖu cho biÕt vÒ uy danh, thÇn lùc bÊt-kh¶ t−-
ngh×(1) cña ®øc Qu¸n-ThÕ-¢m Bå-T¸t nh− sau:       
    �ThiÖn nam tö! NÕu cã v« l−îng tr¨m ngh×n mu«n øc chóng 
sinh chÞu c¸c sù khæ n·o, nghe danh ®øc Qu¸n-ThÕ-¢m Bå-T¸t 
nμy mμ mét lßng x−ng niÖm danh Ngμi, Qu¸n-ThÕ-¢m Bå-T¸t 
tøc thêi xem  xÐt tiÕng kªu cÇu kia, ®Òu ®−îc gi¶i tho¸t .  
       NÕu cã ng−êi tr× danh hiÖu Qu¸n-¢m Bå-T¸t nμy, dÇu vμo 
trong löa lín, löa ch¼ng ch¸y ®−îc, v× do uy thÇn cña vÞ Bå-T¸t 
nμy mμ ®−îc nh− vËy.  
      NÕu bÞ n−íc lín lμm tr«i mμ x−ng niÖm danh hiÖu Bå-T¸t 
nμy liÒn ®−îc tr«i vμo chç c¹n.  
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      NÕu cã tr¨m ngh×n mu«n øc chóng sinh ®i t×m vμng, b¹c, 
l−u-ly, xμ-cõ, m·-n·o, san-h«, hæ-ph¸ch, ch©n-ch©u, c¸c thø 
b¸u, vμo trong biÓn lín, gi¶ sö giã lín thæi ghe thuyÒn cña hä 
tr«i t¸p vμo n¬i n−íc quû La-S¸t, ë trong sè ng−êi ®ã nÕu nhÉn 
cã ®Õn mét ng−êi mμ x−ng danh hiÖu Qu¸n-ThÕ-¢m  Bå-T¸t 
thêi c¸c ng−êi ®ã ®Òu ®−îc tho¸t khái n¹n quû La-S¸t kia. Do 
nh©n-duyªn ®ã mμ cã tªn lμ Qu¸n-ThÕ-¢m.  
      NÕu l¹i cã ng−êi s¾p bÞ ng−êi h¹i, nÕu ng−êi ®ã x−ng niÖm 
danh hiÖu Qu¸n-ThÕ-¢m Bå-T¸t, thêi dao gËy cña ng−êi kia 
cÇm liÒn g·y tõng khóc, ng−êi Êy ®−îc tho¸t khái.  
     Gi¶ sö, quû D¹-Xoa cïng quû La-S¸t ®Çy câi Tam-thiªn ®¹i-
thiªn muèn ®Õn h¹i ng−êi, nÕu mäi ng−êi x−ng niÖm hiÖu Qu¸n-
ThÕ-¢m Bå-T¸t, thêi c¸c quû d÷ ®ã kh«ng cã thÓ dïng m¾t d÷ ®Ó 
mμ nh×n ng−êi ®ã, huèng lμ l¹i lμm h¹i ®−îc.  
       DÇu lμ cã ng−êi hoÆc cã téi, g«ng cïm xiÒng xÝch trãi buéc 
n¬i th©n, nÕu ng−êi ®ã x−ng niÖm danh hiÖu Qu¸n-ThÕ-¢m Bå-
T¸t, th¶y ®Òu døt r·, liÒn ®−îc gi¶i tho¸t. 
       Gi¶ sö, kÎ o¸n tÆc ®Çy trong câi tam-thiªn ®¹i-thiªn, cã mét 
vÞ th−¬ng-chñ d¾t c¸c ng−êi bu«n, ®em theo nhiÒu cña b¸u, ph¶i 
®i qua con ®−êng hiÓm trë, nÕu trong ®ã cã mét ng−êi x−íng lêi 
r»ng: � C¸c thiÖn-nam-tö ! Chí nªn sî sÖt, c¸c «ng nªn ph¶i 
mét lßng x−ng niÖm danh hiÖu ®øc Qu¸n-ThÕ-¢m Bå-T¸t, vÞ Bå-
T¸t ®ã hay ®em ph¸p V«-uý-thÝ(2) cho chóng-sinh, nÕu c¸c «ng 
tr× niÖm danh hiÖu Ngμi thêi sÏ ®−îc tho¸t khái o¸n-tÆc nμy �.  
       Khi Êy, c¸c ng−êi bu«n nghe nãi nh− vËy, liÒn ®Òu lªn tiÕng 
x−ng niÖm r»ng:    Nam m« Qu¸n-ThÕ-¢m Bå-T¸t !  
      V× x−ng danh hiÖu Êy cña Bå-T¸t, nªn liÒn ®−îc tho¸t khái. 
  V«-TËn-ý, Qu¸n-ThÕ-¢m Bå-T¸t cã søc uy thÇn cao lín nh− 
thÕ.  
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          Cã chóng sinh nμo nhiÒu lßng d©m-dôc, ng−êi ®ã nÕu 
th−êng cung kÝnh, tr× niÖm danh hiÖu Qu¸n-ThÕ-¢m Bå-T¸t liÒn 
®−îc ly dôc .  
       NÕu cã ng−êi lßng nhiÒu giËn hên, th−êng cung kÝnh tr× 
niÖm danh hiÖu Qu¸n-ThÕ-¢m Bå-T¸t, th× ng−êi ®ã liÒn l×a ®−îc 
lßng giËn kia.  
        NÕu cã ng−êi nhiÒu sù ngu-si, th−êng cung kÝnh niÖm 
Qu¸n-ThÕ-¢m Bå-T¸t, liÒn ®−îc l×a ngu-si.  
       V«-TËn-ý, Qu¸n-ThÕ-¢m Bå-T¸t cã søc uy thÇn to lín, lμm 
nhiÒu lîi Ých nh− thÕ, cho nªn chóng-sinh nªn ph¶i mét lßng tr× 
niÖm, t−ëng nhí.  
       NÕu cã ng−êi n÷, gi¶ sö muèn cÇu cã con trai, ng−êi ®ã lÔ 
l¹y cóng dμng Qu¸n-ThÕ-¢m Bå-T¸t, liÒn sinh ®−îc con trai cã 
phóc ®øc trÝ tuÖ; Gi¶ sö muèn cÇu con g¸i, bÌn sinh con g¸i cã 
t−íng ®Ñp xinh, ®êi tr−íc ®· cã trång c¸c gèc c«ng ®øc, th−êng 
®−îc mäi ng−êi kÝnh mÕn.  
      V«-TËn-ý!  Qu¸n-ThÕ-¢m Bå-T¸t cã søc thÇn nh− thÕ. 
       NÕu cã chóng sinh nμo mét lßng cung kÝnh, lÔ l¹y Qu¸n-
ThÕ-¢m Bå-T¸t thêi ph−íc ®øc ch¼ng bao giê luèng mÊt, cho 
nªn chóng sinh ®Òu ph¶i nªn thô tr× danh hiÖu Qu¸n-ThÕ-¢m 
Bå-T¸t .   
      V«-TËn-ý!  NÕu cã ng−êi thô tr× danh tù cña s¸u m−¬i hai øc 
h»ng-hμ-sa Bå-T¸t, ng−êi ®ã l¹i trän ®êi cóng dμng ®å ¨n, thøc 
uèng, y-phôc, g−êng n»m thuèc thang.  ý «ng nghÜ sao?  C«ng 
®øc cu¶ ng−êi thiÖn-nam, thiÖn-n÷ ®ã cã ®−îc nhiÒu ch¨ng?  
      V«-TËn ý Bå-T¸t th−a víi ®øc PhËt r»ng:  
       � - B¹ch ®øc ThÕ-T«n ! C«ng ®øc Êy cña hä rÊt nhiÒu �. 
      §øc PhËt nãi: � NÕu l¹i cã ng−êi thô tr× danh hiÖu Qu¸n-
ThÕ-¢m Bå-T¸t, nhÉn ®Õn mét thêi lÔ l¹y, cóng d−êng thêi phóc 
cña hai ng−êi ®ã b»ng nhau, kh«ng kh¸c, c«ng ®øc Êy trong 
tr¨m ngh×n øc kiÕp kh«ng thÓ cïng tËn.  
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        V«-TËn-ý! ViÖc thô tr× danh hiÖu Qu¸n-ThÕ-¢m Bå-T¸t 
®−îc v«-l−îng v« biªn c«ng ®øc nh− thÕ.  
     

         C¸c quý vÞ ®ång tu th©n mÕn !   
         ChÝnh v× ®øc Qu¸n-ThÕ-¢m Bå-T¸t cã uy ®øc, oai phong 
thÇn lùc to lín nh− thÕ, Ngμi ®· ®−îc tÊt c¶ mäi PhËt-tö, dï tu 
hμnh theo c¸c t«ng ph¸i kh¸c nhau, dï ë thμnh phÇn giai cÊp 
nμo, dï lμ ng−êi giμ hay trÎ, n÷ hay nam v.v…ai ai còng mét 
lßng ng−ìng mé, chÝ thμnh niÖm tr× danh hiÖu cña Ngμi. 
       Thùc ra ®øc Qu¸n-ThÕ-¢m Bå-T¸t thμnh PhËt ®· tõ qu¸ 
khø xa x¨m, Ngμi cã danh x−ng lμ ®øc Ch¸nh-Ph¸p-Minh Nh−-
Lai.  
     KÝnh Thiªn-Thñ Thiªn-Nh·n §¹i-Bi T©m §μ-la-Ni cã nãi râ:   
     “Bồ-Tát Quán-Thế-Âm có thế lực uy-thần không thể nghĩ, bàn 
được, Ngài đã từng ở trong vô-lượng kiếp về quá-khứ, đã thành 
Phật, hiệu là “Chính-Pháp-Minh Như-Lai”, nhưng vì sức thệ-
nguyện từ-bi rộng lớn, muốn đem lại an vui cho chúng sinh, nên 
Ngài hiện làm thân Bồ-Tát.” 
        Cßn trong Kinh L¨ng-Nghiªm tù Ngμi Qu¸n-ThÕ-¢m ®· 
nãi:   
“Tôi nhớ trong vô số kiếp như cát sông Hằng về trước, có đức 
Phật ra đời tên hiệu ngài là “Quán-Thế-Âm”. Khi ấy, tôi ở nơi 
đức Phật Quán-Thế-Âm kia, phát-tâm Bồ-Đề, Ngài dạy tôi nên từ 
nơi “Văn, Tư, Tu” (nghe, nghĩ và tu), chứng nhập “Chính-Định” 
(Samadhi). Và sau cùng tôi được đức Quán-Thế-Âm Như-Lai tán-
thán, tôi khéo chứng được pháp môn Viên-Thông, ngay trong 
đại hội ấy, Ngài thụ-ký cho tôi hiệu là “Quán-Thế-Âm”, vì tôi 
nghe suốt tiếng trong mười phương đều được viên-minh, nên 
cái tên Quán-Âm của tôi vang khắp cả mười phương thế- giới”. 
        Kinh Qu¸n-ThÕ-¢m Bå-T¸t Thô Ký cã nãi :   
  “ Sau này Bồ-Tát Quán-Thế-Âm sẽ thành Phật tên hiệu là “Phổ-
Quang Công-Đức-Sơn-Vương Như-Lai” và Ngài Đắc-Đại-Thế (Đại-
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Thế-Chí) Bồ-Tát sẽ thành Phật tên hiệu là “Thiện-Trụ Công-Đức 
Bảo-Vương Như-Lai”.  
      Trong Kinh Bi-Hoa nói: “Thuở xa xưa, trong đời đức Phật Bảo-
Tạng, nơi thế-giới Xan-Đề-Lam, thuộc Đại-Kiếp Thiện-Trì, có ông vua 
tên là “Vô-Tránh-Niệm”. Khi ấy, nhà vua được ông Bảo-Hải đại-thần 
khuyến-thỉnh phát-tâm cúng-dàng đức Phật Bảo-Tạng, phát-nguyện 
độ sinh, muốn sinh sang thế-giới an-vui, liền được đức Phật thụ-ký: 
sau này sinh sang thế-giới An-Lạc và tên hiệu là “Vô-Lượng-Thọ 
Phật” (A-DI-ĐÀ Phật).     
       Cùng trong thời-gian ấy, người con trai cả của nhà vua tên là 
“Bất-Thuấn” và người con trai thứ tên là “Ni-Ma” đồng phát tâm cúng-
dàng, phát-nguyện độ sinh, nên cùng được đức Phật Bảo-Tạng thụ-
ký cho: Ngài Bất-Thuấn là Quán-Thế-Âm, Ngài Ni-Ma là Đắc-Đại-
Thế, (Đại-Thế-Chí) đều sinh sang nước An-Lạc (Cực-Lạc) trợ hóa 
đức Phật Vô-Lượng-Thọ và về sau nữa Ngài Quán-Thế-Âm sẽ thành 
Phật tên hiệu là “Biến-Xuất Nhất-Thiết Quang-Minh Công-Đức 
Sơn-Vương Như-Lai”, thế-giới tên là “Nhất-thiết Trân-Bảo Sở 
Thành-Tựu”; ngài Đắc-Đại-Thế sẽ thành Phật tên là “Thiện-Trụ 
Trân-Bảo Sơn-Vương Như-Lai” và nhân nguyện mà được tên thế-
giới là “Đại-Thế”. 
      Tóm lại :  §øc Qu¸n-ThÕ-©m Bå-T¸t lμ vÞ PhËt qu¸ khø, Ngμi 
v× cã nh©n duyªn víi câi Ta-Bμ v× th−¬ng xãt chóng sinh n¬i ®©y 
mμ ho¸ th©n lμm vÞ ®¹i Bå-T¸t ®Ó hé ph¸p cho ®øc PhËt ThÝch-
Ca M©u-Ni ®Ó gi¸o ho¸ Bå-T¸t, Thanh-V¨n, Duyªn-Gi¸c, Trêi, 
Ng−êi ë câi nμy. Nh÷ng g× mμ chóng ta ®· nghe kÓ vÒ Ngμi nh− 
®· nãi ë trªn chØ lμ mét phÇn nhá bÐ nãi vÒ Ngμi mμ th«i. Trong 
lÞch sö PhËt gi¸o khi nãi ®Õn h¹nh nguyÖn cña c¸c vÞ ®¹i Bå-T¸t 
x−a nay mμ chóng ta ®−îc biÕt ®Õn, th× ch−a cã ai cã uy-lùc, ®øc 
h¹nh, c¸c ph¸p thÇn th«ng vi-diÖu nh− Ngμi. Ngμi cã thÓ cïng 
mét lóc ph©n th©n ra kh¾p m−êi ph−¬ng ®Ó gi¸o ho¸, ñng hé 
ng−êi tu hμnh ®i vμo ch¸nh ®¹o, hay nghe nh÷ng tiÕng kªu cøu 
cña chóng-sinh vμ lu«n giang tay cøu gióp hä. V× thÕ Ngμi cã 
danh x−ng lμ TÇm- Thanh Cøu-Khæ, Cøu-N¹n Qu¸n-ThÕ-¢m 
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Bå-T¸t, hay lμ Viªn-Th«ng Gi¸o-Chñ §¹i-Tõ §¹i-Bi Qu¸n-ThÕ-
¢m Bå-T¸t.  
      Chóng ta ®· thÊy, mçi mét ai dï trong ho¹n n¹n, hay n¬i 
®«ng ng−êi, hay lóc giμ yÕu, khã kh¨n, kh«ng thÓ niÖm ra mån 
danh hiÖu cña Ngμi mμ chØ cÇn niÖm ë trong t©m vμ cÇu Ngμi 
øng cøu th× ngay lËp tøc Ngμi ®Õn mμ ®é cho ®−îc to¹i. V× thÕ 
Ngμi ®−îc Trêi, Ng−êi ®Æt cho c¸c danh x−ng næi tiÕng n÷a lμ 
§¹i-Tõ-§¹i-Bi Linh-C¶m øng Qu¸n-ThÕ-¢m Bå-T¸t vμ rÊt 
nhiÒu danh x−ng kh¸c n÷a. 
      §øc Qu¸n-ThÕ-¢m Bå-T¸t lμ ng−êi cã ®Çy ®ñ c¸c ph¸p 
thÇn th«ng vi diÖu ®Ó Ngμi cã thÓ ph©n th©n, d¹o ®i trong kh¾p 
m−êi ph−¬ng thÕ-giíi, hÔ ®©u cã lêi kªu cøu cña chóng sinh lμ 
Ngμi hiÖn ra tøc th× ®Ó cø-®é hä, v× thÕ nªn, Ngμi ®−îc mäi 
ng−êi ca ngîi vμ gäi Ngμi lμ �PhËt Bμ Ngh×n Tay Ngh×n M¾t �, 
hay �TÇm-Thanh Cøu-Khæ Cøu-N¹n Qu¸n-¢m Bå-T¸t �. Mäi 
chóng-sinh hÔ cã g× kªu cÇu ®Õn Ngμi, Ngμi liÒn ®Õn cøu gióp 
cho hä. Ngμi v× thÕ còng gäi lμ V«-Uý-ThÝ Bå-T¸t nh− ®· nãi ë 
trªn.  
     Chóng ta nªn biÕt, ®øc Qu¸n-ThÕ-¢m-Bå-T¸t, Ngμi kh«ng 
ph¶i chØ cøu-®é c¸c chóng sinh ë câi Ta-Bμ n¬i chóng ta ®ang 
sèng mμ Ngμi cßn ph©n th©n ®i kh¾p mäi n¬i ®Ó gi¸o-ho¸ vμ 
cøu-®é chóng sinh ë kh¾p m−êi ph−¬ng thÕ giíi kh¸c. Ngμi cã 
ba m−¬i hai øng ho¸-th©n víi c¸c h×nh t−íng, tÇng líp giai cÊp 
kh¸c nhau vμ ë mçi  n¬i Êy, Ngμi l¹i cã tªn gäi kh¸c.   
     Trong Kinh DiÖu-Ph¸p Liªn-Hoa, ®øc PhËt ThÝch-Ca M©u-
Ni ®·  
nãi víi Ngμi V«-TËn-ý Bå-T¸t vÒ ®iÒu nμy nh− sau:� Nμy 
ThiÖn-nam-tö! NÕu cã chóng sinh trong quèc ®é nμo ®¸ng dïng 
th©n PhËt ®Ó ®é tho¸t thêi Qu¸n-ThÕ-¢m Bå-T¸t liÒn hiÖn th©n 
PhËt mμ v× hä mμ nãi ph¸p (3).  
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        Ng−êi ®¸ng dïng th©n Duyªn-Gi¸c ®Ó ®é tho¸t, liÒn hiÖn 
th©n  
Duyªn-Gi¸c mμ v× ng−êi ®ã nãi ph¸p. Ng−êi ®¸ng dïng th©n 
Thanh-V¨n ®Ó ®é tho¸t, liÒn dïng th©n Thanh-V¨n mμ v× ng−êi 
®ã nãi Ph¸p. Ng−êi ®¸ng dïng th©n Ph¹m-V−¬ng ®Ó ®é tho¸t, 
liÒn hiÖn th©n Ph¹m-V−¬ng mμ v× hä nãi ph¸p. Ng−êi ®¸ng 
dïng th©n §Õ-ThÝch ®Ó ®é tho¸t th× liÒn hiÖn th©n §Õ-ThÝch mμ 
v× ®ã nãi ph¸p…Ng−êi ®¸ng dïng th©n Trêi, Rång, D¹-Xoa, 
Cμn-Th¸t-Bμ, A-Tu-La, Ca-L©u-La, KhÈn-Na-La, Ma-HÇu-La-
Dμ, Ng−êi vμ kh«ng ph¶i ng−êi ®Ó ®é tho¸t, liÒn hiÖn ra c¸c th©n 
h×nh ®ã ®Ó v× hä nãi Ph¸p.  
      V«-TËn-ý! Qu¸n-ThÕ-¢m Bå-T¸t ®ã thμnh tùu c«ng ®øc nh− 
thÕ, dïng c¸c th©n h×nh, d¹o ®i trong c¸c câi n−íc ®Ó ®é tho¸t 
chóng-sinh, cho nªn c¸c «ng ph¶i mét lßng cóng-d−êng Qu¸n-
ThÕ-¢m Bå-T¸t .� 
 

      C¸c quý vÞ ®ång tu th©n mÕn !   
      Nh− trong Kinh DiÖu-Ph¸p Liªn-Hoa th× Ngμi cã ba m−¬i 
hai øng b¸o th©n mμ chóng ta biÕt vÒ Ngμi. Tuú mçi tÇng líp 
giai cÊp, mçi c¨n c¬ cña chóng sinh, ®øc Qu¸n-ThÕ-¢m lu«n 
hiÖn ra c¸c th©n h×nh phï hîp víi hä mμ v× hä nãi ph¸p, ®−a 
hä vμo ch¸nh ®¹o, ®éng viªn, l«i kÐo hä vμo con ®−êng tu hμnh 
PhËt ®¹o, lμm viÖc lμnh. Nh÷ng th©n h×nh mμ Ngμi ®· hiÖn ra 
n¬i ®êi cho chóng ta thÊy quyen thuéc víi mäi ng−êi d©n ViÖt 
nam, ®ã lμ h×nh ¶nh Bμ Chóa-Ba, lóc Ngμi hiÖn th©n lμ Ng−êi 
S−-N÷, tu hμnh t¹i chïa H−¬ng-TÝch ViÖt Nam. Hay trong 
truyÖn Qu¸n-¢m ThÞ-KÝnh, Ngμi lμ mét th«n n÷ ®Ñp, ng−êi vî 
hiÒn, th¶o, thuû chung víi chång, hiÕu nghÜa víi cha mÑ. 
Nh−ng v× sù hiÒm khÝch cña cha mÑ chång, hä khi thÊy ®«i vî 
chång trÎ h¹nh phóc bªn nhau, khi thÊy nμng ©u yÕm ch¨m sãc 
cho chång, lÊy kÐo c¾y r©u mäc ng−îc. Hä kiÕm cí vu oan cho 
nμng ®Þnh dïng kÐo giÕt chång. Nμng ®· ngËm ngïi bá l¹i phÝa 
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sau lêi oan nghiÖt c−êi chª cña ng−êi ®êi, xuèng tãc gi¶ lμm 
th©n nam ®Ó ®i tu. Råi khi vμo chïa, sèng d−íi m¸i Tam-quan 
mμ vÉn bÞ vïi dËp, oan nghiÖt cña ng−êi ®êi. ThÞ-MÇu, mét c« 
g¸i con nhμ giÇu cã cña mét phó-«ng, ham t×nh dôc say mª 
trßng ghÑo nμng. Khi kh«ng ®¹t môc ®Ých, ¶ ®· ®i ¨n ngñ víi 
ng−êi ë, mang bÇu råi vu oan cho nμng, sau ®Î con, l¹i ®em 
®øa trÎ vμo chïa b¾t v¹ nμng. Nμng ch¼ng nh÷ng kh«ng hÒ 
giËn thÞ MÇu, ch¼ng buån, ch¼ng cã thanh minh, ch¼ng o¸n 
giËn ng−êi vu h¹i cho m×nh, tr¸i l¹i, cμng th−¬ng xãt cho ng−êi 
con g¸i nμy. Nμng tõ t©m, cam nhÉn chÞu ®ùng lêi c−êi chª cña 
ng−êi ®êi vμ c¶ b¹n ®ång tu, ®em lßng th−¬ng yªu ®øa trÎ nh− 
con m×nh ®Î ra, cho ®Õn khi nã lín. Tõ lßng nhÉn nhôc, x¶ bá 
giËn, hên, x¶ bá t×nh ¸i, gi÷a tuæi thanh xu©n, nμng ®· v−¬n 
lªn, tranh thñ thêi gian ®Ó tu hμnh, tiÕn xa trong sù nghiÖp 
PhËt ®¹o, më lßng tõ-bi réng lín vμ khi m·n b¸o th©n, ng−êi 
®êi míi biÕt lμ nμng chÝnh lμ hiÖn th©n cña ®øc Qu¸n-¢m Bå-
T¸t.  
         C©u chuyÖn lμ c¶ mét bμi häc quý gi¸ cho chóng ta häc 
tËp noi theo, ®ã lμ lμm th©n ng−êi ph¶i biÕt trung thuû, hiÕu 
kÝnh, tiÕt lÔ víi chång vμ cha mÑ, biÕt hû x¶, kh«ng s©n giËn, 
tham luyÕn, si mª vμ biÕt v−¬n lªn trªn hÕt lμ lßng tõ-bi víi tÊt 
c¶ chóng sinh, ph¸ bá c¸c thø tμ-tri, tμ-kiÕn giμng buéc cña x·-
héi, ®Ó trë thμnh Bå-T¸t, thμnh PhËt.       
        Cßn víi ng−êi Trung-Hoa th× Ngμi hiÖn th©n lμm nhiÒu 
th©n h×nh kh¸c nhau ®Ó ®é hä. Mét trong nh÷ng h×nh ¶nh hay 
®−îc ng−êi ®êi nh¾c ®Õn, ®ã lμ h×nh ¶nh Ngμi d−íi th©n h×nh 
mét ng−êi th«n-n÷ víi chiÕc ræ b¸n c¸ t¹i Trung-Hoa.  
    Khi x−a, ®êi nhμ §−êng, mét lμng chμi bªn s«ng, ®Êt Trung 
quèc, ng−êi d©n n¬i ®©y chuyªn nghÒ ®¸nh c¸ vμ trång lóa. Hä 
kh«ng biÕt tu t©m, tÝch ®øc l¹i hay chuyªn lμm viÖc ¸c nh− giÕt 
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h¹i thó vËt, b¸n thÞt, cho vay nÆng l·i v.v…c¶ lμng ch¼ng cã 
mét ng«i chïa ®Ó th¾p h−¬ng l¹y PhËt. Tai h¹i nhÊt lμ, ®¸m 
®μn «ng suèt ngμy say kh−ít, cê b¹c suèt ngμy, v× thÕ lμng xãm 
hay bÞ lò lôt, dÞch bÖnh v.v…®ã lμ do chÝnh nghiÖp ¸c mμ d©n 
lμng ®· t¹o ra. BiÕt ®−îc t×nh tr¹ng nμy lμ nguyªn nh©n d©n 
lμng ch¼ng ®−îc häc PhËt ph¸p, ch¼ng cã gi¸c-ngé nªn t¹o téi 
¸c mμ kh«ng hay biÕt, v× thÕ §øc Qu¸n-ThÕ-¢m Bå-T¸t ®· 
hiÖn lμm th©n lμ mét c« g¸i må c«i cha mÑ rÊt xinh ®Ñp, nÕt na, 
mét m×nh b¸n c¸ ë chî. Nh÷ng con c¸ Êy ®Òu do Ngμi tù biÕn 
ho¸ ra. C¶ lμng ®μn «ng xãm trªn hay xãm d−íi ®Òu kÐo ®Õn 
xem mÆt ng−êi con g¸i trÎ ®Ñp nμy vμ mÆc dï c« g¸i b¸n con c¸ 
chÐp víi gi¸ ®¾t gËp tr¨n ngμn lÇn víi c¸ thùc hä còng qu¨ng 
tiÒn ra mua vμ mua c¶ chñ nh©n cña nã vÒ lμm vî. Cuéc mua 
b¸n nh− cuéc th¸ch ®Êu gi¸, kh«ng ai chÞu nh−êng cho ai råi 
hä ®©m ra g©y gæ ®Þnh ®¸nh nhau. C« g¸i cuèi cïng ®· cã lêi 
r»ng:� NÕu ai trong lμng qua mét ®ªm mμ häc thuéc Kinh B¸t-
Nh· Ba-La-MËt th× ng−êi ®ã kh«ng cÇn mÊt mét xu, sÏ ®−îc 
nμng nhËn lμm chång�.  
      ThÕ lμ, c¶ lμng ®ªm ®ã vang lªn tiÕng tông Kinh B¸t-Nh·, 
giμ trÎ say s−a häc ®Õn tËn s¸ng sím ®Ó ®i thi mong ®−îc ng−êi 
con g¸i ®Ñp ng−êi, ®Ñp nÕt nμy. Sau bao nhiªu cuéc kh¶o thi th× 
cuèi cïng cã ba ng−êi lμ thuéc tr«i ch¶y h¬n c¶. Mét lμ «ng 
tr−ëng lμng, hai lμ mét hμo téc trÎ giÇu cã vμ ba lμ mét quan 
huyÖn. Ng−êi con g¸i nãi: � C¸c vÞ cã ba ng−êi, t«i chØ mét 
th©n, v× vËy nÕu ai dïng ræ mμ ®em c¸ chÐp sèng nμy vÒ ®−îc 
nhμ mμ n−íc kh«ng ch¶y hÕt, c¸ kh«ng chÕt th× t«i nhËn ng−êi 
®ã th¾ng cuéc lμm chång.� 
     Ba ng−êi lóc ®ã ®Òu nãi:� Sao cã thÓ ®ùng n−íc b»ng ræ 
kh«ng, l¹i c¸ kh«ng chÕt? Ch¾c nμng ®Þnh lõa g¹t chóng t«i 
sao?  
    Nμng nãi:   
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    - � C¸i ®ã th× tuú c¸c «ng, nh−ng nÕu ch¼ng lμm ®−îc nh− 
vËy lμ c¸c vÞ tù bá cuéc chø ch¼ng ph¶i lçi t¹i t«i, c¸c vÞ kh«ng 
tin lμm ®−îc vËy sao? VËy nÕu t«i lμm ®−îc nh− ®· nãi th× c¸c 
«ng coi nh− thua cuéc �. 
      Nãi xong, nμng dïng phÐp lÊy ræ tre móc n−íc vμ th¶ c¸ 
vμo. Con c¸o b¬i råi rïng m×nh, tung vÈy ra che hÕt c¸c lç hë 
cña ræ tre, lμm n−íc kh«ng ch¶y ra mét giät, tr−íc sù s÷ng sê, 
ng¹c nhiªn cña c¶ d©n lμng. Lóc Êy, nμng hiÖn nguyªn h×nh lμ 
®øc Qu¸n-ThÕ-¢m Bå-T¸t ®øng trªn toμ sen, mét tay cÇm b×nh 
thuû, tay kia cÇm cμnh d−¬ng-chi, d©n lμng ai nÊy ®Òu véi sôp 
l¹y d−íi ch©n Ngμi. §øc Qu¸n-ThÕ-¢m ©n cÇn nãi cho hä biÕt, 
nguyªn nh©n n¬i ®©y bÞ b·o lôt, hay h¹n h¸n mÊt mïa hoÆc 
dÞch bÖnh hoμnh hμnh lμ do nghiÖp ¸c cña chÝnh hä ®· g©y ra. 
Muèn tho¸t n¹n, d©n lμng ®−îc b×nh an, h¹nh phóc, xãm lμng 
trï phó, mäi ng−êi hoμ thuËn th× ph¶i dùng chïa thê Tam-B¶o, 
häc Kinh ®iÓn vμ gi¸o lý cña PhËt ®Ó biÕt tu t©m, tÝch ®øc, lμm 
®iÒu lμnh t¹o ph−íc ®øc cho m×nh vμ con c¸i m×nh, tho¸t ly bÓ 
khæ sinh-tö lu©n-håi.  
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                                 Ảnh 1,                                                                 Ảnh 2 
Trạm trổ Bồ Tát Quan Âm  Ảnh đức Quán-Thế-Âm Bồ-Tát cuỡi Kình-ngư                    

                    trên biển Nam-Hải.                                     Nhiều cánh tay của Bồ Tát tượng trưng                      
                                                                               cho khả năng cứu giúp chúng sinh vô tận. 

 
      Tõ ®ã d©n lμng y-gi¸o mμ phông hμnh, hä dùng ng«i chïa 
®Ñp ®Ï trang-nghiªm ®Ó thê PhËt A-Di-§μ vμ ®øc Qu¸n-ThÕ-
¢m Bå-T¸t, c¶ lμng ®Òu quy-y Tam-B¶o vμ ®Òu lμ PhËt-tö 
thuËn thμnh, rÊt träng ®¹o PhËt, hä mét lßng tr× niÖm PhËt A-
Di-§μ, cÇu nguyÖn v·ng sinh T©y ph−¬ng Cùc-L¹c, ®óng nh− 
lêi d¹y cña ®øc Qu¸n-ThÕ-¢m Bå-T¸t chØ d¹y. Ng«i chïa ®Ñp 
®Ï hä dùng lªn ®ã, giê lμ mét trong nh÷ng ng«i chïa ®Ñp nhÊt ë 
Trung Hoa ngμy nay.  
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                             Ảnh 3                                                                            Ảnh 4 
        Đức Quán-Thế-Âm nơi Thạch-bàn                   Đức Quán-Thế-Âm cứu khổ trên không. 
 
      Hay chóng ta còng thÊy h×nh Ngμi c−ìi trªn m×nh c¸, hay 
Rång, hoÆc K×nh-Ng− khi ®i thuyÕt ph¸p cho ThÇn, Th¸nh ë 
Kh«ng-h¶i, hay trªn biÓn mμ mäi ng−êi nh©n gian ®· vÏ l¹i 
hay ®óc t−îng ®Ó thê Ngμi v.v… Trong Kinh Hoa-Nghiªm  ®· 
thuật lại: ‘‘ Vào năm ấy, đồng tử Thiện-Tài đến nói Bổ-Đà Lạc-
Ca để tham học, phát hiện ra rằng cây cỏ vườn rừng nơi đây rất 
đẹp, suối chảy róc rách, Thánh Quan-Âm đang ngồi kiết-già trên 
một tảng đá, Bồ Tát trong khắp cả mười phương đều tề tựu về 
nghe giảng pháp môn Quan-Âm. Thiện-Tài từ xa làm lễ lạy Ngài, 
đức Quan-Âm đã tán thán Thiện-Tài về việc phát tâm A-Nậu Đa-
La Tam-Miệu Tam Bồ-Đề, rồi truyền dạy cho Ngài và đại chúng  
thần pháp Đại-Bi Đà-la-ni. 
       Trong những vị Quan-Âm xuất hiện ở Trung Quốc như đã nãi 
ở trên còn có hình ảnh một vị Quan-Âm Ngọc-Trắng, phong cách 
phiêu diêu, dáng vẻ thân thiện. Vị Quan-Âm này tay trái dùng 
ngón cái và ngón vô danh cầm chuỗi ngọc, tay mặt dùng ngón cái 
và ngón vô danh lần đếm. Tư thế đó gọi là Thủ-Ấn-Châu, thể 
hiện khả năng thông suốt tất cả Kinh chú. Ngoài ra còn có hình 
ảnh về Quan-Âm Thủy-Nguyệt, Ngài hiện thân nơi vườn rừng, 
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hay suối nước... hòa nhập vào trong cảnh trí thiên nhiên. Thường 
thì phía sau đầu có một vầng trăng; ngài đứng trên nước hay ngồi 
trên tảng đá, một chân thả xuống hay xếp bằng đều là những vị 
Quan-Âm Thủy-Nguyệt ( Như ảnh thứ 3, thứ 4, ở trên) . 

      Nhà thơ nổi tiếng đất Trung Hoa là Tô-Đông-Pha có bài thơ ca 
ngîi Ngài như sau: 
        “Khê thanh tận thị quảng trường thiệt. Sơn sắc vô phi 
thanh-tịnh thân. Dạ lai bát vạn tứ thiên kệ. Tha nhật như hà cử 
tựa nhân”. 
     Tạm dịch ra thơ là:  
 

                     Suối tu«n như lưỡi rộng dài,  
                               Núi cao thanh-tịnh hiển bày pháp thân;  
                     Tám vạn bốn ngàn Pháp m«n ®ªm tông thuéc 
                     Ngμy đến vạn nẻo như  mẹ hiền vì lò con th¬.  
 

      Trong Mật-tông thì Đức Quán-Âm có nhiều biến hóa thân như 
Quán-Âm Thiên-Thủ Thiên-Nhãn ( như trong ảnh thứ 2) Hay 
Quán-Âm Mã-Đầu, Quán-Âm Thập-Nhị-Diện, Quán-Âm Chuẩn- 
Đề và Quán-Âm Như-Ý-Luân.  

      Để tổng kết phần này chúng tôi thấy không gì tâm đắc bằng lấy 
mấy câu thơ trong Kinh Phổ-Môn để ca ngợi Ngài:  
 

       Hải trấn triều âm thuyết Phổ-Môn, 
  Cửu liên hoa lý hiện đồng chân, 

                            Dương chi nhất đích chân Cam-lộ, 
                            Tán tác Sơn-hà đại-địa xuân. 
 

         Quán Âm Bồ-Tát, Đấng linh thiêng. 
 Nhiều kiếp tu tâm đạo quả viên 
 Muôn xứ tín cầu muôn xứ ứng, 
  Sông mê qua lại một từ-thuyền. 
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                                           NAM MÔ A-DI-ĐÀ PHẬT . 
 
                        Ảnh PhËt A-Di-§μ ( ë gi÷a), §øc Qu¸n ThÕ -¢m Bå-T¸t ( bªn ph¶i ), 
                                                         §øc §¹i-ThÕ-ChÝ ( bªn tr¸i ). 

TiÓu sö cña ®øc Qu¸n-ThÕ-¢m Bå-T¸t  
vμ h¹nh NguyÖn cña Ngμi.  

 ______________________________ 

 
            A -TiÓu sö cña ®øc Qu¸n-ThÕ-¢m Bå-T¸t:  
  

        C¸c quý ®ång tu th©n mÕn!  
     Trong Kinh Bi-Hoa cã nãi râ:� VÒ kho¶ng h»ng sa kiÕp 
tr−íc cã mét ®¹i kiÕp tªn lμ ThiÖn-Tr×, cã câi nuíc tªn lμ T¶n-
§Ò-Lam, cña vua ChuyÓn-Lu©n-Th¸nh-V−¬ng(3), tªn Ngμi lμ 
V«-Ch¸nh-NiÖm. Ngμi thèng l·nh c¶ bèn xø thiªn h¹ (4):  mét lμ 
§«ng-Th¾ng-ThÇn-Ch©u, hai lμ Nam-Thiªn Bé-Ch©u, ba lμ 
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T©y-Ng−u-Ho¸-Ch©u, bèn lμ B¾c-Cu-L«i-Ch©u. Uy-danh  Ngμi 
®ån kh¾p bèn ph−¬ng, ®øc tõ thiÖn cña Ngμi thÊm nhuÇn kh¾p 
c¶ xø, nªn hÕt th¶y ai ai còng ®Òu mét lßng ¸i kÝnh. 
     Khi cßn lμ vÞ vua, Ngμi V«-Ch¸nh-NiÖm cã nhiÒu con trai vμ 
®Æc biÖt Ngμi cã ba ng−êi con trai lμ th¸i-tö BÊt-HuyÕn, th¸i-tö 
Ni-Ma, th¸i-tö V−¬ng-Chóng. ( Th¸i tö Ni-Ma sau nμy tu hμnh 
theo PhËt B¶o-T¹ng Nh−-Lai thμnh vÞ Bå-T¸t lín tªn lμ §¹i-
H¹nh Phæ HiÒn Bå-T¸t, cßn th¸i-tö V−¬ng-Chóng th× ®¾c ®¹o 
sau lμ Ngμi V¨n-Thï S−-Lîi Bå-T¸t. C¶ hai vÞ nμy sau lμ vÞ thÞ-
gi¶ d−íi to¹ cña PhËt ThÝch-Ca-M©u-Ni )   
      Nhμ Vua l¹i cã mét vÞ ®¹i-thÇn tªn lμ B¶o-H¶i, con dßng 
Ph¹m-ChÝ, rÊt tinh th«ng vÒ viÖc xem Thiªn-V¨n. ¤ng B¶o-H¶i 
l¹i cã ng−êi con trai t−íng tèt l¹ th−êng, tõ d−íi ch©n lªn ®Õn 
trªn ®Çu cã ba m−¬i hai vÎ ®Ñp. Khi con «ng sinh ra th× cã rÊt 
nhiÒu vÞ kh¸ch t«n quý ®ua nhau ®em nhiÒu lÔ vËt quý ®Õn vui 
mõng d©ng tÆng. V× thÕ mμ ®¨t tªn lμ B¶o-T¹ng. 
      Lóc kh«n lín, th× Ngμi B¶o-T¹ng rÊt tinh th«ng vμ biÕt s©u 
s¾c viÖc ®êi. Ngμi thÊy ®êi ng−êi lμ v«-th−êng, kh«ng ai tr¸nh 
®−îc sinh, giμ, bÖnh, chÕt nªn tù nhiªn sinh lßng chμm ch¸n 
cuéc sèng phμm nμy. Ngμi ®· tõ bá cuéc sèng vinh hoa, phó 
quý, liÒn xuÊt-gia ®i tu, tinh tÊn tu hμnh, ch¼ng bao l©u ®¾c 
®¹o thμnh PhËt, hiÖu lμ B¶o-T¹ng Nh−-Lai, ®Çy ®ñ c¸c ph¸p 
thÇn th«ng lín. Ngμi ®· ®−îc tÊt c¶ PhËt, Bå-T¸t, Trêi, Ng−êi 
v.v… kh¾p c¶ m−êi ph−¬ng hÕt lßng ca ngîi. Ngμi th−êng ®i 
d¹o kh¾p n¬i ®Ó gi¸o ho¸ chóng sinh, thuyÕt Kinh, nãi ph¸p ®é 
cho kh«ng biÕt bao nhiªu ng−êi, v× thÕ ®Ö-tö cña Ngμi ®· cã 
kh«ng biÕt bao nhiªu lμ ng−êi ®· chøng qu¶ vÞ Bå-T¸t, Thanh 
V¨n, Duyªn-Gi¸c. Tõ ®ã ai ai còng tù nhñ m×nh lμ ®Ö-tö cña 
Ngμi vμ ®Òu hoan hû tin yªu, kÝnh träng, v©ng lêi chØ d¹y cña 
Ngμi. 
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       §øc Vua thÊy mäi ng−êi th©n t©m ®Òu h−íng vÒ PhËt, nghe 
lêi  
thÞ gi¸o cña Ngμi, cμng ngμy cμng ®«ng, nªn bÌn nghÜ r»ng:� 
NÕu ®¹o PhËt kh«ng ph¶i lμ ch©n chÝnh th× ®©u lÏ ng−êi ta sïng 
b¸i Ngμi kh¾p xø nh− vËy! � NghÜ nh− vËy råi ®øc Vua cïng 
c¸c vÞ V−¬ng-Tö, c¸c quan ®¹i thÇn vμ quyÕn thuéc bÌn ®Õn 
v−ên Diªm-phï, lÔ l¹y ®øc PhËt vμ ®i nhiÔu quanh PhËt ba 
vßng, sau råi ngåi yªn lÆng nghe PhËt nãi ph¸p.   
      Vua V«-Tr¸nh-NiÖm tËn m¾t thÊy PhËt B¶o-T¹ng Nh−-Lai 
khoanh ch©n ngåi b¶o to¹ cã h×nh con s− tö, rÊt bËc trang 
nghiªm, ®Çy ®ñ ba m−¬i hai t−íng ®Ñp, diÖn m¹o oai nghi, 
chung quanh Ngμi to¶ ra ¸nh s¸ng hμo quang rùc rì, chãi loμ. 
Cßn trong ph¸p héi, ®øc vua thÊy ë ®©y nh÷ng ng−êi c¹o tãc, 
xin víi ®øc PhËt cho ®−îc xuÊt-gia, ®¾p y ®i tu, ®Òu lμ nh÷ng 
bËc vua, chóa, hay lμ nh÷ng hμng v−¬ng-tö, ®¹i-thÇn mÆc ®å 
anh-l¹c, hoÆc lμ c¸c vÞ Tiªn nga, mü-n÷, dung m¹o ®Ñp xinh, 
nμo lμ nh÷ng ng−êi sü, n«ng, c«ng, th−¬ng, ¸o xiªm tÒ chØnh, kÎ 
th× ngåi ch¾p tay im lÆng l¾ng nghe, ng−êi th× quú gèi th−a hái 
cïng PhËt nh÷ng ®iÒu cÇn biÕt. TÊt c¶ ai ai còng mét lßng kÝnh 
cÈn, ch¨m chó nghe PhËt d¹y b¶o.  
     Vua V«-Ch¸nh-NiÖm quan s¸t kh¾p ®ñ mäi lÏ, Ngμi bÌn 
ng¾m nh×n th©n m×nh råi trë l¹i ngã PhËt, m¾t ch¨m chó 
kh«ng chíp, sinh lßng hoan hû, kÝnh ng−ìng, nÐt mÆt hín hë, 
liÒn ®Õn chç ®øc PhËt mμ ®¶nh lÔ, Ngμi ®i nhiÔu ba vßng quanh 
PhËt (5), sau ®ã lÆng yªn ngåi nghe PhËt thuyÕt ph¸p .  
     Vua nghe ®øc B¶o-T¹ng Nh−-Lai diÔn thuyÕt ®ñ c¸c ph¸p 
xong,  
trÝ tuÖ liÒn ®−îc khai th«ng, c¸c c¨n thanh-tÞnh, râ c¸c ®−êng 
khæ, biÕt sù lμm lμnh, liÒn quú gèi ch¾p tay b¹ch víi PhËt r»ng: 
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   �  B¹ch ®øc ThÕ-T«n! Nay con muèn s¾m ®ñ nh÷ng mãn ¨n, 
thøc uèng, ¸o ch¨n, g−êng nÖm, thuèc men ®Æng d©ng cóng 
d−êng Ngμi vμ c¸c ®¹i chóng trong ph¸p héi ®©y. Con còng xin 
mêi ®øc PhËt cïng ®¹i chóng vμo thμnh ®Ó xin ®−îc ®ang cóng 
mäi thø cÇn thiÕt trong ba th¸ng Ngμi thuyÕt ph¸p. KÝnh mong 
Ngμi tõ bi dông n¹p vμ chÊp nhËn lêi khÈn cÇu cña con .� 
      §øc PhËt vui vÎ nhËn lêi thØnh Êy, v× thÕ, vua míi ph¸t t©m 
s¾m  
®ñ lÔ vËt ®Õn cóng d−êng PhËt vμ chóng T¨ng trong ba th¸ng 
vμ ngμi l¹i khuyªn c¸c vÞ th¸i-tö vμ c¸c vÞ ®¹i-thÇn còng lμm 
nh− vËy.  
      Khi Êy Th¸i-tö BÊt-HuyÕn v©ng theo lêi vua cha ®· hÕt lßng 
tin kÝnh, s¾m ®ñ c¸c lÔ vËt quý hiÕm, c¸c ®å hoa qu¶ th¬m 
ngon, tinh khiÕt bËc th−îng råi ®Ých th©n tr©n träng mμ ®em 
®Õn d©ng l¹y ®øc PhËt B¶o-T¹ng Nh−-Lai.  
       Ngμi quan ®¹i-thÇn B¶o-H¶i lμ phô-th©n cña ®øc PhËt 
B¶o-T¹ng thÊy Th¸i-tö cã lßng t«n kÝnh PhËt nh− vËy liÒn cã 
lêi khuyªn Ngμi r»ng:�� §iÖn-h¹ ®· s½n cã lßng tu ph−íc mμ 
cóng dμng PhËt cïng T¨ng, vËy xin §iÖn-h¹ h·y ®em c«ng ®øc 
®ã mμ håi h−íng vÒ ®¹o V«-th−îng Bå-§Ò, chí nªn cÇu sù 
ph−íc b¸o cña câi trêi §ao-Lîi hay câi trêi Ph¹m-Thiªn lam chi. 
Bëi sao vËy? Bëi mÊy câi ®ã tuy lμ c¶nh vËt vui tèt, nh©n d©n 
sung tóc, th©n h×nh ®Ñp ®Ï, thä m¹ng dμi l©u h¬n ng−êi d©n-
gian, ®−îc c¸c phÐp thÇn-th«ng d¹o ch¬i tù t¹i, nh÷ng ®å y phôc, 
®å ¨n cã s½n bμy, trªn ®ã th¸ng ngμy cã c¸c cuéc du-hý, tr¨m 
thøc tù nhiªn thä dông ®Çy ®ñ kho¸i-l¹c, kh«ng nh− ë câi Nh©n-
gian. C¸i ph−íc b¸o ë trong c¸c câi Êy tuy lμ sung-m·n lμ vËy 
nh−ng cßn lμ thuéc vÒ h÷u-lËu, cã ®−îc råi mÊt ch¾c ch¾n g× 
®©u? V× nã lμ sù v«-th−êng, thËt t−íng v«-®Þnh, nh− giã thæi 
nhanh qua råi mÊt kh«ng g× gi÷ l¹i næi. Cuéc ch¬i hÕt vui th× l¹i 
ph¶i tμn, hÕt s−íng l¹i khæ, dÇu cã sèng l©u h¬n ng−êi nh©n-
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gian ®Õn mÊy ngμn n¨m ®i n÷a còng kh«ng tho¸t khái c¸i chÕt, 
còng kh«ng khái con ma sinh tö l«i kÐo vμo ®−êng nä, ng· kia. 
V× thÕ, nÕu §iÖn-h¹ cø cÇu ph−íc b¸o Êy th× ch¾c ch¾n kh«ng 
tho¸t khái vßng sinh-tö lu©n-håi (6), vμ råi kh«ng biÕt ®Õn khi 
nμo míi ®−îc sù an nhiªn, tù-t¹i vÜnh cöu. Chi b»ng §iÖn-h¹ 
®em c«ng ®øc ®ã mμ cÇu ph−íc b¸o v«-lËu, kh«ng h−, kh«ng 
mÊt, ®êi ®êi kiÕp kiÕp v−ît ra ngoμi ba câi, bèn dßng ®Ó h−ëng sù 
an vui v« cïng, v« tËn vμ håi h−íng vÒ ®¹o Bå-§Ò mμ cÇu mong 
thμnh qu¶ PhËt, ®Æng lμm lîi Ých cøu khæ, ®é sinh cho mäi loμi 
chóng sinh v−ît qua s«ng mª, bÓ khæ. NÕu ®−îc nh− thÕ th× 
ch¼ng nh÷ng phÇn t− lîi ®· vu«ng trßn, mμ phÇn ®øc lîi-tha 
còng ®−îc viªn-m·n n÷a !�   
     Ngμi BÊt-HuyÒn Th¸i-tö nghe lêi chÝ lý ®¹t t×nh cña §¹i-
thÇn B¶o-H¶i nh− vËy råi bÌn ®¸p r»ng:� Ta xem xÐt tÊt c¶ hÕt 
th¶y chóng sinh trong ®−êng ®i¹-ngôc chÞu mäi sù khæ cùc, cßn 
ng−êi Nh©n-gian vμ ng−êi câi Thiªn th× ®ñ ®iÒu cÊu-nhiÔm, l¾m 
chuyÖn trÇn-lao, bëi ®ã mμ t¹o ra bao téi ¸c nghiÖp, kh«ng cã 
chót thanh-tÞnh nªn míi thä qu¶ b¸o mμ bÞ ®o¹ vμo ba ®−êng 
d÷:  §Þa-ngôc, Ng¹-quû, Sóc-sinh.�  
       Ngμi BÊt-HuyÒn Th¸i-tö nãi nh− vËy råi vμ tù nghÜ r»ng:� 
Bëi chóng-sinh ë trong ®êi kh«ng ®−îc gÆp c¸c bËc §¹i-Nh©n 
khuyªn gi¶i, chØ bμy xa l¸nh viÖc d÷, vui lμm viÖc lμnh, d×u d¾t 
cho con ®−êng gi¶i tho¸t;  ®· thÕ l¹i chØ gÆp nh÷ng kÎ tiÓu-nh©n 
tμn ¸c, dô dç, kÕt lμm b¹n bÌ, th−êng xói giôc lμm nh÷ng viÖc 
bÊt thiÖn vμ ph¸ ho¹i ch¸nh-ph¸p, khinh ph¸p §¹i-thõa, lμm 
cho thui chét c¸c c¨n lμnh, thªm nhiÒu tμ-kiÕn. V× vËy míi bÞ che 
lÊp t©m t¸nh, kh«ng biÕt ®¹o ®øc lμ g×, nªn ph¶i chÞu nh÷ng nçi 
®o¹ ®μy khæ cùc nh− vËy ! � 
      Ngμi BÊt-HuyÕn Th¸i-tö ngÉm nghÜ nh− vËy håi l©u, råi 
th−a r»ng: � Nay con  ë tr−íc ®øc PhËt vμ c¶ §¹i-chóng mμ tá 
lêi nh− vÇy: Con nguyÖn ®em tÊt c¶ c¸c mãn c«ng ®øc mμ con ®· 
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cóng d−êng Tam-B¶o vμ c¶ c¸c mãn c«ng ®øc mμ con ®· tu tËp 
ph¸p mÇu mμ xin håi h−íng vÒ ®¹o V«-th−îng Bå-§Ò (7).      
       Con nguyÖn trong khi con tu h¹nh cña Bå-T¸t, lμm viÖc lîi-
Ých cho chóng-sinh, nÕu con xem cã kÎ m¾c sù khèn khæ, hiÓm 
nghÌo ë  trong hoμn c¶nh ¸m muéi, kh«ng biÕt cËy nhê ai, 
kh«ng biÕt n−¬ng tùa vμo ®©u, mμ hä niÖm x−ng danh hiÖu cña 
con, tøc th× con sÏ dïng phÐp Thiªn-nhÜ (8) mμ l¾ng nghe vμ 
dïng phÐp Thiªn-nh·n (9) mμ qu¸n-s¸t coi kÎ m¾c n¹n Êy ë n¬i 
®©u, cÇu khÈn viÖc g×, ®Æng con sÏ hiÖn ®Õn mμ cøu ®é cho hä 
khái khæ, ®Æng vui. NÕu ch¼ng ®−îc nh− lêi thÒ ®ã, th× con 
kh«ng thμnh PhËt.  
         Th−a ®Êng ThÕ-T«n! Nay con v× hÕt th¶y chóng-sinh mμ 
ph¸t  
lßng ®¹i nguyÖn, tu häc vÒ ph¸p xuÊt-thÕ-gian, lμm c¸c c«ng 
h¹nh tù-gi¸c tù-lîi, nguyÖn khi Phô-V−¬ng con lμ V«-Ch¸nh-
NiÖm, tr¶i h»ng-hμ-sa kiÕp nhÉn sau thμnh PhËt, hiÖu lμ PhËt A-
Di-§μ Nh−-Lai ë câi n−íc Cùc-L¹c thÕ-giíi ho¸ ®é chóng-sinh 
xong råi, chøng nhËp NiÕt-Bμn, ch¸nh ph¸p truyÒn l¹i, th× con 
tu h¹nh lμm viÖc PhËt-sù. §Õn lóc ch¸nh-ph¸p gÇn diÖt, hÔ diÖt 
b÷a tr−íc th× ngay b÷a sau ®ã con chøng ®¹o Bå-§Ò.  
      Con kÝnh mong ®øc ThÕ-T«n tõ bi mμ thä ký cho con, con 
còng mét lßng cÇu xin c¸c ®øc PhËt ë m−êi ph−¬ng thÕ giíi 
còng ®Òu thä ký cho con còng ®−îc nh− vËy.� 

  

       §øc B¶o-T¹ng Nh−-Lai nghe xong lêi nguyÖn réng lín cña 
Ngμi th¸i-tö BÊt-HuyÕn, liÒn thä ký cho r»ng:� Ng−¬i xem xÐt 
chóng-sinh trong câi Thiªn vμ Nh©n-gian vμ c¶ ba ®−êng d÷ ®Òu 
m¾c nh÷ng téi b¸o mμ sinh lßng ®¹i-bi, muèn ®o¹n trõ mäi sù 
khæ cùc, døt bá mäi ®iÒu phiÒn n·o vμ lμm cho hÕt th¶y hä ®Òu 
®Æng h−ëng sù an vui. V× ng−¬i cã lßng soi xÐt nh÷ng lêi yªu cÇu 
cña loμi h÷u-t×nh trong thÕ-gian mμ mong cøu khæ nh− vËy, nªn 
ta nay ®Æt hiÖu cho lμ:  Qu¸n-ThÕ-¢m .   
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        Trong khi ng−¬i tu h¹nh Bå-T¸t th× còng gi¸o ho¸ lu«n c¶ 
v«-l−îng chóng-sinh, cho hä tho¸t khái sù khæ n·o vμ lμm ®ñ 
mäi viÖc PhËt-sù. Sau khi ®øc A-Di-§μ Nh−-Lai nhËp  NiÕt-Bμn 
råi th× câi Cùc-L¹c l¹i ®æi tªn hiÖu lμ:  NhÊt-ThiÕt Tr©n-B¶o-Së 
Thμnh-Tùu.  Y b¸o cμng thªm ®Ñp tèt h¬n tr−íc béi phÇn. §Õn 
lóc ®ã, ®−¬ng lóc ban ®ªm, ®é trong mét gi©y phót mμ  hiÖn ra 
cã ®ñ thøc trang nghiªm, th× ng−¬i sÏ ngåi trªn toμ Kim-Cang ë 
d−íi céi c©y Bå-§Ò mμ chøng ng«i Ch¸nh-Gi¸c, hiÖu lμ: BiÕn-
XuÊt NhÊt-ThiÕt Quang-Minh C«ng-§øc S¬n-V−¬ng Nh−-Lai. 
§øc PhËt ®ã ph−íc trßn, h¹nh ®ñ, mu«n sù vÎ vang, ®¹o ph¸p 
cao siªu,  thÇn th«ng t«ng lín, rÊt t«n, rÊt quý, kh«ng ai s¸nh 
b»ng vμ l¹i sèng l©u ®Õn chÝn m−¬i s¸u øc na-do-tha kiÕp, khi 
diÖt ®é råi, ch¸nh ph¸p sÏ cßn trô l¹i, truyÒn b¸ ë l¹i ®Õn s¸u 
m−¬i ba øc kiÕp n÷a. � 
      Ngμi BÊt-HuyÕn Bå-T¸t ë tr−íc PhËt ®−îc nghe lêi Ngμi 
thä ký  
nh− vËy råi, lßng rÊt vui mõng, liÒn th−a vãi ®øc PhËt r»ng: 
    � B¹ch ®øc ThÕ-T«n! NÕu lêi thÖ-nguyÖn cña con qu¶ ®Æng 
hoμn mü nh− lêi Ngμi nãi, ®ã thiÖt lμ h©n h¹nh biÕt bao! Nay 
con xin ®−îc l¹y Ngμi vμ xin lμm thÕ nμo cho c¸c ®øc PhËt hiÖn 
ë h»ng sa thÕ-giíi biÕt ®−îc vμ còng ®Òu thä ký cho con vμ còng 
khiÕn cho c¶ thÕ-giíi ®Òu ®ång thêi vang ra nh÷ng tiÕng Êy, 
chóng sinh ®−îc nghe thÊy vËy, ®Òu ®−îc th©n t©m thanh-tÞnh 
mμ xa l×a mäi dôc väng trªn ®êi . � 
       Lóc Ngμi BÊt-HuyÕn Th¸i-tö  võa th−a xong víi ®øc PhËt 
lêi ®ã råi, tøc th× c¸c thÕ-giíi tù nhiªn rung ®éng, vang rÒn, 
vang ra nh÷ng tiÕng hoμ nh· (10), ai ai nghe ®Õn còng ®Òu sinh 
lßng vui vÎ, c¸c dôc väng trong lßng bçng nhiªn tiªu tan hÕt c¶ 
.  
         Khi Êy, c¸c ®øc PhËt ë m−êi ph−¬ng ®ång thanh thä ký 
cho Qu¸n-ThÕ-¢m r»ng:� §−¬ng khi thêi kiÕp ThiÖn-Trô, ë câi 
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T¸n-§Ò-Lam thÕ-giíi, nh»m lóc PhËt B¶o-T¹ng ra ®êi mμ gi¸o 
ho¸ chóng-sinh, cã Th¸i-tö BÊt-HuyÕn, con cña vua V«-Ch¸nh-
NiÖm ph¸t t©m cóng d−êng PhËt vμ ®¹i-chóng trong ba th¸ng. 
Do c«ng ®øc Êy, nªn tr¶i qua h»ng-hμ-sa kiÕp sÏ thμnh PhËt hiÖu 
lμ BiÕn-XuÊt NhÊt-ThiÕt C«ng-§øc S¬n-V−¬ng Nh−-Lai, ë vÒ 
thÕ-giíi  NhÊt-ThiÕt Tr©n-B¶o Së-Thμnh-Tùu. �  
       Ngμi BÊt-HuyÕn Th¸i-tö khi ®−îc nghe lêi thô ký cña c¸c 
ch− PhËt ë m−êi ph−¬ng nh− vËy råi th× lßng hÕt ®çi vui mõng  
quú l¹y vμ c¶m ¬n c¸c ch− vÞ PhËt.  
       C¸c quý vÞ ®ång tu th©n mÕn!  
    §øc Qu¸n-ThÕ-¢m Bå-T¸t kÓ tõ khi ®−îc ®øc PhËt B¶o-
T¹ng vμ 
c¸c vÞ PhËt ë m−êi ph−¬ng thä ký thμnh PhËt nh− vËy råi, cho 
®Õn nay, tr¶i qua bao nhiªu ®êi, bao nhiªu kiÕp, Ngμi lu«n lu«n 
ph©n th©n ra kh¾p m−êi ph−¬ng thÕ-giíi, lu«n lu«n l¾ng nghe 
mäi lêi nguyÖn cÇu cña tÊt c¶ chóng sinh mμ ®é cho hä tho¸t 
khæ ®−îc vui, Ngμi ®· dïng n−íc Cam-Lå t−¬i m¸t mμ d−íi lªn 
nh÷ng ai hÕt lßng tu hμnh PhËt ®¹o, lμm nh÷ng ®iÒu lμnh lîi 
Ých cho mäi ng−êi. Ngμi còng lu«n lu«n cïng ®øc §¹i-ThÕ-ChÝ 
Bå-T¸t s½ng sμng ®øng bªn c¹nh ®øc PhËt A-Di-§μ ®Ó tiÕp-dÉn 
nh÷ng ai mét lßng ngμy ®ªm tr× niÖm danh hiÖu Nam m« A-Di-
§μ PhËt vμ mong muèn ®−îc v·ng sinh T©y ph−¬ng Cùc-L¹c, 
ra søc lμm c¸c c«ng ®øc lμnh th× mét khi hä l©m chung, c¸c 
Ngμi sÏ giang tay tiÕp-dÉn hä vÒ T©y ph−¬ng Cùc-L¹c, sinh 
trªn sen b¸u, lμm c«ng d©n câi n−íc TÞnh-§é. Nay Ngμi hiÖn 
th©n lμ vÞ §¼ng-Gi¸c Bå-T¸t víi danh hiÖu lμ: Viªn-Th«ng 
Gi¸o-Chñ §¹i-Tõ §¹i-Bi Qu¸n-ThÕ-¢m Bå-T¸t vμ lμ thÞ-gi¶ 
d−íi to¹ cña PhËt A-Di-§μ. Ngμi ngμy ®ªm bËn rén tiÕp-dÉn 
chóng sinh vÒ T©y ph−¬ng Cùc-L¹c vμ gi¸o ho¸ cho hä ë n¬i ®ã 
®Ó nhanh chãng thμnh Bå-T¸t BÊt-thèi, thμnh PhËt. §èi víi 
ng−êi PhËt-tö ch©n chÝnh th× chóng ta kh«ng chØ tr× niÖm danh 
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hiÖu cña Ngμi mμ cßn ph¶i lÊy Ngμi lμm tÊm g−¬ng s¸ng ®Ó noi 
theo, phÊn ®Êu lμm theo h¹nh nguyÖn ®¹i-tõ bi cøu khæ cña 
Ngμi, tu theo PhËt häc ®¹i-thõa, võa tù m×nh tu hμnh võa lμm 
lîi Ých cho ng−êi, ho»ng d−¬ng ch¸nh-ph¸p cña PhËt, ®ã míi lμ 
sù tá lßng biÕt ¬n vμ t«n kÝnh Ngμi mét c¸ch ch©n chÝnh, cã ý 
nghÜa nhÊt.  
      Mét h×nh ¶nh ®øc Qu¸n-ThÕ-¢m Bå-T¸t ë miÒn B¾c hay 
phÇn phÝa Nam Trung-quèc vÉn t«n thê Ngμi vμ gäi Ngμi lμ Bμ 
chóa Ba, hay ë miÒn nam th−êng hay phñ v¶i lªn t−îng Ngμi 
nh− lμ mét vÞ Chóa Xø, hoÆc N¨m Bμ Ngò-Hμnh theo kiÓu 
d©n-gian. Thùc ra ®ã lμ nh÷ng chuyÖn huyÒn tho¹i d©n-gian, 
hay mang ®Ëm nÐt vÒ h×nh ¶nh Ngμi tõ c¸c ®êi tiÒn-kiÕp rÊt xa 
x−a, khi Ngμi cßn lμ mét bμ chóa, hay lμ vÞ c«ng chóa con vua 
câi Trêi, hay vua câi phμm. Nh÷ng ng−êi h«m nay th−êng hay 
ca móa, trong ph¸p héi cña bμ chóa Céng-®ång Th¸nh MÉu 
v.v… ®©u cã biÕt r»ng Ngμi ®· v−ît phμm lªn Th¸nh vμ h¬n 
thÕ n÷a, v−ît c¶ Th¸nh lªn Bå-T¸t, råi tõ vÞ Bå-T¸t mμ thμnh 
PhËt nh− ®· nãi ë trªn. Trong thùc tÕ, th× Ngμi ®· lμ vÞ PhËt tõ 
rÊt xa l©u råi, v× th−¬ng xãt chóng sinh mμ sinh vμo câi nh©n-
gian, lμm thÞ-gi¶ cña PhËt A-Di-§μ hay th−êng theo PhËt 
ThÝch-Ca M©u-Ni ®Ó ñng hé Ngμi gi¸o ho¸ hμng Bå-T¸t, Trêi, 
Ng−êi. Cho nªn chóng ta còng ph¶i tù v−¬n lªn, ®õng dõng l¹i 
®Þa vÞ Tiªn, Th¸nh. V× sao? V× mét khi hÕt ph−íc b¸o x−a, l¹i 
ph¶i ®Çu thai lμm th©n phμm n¬i câi trÇn, l¹i bÞ ®o¹ ®Çy trong 
sinh tö lu©n håi kh«ng døt.  §ã còng lμ t×nh tr¹ng mét sè vÞ 
tiªn-n÷ nay hÕt ph−íc b¸o ph¶i gi¸ng trÇn lμm n÷ nh©n vÉn 
kh«ng quyªn nh¶y móa, h¸t ca, vμo bãng, nhËp ®ång thÝch ¸o 
xanh ®á. Nh−ng ng−êi cã trÝ th× kh«ng nuèi tiÕc c¶nh sèng nμy, 
biÕt håi ®Çu quy y Tam-B¶o, tr× niÖm danh hiÖu PhËt A-Di-§μ, 
cÇu nguyÖn v·ng sinh T©y ph−¬ng C−ch-L¹c ®Ó tho¸t ly sinh tö 
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lu©n håi, thμnh Bå-T¸t, thμnh PhËt. ViÖc ®ång c«, bãng cËu n¬i 
nh©n-gian chØ lμ trß ch¬i cña ng−êi häc líp vì lßng khi x−a cña 
Bμ chóa Ba. Nay Ngμi ®· lμ vÞ ®¹i Bå-T¸t th× chóng ta còng 
ph¶i biÕt v−¬n lªn c¸c líp thø bËc cao h¬n, trë thμnh ng−êi 
PhËt-tö, råi thμnh vÞ Bå-T¸t cña mÑ Qu¸n-ThÕ-¢m Nh−-Lai 
lÉy lõng danh tiÕng. 
       Trong Ph¸p-héi n¬i nói Phæ-§μ L¹c-Ca, ®øc PhËt ThÝch-
Ca M©u-Ni thuyÕt ph¸p Kinh Thiªn-Thñ Thiªn-Nh·n §¹i-Bi 
§μ-La-Ni, Ngμi nh©n tr¶ lêi ngμi A-Nan hái mμ cho chóng ta 
biÕt vÒ bÝ mËt lín vÒ ®øc Qu¸n-ThÕ-¢m Bå-T¸t nh− sau:  
      “  Đức Phật bảo:  Vị Bồ-Tát ấy hiệu là Quán-Thế-Âm Tự-Tại, 
cũng tên là Nhiên-Sách, cũng gọi là Thiên-Quang-Nhãn. 
       - Này thiện-nam tử! Quán-Thế-Âm Bồ-Tát thần thông, oai lực 
không thể nghĩ bàn, trong vô-lượng kiếp về trước từng thành Phật 
hiệu là Chánh-Pháp-Minh Như-Lai. Vì nguyện lực đại-bi, vì 
muốn làm duyên phát khởi cho tất cả các hàng Bồ-Tát, vì muốn an 
vui thành thục cho chúng sinh, Ngài mới giáng tích hiện làm Bồ-
Tát. Vậy ông và đại-chúng, các hàng Bồ-Tát, Ma-Ha-Tát, Phạm-
Vương, Đế-Thích, Long, Thần đều nên cung kính, chớ sinh lòng 
khinh mạn, xem thường. Nếu tất cả hàng Trời, Người thường xưng 
niệm, cúng dường Quán-Thế-Âm Bồ-Tát, sẽ được vô lượng phước 
đức, diệt vô lượng tội, mạng chung ®−îc sinh về cõi nước của Phật 
A-Di-Đà. 
        Đức Phật bảo ngài A-Nan: 
    -    Thần chú của Quán-Thế-Âm Bồ-Tát nói ra đây, chân thật 
không dối.” 

 
 

             B.  H¹nh NguyÖn vÜ ®¹i, lßng ®¹i-tõ ®¹i-bi  
cña ®øc Qu¸n-ThÕ-¢m Bå-T¸t.  

                      ______________________________________________________ 
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       1,  Lßng ®¹i-tõ ®¹i-bi, oai phong ThÇn lùc cña ®øc 
Qu¸n ThÕ-¢m Bå-T¸t:   
       Nh− trªn chóng ta ®· thÊy ®øc Qu¸n-ThÕ-¢m cã uy-lùc v« 
cïng to lín, ®ã lμ  Ngμi kh«ng chØ lμ ®Êng chuyªn l¾ng nghe 
nh÷ng lêi kªu cøu cña chóng-sinh, tÇm theo ©m thanh Êy mμ 
®Õn cøu hä tho¸t khái sù ®e do¹, khñng bè, tai n¹n, ban cho hä 
niÒm vui, xo¸ ®i sù ®au khæ lu«n theo ®uæi ®e do¹ hä, nh−ng sù 
vÜ ®¹i, lßng tõ-bi v« bê bÕn cña Ngμi chÝnh lμ ë n¬i Ngμi lu«n 
lu«n lo l¾ng chØ d¹y cho chóng ta con ®−êng ®Ó tho¸t ly sinh-tö 
lu©n-håi, nhanh chãng tu hμnh mét ®êi thμnh PhËt, ®ã míi lμ 
®iÒu chóng ta cÇn ph¶i biÕt vÒ Ngμi.  
        a, §øc Qu¸n-ThÕ-¢m ®· chØ bμy cho chóng ta ph¸p m«n 
tr× danh niÖm PhËt A-Di-§μ, cÇu nguyÖn v·ng sinh T©y ph−¬ng 
Cùc-L¹c, tho¸t ly vÜnh viÔn sinh-tö lu©n-håi, mét ®êi thμnh tùu, 
tu hμnh thμnh PhËt.  
     Trong Kinh NiÖm PhËt Ba-La-MËt, tr−íc PhËt ThÝch-Ca 
M©u-Ni, Ngμi th«ng qua viÖc tr¶ lêi bμ Vi-§Ò-Hy (mÑ cña ®øc 
PhËt n¬i trêi §ao-Lîi)  mμ d¹y chóng ta r»ng:   
  “   Nay tôi nương uy thần vô hạn của đức Thích-Ca Mâu-Ni Thế-
Tôn và tùy thuận bản nguyện lực vô-biên vô-lượng của đức Phật 
A-Di-Đà mà tuyên dương năng lực vô cùng tận của danh hiệu 
Phật, tức là Pháp Môn Niệm Phật Tam-Muội.  
     Này Vi-Đề-Hy! Hãy nhận rõ như thế nầy, đừng rơi vào nghi 
lầm nữa. Đúng như ngươi vừa mới trình bày, Tứ-Niệm-Xứ là pháp 
diệt khổ, là pháp đối trị tham dục, ưu bi khổ não, là pháp đắc Niết-
Bàn vắng lặng. Còn pháp Niệm-Phật Tam-muội lại là pháp thành 
Phật, là pháp chứng Vô-Thượng-Giác, là pháp thâm nhập cảnh 
giới bất-tư-nghị của chư Phật, là pháp mở bày tỏ ngộ Tri-Kiến 
Như-Lai, là pháp cứu độ tất cả mọi chúng sinh, là pháp siêu-việt 
trên hết thảy hí luận cùng thiên-kiến của nhị-thừa.  
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     Tại sao vậy? Trước đây, đức Thế-Tôn vì những người ghê sợ 
hiểm nạn sinh tử mà nói pháp Tứ-Niệm-Xứ, chánh niệm tinh tấn 
nhiếp phục tham, sân, si để thoát khổ và đắc A-La-Hán.  
       Nay vì những người tín ngưỡng, khát khao quả vị Bồ-Ðề chí 
hướng mong cầu Phật đạo, phát khởi đại-bi-tâm mà thực hành 
hạnh nguyện Bồ-Tát thì đức Thế-Tôn chỉ dạy pháp môn Niệm-Phật 
Tam-muội.  
     Nầy Vi Đề Hy! Tất cả chúng sanh từ vô-thỉ đến nay, vì một niệm 
bất-giác nổi lên, che mờ bản thể thường trụ, nhận vật bên ngoài 
làm tâm. Luôn luôn bỏ mất tâm chân thật nên bị cảnh vật xoay 
chuyển. Do đó khởi tâm phân biệt, thấy có, lớn, nhỏ, rộng, hẹp, 
cao, hạ... Nếu xoay được cảnh vật bên ngoài thì thân tâm sẽ sáng 
suốt, trạm nhiên, trọn đầy, tức thời đồng với Như-Lai không khác.  
       Muốn xoay chuyển ngoại vật thì không chi bằng sử dụng diệu 
lực vô-úy của danh hiệu Phật. Thật vậy, nhờ xưng niệm Nam Mô 
A-Di-Đà Phật mà hành giả nhìn thấy cảnh vật bên ngoài đúng như 
bản chất thật sự của chúng. Do đó không còn bị ngoại cảnh chi 
phối, điều phục thân tâm. Và chẳng còn móng khởi tâm phân biệt. 
Lúc ấy, tuy không rời pháp hội mà biến hiện khắp mười phương 
quốc độ; trong một lỗ chân lông vẫn chứa đựng cả Hoa-Tạng Thế-
Giới-Hải.  
      Khi xưng niệm danh hiệu Phật, hành-giả không để tâm dong 
ruổi theo thanh trần, mà xoay cái nghe trở vào Chân-Tánh, đó là 
danh hiệu Phật đang tuôn chảy liên miên bất tận thành một dòng 
tâm, mà mỗi mỗi sát na đều hiển hiện Chân-Như-Tánh. Chính nó 
thật là Tánh Nghe của mình, chẳng còn hai tướng động và tịnh, 
toàn là thể vắng lặng, soi chiếu khắp mười phương.  
           Tiếp tục hành trì niệm Phật như thế, chẳng bao lâu thì Tánh  
Nghe cũng không còn. Khi ấy, Phật-Trí tự nhiên tỏa rạng, danh 
hiệu Phật vẫn tương tục, không gián đoạn.  
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         Nầy Vi-Đề-Hy! Trong pháp hội Thủ-Lăng-Nghiêm, tôi đã 
trình bày nhân-địa tu hành Nhĩ-Căn Viên-Thông cho đại chúng. 
Nhưng thời Mạt-pháp các Kinh điển dần dần ẩn mất mà nên biết 
Kinh Thủ-Lăng-Nghiêm sẽ bị diệt trước nhất, tiếp sau là Kinh 
Lăng-Già, Kinh Kim-Cương, Kinh Ma-Ha Bát-Nhã, Kinh Diệu-
Pháp Liên-Hoa... Nếu không nương nhờ pháp Niệm Phật thì rất 
khó chứng đắc Nhĩ-Căn Viên-Thông. Bởi vì sao? Bởi vì Niệm-
Phật tam-muội chính là món Viên-Thông đệ nhất.  
     Nầy Vi Đề Hy!  Tất cả chúng sinh từ vô-thỉ đến nay, vì lăn lộn 
trong đêm tối vô minh, nhận giặc làm cha, lấy vọng kiến làm chốn 
nương về, lấy tà-kiến làm bạn lữ, lấy biên kiến làm lương dược. 
Nhận ngã chấp, ngã kiến làm tâm, rời xa Tri-Kiến Giải-Thoát Vô-
Thượng. Do đó, khởi tâm phân biệt, thấy đúng sai, tà, chánh, thiện, 
ác, chân, ngụy...Nếu lọc sạch ngã-kiến, ngã-chấp thì thân tâm sẽ 
quang minh, thường tại, chiếu suốt mười phương pháp giới. Tức 
đồng đẳng với Tri-Kiến giác ngộ của chư Như-Lai.  
        Nếu muốn gạn lọc ngã-kiến, ngã-chấp thì không chi hơn là 
phát huy năng lực vô biên của danh hiệu Phật. Thật vậy, nhờ 
chuyên tâm xưng niệm Nam Mô A-Di-Đà Phật mà hành giả tuần 
tự chuyển Thức thành Trí. Ngã-chấp tự nhiên rơi rụng, ngã-kiến tự 
nhiên tan mất như bong bóng nước dưới ánh mặt trời. Lúc bấy giờ, 
tuy không lìa cung Đâu-Suất mà vẫn phân thân khắp vi trần quốc 
độ để chuyển pháp luân vô-thượng, và khai thị tuệ-giác cho vô-
lượng chúng sanh, giúp hết thảy tứ sanh, cửu hữu cùng ngộ nhập 
Phật-Tri-Kiến.  
     Khi xưng niệm danh hiệu Phật, hành giả không để Thức nương 
theo nhân duyên mà dấy động, nên chẳng thành tựu pháp Y-Tha-
Khởi. Vì không có sự tham dự của ngã và ngã-sở nên Biến-Kế Sở- 
Chấp cũng chẳng tồn tại.  Chỉ có danh hiệu Phật vẫn tuôn chảy 
liên miên bất tận thành một dòng tâm, mà mỗi mỗi sát na đều biểu 
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hiện Vô-Thượng Diệu-Viên-Thức-Tâm Tam-Muội, tức là Chân-
Duy-Thức-Tánh.  
        Tiếp tục hành trì niệm Phật như thế chẳng bao lâu thì chẳng 
còn nhìn thấy huyễn tướng của vạn pháp ở bên ngoài và cũng 
chẳng còn bắt gặp tám thức ở bên trong. Trong hay ngoài đều giả 
dối, không thật. Ngay cả tướng Duy-Thức cũng chẳng có nữa. Vì 
ba đời mười phương Như-Lai, vi trần sát quốc độ, hư không, sắc 
pháp, tâm vương, tâm sở... đều không một thứ nào ra ngoài Chân-
Duy Thức-Tánh mà tự hữu, tự sinh, tự diệt, danh hiệu Phật vẫn 
tương tục, không gián đoạn, như có, như không, cho đến khi Chân-
Duy-Thức biến mất, Đại-Viên Cảnh-Trí tự nhiên phơi bày, danh 
hiệu Phật sẽ dẫn dắt hành giả đi vào tánh Viên-Thành-Thật, chứng 
Vô-Sanh Pháp-Nhẫn. 
        Do đó, phải nói rằng Niệm Phật là pháp môn đệ nhất dùng để  
chuyển Thức thành Trí mà chúng sinh thời Mạt-pháp phải siêng 
năng thọ trì.  
     Nầy Vi-Đề-Hy! Tất cả chúng sinh từ vô thỉ đến nay, bị vô số tư 
tưởng điên đảo làm khuất lấp tánh Viên-Giác. Như kẻ ngủ mê chợt 
thức giấc giữa ngã tư đường cái, chẳng rõ phương hướng, lẫn lộn 
chính tà, thấy cong nhìn ngược, bất phân thiện ác. Tư tưởng điên 
đảo ấy nẩy sinh thân và tâm, rồi nhận thân tứ-đại giả hợp làm 
thân, chấp cái tư tưởng vô-minh điên đảo kia làm tâm. Cứ thế mà 
sinh tử, tử sinh nối nhau không dứt, tạo vòng lẩn quẩn luân-hồi.  
        Nhưng cái vô-minh điên đảo ấy cũng chẳng thật; như hoa 
đốm, như bóng nước, như ảo tưởng nơi sa mạc, như người ngủ 
chiêm bao, thấy những sự việc, cảnh vật rõ ràng, nhưng khi thức 
dậy, thời không còn gì hết. Nếu chuyển hóa vô-minh điên đảo thời 
thân và tâm sẽ thành Giác-Ngộ. Hoặc không phát tâm tu trì thời 
vẫn ở mãi trong sanh-tử huyễn mộng ấy mà tự vui. Chỉ có danh 
hiệu Phật là đầy đủ năng lực nhiệm mầu để chuyển hóa sinh tử trở 
nên Niết-Bàn, chuyển hóa giả huyễn trở nên chân thật.  
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         Vì sao vậy? Khi xưng niệm Nam Mô A-Di-Đà Phật, hành giả  
dần dần thành tựu chánh định Như-Lai, tự nhiên phát sinh tuệ-giác 
Không tánh, vì danh hiệu Phật là Hư-không-tạng, là Viên-Giác-
tánh, là Vô-cấu-tạng, là Tịch-tịnh tạng... Nhờ vậy, hành-giả biết 
các pháp đều như huyễn, thời tự nhiên lìa xa các huyễn hóa, sinh 
diệt. Ngay lúc ấy, bèn thâm nhập Viên-Giác-Tánh. Đó gọi là tri 
huyễn tức ly, ly huyễn tức giác.”  
 

        C¸c quý vÞ ®ång tu th©n mÕn!  
        Nh− vËy, ®øc Qu¸n-ThÕ-¢m Bå-T¸t ®· chØ d¹y cho chóng 
ta, thêi M¹t-ph¸p ®Ó tho¸t ly sinh-tö lu©n-håi, kh«ng cã ph¸p 
m«n nμo h÷u hiÖu h¬n, rèt r¸o h¬n, mét ®êi tu hμnh thμnh 
PhËt ngoμi ph¸p m«n tr× niÖm danh hiÖu: Nam m« PhËt A-Di-
§μ, cÇu nguyÖn v·ng sinh T©y ph−¬ng Cùc-L¹c. Trong ®¹o 
PhËt gäi ®ã lμ ph¸p m«n TÞnh-§é và chÝnh Ngμi ®· cã m−êi hai 
lêi thÖ nguyÖn hμm linh lμ:  HÔ ai mét lßng tr× niÖm danh hiÖu 
PhËt A-Di-§μ, mét lßng cÇu nguyÖn v·ng sinh T©y ph−¬ng 
Cùc-L¹c, ra søc lμm ®iÒu c«ng ®øc th× khi l©m chung, ®Ých 
th©n Ngμi vμ ®øc §¹i-ThÕ-ChÝ Bå-T¸t ®øng bªn c¹nh PhËt A-
Di-§μ sÏ tíi mμ tiÕp-dÉn hä vÒ T©y ph−¬ng Cùc-L¹c.  
        Chóng t«i xin trÝch dÉn m−êi hai lêi nguyÖn cña Ngμi ®· 
®−îc  
®Æt thμnh th¬ trong Kinh-S¸m cã tªn lμ �ThËp-NhÞ-NguyÖn� 
®Ó mäi  
ng−êi tr× tông nh− sau: 

 

        1. Nam mô Hiệu Viên-Thông danh Tự-Tại Quán- Âm   
                       Như-Lai Quảng pháp hoằng-thệ nguyện.   
        2. Nam mô nhứt niệm tâm vô quái ngại Quán-Âm                 
                     Như-Lai  Thường Cư Nam-Hải nguyện.          
        3. Nam mô trụ Ta bà U minh giới, Quán-Âm Như-Lai  
                     Tầm Thanh Cứu Khổ nguyện.       
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        4. Nam mô Hàng Tà ma, trừ yêu quái Quán-Âm  
                    Như-Lai,  năng trừ nguy hiểm nguyện.           
           5.  Nam mô Thanh Tịnh, bình thuỷ dương liễu,  
                          Quán-Âm Như-Lai,Cam-lồ sái tâm nguyện.            
           6.  Nam mô Đại từ bi, năng hỉ xả Quán-Âm Như-Lai,  
                        thường hành bình-đẳng nguyện.  
           7.  Nam mô Trú Dạ Tuần vô Tổn hoại Quán-Âm  
                        Như-Lai  thệ diệt tam đồ nguyện.  

8.  Nam mô Vọng nam nham cẩn lễ bái, Quán-Âm 
                       Như-Lai già toả, giải thoát nguyện.    

9. Nam mô Tạo pháp thuyền du khổ hải, Quán-Âm     
                       Như-Lai, độ tận chúng sanh nguyện.  
           10. Nam mô Tiền Tràng phan, hậu Bảo-Cái, Quán-Âm   
                           Như-Lai Tiếp-Dẫn Tây phương nguyện.       
           11. Nam mô Vô Lượng Thọ Phật cảnh giới, Quán-Âm  
                         Như-Lai, Di Đà thọ ký nguyện.  
            12, Nam mô Đoan Nghiêm thân, vô tỉ trại Quán-Âm   
                      Như-Lai, quả tu thập-nhị nguyện.  
 

       Trong ®ã lêi nguyÖn thø m−êi tr−íc PhËt A-Di-§μ chÝnh lμ 
b¶n  
nguyÖn ®é sinh cña Ngμi, s½n sμng tiÕp-dÉn nh÷ng ai mét lßng 
tr× niÖm danh hiÖu A-Di-§μ PhËt, cÇu nguyÖn v·ng sinh T©y 
ph−¬ng Cùc-L¹c, ra søc lμm c¸c c«ng ®øc lμnh. V× thÕ, trong 
c¸c chïa Tmμ PhËt-tö tu theo TÞnh-§é th× mäi ng−êi ®Òu treo 
¶nh Tam Th¸nh, cã nghÜa lμ n¬i ®©y thê ba vÞ PhËt vμ Bå-T¸t, 
®øng chÝnh gi÷a lμ t−îng hay ¶nh PhËt A-Di-§μ, mét tay cÇm 
sen vμng t−îng tr−ng cho thÕ giíi cña Ngμi Thanh-tÞnh vμ Cùc-
L¹c, tay tr¸i Ngμi ch×a ra s½n sμng tiÕp-dÉn chóng-sinh vÒ T©y 
ph−¬ng Cùc-L¹c cña Ngμi; §øng bªn ph¶i lμ ®øc PhËt lμ Ngμi 
Qu¸n-ThÕ-¢m Bå-T¸t, mét tay cÇm b×nh n−íc Cam-Lå ®Ó cøu 
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vít chóng sinh khái mäi khæ n¹n, tay tr¸i cÇm cμnh d−¬ng liÔu 
®Ó diÖt trõ phiÒn n·o, ®em an vui cho mäi ng−êi; cßn ®øng bªn 
tr¸i PhËt lμ ®øc §¹i-ThÕ-ChÝ Bå-T¸t, hai tay cÇm sen hång, thÓ 
hiÖn s½n sμng cïng PhËt A-Di-§μ tiÕp-dÉn chóng sinh, gióp hä 
tho¸t qua bÒ khæ sinh-tö lu©n-håi, ®Ó vÒ T©y Ph−¬ng Cùc-L¹c, 
sinh trªn hoa sen b¸u ( Nh− ¶nh trªn ®©y vμ d−íi)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
    Ngμy nay phÇn nhiÒu c¸c chïa dï tu ThiÒn hay MËt t«ng 
vμ c¸c ph¸p m«n kh¸c còng ®Òu thê tranh ¶nh vμ t−îng c¸c 
Ngμi vμ hä nay biÕt khÐp lÐo kÕt hîp ThiÒn-TÞnh song tu hay 
MËt-TÞnh song tu, lÊy ph−¬ng ph¸p tr× danh niÖm PhËt lμ d©y 
b¶o hiÓm ch¾c ch¾n  

cho m×nh. 
 

     b, §øc Qu¸n-ThÕ-¢m Bå-T¸t l¹i cho chóng ta thÇn chó §¹i-
Bi T©m §μ-La-Ni vμ ThÇn chó V«-L−îng-Thä Ch©n-Ng«n ®Ó 
diÖt trõ mäi téi lçi ®· g©y ra tõ v«-thØ cho ®Õn ngμy nay vμ ®Ó 
kªu cÇu PhËt A-Di-§μ khi chóng ta l©m chung ®−îc Ngμi vμ 
®øc Qu¸n-ThÕ-©m Bå-T¸t, ®¹i ThÕ-ChÝ Bå-T¸t vμ hμng 
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Th¸nh-chóng tíi tiÕp-dÉn vÒ T©y ph−¬ng Cùc-L¹c, sinh trªn 
sen b¸u.   
       1, §øc Qu¸n ThÕ-©m Bå-T¸t ®· cho ta ThÇn chó §¹i Bi-
T©m §μ-La-Ni ®Ó thμnh tùu nguyÖn uíc diÖt trõ téi lçi g©y ra tõ 
v«-thØ vμ ®−îc PhËt tiÕp-dÉn T©y ph−¬ng Cùc-L¹c:  §øc Qu¸n-
ThÕ-¢m Bå-T¸t v× lu«n ®i s©u ®i s¸t chóng sinh nªn h¬n ai hÕt, 
Ngμi biÕt chóng sinh thêi m¹t-ph¸p ph¶i ®èi phã, t×m cÇu vËt 
chÊt nh− ®å ¨n, thøc uèng, ¸o, quÇn, nhμ cöa v.v...cho m×nh, 
cho cha mÑ, vî con mμ cã thÓ ph¹m ph¶i téi lçi lín, t¹o nghiÖp 
s©u nÆng, khi l©m chung dÔ bÞ ®o¹ vμo ba ®−êng ¸c ®¹o lμ: §Þa-
ngôc, Ng¹-quû, Sóc-sinh nªn Ngμi ®· chØ bμy cho chóng ta 
ph−¬ng ph¸p tông Chó §¹i-Bi.  Chóng t«i xin giíi thiÖu tíi quý 
vÞ vÊn ®Ò quan träng nμy.  
     T¹i ph¸p héi n¬i §¹o-Trμng B¶o-Trang-Nghiªm, nói Phæ-
§μ, khi ®øc ThÝch-Ca M©u-Ni thuyÕt ph¸p, Ngμi ®· cho c¸c 
hμng Bå-T¸t, Thanh-V¨n, Trêi, Ng−êi, A-Tu-La v.v…lîi Ých v« 
cïng lín lao. §ã lμ:  
         Khi ấy, đức Như-Lai ở trên pháp tòa, sắp muốn diễn nói môn 
tổng trì Ðà-ra-ni (11) , có vô lượng số Bồ-Tát Ma-Ha-Tát (12) câu 
hội, các vị ấy là: Tổng-Trì-Vương Bồ-Tát, Bảo-Vương Bồ-Tát, 
Dược-Vương Bồ-Tát, Dược-Thượng Bồ-Tát, Quán- Thế-Âm Bồ-
Tát, Đại-Thế-Chí Bồ-Tát, Hoa-Nghiêm Bồ-Tát, Đại-Trang-
Nghiêm Bồ-Tát, Bảo-Tạng Bồ-Tát, Đức-Tạng Bồ- Tát, Kim-
Cang-Tạng Bồ-Tát, Hư-Không-Tạng Bồ-Tát, Di-Lặc Bồ-Tát (13), 
Phổ-Hiền Bồ-Tát, Văn-Thù Sư-Lợi Bồ-Tát (14) ... 
          Những vị Bồ-Tát như thế đều là bậc quán đảnh đại-pháp 
vương-tử (15).  
       Lại có vô lượng vô số đại Thanh-Văn đều là bậc A-La-Hán (16),  
tu hạnh thập địa câu hội. Trong ấy, ngài Ma-Ha Ca-Diếp (17) làm 
thượng thủ.  
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       Lại có vô lượng Phạm-Ma La- Thiên (18) câu hội. Trong ấy, 
ngài Thiện-Tra Phạm-Ma (19) làm thượng thủ.  
       Lại có vô lượng chư thiên tử ở cõi trời Dục-giới câu hội. 
Trong ấy, ngài Cù-Bà-Dà thiên tử (20) làm thượng thủ. 
       Lại có vô lượng hộ thế Tứ-Thiên-Vương câu hội (21) trong ấy, 
ngài Đề-Đầu Lại-Tra (22) làm thượng thủ.  
       Lại có vô lượng Thiên, Long, Dạ-xoa, Càn-Thát-Bà, A-Tu- La, 
Ca-Lâu-La, Khẩn-Na-La, Ma-Hầu La-Dà, Nhơn, Phi Nhơn (23) câu 
hội. Trong ấy, ngài Thiên-Đức Đại-Long vương làm thượng thủ.  
       Lại có vô lượng chư Thiên-nữ ở cõi trời Dục-giới câu hội, 
trong ấy, ngài Đồng-Mục Thiên-Nữ làm thượng thủ. 
       Lại có vô lượng Thần Hư-Không, Thần Giang-Hải, Thần 
Tuyền-Nguyên, Thần Hà-Chiểu, Thần Dược-Thảo, Thần Thọ- Lâm, 
Thần Xá-Trạch, Thần Cung-điện, cùng Thủy-thần, Hỏa- thần, Địa-
thần, Phong-thần, Thổ-thần, Sơn-thần, Thạch-thần v.v.. đều đến 
tập hội. 
       Bấy giờ, đức Quán-Thế-Âm Bồ-Tát ở trong đại hội, mật phóng 
ánh thần thông quang minh, chiếu sáng mười phương sát độ và cõi 
tam thiên đại thiên thế giới này đều thành sắc vàng. Từ Thiên-
cung, Long-cung cho đến cung điện của các vị tôn thần thảy đều 
chấn động. Biển cả, sông nguồn, núi Thiết- Vi (24), núi Tu-Di (25), 
cùng thổ sơn, hắc sơn, cũng đều rung động dữ dội. Ánh sáng của 
mặt trời, mặt trăng, tinh tú, và châu báu và lửa đều bị ánh kim 
quang rực rỡ kia lấn át làm cho ẩn mất không hiện  
       Lúc đó, ngài Tổng-Trì-Vương Bồ-Tát thấy tướng trạng hy 
hữu ấy, lấy làm lạ cho là việc chưa từng có, liền từ chỗ ngồi đứng 
dậy, cung kính chắp tay, dùng lời kệ hỏi Phật, để biết tướng thần 
thông kia do ai làm ra, kệ rằng: 

                Ai thành chánh giác trong ngày nay?  
                Khắp phóng ánh sáng như thế này.  
                Mười phương sát độ thành sắc vàng,  
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                Cả cõi đại thiên cũng như vậy.   
                Ai được tự tại trong ngày nay,  
                Phổ diễn thần lực ít có này ?  
                Không ngằn cõi Phật đều rung động,  
                Cung điện long thần cũng long lay.  
                Sức thần thông này ai làm ra ?   
                Là ánh quang minh đấng Phật Đà?  
                Là của Bồ-Tát, đại Thanh-Văn ? 
              Hay trời Đế-Thích, cùng Phạm-Ma?  
              Nay trong chúng hội đều sanh nghi,  
              Chẳng biết đây là nhân duyên gì?  
              Muốn cầu hiểu rõ, tâm thành kính,  
                 Hướng trông về ngôi đại từ bi.   
 

       Đức Phật bảo Tổng-Trì-Vương Bồ-Tát: 
           "- Thiện nam tử! Các ông nên biết trong pháp hội này, có vị 
Bồ-Tát Ma-Ha-Tát, tên là Quán-Thế-Âm Tự-Tại, từ vô lượng kiếp 
đến nay đã thành tựu tâm đại từ bi, lại khéo tu tập vô lượng Đà-la-
ni môn. Vị Bồ-Tát ấy vì muốn làm cho chúng sanh được lợi ích an 
vui, nên mới mật phóng sức thần thông như thế". 
        Đức Như-Lai vừa nói lời ấy xong, Quán-Thế-Âm Bồ-Tát liền 
từ chỗ ngồi đứng dậy, sửa y phục nghiêm chỉnh, chắp tay hướng về 
Phật mà thưa rằng: 
     - Bạch đức Thế-Tôn! Con có chú Đại-Bi-Tâm Đà-Ra-Ni, nay 
xin nói ra, vì muốn cho chúng sinh được an vui, được trừ tất cả 
bịnh, được sống lâu, được giàu có, được diệt tất cả nghiệp ác tội 
nặng, được xa lìa chướng nạn, được thành tựu tất cả thiện căn, 
được tiêu tan tất cả sự sợ hãi, được mau đầy đủ tất cả những chỗ  
mong cầu. Cúi xin Thế-Tôn từ bi doãn hứa". 
         Đức Phật bảo: 
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    "- Thiện nam tử! Ông có tâm đại từ-bi, muốn nói thần chú (26) để 
làm lợi ích an vui cho tất cả chúng sanh. Hôm nay chính là lúc hợp 
thời, vậy ông nên mau nói ra, Như-Lai tùy hỉ chư Phật cũng thế". 
       Quán-Thế-Âm Bồ-Tát lại bạch Phật:  
    -  Bạch đức Thế-Tôn! Con nhớ vô lượng ức kiếp về trước, có 
Phật ra đời, hiệu là Thiên-Quang-Vương Tĩnh-Trụ Như-Lai,  
đức Phật ấy vì thương nghĩ đến con và tất cả chúng sanh nên nói 
ra môn Quảng-Đại Viên-Mãn Vô-Ngại Đại-Bi-Tâm Đà-Ra-Ni, 
Ngài lại dùng tay sắc vàng xoa nơi đầu con mà bảo:  
      “ Thiện nam tử! Ông nên thọ trì tâm chú này và vì khắp tất cả 
chúng sanh trong cõi nước ở đời vị lai mà làm cho họ được sự an 
vui lớn.” 
      Lúc đó con mới ở ngôi sơ địa, vừa nghe xong thần chú này liền 
chứng vượt lên đệ-bát-địa. Bấy giờ con rất vui mừng, liền phát thệ 
rằng: “ Nếu trong đời vị lai, tôi có thể làm lợi ích an vui cho tất 
cả chúng sanh với thần chú này, thì xin khiến cho thân tôi liền 
sanh ra ngàn tay ngàn mắt.” 
        Khi con phát thệ rồi, thì ngàn tay ngàn mắt đều hiện đủ nơi  
thân, lúc ấy, cõi đất mười phương rung động sáu cách (27), ngàn 
đức Phật trong mười phương đều phóng ánh quang minh soi đến 
thân con, và chiếu sáng mười phương vô biên thế giới. Từ đó về 
sau, con ở trong vô lượng pháp hội của vô lượng chư Phật, lại 
được nghe và thọ trì môn Đà-ra-ni này. Mỗi lần nghe xong, con 
khôn xiết vui mừng, liền được vượt qua sự sanh tử vi tế (28) trong vô 
số ức kiếp. Và từ ấy đến nay, con vẫn hằng trì tụng chú này, chưa 
từng quên bỏ. Do sức trì tụng ấy, tùy theo chỗ sanh, con không còn 
chịu thân bào thai, được hóa sanh nơi hoa sen, thường gặp Phật 
nghe pháp.  
         Nếu có vị Tỳ-khưu, Tỳ-khưu-Ni, Ưu-bà-tắc, Ưu-bà-di (29) hay  
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đồng nam, đồng nữ nào muốn tụng trì chú này, trước tiên phải 
phát tâm từ bi đối với chúng sanh, và sau đây y theo tôi mà phát 
nguyện: 
                 Nam mô Ðại-Bi Quán-Thế-Âm,  

     Nguyện con mau biết tất cả pháp. 
     Nam mô Ðại-Bi Quán-Thế-Âm,  
     Nguyện con sớm được mắt trí huệ.    
     Nam mô Ðại-Bi Quán-Thế-Âm,  
     Nguyện con mau độ các chúng sanh.  
     Nam mô Ðại-Bi Quán-Thế-Âm,  
     Nguyện con sớm được phương tiện khéo.  
     Nam mô Ðại bi Quán Thế Âm,  
     Nguyện con mau lên thuyền Bát-Nhã.     
     Nam mô Ðại-Bi Quán-Thế-Âm,  
     Nguyện con sớm được qua biển khổ.  
     Nam mô Ðại-Bi Quán-Thế-Âm,  
     Nguyện con mau được đạo giới định.     
     Nam mô Ðại-Bi Quán-Thế-Âm,  
     Nguyện con sớm lên non Niết-Bàn.  
     Nam mô Ðại-Bi Quán-Thế-Âm,  
     Nguyện con mau về nhà vô-vi.  
     Nam mô Ðại-Bi Quán-Thế-Âm,  
     Nguyện con sớm đồng thân pháp tánh.  
 

              NguyÖn:  
                Nếu con hướng về nơi non đao,  
                Non đao tức thời liền sụp đổ.  
                Nếu con hướng về lửa, nước sôi,  
                Nước sôi, lửa cháy tự khô tắt.  
                Nếu con hướng về cõi địa-ngục,  

                    Ðịa-ngục liền mau tự tiêu diệt.  
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                    Nếu con hướng về loài ngạ-quỷ,  
                    Ngạ quỷ liền được tự no đủ.  
                    Nếu con hướng về chúng Tu-La,  
                    Tu-La tâm ác tự điều phục.  
                    Nếu con hướng về các súc-sanh,  
                              Súc-sanh tự được trí huệ lớn. 

  

          Khi phát lời nguyện ấy xong, chí tâm xưng danh hiệu của 
tôi, lại chuyên niệm danh hiệu bổn sư tôi là đức A-Di-Đà Như-Lai 
(30), kế đó tiếp tụng Đà-ra-ni thần chú này. Nếu chúng sanh nào, 
trong một ngày đêm tụng năm biến chú, sẽ diệt trừ được tội nặng 
trong ngàn muôn ức kiếp sanh tử". 
       Quán-Thế-Âm Bồ-Tát lại bạch Phật:  
       "- Bạch đức Thế Tôn! Nếu chúng-sanh nào trì tụng thần chú  
  Đại-Bi mà còn bị đọa vào ba đường ác, con thề không thành 
Chánh-Giác.  
     Tụng trì thần chú Đại-Bi, nếu không được sanh về các cõi Phật,  
Con thề không thành Chánh-Giác.  
        Tụng trì thần chú Đại-Bi, nếu không được vô lượng tam-muội 
biện tài (31) con thề không thành Chánh-Giác.  
        Tụng trì thần chú Đại-Bi tất cả sự mong cầu trong đời hiện 
tại, nếu không được vừa ý, thì chú này không được gọi là Đại-Bi 
tâm Đà-ra-ni, duy trừ cầu những việc bất thiện, trừ kẻ tâm không 
chí thành.  
      Nếu các người nữ chán ghét thân nữ, muốn được thân nam, 
tụng trì thần-chú Đại-Bi, như không chuyển nữ thành nam, con  
  thề không thành Chánh-Giác.  
       Như kẻ nào tụng trì chú này, nếu còn sanh chút lòng nghi, tất 
không được toại nguyện. Nếu chúng sanh nào xâm tổn tài vật, thức 
ăn uống của thường-trụ (32) sẽ mang tội rất nặng, do nghiệp ác 
ngăn che, giả sử ngàn đức Phật ra đời cũng không được sám hối, 
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dù có sám hối cũng không trừ diệt. Nếu đã phạm tội ấy, cần phải 
đối mười phương Ðạo sư sám-hối, mới có thể tiêu trừ. Nay do tụng 
trì chú Đại-Bi liền được trừ diệt. Tại sao thế? Bởi khi tụng chú 
Đại-Bi-Tâm Đà-ra-ni, mười phương Ðạo sư đều đến vì làm chứng 
minh, nên tất cả tội chướng thảy đều tiêu diệt.  
       Chúng sanh nào tụng chú này, tất cả tội thập-ác, ngũ-
nghịch(33), báng pháp, phá người, phá giới, phạm trai, hủy hoại 
chùa tháp, trộm của Tăng-kỳ (34), làm nhơ phạm hạnh (35), bao 
nhiêu tội ác nghiệp nặng như thế đều được tiêu hết, duy trừ một 
việc: kẻ tụng đối với chú còn sanh lòng nghi. Nếu có sanh tâm ấy, 
thì tội nhỏ nghiệp nhẹ cũng không được tiêu, huống chi tội nặng? 
Nhưng tuy không liền diệt được tội nặng, cũng có thể làm nhân Bồ 
-Đề về kiếp xa sau. 
        Bạch đức Thế Tôn! Nếu các hàng trời, người tụng trì thần chú 
Đại Bi, thì không bị 15 việc chết xấu, sẽ được 15 chỗ sanh tốt. 
         -   Thế nào là 15 việc chết xấu?  
1. Không bị chết do đói khát khốn khổ.  
2. Không bị chết do gông tù đánh đập.  
3. Không bị chết vì oan gia thù địch.  
4. Không bị chết giữa quân trận chém giết nhau.  
5. Không bị chết do cọp sói cùng ác thú tàn hại.  
6. Không bị chết bởi rắn rít độc cắn.  
7. Không bị chết vì nước trôi lửa cháy.  
8. Không bị chết bởi phạm nhằm thuốc độc.  
9. Không bị chết do loài sâu trùng độc làm hại.  
10. Không bị chết vì điên cuồng mê loạn.  
11. Không bị chết do té cây, té xuống núi.  
12. Không bị chết bởi người ác trù ếm.  
13. Không bị chết bởi tà thần, ác quỷ làm hại.  
14. Không bị chết vì bịnh ác lâm thân.  
15. Không bị chết vì phi mạng tự hại.  

 41



      Tụng trì thần-chú Đại-Bi, không bị 15 việc chết xấu như thế. 
            Sao gọi là 15 chỗ sanh tốt?  
         1.Tùy theo chỗ sanh, thường gặp đấng Quốc-vương hiền  
             lành.  

 2. Tùy theo chỗ sanh, thường ở cõi nước an lành.  
 3. Tùy theo chỗ sanh, thường gặp thời đại tốt. 
 4. Tùy theo chỗ sanh, thường gặp bạn lành.  
 5. Tùy theo chỗ sanh, thân căn thường được đầy đủ.  
 6. Tùy theo chỗ sanh, đạo tâm thuần thục.  
 7. Tùy theo chỗ sanh, không phạm cấm giới.  
 8. Tùy theo chỗ sanh, thường được quyến thuộc hòa    
    thuận, có ân nghĩa.  
 9. Tùy theo chỗ sanh, vật dụng, thức ăn uống thường  
            được đầy đủ.  
 10.Tùy theo chỗ sanh, thường được người cung kính  
            giúp đỡ.  
 11.Tùy theo chỗ sanh, tiền của châu báu không bị kẻ  
            khác cướp đoạt.  
 12.Tùy theo chỗ sanh, những việc mong cầu đều được  
            toại nguyện.  
 13.Tùy theo chỗ sanh, Long Thiên, thiện thần thường  
            theo ủng hộ.  
  14.Tùy theo chỗ sanh, thường được thấy Phật nghe  
             pháp.  
  15.Tùy theo chỗ sanh, khi nghe chánh pháp ngộ giải  
             nghĩa sâu.  

      

     Nếu kẻ nào trì tụng thần chú Đại-Bi, sẽ được 15 chỗ sanh tốt 
như thế! Cho nên tất cả hàng Trời, Người, đều nên thường tụng trì, 
chớ sanh lòng biếng trễ". 
     Khi đức Quán-Thế-Âm Bồ-Tát nói lời ấy rồi, liền ở trước chúng 
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hội, chắp tay đứng thẳng, nở mặt mỉm cười, nói chương cú mầu 
nhiệm Quảng-Đại Viên-Mãn Vô-Ngại Đại-Bi-Tâm Đà-Ra-Ni 
rằng: 
           Thiªn-thñ thiªn-nh·n v«-ng¹i ®¹i-bi t©m Đμ-la-ni: 
         Nam m« h¾c ra ®¸t na ®¸ ra d¹ da. Nam m« a rÞ 
da. Bμ l« yÕt ®Õ th−íc b¸c ra da. Bå-§Ò t¸t ®o¶ bμ da. 
Ma ha t¸t ®o¶ bμ da. Ma ha ca l« ni ca da. ¸n tÊt bμn ra 
ph¹t duÖ. Sè ®¸t na ®¸t to¶. Nam  m« tÊt kiÕt lËt ®o¶ y 
m«ng a rÞ da. Bμ l« kiÕt ®Õ, ThÊt PhËt ra l¨ng ®μ bμ. 
Nam m« na ra cÈn tr×. Hª rÞ ma ha bμn ®a sa mÕ. T¸t bμ 
a tha ®Ëu du b»ng. A thÖ dùng . T¸t bμ t¸t ®a, na ma bμ 
giμ, ma ph¹t ®¹t ®Ëu. §¸t ®iÖt tha. ¸n, a bμ l« hª . L« ca 
®Õ. Ca ra ®Õ, di hª rÞ. Ma ha Bå-§Ò t¸t ®o¶. T¸t bμ t¸t 
bμ. Ma ra ma ra. Ma hª ma hª. RÞ ®μ dùng. C©u l« c©u 
l« kiÕt m«ng. §é l« ®é l«, ph¹t xμ da ®Õ. Ma ha ph¹t xμ 
da ®Õ. §μ ra ®μ ra. §Þa rÞ ni. ThÊt PhËt ra da. D¸ ra d¸ 
ra. M¹ m¹ ph¹t ma ra môc ®Õ lÖ. Y hª di hª, thÊt na thÊt 
na. A ra s©m PhËt ra x¸ -lîi. Ph¹t sa ph¹t s©m. PhËt ra 
x¸ da. H« l« h« l« ma ra. H« l« h« l« hª lÞ. Ta ra ta ra. 
TÊt rÞ tÊt rÞ. T« r« t« r«. Bå -§Ò d¹, Bå-§Ò d¹. Bå-®μ d¹, 
Bå ®μ d¹. Di ®Õ rÞ d¹. Na ra cÈn tr× ®Þa rÞ s¾c ni na. Bμ d¹ 
ma na ta bμ ha. TÊt ®μ d¹ ta bμ ha. Ma ha tÊt ®μ d¹ ta 
bμ ha. TÊt ®μ du nghÖ thÊt bμn ra d¹. Ta bμ ha. Na ra 
cÈn tr×. Ta bμ ha. Ma ra na ra ta bμ ha. TÊt ra t¨ng a 
môc khª da. Ta bμ ha. Ta bμ ma ha, a tÊt ®μ d¹. Ta bμ 
ha. Gi¶ kiÕt ra a tÊt ®μ d¹. Ta bμ ha. Ba ®μ ma yÕt tÊt ®μ 
d¹. Ta  bμ ha. Na ra cÈn tr× bμn ®μ ra d¹. Ta bμ ha.  Ma  
bμ lÞ th¾ng yÕt ra d¹. Ta bμ ha. 

 43



       Nam m« h¾t ra ®¸t na, ®a ra d¹ da. Nam m« a rÞ da. 
Bμ l« yÕt ®Õ. Th−íc bμn ra  d¹, Ta bμ ha. 
      ¸n, tÊt ®iÖn ®«. M¹ng ®a ra. B¹t ®μ da ta  bμ ha. 
     Khi đức Bồ-Tát thuyết chú xong, cõi đất sáu phen biến động, 
trời mưa hoa báu rơi xuống rải rác, mười phương chư Phật thảy 
đều vui mừng, thiên ma ngoại đạo sợ dựng lông tóc. Tất cả chúng 
hội đều được chøng qu¶. Hoặc cã vị chứng quả Tu-§à-Hoàn, cã 
vị chứng quả Tư-§à-Hàm, hoặc cã vị chứng quả A-Na-Hàm (36), 
có vị chứng quả A-La-Hán, hoặc có vị chứng được Sơ-địa, Nhị-
địa, Tam-địa, Tứ-địa, Ngũ-địa cho đến Thập-địa, vô-lượng chúng 
sinh phát lòng Bồ-Đề. 
    Khi ấy, ngài Đại-Phạm Thiên-Vương từ chỗ ngồi đứng dậy, 
sửa y phục nghiêm chỉnh, chắp tay cung kính bạch với đức Quán-
Thế-Âm Bồ-Tát rằng:  
    "Lành thay Đại-sĩ! Từ trước đến nay, tôi đã trải qua vô-lượng 
Phật hội, nghe nhiều pháp yếu, nhiều môn Đà-ra-ni, song chưa 
từng nghe nói chương cú thần diệu Vô-Ngại Đại-Bi-Tâm Đà-Ra-Ni 
này. Cúi xin Đại-Sĩ vì tôi, nói hình trạng tướng mạo của Đà-ra-ni 
ấy. Tôi và đại chúng đều ưa thích muốn nghe". 
        Ngài Quán-Thế-Âm Bồ-Tát bảo Phạm-Vương: 
    "Ông vì phương tiện lợi ích cho tất cả chúng sinh, nên hỏi như 
thế, nay ông khéo nghe, tôi sẽ vì ông mà nói lược qua. 
         Này Phạm-Vương! Những tâm đại từ-bi, tâm bình-đẳng, tâm  
vô-vi, tâm chẳng nhiễm trước, tâm không quán, tâm cung kính, tâm 
khiêm nhường, tâm không tạp loạn, tâm không chấp giữ, tâm vô 
thượng Bồ-Đề, nên biết các thứ tâm này đều là tướng mạo của 
môn Đà-ra-ni này. Vậy, ông nên y theo đó mà tu hành". 
     Phạm -Vương thưa:  
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      "- Tôi và đại chúng hôm nay mới hân hạnh được biết tướng 
mạo của môn Đà-ra-ni này, từ đây chúng tôi xin thọ trì chẳng dám 
lãng quên". 
     Đức Bồ-Tát lại nói tiếp:  
        "- Nếu kẻ thiện-nam, thiện-nữ nào tụng trì thần chú này, phải  
phát tâm Bồ-Đề rộng lớn, thề độ tất cả muôn loài, giữ gìn trai giới, 
đối với chúng sinh khởi lòng bình-đẳng, và thường nên trì tụng chớ 
cho gián đoạn. Lại nên ở nơi tịnh thất, tắm gội sạch sẽ, mặc y phục 
sạch, treo phan, đốt đèn, dùng hương hoa, cùng các thứ ăn uống 
để cúng dường, buộc tâm một chỗ, chớ nghĩ chi khác, y như pháp 
mà tụng trì. Lúc ấy, sẽ có Nhật-Quang Bồ-Tát, Nguyệt-Quang 
Bồ-Tát cùng vô-lượng thần-tiên đến chứng minh, giúp thêm sự 
hiệu nghiệm. Bấy giờ ta cũng dùng ngàn mắt chiếu soi, ngàn tay 
nâng đỡ, khiến cho kẻ ấy từ đó về sau có thể hiểu suốt tất cả sách 
vở thế gian, thông đạt các điển tịch Vi-Đà (37) và tất cả pháp thuật 
ngoại đạo.  
        Chúng sinh nào tụng trì thần chú này, có thể trị lành tám 
muôn bốn ngàn thứ bịnh ở thế gian, hàng phục các thiên-ma, 
ngoại-đạo, sai khiến được tất cả quỷ thần.  
      Những kẻ tụng kinh tọa thiền ở nơi non sâu, đồng vắng, bị sơn-
tinh, tạp mị, các quỉ vọng lượng làm não loạn phá hoại, khiến cho 
tâm không an định, chỉ cần tụng chú này một biến, các quỉ thần ấy 
thảy đều bị trói.  
        Nếu hành giả có thể tụng trì đúng pháp, khởi lòng thương xót 
tất cả chúng sanh, lúc ấy ta sẽ sắc cho tất cả thiện-thần, Long-
Vương, Kim-Cang Mật-Tích thường theo ủng hộ, không dời bên 
mình, như giữ gìn tròng con mắt hoặc thân mạng của chính họ". 
     Tiếp đó, Bồ-Tát liền đọc lời kệ sắc lệnh rằng:  
   

                    Ta sai Mật-Tích, Kim-Cang-Sĩ, (38)  
                    Ô-Sô Quân-Ðồ-Ương Câu-thi, (39)  
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                    Bát-bộ lực sĩ, Thưởng-Ca-la, (40)  
                    Thường theo ủng hộ bên hành-giả.  
                    Ta sai Ma-Hê-Na-La-Diên, (41)  
                    Kim-Tỳ-La-Đà-Ca Tỳ-La, (42)  
                    Thường theo ủng hộ bên hành-giả.  
                    Ta sai Bà-Cấp Ta-Lâu-La, (43)  
                    Mãn-Thiện Xa-Bát Chân-Đà-La, (44)  
                    Thường theo ủng hộ bên hành giả.  

      Ta sai Tát-Giá Ma-Hòa-La, (45)  
      Cưu-La Đơn-Tra Bán-Chỉ-La, (46)  
      Thường theo ủng hộ bên hành-giả.   
      Ta sai Tất-Bà Dà-La-Vương, (47)  
      Ưng-Đức Tỳ-La Tát-Hòa-La, (48)  
      Thường theo ủng hộ bên hành-giả.     
      Ta sai Phạm-Ma Tam-Bát-La, (49)  
      Ngũ-Bộ Tịnh-Cư Diêm-Ma-La, (50)  
      Thường theo ủng hộ bên hành-giả.       
      Ta sai Thích-Vương Tam-Thập-Tam, (51)  
      Đại-Biện Công-Đức Bà-Đát-Na, (52)  
      Thường theo ủng hộ bên hành giả.    
      Ta sai Đề-Đầu Lại-Tra Vương,  
      Các thần Mẫu-nữ, chúng Đại-Lực, (53)  
      Thường theo ủng hộ bên hành-giả.       

          Ta sai Tỳ-Lâu Lặc-Xoa Vương, (54)  
          Tỳ-Lâu Bác-Xoa, Tỳ-Sa-Môn, (55)  
          Thường theo ủng hộ bên hành-giả.       
          Ta sai Kim-Sắc Khổng-Tước-Vương, (56)  
          Hai mươi tám bộ Ðại-tiên chúng,  
          Thường theo ủng hộ bên hành-giả.  

      Ta sai Ma-Ni Bạt-Đà-La, (57)  
      Táng-Chi Đại-Tướng, Phất-La-Bà, (58)  
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      Thường theo ủng hộ bên hành-giả.   
      Ta sai Nan-Đà, Bạt-Nan-Đà, (59)  
      Bà-Dà La-Long, Y-Bát-La, (60)  
      Thường theo ủng hộ bên hành-giả.      

  Ta sai Tu-La, Càn-Thát-Bà,  
  Ca-Lâu, Khẩn-Na, Ma-Hầu-La,  
  Thường theo ủng hộ bên hành-giả.       
  Ta sai Thủy, Hỏa, Lôi, Điển-Thần,  
  Cưu-Bàn Trà-vương, Tỳ-Xá-Xà, (61)  
  T   

hường theo ủng hộ bên hành-giả.   

        Các vị thiện-thần này cùng thần Long-Vương, thần Mẫu-Nữ 
đều có 500 Ðại-Lực Dạ-xoa làm quyến thuộc, thường theo ủng hộ 
người thọ trì thần chú Đại-Bi. Nếu người đó ở nơi núi hoang, đồng 
vắng, ngủ nghỉ một mình, các vị thiện-thần ấy thay phiên nhau 
canh giữ không cho tai ương, chướng nạn phạm đến thân.  
         Nếu hành-giả đi trong núi sâu, lạc mất đường về, tụng trì chú 
này, Thiện-Thần, Long-Vương hóa làm người lành chỉ dẫn lối. 
Như hành giả trụ nơi núi rừng, đồng vắng, thiếu thốn nước lửa, 
Long-Thần vì ủng hộ, hóa ra nước, lửa". 
        Đức Quán-Thế-Âm Bồ-Tát lại vì người tụng chú, nói bài kệ 
thanh lương tiêu trừ tai họa rằng:             
                      Hành-giả đi trong núi đồng vắng,  
                      Gặp những cọp sói, các thú dữ,  
                      Rắn, rít, tinh mị, quỉ vọng lượng.  
                      Tụng Tâm-Chú này khỏi bị hại.  
                      Nếu đi biển cả hoặc sông, hồ,  
                      Những rồng rắn độc, loài Ma-Kiệt, (62)  
                      Dạ-Xoa, La-Sát, cá, rùa lớn,  
                      Nghe tụng chú này tự lánh xa.  
                      Nếu bị quân trận giặc bao vây,  
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                      Hoặc gặp người ác đoạt tiền của,  
                      Chí thành xưng tụng chú Đại-Bi,  
                      Giặc cướp khởi lòng tự thương xót. 
                      Nếu bị vua quan, quân sĩ bắt,  
                      Gông, cùm trói buộc, giam ngục tù,  
                      Chí thành xưng tụng chú Đại-Bi,  
                      Vua, quan tự mở lòng ân xá.  
                      Nếu đi vào nhà nuôi sâu độc,  
                      Uống ăn để thuốc muốn hại nhau,  
                      Chí thành xưng tụng chú Đại-Bi,  
                      Thuốc độc biến thành nước Cam-lộ. 
                      Nữ nhân bị nạn khi sanh sản,  
                      Khổ vì ma quái làm ngăn cản,  
                      Chí thành xưng tụng chú Đại-Bi,  
                      Quỷ tà sợ trốn sanh an ổn,  
                      Gặp Rồng, dịch-quỷ gieo hơi độc,  
                      Nóng bức, khổ đau sắp mạng chung,  

                          Chí thành xưng tụng chú Đại-Bi,  
                          Bệnh dịch tiêu trừ, mạng trường cữu. 
                          Rồng, Quỉ lưu hành bệnh thũng độc,  
                          Ung sang, lở lói nhiều khổ đau,  
                          Chí thành xưng tụng chú Đại-Bi,  
                          Khạc ra ba lần hơi độc mất.  
                          Chúng sanh đời trược khởi lòng ác,  
                          Trù yếm hại cho thỏa oán thù,  
                          Chí thành xưng tụng chú Đại-Bi,  
                          Liền phản trở lại người trù ếm.  
                          Chúng sanh cõi trược đời mạt pháp,  
                          Lửa dâm dục thạnh, tâm điên đảo,  
                          Ngoại tình, xa vợ, bỏ chồng con,  
                          Ngày đêm mãi tưởng điều sai quấy,  
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                          Nếu hay xưng tụng chú Đại-Bi,  
                          Lửa dục tiêu trừ, tâm tà dứt.  
                          Công lực Đại-Bi chỉ lược qua,  
                          Nếu ta nói hết không cùng kiếp. 
   

       Khi ấy, đức Quán-Thế-Âm Bồ-Tát lại bảo Phạm-Vương rằng: 
       "- Này Phạm-Vương! Nếu chúng sinh nào muốn tiêu trừ tai 
nạn ma chướng nên lấy chỉ ngũ sắc,  xe làm một sợi niệt, trước tiên 
tụng chú này 5 biến, kế tụng 21 biến, cứ tụng xong mỗi một biến 
lại thắt một gút, rồi đeo nơi cổ hoặc bỏ nơi đãy. Tâm chú Đại-Bi 
đây do 99 ức hằng-sa chư Phật đời quá-khứ đã nói ra. Các đức 
Phật ấy vì thương xót muốn cho người tu hành mà  công đức lục 
độ chưa đầy đủ, mau được đầy đủ; mầm Bồ-Đề chưa phát, mau 
được phát sanh; hàng Thanh-Văn chưa chứng mau được chứng 
quả; các vị Thần tiên trong cõi đại-thiên chưa phát lòng Bồ-Đề, 
mau được phát tâm Bồ-Đề;   
        Nếu chúng sanh nào chưa được tín căn đại-thừa, do sức oai 
thần của chú Đà-ra-ni này, hột giống đại-thừa tự sanh mầm và 
tăng trưởng, lại do sức từ bi phương tiện của ta, khiến cho sự 
mong cầu của họ đều được thành tựu. 
     Lại nữa, trong tam-thiên đại-thiên thế giới, những chúng sanh ở 
nơi ba đường ác, ở chỗ sâu kín tối tăm, nghe thần chú của ta đây, 
đều được lìa khổ. Các vị Bồ-Tát chưa lên bậc sơ- trụ, mau được 
siêu lên, cho đến mau chứng ngôi thập trụ. Mau đến quả vị Phật, 
thành tựu ba mươi hai tướng tốt, tám mươi vẻ đẹp tùy hình. 
    Nếu hàng Thanh-Văn một phen được nghe qua chú này, hoặc 
biên chép, tu hành môn Đà-ra-ni này, dùng tâm chất trực như 
pháp mà trụ, thì bốn quả Sa-môn không cầu tự được. Công lực của 
thần-chú này có thể khiến cho nước sông, hồ, biển cả trong cõi đại 
thiên dâng trào, vách đá, núi nhỏ, núi Thiết-Vi và núi Tu-Di thảy 
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đều rung động, lại có thể làm cho tan nát như bụi nhỏ, những 
chúng sanh ở trong ấy đều phát tâm Bồ-Đề. 
     Nếu chúng sanh nào trong đời hiện tại muốn mong cầu việc chi, 
nên giữ trai giới nghiêm sạch trong 21 ngày và tụng trì chú Đại-
Bi, tất đều được toại nguyện. Nếu thường chí tâm trì tụng, thì từ 
kiếp sống chết này đến kiếp sống chết khác, tất cả các nghiệp ác 
đều mau tiêu diệt. Tất cả chư Phật, Bồ-Tát, Phạm-Thiên, Đế-
Thích, Tứ-Thiên-Vương, Thần, Tiên, Long Vương, thảy đều chứng 
biết cho. Hàng Trời, Người nào thường thọ trì Tâm-chú này như 
tắm gội trong sông, hồ, biển cả, nếu những chúng sanh ở trong đó 
được nước tắm gội của người này dính vào thân thì bao nhiêu 
nghiệp nặng tội ác thảy đều tiêu diệt, liền được siêu sinh về Tây 
phương Tịnh-Độ, hóa sanh nơi hoa sen, không còn thọ thân thai, 
noãn, thấp nữa. Các chúng sanh ấy chỉ nhờ chút ảnh hưởng mà 
còn được như thế, huống chi là chính người trì tụng thần chú này? 
Và, như người tụng chú đi nơi đường, có ngọn gió thổi qua mình, 
nếu những chúng sanh ở sau được ngọn gió của kẻ ấy lướt qua y 
phục thì tất cả nghiệp ác, chướng nặng thảy đều tiêu diệt,không 
còn đọa vào tam đồ, thường sanh ở trước chư Phật, cho nên, phải 
biết quả báo phước đức của người trì tụng thần chú này thật không 
thể nghĩ bàn! 
         Lại nữa, người trì tụng chú Đà-ra-ni này, khi thốt ra lời nói 
chi, hoặc thiện hoặc ác, tất cả Thiên-ma, ngoại-đạo, Thiên, Long, 
Quỷ, Thần đều nghe thành tiếng pháp âm thanh tịnh, đối với người 
ấy khởi lòng cung kính, tôn trọng như Phật. 
         Người nào trì tụng thần chú Đà-ra-ni này nên biết người ấy 
chính là Tạng-Phật-thân, vì được 99 đức hằng-hà-sa chư Phật đều 
yêu quý. Nên biết người ấy chính là Tạng-quang-minh, vì ánh sáng 
của tất cả Như-Lai đều chiếu đến nơi mình. Nên biết người ấy 
chính là Tạng-từ-bi, vì thường dùng chú Đà-ra-ni cứu độ chúng 
sanh. Nên biết người ấy chính là Tạng-diệu-pháp, vì nhiếp hết tất 
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cả các môn các môn Đà-ra-ni. Nên biết người ấy chính là Tạng-
thiền-định vì trăm ngàn tam-muội thảy đều hiện tiền. Nên biết 
người ấy chính là Tạng-hư-không, vì hằng dùng không huệ quán 
sát chúng sanh. Nên biết người ấy chính là Tạng Vô-úy vì Thiên, 
Long, Thiện-Thần thường theo hộ trì. Nên biết người ấy chính là 
Tạng-diệu-ngữ vì tiếng Đà-ra-ni trong miệng tuôn ra bất tuyệt. 
Nên biết người ấy chính là Tạng-thường-trụ vì tam tai, ác kiếp(63) 
không thể làm hại. Nên biết người ấy chính là Tạng-giải-thoát vì 
Thiên-ma, Ngoại-đạo không thể bức hại. Nên biết người ấy chính 
là Tạng-Dược-Vương vì thường dùng Đà-ra-ni trị bịnh chúng 
sanh. Nên biết người ấy chính là Tạng-thần-thông vì được tự tại 
dạo chơi nơi mười phương cõi Phật. Công đức người ấy khen ngợi 
không thể cùng tận !" 
        2, §øc Qu¸n ThÕ-¢m ®· cho ta thÇn chó V« L−îng-Thä 
Ch©n ng«n ®Ó diÖt trõ mäi téi lçi, nhanh chãng thμnh tùu khi 
l©m chung ®−îc PhËt A-Di-§μ tíi tiÕp-dÉn T©y ph−¬ng Cùc-
L¹c.     

        Trong Kinh NiÖm PhËt Ba-La-MËt, ®øc Qu¸n-ThÕ-¢m 
Bå-T¸t  
ë tr−íc PhËt ThÝch-Ca M©u-Ni, Ngμi ®· cho chóng ta thÇn chó 
nμy ®Ó thμnh tùu môc tiªu to lín nh− ®· nãi ë trªn. Chóng t«i 
xin trÝch-dÉn ®o¹n Kinh vô cùng quan träng nμy.  
     “ Bấy giờ, ngài Quán-Thế-Âm Đại Bồ Tát bước ra trước Phật, 
bạch rằng: 
       - Nay con nương uy thần của đức A-Di-Đà mà ban cho chúng  
sanh quyết chí niệm Phật thời Mạt Pháp một chân ngôn gọi là: Vô- 
Lượng-Thọ Như-Lai Chân-Ngôn. Đây là tạng pháp bí mật của 
Phật A- Di-Đà, ẩn chứa vô biên thần lực tự tại bất-tư-nghị. Nếu 
hàng Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni, hoặc ưu-bà-tắc, ưu-bà-di lỡ phạm giới 
căn bản, tụng xong bảy biến liền trở lại được giới phẩm thanh 
tịnh. Tụng hai mươi mốt biến, tiêu diệt các tội: tứ trọng, ngũ 
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nghịch, thập ác và tất cả chướng ngại trên bước tu hành đều trừ 
sạch. Hiện đời an lạc, thuận lợi, được sự nhiếp thọ của vô lượng 
Như Lai. Tụng một muôn biến, tâm Bồ Ðề hiển hiện nơi thân 
không quên mất.  Thấy đức Phật phóng quang tụ trên đỉnh đầu. 
Người niệm Phật lần lần thể nhập tịnh tâm tròn sáng mát mẻ, tiêu 
tan tất cả phiền não. Khi lâm chung, hành giả niệm Phật liền thấy 
Phật A-Di-Đà cùng vô lượng muôn ức Bồ-Tát vây quanh, an ủi, 
tiếp dẫn. Người niệm Phật tức khắc được sanh về Thượng phẩm ở  
Cực-Lạc. Sau đây, con xin tuyên đọc Vô-Lượng-Thọ Như-Lai  
ch©n-ng«n: 
       �� Na mô rát na tờ gia gia gia, na mắc a ry gia, 
a mi ta pha gia, ta tha ga ta gia, a rờ ha tê, sam giác 
sam bút đa gia, ta đi gia tha: om a mờ rật tê, a mờ rật 
tô đờ pha vê, a mờ rật ta sam pha vê, a mờ rật ta ga ri 
phê, a mờ rật ta sít đê, a mờ rật ta tê rê, a mờ rật ta vi 
hờ rim tê, a mờ rật ta vi hờ rim ta, ga mi nê, a mờ rật 
ta ga ga na, ki ti ka rê, a mờ rật ta đun đa phi sờ va 
rê, sạc va rờ tha sa đa nê, sạc va kác ma, ka lê sa, ka 

, giam ka lê sờ va ha. ’’ sa    

      Ngài Quán-Thế-Âm vừa đọc xong bài chân ngôn ấy, bỗng vô-
lượng vô-biên vô số thế giới đều chấn động sáu cách, quang minh 
chiếu rực cả mười phương. Đức Thích-Ca cùng chư Phật khắp thế 
giới hư không giới, đồng thanh khen ngợi: 
         “Lành thay!  Lành thay!” 
 

      C¸c quý vÞ ®ång tu th©n mÕn! 
      C«ng ®øc cña Bå-T¸t Qu¸n-ThÕ-¢m ®èi víi chóng ta thËt 
kh«ng thÓ lÊy g× ®Òn ®¸p ®−îc, nã cao lín h¬n c¶ nói, réng h¬n 
biÓn, cho nªn kh«ng g× h¬n lμ chóng ta ph¶i y-theo lêi d¹y cña 
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Ngμi mμ tinh tÊn tu hμnh, ngμy ®ªm tr× niÖm danh hiÖu Nam 
m« A-Di-§μ PhËt, cÇu nguyÖn v·ng sinh T©y ph−¬ng Cùc-L¹c, 
tr× niÖm thÇn chó §¹i-Bi hay thÇn chó v«-L−îng Thä nμy ®Ó 
diÖt trõ mäi téi lçi ta ®· g©y tõ v«-thØ cho ®Õn ngμy nay. Chóng 
ta còng cÇu cho c¶ ph¸p-giíi chóng-sinh, nh÷ng ng−êi mμ 
chóng ta ®· lμm cho hä bÞ thiÖt m¹ng, hay lμm cho th©n thÓ hä 
bÞ ®au ®ín, hoÆc bÞ tñi nhôc b»ng viÖc lμm v«-ý hay h÷u ý ®· 
g©y ra cho hä. Ta còng cÇu cho cha mÑ bÈy ®êi tr−íc ®©y còng 
nh− cha mÑ hiÖn ®êi nμy ®· vÊt v¶ gian khæ nu«i d¹y chóng ta, 
c¸c vÞ bËc phô mÉu ®ã cã thÓ v× m−u cÇu kiÕm miÕng c¬m 
manh ¸o cho chång, con vμ b¶n th©n mμ ph¹m téi. Ta cÇu cho 
tÊt c¶ téi lçi cña ta vμ cña c¸c vÞ ®Òu ®−îc m−êi ph−¬ng ®¹o-s− 
c¸c ch− vÞ PhËt, c¸c ch− vÞ §¹i Bå-T¸t gia-tr× cho ®−îc tiªu diÖt 
vμ mäi ng−êi ®Òu ®−îc  thμnh tùu, khi m·n b¸o-th©n, sÏ ®−îc 
PhËt A-Di-§μ ®øc Qu¸n ThÕ-¢m Bå-T¸t, §¹i ThÕ-ChÝ Bå-T¸t 
cïng hμng Th¸nh-chóng ®Õn tiÕp-dÉn vÒ T©y ph−¬ng Cùc-L¹c. 
Chóng ta nguyÖn nghe theo lêi cña PhËt ThÝch-Ca M©u-Ni lμ 
khi vÒ ®ã, chóng ta sÏ tinh tÊn tu hμnh ®Ó nh¸nh chãng trë 
thμnh Bå-T¸t BÊt-Thèi, häc theo h¹nh nguyÖn cña ®øc Bå-T¸t 
Qu¸n-ThÕ-¢m vμ §¹i-H¹nh Phæ HiÒn Bå-T¸t lμ sÏ ®i kh¾p 
m−êi ph−¬ng quèc-®é ®Ó gi¸o ho¸ chóng sinh, ®em ph¸p m«n 
tr×-danh niÖm PhËt A-Di-§μ vμ ThÇn-chó §¹i-Bi vμ thÇn-chó 
V«-L−îng Thä cïng c¸c gi¸o lý cña PhËt ®Ó lμm lîi Ých cho mäi 
chóng h÷u t×nh. §ã chÝnh lμ lμm theo g−¬ng Ngμi, chóng ta 
còng sÏ h¹nh nguyÖn lμ mét Qu¸n-ThÕ-¢m Bå-T¸t cøu vít vμ 
ho¸ ®é chóng sinh, ®ã ch¼ng lμ c¸ch ®Òn ¬n Ngμi cã ý nghÜa 
nhÊt sao?   
 

     3, §øc Qu¸n ThÕ-¢m ®· cho ta thÇn chó Lôc-Tù ®¹i Minh 
ch©n ng«n ®Ó b¶o vÖ th©n m×nh ®−îc b×nh an, h¹nh phóc, thμnh 
tùu.  
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       Trong Kinh §¹i-Thõa Trang-Nghiªm B¶o-V−¬ng cã nãi, 
§Êng §¹i-Tõ §¹i-Bi Qu¸n-ThÕ-¢m Bå-T¸t v× lßng th−¬ng xãt 
muèn cøu vít chóng sinh khái sù khæ n·o mμ cho hä ThÇn-chó 
( mμ Kinh PhËt gäi ®ã lμ Lôc-Tù-§¹i-Minh Ch©n-Ng«n )  lμ:  
                     Om  Ma  Ni  Pad  Me  Houng.  
dÞch theo phiªn ©m ViÖt lμ: óm  Ma  Ni  B¸t  Mª  Hång. 

     NÕu nh− ghi mét c¸ch chi tiÕt, chÝnh x¸c ®Èy ®ñ th× toμn 
thÓ lêi chó cña ®øc Qu¸n-ThÕ-¢m cho chóng ta lμ :    

                   óm ma ni B¸t mª hång, 
             Ma h¾t nghª nha n¹p, tÝch ®« ®Æt ba ®¹t,     
             TÝch ®Æt ta n¹p, vi ®¹t rÞ c¸t, t¸t nhi c¸ng nhi th¸p, 
             Bèc rÞ tÊt  th¸p c¸t n¹p, bå ra n¹p,  n¹p bèc rÞ, 
             Th−u thÊt ban n¹p, n¹i ma l« kiÕt, thuyÕt ra da, t¸ ha.   
 
 
 

      
 

 
 
 
 
 
 

       Nh−ng v× thÇn chó nμy dμi nªn ng−êi ta chØ cßn l−îc l¹i s¸u 
tõ chÝnh, chøa ®ùng tinh thÇn c¬ b¶n cña thÇn chó nμy nªn gäi 
lμ Lôc-tù ®¹i-minh ch©n-ng«n . 
         ý nghÜa cña c¸c tõ trong Lôc-Tù §¹i-Minh Ch©n-Ng«n nh− 
sau:  
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         Om ( óm, nhiÒu Kinh dÞch lμ ¸n, nh−ng chóng t«i ®Ó 
nguyªn phiªn ©m lμ om v× ®Ó vËy ®óng h¬n mμ còng rÊt dÔ ®äc 
):    
   ThÇn-ng«n  nμy tiªu biÓu cho thÕ giíi Ch−-Thiªn  ( ng−êi trêi 
). 
    Ma :        ThÇn-ng«n  nμy tiªu biÓu cho thÕ giíi loμi A-Tu-La. 
    Ni   :        ThÇn-ng«n  nμy tiªu biÓu cho thÕ giíi loμi Ng−êi. 
    Pad :        ThÇn-ng«n  nμy tiªu biÓu cho thÕ giíi loμi Sóc-
sinh. 
    Me  :        ThÇn-ng«n nμy tiªu biÓu cho thÕ giíi loμi ng¹-quû. 
    Houng :   ThÇn-ng«n  nμy tiªu biÓu cho thÕ-giíi ®Þa-ngôc.  
         NghÜa th−êng h»ng cña c¸c ng«n tõ trªn lμ nh− vËy, 

nh−ng do nhê nguyÖn thÇn-lùc cña ®Êng §¹i-Tõ §¹i-Bi vμ 
PhËt-lùc cña c¸c ch− vÞ PhËt vμ Bå-T¸t ë m−êi ph−¬ng gia-tr×, 
®· biÕn  nã cã c«ng n¨ng, søc m¹nh v« h¹n ( kh«ng thÓ nghÜ 
bμn), ®©y lμ trÝ-tuÖ cña tÊt c¶ ch− PhËt, tinh hoa cña n¨m câi 
PhËt vμ c¸c ch− vÞ Th−îng-S−. V¨n tù ThÇn-chó cña s¸u ©m-
vËn thÓ hiÖn, lμ nguån gèc cña tÊt c¶ thiÖn mü, c¨n nguån cña 
mäi sù lîi l¹c, kiÕt t−êng, hoμn mü, viªn m·n, con ®−êng 
th¼ng, t¾t v−ît lªn thÕ giíi xuÊt-thÕ-gian  

®Ó gi¶i tho¸t.  
         V× thÕ cho nªn tõ x−a ®Õn nay, nhiÒu ng−êi tu hμnh xuÊt-
gia vμ  

  t¹i-gia vμ ngay c¶ víi hμng Bå-T¸t, Thanh-V¨n, Duyªn-Gi¸c 
còng lÊy ®©y lμ c©u nguyÖn tr× chó h»ng ngμy cña m×nh.   
     Ngμi Liªn-Hoa-Sanh (Padmasambhava) ®· dÉn lêi cña ®øc 
PhËt ThÝch-Ca M©u-Ni ®Ó d¹y cho d©n T©y-T¹ng, nh÷ng ng−êi 
mμ tu hμnh theo MËt-t«ng ph¸i, th× ®©y nh− lμ b¶o bèi kh«ng 
dêi hä. Ng−êi ë T©y-T¹ng th−êng ghi chÐp, trang hoμng ®Ñp 
®Ï, ®Ó ë n¬i t«n-nghiªm ë trong nhμ hä ®Ó thê phông vμ miÖng 
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lu«n tông thÇn-chó nμy, kh«ng dêi. Ng−êi ta tin r»ng, khi 
ng−êi nμo ®ã ®äc lªn c©u thÇn chó nμy th× cã thÓ viÖn ®Õn søc 
m¹nh cña Qu¸n-ThÕ-¢m Bå-T¸t, ®Ó gióp m×nh chiÕn th¾ng c¸c 
thÕ lùc ¸c, tμ-ma, tai −¬ng, bÖnh tËt, khæ n·o v.v… 
     Trong Kinh §¹i-Thõa Trang-Nghiªm B¶o-V−¬ng còng d¹y 
r»ng:� Ng−êi nμo tông chó nμy th× t¹i n¬i c− ngô sÏ cã v«-l−îng 
c¸c ®øc PhËt, Bå-T¸t, Thiªn, Long B¸t-Bé tËp héi. Ng−êi tr× 
tông sÏ ®Æng v«-l−îng ph¸p m«n Tam-muéi. Ng−êi nμo chÝ t©m 
mét lßng tr× tông th× cha mÑ vμ th©n quyÕn b¶y ®êi tr−íc cña 
m×nh còng ®−îc nhê ph−íc b¸o ®ã mμ ®Æng gi¶i tho¸t. Ng−êi 
nμo chuyªn t©m tr× tông ThÇn chó nμy ngμy ngμy sÏ ®¾c c«ng 
®øc viªn m·n cña s¸u m«n Ba-La-MËt.  
         Chó nμy lμ bæn-t©m vi-diÖu cña ®øc Qu¸n-ThÕ-¢m Bå-T¸t.  
        NÕu l¹i cã ng−êi ra c«ng mμ biªn chÐp cho ng−êi kh¸c tr× 
niÖm, ®−îc lîi Ých nh− m×nh th× ng−êi ®ã cã ®−îc c«ng ®øc 
gièng nh− c«ng ®øc cña ng−êi ®· biªn chÐp 84.000 ph¸p t¹ng 
vËy .�  
         Kinh còng nãi râ:� ChØ mét lÇn nghe ©m-vËn cña Lôc-tù 
Minh-Chó� Ng«n tõ hoμn h¶o �, � T©m tuú chó ph¸p � cã 
n¨ng-lùc ®−a ®Õn bËc BÊt-Thèi vμ sÏ trë thμnh §é-Nh©n-S− 
mong muèn lμm c«ng viÖc lμ cøu vít chóng sinh. H¬n thÕ n÷a, 
ngay c¶ ®èi víi loμi ®éng vËt, nh− loμi kiÕn kia ch¼ng h¹n, nÕu 
chóng nghe ®−îc thÇn-chó nμy th× tr−íc khi chÕt, chóng x¶ bá 
®−îc th©n ®éng vËt nã sÏ ®−îc v·ng sinh vÒ T©y-ph−¬ng Cùc-
L¹c.  
       T©m niÖm mét lÇn, Lôc-Tù Minh-Chó nh− vÇng th¸i-d−¬ng 
trªn nói tuyÕt cã thÓ khiÕn tan chÈy ®i tÊt c¶ lçi lÇm nghiÖp 
ch−íng cña v«-sè hμnh ®éng ®· t¹o ra nghiÖp ¸c tõ håi v«-thØ vμ 
lμ chñ lùc sÏ dÉn d¾t chóng-sinh v·ng sinh vÒ T©y-Ph−¬ng Cùc-
L¹c. ChÝ ®Õn nh− xóc ch¹m vμo v¨n tù cña ThÇn-chó còng ®−îc 
sù qu¸n-®Ønh cña v«-sè ch− PhËt vμ Bå-T¸t. ChØ mét lÇn t−ëng 
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miÖm chó nμy hay ®−îc nghe råi håi t−ëng, thiÒn-qu¸n nh÷ng 
ngo¹i t−íng sÏ biÓu lé Ph¸p-th©n, khai më tμng c«ng-h¹nh ®em 
l¹i an lμnh cho chóng-sinh .� 
      §¸nh gi¸ c«ng n¨ng thÇn lùc v« cïng tËn kh«ng thÓ tÝnh kÓ 
cña ThÇn chó, Kinh viÕt r»ng: �  NÇy thiÖn tÝn n÷!  Cã thÓ c©n 
l−êng ®−îc søc nÆng cña nói Tu-Di ( mÐou), nh−ng khã cã thÓ 
tÝnh l−êng ®−îc c«ng ®øc cña mét lÇn tr× chó nμy.  
  … Ng−êi ta cã thÓ uèng tõng ngôm n−íc ®Ó lμm c¹n c¶ ®¹i-
d−¬ng, nh−ng khã cã thÓ lμm c¹n c«ng ®øc cña mét lÇn tr× chó 
Lôc-tù  §¹i Minh ch©n ng«n nμy. 
      … Ng−êi ta cã thÓ tÝnh ®Õm ®−îc c¸c giät n−íc m−a r¬i suèt 
trong n¨m, nh−ng kh«ng lμm sao ®o l−êng ®−îc c«ng ®øc cña 
mét lÇn tr× tông ThÇn-chó nμy. 
       … ThÇn chó nμy cã c«ng hiÖu ®ãng l¹i c¸nh cöa cña s¸u 
nÎo lu©n håi, khai më con ®−êng s¸u m«n Ba-La-MËt, gióp 
thanh-tÞnh c¸c nghiÖp ¸c, sù nhiÔm ®éc h÷u-lËu vμ lμm trang 
nghiªm tÞnh-®é ch− PhËt, kÕt hîp ®−îc ba th©n:  Ph¸p-Th©n, 
B¸o-Th©n vμ øng-ho¸- 
Th©n. 
      … Nh÷ng ai mμ tr× tông víi lßng tin v÷ng ch¾c ThÇn-chó 
nμy, dï chØ mét lÇn còng ®−îc tÊt c¶ thiÖn-h¹nh, sÏ kh«ng bÞ r¬i 
vμo vßng c−¬ng to¶ cña ba nghiÖp lμ Th©n, khÈu, ý th«ng 
th−êng .  
         

      Nãi tãm l¹i:  V× oai phong thÇn lùc kh«ng thÓ nghÜ bμn vμ 
c«ng ®øc v« cïng tËn cña viÖc thô tr× ThÇn-chó Lôc-Tù §¹i-
Minh Ch©n-Ng«n ®em l¹i chóng ta trong sinh ho¹t hμng ngμy 
nªn th−êng xuyªn niÖm danh hiÖu PhËt A-Di-§μ vμ danh hiÖu 
®øc Qu¸n-ThÕ-¢m Bå-T¸t. Riªng víi ThÇn chó nμy th× chÝ Ýt 
còng nªn tr× tông 100 lÇn chí cã gi¸n ®o¹n. Dï ë trong nhμ 
m¸y, hay lóc cÊy cμy, hay khi ngåi trªn tÇu trªn xe th× viÖc tông 
niÖm nμy cμng tiÖn lîi vμ gióp cho chóng ta ®−îc an toμn vμ cã 
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søc m¹nh ng¨n ngõa mäi tai n¹n, nh÷ng sù bÊt-thiÖn, tai −¬ng 
®Õn víi m×nh, ®ång thêi gióp ta t¨ng tr−ëng trÝ-tuÖ vμ ph−íc-
®øc, nh©n-duyªn, t¹o tiÒn-®Ò ®Ó khi ta m·n b¸o th©n nμy, nhÊt 
®Þnh ®øc PhËt A-Di-§μ vμ ®øc Qu¸n-ThÕ-¢m Bå-T¸t, §¹i-
ThÕ-ChÝ Bå-T¸t sÏ ®Õn tiÕp-dÉn chóng ta vÒ T©y ph−¬ng Cùc-
L¹c . 
                

          ý nghÜa thÇn lùc chøa ®ùng trong  c¸c ThÇn 
©m:                                                                         
                                  Om ( ¸n, hay cã khi gäi lμ  óm ): VÒ mÇu 
s¾c  
                              thuéc mÇu tr¾ng, ©m-vËn  thÓ hiÖn Bå-T¸t 
h¹nh      
                              cña ngμi Qu¸n-ThÕ-¢m Bå-T¸t, tõ  thÇn-lùc 
du- 
                              hý tù-t¹i cña Ngμi ph¸t ra .  
                                     �Om �còng lμ t−íng thÓ cña cña ThiÒn-
®Þnh  
                               viªn m·n h»ng dÑp trõ tÝnh kiªu c¨ng ng· 
m¹n, tù cao, tù ®¹i vèn lμ trë ng¹i to lín cña c¸c ch− thiªn câi 
trêi còng nh− Ng−êi ë câi nh©n-gian th−êng hay m¾c ph¶i. V× 
tÝnh ng¹o m¹n kiªu c¨ng nμy mμ sinh ra nghiÖp b¸o, ma lùc l«i 
kÐo c¸c ng−êi nμy ®øc h¹nh thÊp bÐ dÇn ®i vμ cμng sinh xuèng 
c¸c câi thÊp h¬n.  
    �Om� v× thÕ khi tr× niÖm cã t¸c dông tiªu trõ tÝnh kiªu ng¹o 
vμ nghiÖp phiÒn n·o ho¹i t−íng. 
     �Om� cã ý nghÜa ®ång h×nh t−íng vμ c«ng n¨ng ®øc h¹nh, 
uy lùc cña vua Trêi §Õ-ThÝch (Indra), ®Êng lμ vua cña 33 tÇng 
trêi, cai trÞ câi Thiªn vμ c¶ câi nh©n-gian, ®Þa-phñ.  
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       �Om� thÓ hiÖn sù b×nh-®¼ng, t¸nh trÝ h−íng dÉn chóng-
sinh v−ît qua ph−¬ng Nam vμo thÕ-giíi Chóng-B¶o Trang-
Nghiªm cña ®øc PhËt B¶o-Sanh ( Ratnambhava) . 
       � Ma � Lμ tÝnh thÓ cña sù nhÉn nhôc Ba-La-MËt cã c«ng 
n¨ng tiªu trõ tÝnh ghen ghÐt, ganh tþ, s©n hËn ®· lμ nguyªn 
nh©n c¶n ng¨n ng−êi tu hμnh thμnh tùu ®¹o qu¶, lμ nguyªn 
nh©n dÉn hä nhËp  
vμo c¶nh giíi cña hμng A-Tu-La. 
       Ma: H×nh s¾c lμ mÇu xanh lôc, ©m-vËn tiªu biÓu cho ®øc 
h¹nh   
cña ®øc Qu¸n-ThÕ-¢m Bå-T¸t. §©y  
                         chÝnh lμ sinh ra oai nghi Ngμi tr−íc Chóng-sinh.  
                              � Ma� ®ång  víi víi �t−íng� vμ � dông� 
cña               
                          Takzanngri (Virabhadra)-tøc lμ ngμi Dâng-
HiÒn, lμ   
                           vÞ Th¸nh trong hμng  A-Tu-La. � Ma�  còng 
chÝnh       
                           lμ thÓ hiÖn cho ¸nh s¸ng cña Thμnh-Së T¸c- trÝ, 
lμ   
                          ®éng lùc h−íng dÉn chóng sinh v−ît qua 
ph−¬ng   
                          B¾c vÒ thÕ-giíi cña Thanh-TÞnh DiÖu-H¹nh 
Thμnh-Tùu cña ®øc PhËt BÊt- Kh«ng  Thμnh-Tùu  
(Amoghasddhi )   
                 .                   NI :  S¾c t−íng lμ mÇu vμng, ©m vËn lμ 
biÓu  
                                hiÖn cho trÝ huÖ bÊt ®éng bao hμm Th©n, 
KhÈu,  
                                ý ®øc vμ h¹nh . 
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                                        � NI �cã c«ng n¨ng ho¸n chuyÓn b¶n 
t¸nh  
                                      cña con ng−êi tõ phμm phu, phiÒn n·o 
dÉy     
                                 ®Çy ®Ó v−ît lªn tu hμnh nhanh chãng thμnh 
Bå-T¸t vμ thμnh PhËt, tho¸t ly sinh-tö lu©n-håi .  
     � NI � BiÓu hiÖn cho ThÇn lùc du-hý, thÇn-th«ng qu¶ng 
®¹i,   bao trïm tÊt c¶, kh«ng cã g× ng¨n ng¹i ®−îc cña ®øc 
Qu¸n-ThÕ-¢m  
Bå-T¸t.  
       NI cßn lμ thÓ hiÖn t¸nh thÓ cña tr× giíi Ba-La-MËt, nã cã 
c«ng n¨ng gióp ta diÖt trõ lßng Si mª. V× Si mª lμ nguyªn nh©n 
dÉn chóng-sinh vμo con ®−êng tham ¸i v× khi chiÕm h÷u ®−îc 
c¸i g× mμ m×nh mong muèn th× sinh t©m ng· m¹n, ng−îc l¹i 
nÕu kh«ng chiÕm ®o¹t ®−îc th× sinh ra s©n hËn vμ dÔ sinh lßng 
tham kh«ng biÕt ®ñ, sinh thñ ®o¹n muèn c−íp ®o¹t cña ng−êi 
kh¸c, g©y ra mäi thø téi lçi. §ã còng lμ mÇm mèng, nguyªn 
nh©n t¹o nghiÖp ¸c dÉn ®Õn sinh-tö lu©n håi. V× thÕ NI cã c«ng 
n¨ng diÖt trõ c¸i nh©n g©y ra hËu qu¶ xÊu vÒ sau.  NI còng cã 
nghÜa lμ ®ång ®¼ng víi T−íng vμ  C«ng h¹nh cña ®øc PhËt 
ThÝch-Ca M©u-Ni, Ngμi th−êng ho¸ th©n lμm c¸c vÞ Th¸nh 
nh©n, ë trong ®êi mμ gi¸o ho¸, chØ bμy cho chóng sinh ph−¬ng 
ph¸p diÖt trõ phiÒn n·o ®Ó tho¸t ly sinh tö, diÖt khæ, ®−îc vui, 
an-nhiªn,  tù-t¹i.  
       NI còng thÓ hiÖn ¸nh quang minh, trÝ tuÖ, thÇn th«ng, tù-
t¹i cña ®øc PhËt thø s¸u lμ: ChÊp Kim-Cang Nh−-Lai  ( 
Vadjraha).  
                                        PAD thÓ hiÖn s¾c t−íng mÇu xanh, ©m            
                                        vËn lμ thÓ hiÖn cho b¶n th©n (Ng·), cho  
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                                        thÇn-th«ng du-hý, sù b×nh-®¼ng v« tËn 
cña  
                                        ®øc Qu¸n-ThÕ-¢m Bå-T¸t. 
                                             PAD còng lμ sù thÓ hiÖn tÝnh ®øc 
tinh-       
                                        tÊn dòng m·nh. Ba-La-MËt. Ng−êi tu 
hμnh muèn mau chãng thμnh Bå-T¸t, thμnh PhËt th× ph¶i cã 
tÝnh ®øc quan träng nμy . 
      PAD còng lμ sù thÓ hiÖn cho trÝ tuÖ, lμ ®éng lùc gióp con 
ng−êi gi¸c ngé mμ diÖt trõ phiÒn n·o v« minh, tho¸t ly sinh-tö 
lu©n-håi.   
       PAD còng ®ång nghÜa víi tÝnh dòng m·nh, nh− S− -tö 
chóa cña c¸c loμi s¬n l©m, lμ ho¸ th©n  Shige-rab-brtan, vÞ 
th¸nh chóa cña mu«n loμi thó vËt .  
       PAD còng lμ ®¹i diÖn cho ¸nh s¸ng, ph¸p giíi , t¸nh trÝ 
h−íng dÉn s¸u loμi chóng-sinh ®i vÒ thÕ giíi Trung-−¬ng MËt-
Nghiªm cña ®øc PhËt Tú-L« Gi¸-Na ( Vaarocna) .  
      ME   h×nh s¾c lμ mÇu ®á, lμ ©m-vËn cña ng÷ ng«n ( tøc 
khÈu       
                                         ng÷ ) thanh tÞnh, còng lμ biÓu hiÖn cho  
                                         du-hý, thÇn th«ng, an-l¹c v«-tËn cña 
®øc   
                                         Qu¸n-ThÕ-¢m Bå-T¸t, Ngμi lu«n lu«n  
                                         V«-Uý-ThÝ, ban cho tÊt c¶ chóng sinh  
                                         niÒm vui vμ sù gi¶i tho¸t, nªn còng cã  
                                         tªn gäi lμ:V«-Uý-ThÝ Qu¸n-¢m  Bå-T¸t. 
                                     ME  còng lμ t¸nh thÓ cña bè-thÝ Ba-La-
MËt. Nh÷ng tÝnh keo kiÖt, bñn xØn, Ých-kû lμ nh©n g©y ra c¸c 
qu¶ b¸o ®ãi khæ cña con ng−êi ta  khi cßn sèng ph¹m ph¶i mμ 
sau bị đọa lμm  
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loμi quû ®ãi (Ng¹-quû). 
    ME còng lμ ®éng lùc gióp ta tinh tÊn diÖt trõ c¸c phiÒn n·o 
trªn mμ v−¬n lªn hμng Bå-T¸t, thμnh PhËt . 
   ME  ®ång nghÜa víi tÝnh ®øc, c«ng h¹nh cña ®øc Tiªu-DiÖn 
§¹i- 
Sü ( Kha-Hbar-Ma), vÞ Th¸nh trong hμng Ng¹-quû.  
   ME Còng lμ øng hiÖn ¸nh quang-minh chiÕu diÖu, dÉn d¾t 
chóng-sinh vÒ ThÕ giíi Cùc-L¹c cña ®øc PhËt A-Di-§μ .          
                                       HOUNG  ( Hïm)  lμ s¾c t−íng mÇu ®en 
,  
                                    ©m-vËn cña ý, còng lμ biÓu hiÖn cña thÇn- 
                                    th«ng Tù-t¹i v«-ng¹i cña ®øc Qu¸n-ThÕ- 
                                    ¢m Bå-T¸t, lμ lßng tõ-bi v« bê bÕn cña  
                                    Ngμi. Ngμi lu«n coi chóng-sinh lμ con mét    
                                    cña m×nh, th−¬ng xãt, chë  che cho nhiÒu.   
                                           Hïm còng lμ thÓ t¸nh cña trÝ tuÖ Ba-
La-MËt, kh«ng ph©n -biÖt gi÷a ta vμ ng−êi, th©n hay s¬ b×nh-
®¼ng, thËm chÝ kh«ng ph©n biÖt gi÷a PhËt hay Bå-T¸t,  Ng−êi 
vμ mu«n loμi thó vËt, coi tÊt c¶ ®Òu cã tÝnh PhËt vμ ®Òu ®−îc 
t«n träng, yªu quý cïng mét t©m nh− nhau, kh«ng sai kh¸c. §ã 
chÝnh lμ h¹nh cña ngμi Phæ-HiÒn Bå-T¸t. Ph¸t sinh lßng ph©n-
biÖt, thï hËn, coi th−êng ng−êi kh¸c lμ tÝnh ®øc xÊu g©y ra téi 
lçi coi th−êng tÝnh m¹ng cña kÎ kh¸c, giÕt ng−êi, s¸t h¹i vËt, 
nªn ph¶i ®o¹ vμo c¶nh giíi ®Þa-ngôc. 
     Hïm còng lμ ®éng lùc thóc ®Èy con ng−êi diÖt trõ téi lçi, 
tiªu trõ c¸i nh©n g©y ra qu¶ b¸o ®· g©y ra c¸c téi lçi trªn.  
     Hïm còng tøc lμ ®æng-®¼ng víi s¾c t−íng vμ ®øc h¹nh cña 
Ngμi Diªm-La-V−¬ng (Diªm-V−¬ng-Dharmam¹ja) lμ vÞ vua cai 
qu¶n chóng-sinh ë thÕ-giíi §Þa-ngôc.  
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      Hïm  lμ thÓ hiÖn ¸nh quang-minh chiÕu diÖu dÉn d¾t chóng 
sinh ®i vÒ thÕ-giíi ph−¬ng §«ng Th−îng-Th¾ng DiÖu-L¹c cña 
®øc  
PhËt A-Sóc-BÖ ( Akshobhya) hay cßn gäi lμ PhËt BÊt-§éng. 
     

       ChÝnh v× oai-®øc, thÇn-lùc, c«ng-n¨ng, diÖu-dông v«-tËn, 
kh«ng thÓ nghÜ bμn cña Lôc-Tù §¹i-Minh Ch©n-Ng«n nh− vËy 
nªn ng−êi ta gäi ®©y lμ bËc Vua trong c¸c ThÇn-chó x−a nay lμ 
sù kÕt tinh c¸c nguyÖn lùc,ThÇn-lùc cña c¸c vÞ PhËt vμ Bå-T¸t, 
ch−-Thiªn, ThÇn, Th¸nh ë s¸u ph−¬ng thÕ-giíi, nh− ®· nãi ë 
trªn, ®Æc biÖt lμ cña ®øc Qu¸n-ThÕ-¢m Bå-T¸t mong muèn 
cho chóng-sinh cã thªm ph−¬ng-tiÖn mÇu nhiÖm, ®Ó ®é hä ra 
khái mäi phiÒn n·o cña sinh-tö lu©n-håi, ®Õn bê gi¶i tho¸t.  
Nªn trong c¸c buæi kho¸ tông niÖm ng−êi ta tông tr× thÇn chó 
nμy th−êng lμ 5 lÇn hay Ýt nhÊt còng lμ 3 lÇn. Cã nhiÒu ng−êi 
tông liªn tôc trong ngμy còng víi danh hiÖu PhËt A-Di-§μ.  
      Cïng víi Lôc-Tù §¹i-Minh Ch©n-Ng«n, ®øc Qu¸n-ThÕ-
¢m Bå-T¸t cßn ®Æc biÕt −u ¸i ch¨m lo cho viÖc gióp ®ì nh÷ng 
ng−êi c−-sü t¹i-gia hay xuÊt-gia, c¸c hμng Thanh-V¨n, Bå-T¸t 
mμ cã t©m ®¹i-thõa, tinh tÊn tu hμnh, ®Ó nhanh chãng thμnh 
Bå-T¸t, thμnh PhËt ®Ó råi l¹i ph¸t nguyÖn tíi m−êi ph−¬ng ®Ó 
ho¸ ®é chóng sinh vμ Ngμi ®· mμ cho hä ThÇn-chó §¹i-Bi nμy.  
       ThÇn chó §¹i-Bi lμ c¶ mét kho tμng bÝ mËt, cã gi¸ trÞ rÊt 
lín, kh«ng thÓ nghÜ bμn, nªn cÇn ph¶i cã thêi gian c«ng søc ®Çu 
t−, nghiªn cøu kü cμng th× míi hiÓu ®−îc mét phÇn c¬ b¶n cña 
chó nμy. Chóng t«i sÏ xin cè g¾ng giíi thiÖu víi c¸c quý ®ång 
tu ë bμi viÕt sau nμy khi ®iÒu kiÖn cho phÐp.    

    

        C¸c quý vÞ ®ång tu th©n mÕn !  
     Chóng ta lμ PhËt-tö, l¹i lμ ng−êi tu theo ph¸p m«n TÞnh-§é 
th× cßn h¹nh phóc nμo b»ng khi ®−îc nghe uy-danh thÇn-lùc vμ 
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h¹nh-nguyÖn vÜ ®¹i cña Ngμi, mμ kh«ng quú l¹y ®¶nh-lÔ, 
nguyÖn cÇu c¸c Ngμi r»ng:       Nam m« A-Di-§μ PhËt. 
                     Nam m« §¹i-Bi Qu¸n-ThÕ-¢m Bå-T¸t. 
                     Nam m« §¹i-ThÕ-ChÝ Bå-T¸t. 
        Cïng v«-l−îng PhËt, Ph¸p, ThËp ph−¬ng ch− PhËt, 
cïng Th¸nh HiÒn, T¨ng.  
 

      Chóng con nguyÖn mét mai khi con l©m chung, xin ®−îc 
PhËt A-Di-§μ vμ ®øc Qu¸n-ThÕ-¢m Bå-T¸t, §¹i-ThÕ-ChÝ-Bå-
T¸t cïng hμng Th¸nh-chóng tíi tiÕp-dÉn chóng con vÒ T©y 
ph−¬ng Cùc-L¹c, thÕ giíi cña PhËt A-Di-§μ.  
      NguyÖn khi ®−îc vÒ ®ã, ®−îc c¸c Ngμi trùc tiÕp chØ d¹y nªn 
chóng con nhÊt ®Þnh mau trë thμnh Bå-T¸t BÊt-Thèi. NguyÖn 
khi nμo ®−îc qu¶ vÞ nμy th× ngay lËp tøc liÒn ®ã chóng con sÏ 
ph¸t nguyÖn hÔ n¬i ®©u cã chóng sinh khæ, ch−a tho¸t khái 
sinh-tö, chóng con sÏ xin v·ng-sinh vÒ ®ã, ®em Kinh §¹i-Thõa 
V«-L−îng-Thä Thanh-TÞnh B×nh-§¼ng Gi¸c, Kinh NiÖm PhËt 
Ba-La-MËt, Kinh DiÖu-Ph¸p Liªn-Hoa vμ c¸c gi¸o lý cña PhËt 
®Ó chØ bμy lμm lîi Ých cho hä; Chóng con khuyªn tÊn hä ngμy 
®ªm tr× niÖm danh hiÖu PhËt A-Di-§μ vμ danh hiÖu Qu¸n-ThÕ-
¢m Bå-T¸t, cÇu nguyÖn v·ng sinh T©y ph−¬ng Cùc-L¹c.   
        Cúi xin đức Thế-Tôn thọ ký cho lời nguyện cầu này của 
chúng con.  
      

         C¸c vÞ ®ång tu th©n mÕn !  
      Chóng t«i ë ngay phÇn d−íi ®©y còng sÏ cóng-d−êng quý vÞ 
Kinh Chó V«-L−îng-Thä vμ TÞnh-§é ®Ó lμm ph−¬ng tiÖn ngμy 
®ªm thä tr× Kinh nμy, khiÕn cho th©n t©m th−êng an-l¹c, c«ng 
®øc thªm nhiÒu, ®¹o h¹nh t¨ng tr−ëng, t©m Bå-§Ò bÒn ch¾c. 
§iÒu quan träng lμ t¹o nh©n duyªn lín khi chóng ta l©m chung 
sÏ ®−îc PhËt A-Di-§μ vμ ®øc Qu¸n-ThÕ-¢m Bå-T¸t, §¹i-ThÕ-
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ChÝ Bå-T¸t cïng hμnh Th¸nh-chóng tíi tiÕp-dÉn vÒ T©y 
ph−¬ng Cùc-L¹c, thÕ giíi cña PhËt A-Di-§μ sinh trªn trªn hoa 
sen b¸u.  
                     Nam m« A-Di-§μ PhËt. 
                     Nam m« §¹i-Bi Qu¸n-ThÕ-¢m Bå-T¸t. 
                     Nam m« §¹i-ThÕ-ChÝ Bå-T¸t. 
 
 
                                                                                            Mïa thu 2005.             
                                                                                                  Qu¶ng-TÞnh. 
 
 
 
 
( Để các quý vị hiểu về Kinh này cặn kẽ chúng tôi có ghi phần chú giải dưới 
đây, các bạn có thể tra cứu ). 

 

         Phần chú giải:   
     1,  BÊt-kh¶ t−-ngh×: cã nghÜa lμ kh«ng thÓ nãi hÕt , kh«ng cã kh¶ 
n¨ng diÔn t¶ næi.   
     2,  V«-Uý:  Ban cho sù vui , diÖt ®i sù khæ .     
     3,  HiÖn th©n PhËt mμ v× hä mμ nãi ph¸p:  PhËt vμ c¸c ®¹i Bå-T¸t 
cã thÓ cïng mét lóc ph©n th©n ra lμm tr¨m ngh×n v¹n th©n ®Ó ®i kh¾p 
m−êi ph−¬ng mμ gi¸o ho¸ chóng sinh. §øc Qu¸n ThÕ-¢m th−êng cã 
32 øng b¸o th©n h×nh ®Ó  ®é chóng sinh .    
      4, Vua ChuyÓn-Lu©n-Th¸nh-V−¬ng : Lμ vÞ vua Trêi cai qu¶n câi 
trêi Tø-Thiªn-V−¬ng . 
       5, Bèn xø thiªn h¹: Theo kinh PhËt nãi th× , ngay trªn nói Tu-Di  
Ên-®é, lªn trªn cao l−ng chõng nói lμ thuéc vÒ câi Tø-Thiªn-V−¬ng 
thuéc Dôc-giíi. Dôc-giíi cã s¸u tÇng th× riªng Tø Thiªn V−¬ng lμ bèn 
tÇng ngay tõ câi chóng ta ®ang ë mμ lªn     
      6, §Õn chç ®øc PhËt mμ ®¶nh lÔ Ngμi vμ ®i nhiÔu ba vßng quanh 
PhËt: C¸c vÞ Bå-T¸t vμ c¸c ®Ö-tö cña PhËt th−êng tá lßng cung kÝnh 
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khi gÆp ®øc PhËt, c¸c vÞ th−êng quú gèi, ®Çu l¹y d−íi ch©n PhËt, sau 
®ã ®i vßng quanh PhËt 3 vßng tr−íc khi ngåi nghe PhËt d¹y.   
     7, NÕu §iÖn-h¹ cø cÇu ph−íc b¸o Êy th× ch¾c ch¾n kh«ng tho¸t 
khái vßng sinh-tö lu©n-håi:  Nh÷ng viÖc lμm c«ng ®øc lμ t¹o cho con 
ng−êi ph−íc b¸o tèt ë ®êi sau .VÝ dô nh− ®−îc sinh lªn câi trêi, hay 
nÕu ë câi nh©n gian th× ®−îc sinh trong nhμ bè mÑ giÇu cã, b¶n th©n 
cã sù nghiÖp, ®Þa vÞ v.v... nh−ng dï vËy vÉn kh«ng tho¸t khái Sinh, 
Giμ, bÖnh, chÕt. Muèn døt trõ ®−îc nh÷ng c¸i ®ã th× ph¶i tu theo ®¹o 
PhËt lμ diÖt trõ tËn gèc cña c¸c thø phiÒn n·o lμ Tham, S©n, Si lμ 
nguyªn nh©n cña sinh tö lu©n håi. V× thÕ ng−êi tu theo ®¹o Tiªn, ®¹o 
Thiªn-Chóa, §¹o Håi, ®¹o Nho, MÉu-§Þa v.v... chØ may m¾n l¾m lμ 
sinh lªn câi Thiªn mμ th«i, khi ph−íc b¸o h−ëng ®· hÕt, hä l¹i ph¶i 
®o¹ xuèng nh©n-gian nh− ng−êi b×nh th−êng. Cho nªn Ngμi §¹i-thÇn 
B¶o-H¶i ®· khuyªn vua nªn theo PhËt mμ tu hμnh ®Ó tho¸t khái sinh-
tö lu©n-håi, ®ã míi lμ con ®−êng rèt r¸o, ®óng ®¾n nhÊt.    
       8, T©m Bå-§Ò:  §ã lμ t©m mong nuèn m×nh thμnh tùu, thμnh 
PhËt l¹i ®em nh÷ng ®iÒu ®· häc ®−îc nh÷ng kinh nghiÖm ®· tu hμnh, 
®· tr¶i qua l¹i chØ bμy, gi¸o ho¸, gióp cho ng−êi kh¸c còng ®−îc 
thμnh tùu nh− m×nh kh«ng kh¸c. §ã gäi lμ T©m Bå-§Ò.  
        Trong Kinh ®· cã bèn h¹nh nguyÖn t©m Bå-§Ò lμ:  
     -  Chóng sinh v« luîng thÖ nguyÖn ®é ;        
     -  PhiÒn n·o v« sè thÒ nguyÖn ®o¹n ;  
     -  Ph¸p m«n v«-tËn thÖ nguyÖn häc ;            
     -  PhËt-®¹o kh«ng g× h¬n thÖ ®−îc viªn thμnh . 
     §©y chÝnh lμ tø h»ng thÖ nguyÖn cña ®øc ThÝch-Ca M©u-Ni x−a 
tr−íc Nh−-Lai, khi ngμi cßn lμ vÞ ®¹i Bå-T¸t, nªn ®· ®−îc PhËt thô ký 
mμ thμnh PhËt.     
      9,  Thiªn-nh·n: lμ nh·n lùc nh×n suèt thÊu tíi c¸c trêi, d−íi ®Õn 
®Þa ngôc, nh×n xuyªn nói vμ n−íc nh− nh×n trong ch©n kh«ng, kh«ng 
bÞ ch−íng ng¹i. Ng−êi phμm phu chóng ta nh×n b»ng m¾t thÞt (nhôc 
nh·n) nªn kh«ng cã kh¶ n¨ng nμy .  
     10. Đất rung động sáu cách:  Khi có sự kiện trọng dại xảy ra như một 
vị Bồ-Tát tu hành thành Phật hay được Phật thụ ký thành Phật, hoặc Phật 
mở pháp hội v.v…thì thường xảy ra tình trạng:  1,  Phương đông nổi, 
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phuơng tây chìm.  2, Phương tây nổi, phương đông chìm.   3, Phương nam 
nổi, phương bắc chìm.  4, Phương nam chìm phương bắc nổi.  4, Bốn 
phương nổi, chính giữa chìm. 6, Chính giữa nổi, bốn phương chìm. 
     11, Đà-ra-ni (Dharani),(  cũng có lúc gọi là Đà-La-Ni) dịch là Tổng-
Trì, có ba loại: một chữ, nhiều chữ và không chữ.  Vì bao gồm vô lượng 
pháp nên gọi là Tổng, vì giữ chứa vô lượng nghĩa nên gọi là trì. Tổng trì 
có công năng phá tà lập chánh, tiêu diệt nghiệp ác, phát sanh phước đức 
căn lành. 
     12, Bồ-Tát Ma-Ha-Tát (Bodhisattva mahasattva) Bồ-Tát dịch đại đạo 
tâm chúng sanh, hoặc giác hữu tình, nghĩa là bậc chúng sanh có lòng đạo 
lớn, và tuy giác ngộ mà còn có tình thức. Ma ha tát dịch là đại chúng 
sanh. Nói tóm lại, Bồ-Tát Ma-Ha-Tát là đại Bồ-Tát, bậc Bồ-Tát lớn trong 
hàng Bå-Tát. 
    13, Di-Lặc Bồ-Tát (Maitreya), dịch là Từ-Thị, tên cuả ngài Di-Lặc vị 
Bồ-Tát Bổ-Xứ sẽ nối ngôi thành Phật, kế tiếp đức Thích-Ca Mâu-Ni. 
     14,  Đức Văn-Thù Sư-Lợi Bồ-Tát (Manjusri), có chỗ đọc là Mạn-
Thù Thất-Lỵ, dịch là Diệu-Đức, hoặc Diệu-Kiết-Tường, tên một vị Bồ tát 
thường hầu bên tả đức Thích-Ca, giữ về phần trí huệ. 
      15, Quán Ðảnh Ðại-Pháp Vương-Tử: vị Bồ-Tát khi chứng ngôi 
đẳng giác, trụ nơi cung điện trang nghiêm ở cõi trời Đại-Tự-Tại, chư Phật 
mười phương phóng ánh sáng đến chiếu rót vào đảnh đầu (quán đảnh). 
Đây là lễ ấn chứng cho chánh thức làm con của đấng Pháp-vương ( pháp 
vương-tử), sau này sẽ nối ngôi Phật, lệ như thái tử thọ phong nơi vua. 
     16,  A-La-Hán (Arahat) ngôi cực quả trong hàng tiểu thừa, có ba 
nghĩa:      -      a. Ứng cúng: đáng được thọ trời, người cúng.  

         -      b, Vô sanh: đã dứt sự sống chết, không còn luân hồi.  
         -      c, Sát tặc: giết chết giặc phiền não, hoại nghiệp. 

    17, Ma-Ha Ca-Diếp (Mahàkasyàpa) : Ma-ha dịch là đại, Ca-Diếp 
dịch là Ẩm-Quang, tên một vị đệ tử lớn của Phật, hạnh đầu đà bậc nhất. 
Khi Ngài mới sanh ra, có ánh sáng lấn át cả ánh sáng nhật nguyệt.  
    19, Phạm-Ma La-thiên (Brahman): gọi tắt là Phạm-Thiên, tên một 
cõi trời ở Sắc giới, Phạm nghĩa là trong sạch, vì chư thiên ở cõi này xa lìa 
sự dâm dục, sống trong cảnh an vui của thiền-định.   
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     20, Thiện-Tra Phạm-Ma: tên của vị thiên-tử làm chủ của một cõi 
Phạm-Thiên, đứng đầu là vua Đại-Phạm mà người nhân-gian thường gọi 
Ngài là Đế-Thiên.  
     21, Cù-Bà-Dà Thiên-Tử: tên một vị thiên-tử ở cõi Trời Dục-giới 
chuyên giữ pháp lành cho chúng sanh.  
     22, Tứ-Thiên-Vương: bốn vị thiên chủ ở bốn cung trời ở giữa chừng 
núi Tu-Di: phương Ðông là đức Trì-Quốc Thiên-Vương, phương Nam là 
ngài Tăng-Trưởng Thiên- Vương, phương Tây là ngài Quảng-Mục Thiên-
Vương, phương Bắc là ngài Đa-Văn Thiên-Vương.  
    23, Đề-Đầu Lại-Tra (Dhrtaràstra) cũng gọi là Đề-Đa La-Tra, tức Trì-
Quốc Thiên-Vương. 
     24, Thiên:  tiếng Phạm gọi là Đề-Bà (Déva) ta gọi là trời. Các vị này 
do tu thập thiện nên hưởng phước thiên nhiên, sự ăn mặc tùy niệm hiện 
thành.  
    - Long: tiếng Phạm gọi là Na-Già (Nagà) ta gọi là rồng, loài này có 
thần thông biến hóa, hoặc giữ cung điện trời, hoặc giữ địa luân, hoặc làm 
mưa gió.  
    - Dạ-xoa (Yaksa), còn gọi là Dược-Xoa, dịch là Dõng-Kiện, Bạo-Ác 
hay Thiệp-Tật, một loài quỷ rất hung mãnh, bay đi mau lẹ, có phận sự giữ 
cung khuyết, cùng thành trì của trời.  
     - A-tu-la (Asura): dịch là Phi-Thiên, một loài thần có phước đức của  
trời mà đức không bằng trời, có thần thông biến hóa song thân hình thô 
xấu, vì kiếp trước hay sân hận.  
     - Càn-thát-bà (Gandharva) dịch là Hương ẩm, nhạc-thần của trời Đế 
Thích, các vị này dùng mùi thơm làm thức ăn.  
    - Ca-lâu-la (Garuda): dịch là Kim Súy Điểu, một loại chim thần cánh 
có lông sắc vàng tốt đẹp, hai cánh xòe ra cách nhau đến 3.360.000 dặm, 
có thần thông biến hóa.  
    - Khẩn-na-la (Kinnara) dịch là Nghi Nhân, một loại thần giống người 
nhưng không phải là người vì trên đầu có sừng, ca múa rất hay, thường 
tấu pháp nhạc và ca múa cho trời Đế Thích nghe.  
   - Ma hầu la già (Mahoraga) dịch là Đại Mãng, hay Địa long tức là thần 
rắn.  
   - Nhơn phi nhơn: loại quỉ thần hình như người mà không phải là người, 
hoặc có sừng, có cánh, có móng vuốt. Đây cũng là danh xưng chung cho 
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bát bộ quỷ thần vì họ không phải là người mà biến ra hình người đến nghe 
Phật thuyết pháp. Kinh Xá LợI Phất vấn nói: "Bát bộ đều là phi nhơn".  
    25, Thiết vi: tên dãy núi thuần bằng sắt, có bốn hạng thiết vi. Hạng thứ 
nhứt bao vây một tiểu thế giới (gồm một núi Tu Di, bốn đại châu và biển 
cả), hạng thứ nhì bao vây một tiểu thiên thế giới, hạng thứ ba bao vây một 
trung thiên thế giới, hạng thứ tư bao vây một đại thiên thế giới.  
    26,Tu-Di (Sumeru) dịch là núi Diệu Cao, tên một tòa núi đứng giữa 
bốn đại bộ châu, vì do bốn chất báu tạo thành nên gọi là Diệu, và cao hơn 
các núi khác nên gọi là Cao.  
    27, Thần-chú: thần có nghĩa là linh thông, Chú có nghĩa là chúc 
nguyện, về thể gọi là đà ra ni, về dụng gọi là chú.  
    28, Vượt qua sinh tử vi-tế:  cũng gọi là biến dịch sinh tử. Đây là ước 
theo nghĩa vô minh tiêu gọi là tử, pháp thân hiện gọi là sanh, chứ không 
phải như tướng sống chết của vật loại. Vì sự sanh diệt này rất nhỏ nhiệm, 
không phải phàm tình biết được, nên gọi là vi tế. Đây là chỉ chứng quả 
Bồ-Tát.  
     29, Đất rung động sáu cách:  Khi có sự kiện trọng đại xảy ra như một 
vị Bồ-Tát tu hành thành Phật hay được Phật thụ ký thành Phật, hoặc Phật 
mở pháp hội v.v…thì thường xảy ra tình trạng: 1, Phương đông nổi, 
phuơng tây chìm.  2, Phương tây nổi, phương đông chìm. 3, Phương nam 
nổi, phương bắc chìm. 4, Phương nam chìm phương bắc nổi.  4, Bốn 
phương nổi, chính giữa chìm. 6, Chính giữa nổi, bốn phương chìm.  
     30, Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-Ni (Bhiksu, Bhiksuni) người xuất gia khi đã 
thọ cụ túc giới thì nam gọi là Tỳ-kheo, nữ gọi là Tỳ-kheo-Ni. Danh từ này 
có nhiều nghĩa, nhưng lối dịch chánh là khất sĩ. Khất sĩ nghĩa là trên xin 
chánh pháp để dưỡng tánh huệ, dưới xin thực phẩm để nuôi sắc thân. Ưu- 
Bà-tắc, Ưu-bà-di (Upàsaka, Upasika) dịch là cận sự nam, cận sự nữ, đây 
là hàng đệ tử nam nữ của Phật sau khi thọ tam quy ngũ giới mới có danh 
từ trên. Cận sự là gần gũi phụng sự ngôi Tam-Bảo.  
    30, Đức A-Di-Đà Phật (Amita) dịch là Vô-Lượng-Thọ hoặc Vô-
Lượng-Quang, có nghĩa là đấng có mạng sống, và ánh sáng không lường. 
Đây là tôn hiệu của đức Phật ở về thế giới Cực-Lạc ở phương Tây.  
    31, Tam-muội, biện tài. Tam-muội (Samadhi) dịch là chánh-định, có 
nghĩa tâm định ở một chỗ không xao động. Biện tài: tài biện luận.  
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    32, Của thường-trụ: của nhà chùa. Vì của này không được phép bán, 
hay dời đi đâu, thường ở một chỗ, nên gọi là thường trụ.  
     33, Tội thập ác, ngũ nghịch: Tội Thập-ác là: sát sanh, trộm cướp, tà 
dâm, nói dối, nói thêu dệt, nói đôi chiều, nói lời thô ác, tham lam, giận 
hờn, si mê, tà kiến.  
    Ngũ-nghịch là: làm cho thân Phật ra máu, giết cha, giết mẹ, giết bậc 
hòa thượng A-xà-lê, phá sự hòa hợp của tăng chúng.  
    34, Tăng-kỳ (Samghika) dịch là Chúng số (số đông). Của tăng-kỳ tức 
là của thường-trụ, của chung của số đông tăng chúng.  
    35, Phạm-hạnh: Hạnh thanh-tịnh, xa lìa dâm dục.  
    36, A-La-Hàm: Đây là quả chứng vô-sinh, người chứng quả này không 
còn bị sinh-tử luân-hồi chi phối nữa, đây là quả vị quan trọng nhất của 
hàng Thanh-Văn.  
      37, Tu-Đà-Hoàn (Srotàpanna phala), dịch là Nhập-Lưu, có nghĩa là 
bậc đã vào dòng thánh. Tu-Đà-hàm (Sakrdàgàmi), dịch là Nhất-Lai, có 
nghĩa là bậc một phen trở lại cõi trần mới siêu thoát luân hồi. A-Na-Hàm 
(Anàgàmi) dịch là bất-lai, có nghĩa là không còn trở lại dục-giới nữa, quả 
vị này sanh ngay lên cõi trời Ngũ-Bất-Hoàn, tu cho đến khi chứng quả A-
La-hán.  
      37, Vi-đà (Vedà) dịch là minh trí, kinh điển của hàng Bà-La-Môn, có  
bốn loại: loại dạy phép dưỡng sanh, loại cúng tế cầu nguyện, loại bói toán 
và loại phù chú.  
      38,  Mật-tích Kim-cang-sĩ: Là vị Thiên-thần cầm kim-cang xử theo 
ủng hộ Phật. Gọi là mật tích vì thần này thường theo Phật nghe những sự 
tích bản thệ bí mật, hoặc các vị này do Phật, Bồ-Tát thị hiện làm thần, 
tung tích rất bí mật, chúng sanh không biết.  
     39, Ô-Sô quân-đồ Ương-câu-thi (Ucchusma angùsa) Ô-sô quân-đồ 
cũng gọi là Ô-Sô Sa-Ma, dịch là Uế-Tích Kim-Cang, Ương-câu-thi: có 
nghĩa là Phúc-Câu, tên một thứ vũ khí hình như cái móc. Đây là tên của 
một vị Minh-vương-thần, có công đức chuyển uế thành tịnh, vị thần này 
đầu và chân lông đều phun ra lửa, mặt mày phẫn nộ, có bốn cánh tay cầm 
những thứ vũ khí: gươm, dây roi, xoa hoặc khúc câu.  
     40,  Bát-bộ lực-sĩ, Thưởng Ca-La: Bát-bộ lực sĩ chính là Thiên-Long 
Bát-bộ. Thưởng-Ca-La (Sankara) dịch là Cốt-Tỏa-Thiên, đây chính là tên 
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vị thiên-thần bộ-thuộc của đức Quán-Âm, thống lãnh bát-bộ( tám bộ cai 
quản mọi việc binh quyền nơi cõi trời). 
     41,  Ma-Hê-Na-La-Diên (Mahésvara Nàràyana): Ma-hê gọi cho đủ là 
Ma-Hê Thủ-La, có nghĩa Đại-Tự-Tại, dịch là Lực-sĩ hoặc Kiên-cố. Đây là 
tên vị thiên-thần rất hùng mãnh, có ba con mắt, tám cánh tay, ở cõi Sắc-
Cứu-Cánh( cũng là vị thần thường hay  giúp việc, hộ trì  cho đức Quán-
Thế-Âm Bồ-Tát.  
     42,Kim-Tỳ-La Đá-Ca Tỳ-La: gọi tắt là Kim-Tỳ-La-Đà (Kumbhirabà) 
dịch là Oai-Như- Vương, thân hình sắc trắng hồng, tay trái cầm bảo cung, 
tay mặt cầm bảo tiễn. 
    43,  Bà-Cấp Ta-Lâu-La: Ta-Lâu-La cũng gọi là Ca-Lâu-La, đây chỉ 
cho vị thần thống lãnh loài Kim-Súy-Điểu.  
     44, Mãn-Thiện Xa-Bát Chân-Đà-La: Chân-Đà-La tức Khẩn-Na-La, 
đây là chỉ cho tên vị thần thống lãnh loài Nhân Phi Nhân.  
     45, Tát-Giá Ma-hòa-La: Ma-Hòa-La cũng gọi Ma-Dà-La (Makara) 
tức là Cá-Ma-Kiệt, loài cá này rất lớn, cơ thể dài đến 700 do tuần. Đây là 
tên chỉ cho vị thần thống lãnh loài Cá-Ma-Kiệt.  
     46, Cưu-Lan Đơn-Trà Bán-Chỉ-La: cũng gọi là Bán-Chỉ-Ca 
(panika), tức là vị đại- thần đứng vào hàng thứ ba trong hàng tám vị 
Dược-xoa đại-tướng.  
     47, Tất-Bà Già-La-Vương: tức là Thọ-thần-vương, vị thần làm chủ 
các loài cây.  
   45,  Ứng-Đức Tì-La Tát-Hòa-La: dịch là Hoan-Hỉ thần. 
     46, Phạm-Ma Tam-Bát-La: tức là Phạm-Thiên-Vương( còn gọi là 
Ngọc-Hoàng Thượng Đế- vị vua cõi Trời, Người và sáu loài chúng sinh.)   
      47, Ngũ-Bộ Tịnh-Cư-Diêm Ma-La: gọi tắt là Diêm-Ma-Thiên 
(Suyàmadeva), vị Thiên-tử quyết đoán những nghiệp lành dữ của chúng 
sanh.  
    48, Thích-Vương Tam-thập-tam: tức là trời Đế-Thích ở cõi trời Đao-
Lợi, là vị vua  làm chủ 33 cung trời, đây là chỉ cho vị Đế-Thích cùng 32 
vị thiên chủ tùy thuộc.  
    49,  Đại-Biện Công-Đức Bà Đát Na: Bà-Đát-Na dịch là Tăng-Ích, đây 
là chỉ cho Đại-Biện-Tài Thiên-vương.  
     50, Thần Mẫu Nữ, chúng đại lực: tức là thần Quỉ Tử-Mẫu, và mười 
vị La-Sát, thống lãnh Đại lực Dạ xoa.  
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    51, Tỳ-Lâu Lặc-Xoa-vương (Virùdhaka): Tăng-Trưởng Thiên-Vương.  
    52, Tỳ Lâu Bác Xoa Tỳ Sa Môn, gọi tắt là Tỳ-Sa-Môn (Vairasana) tức 
Đa-Văn Thiên-Vương.  
     53,  Kim-Sắc Khổng-Tước-Vương: tên một vị thần có thân mình sắc 
vàng rực, tay tả cầm phướng báu, trên báu có chim khổng-tước (chim 
công) theo hầu.  
    55, Táng-Chi Đại-tướng, Phất La-Bà: cũng gọi là Phất-Bà La-Ha 
(Puspàraha) dịch là Thực-Hoa, một trong tám vị Dược-xoa đại-tướng.  
    56, Nan-Đà, Bạt-Nan-Đà (Nanda, Upananda): dịch là Hoan-Hỉ, Thiện-
Hoan-Hỉ. Tên của hai vị Long-Vương huynh đệ, Nan-Đà là vị rồng lớn, 
Bạt-Nan-Đà là vị rồng nhỏ. Hai vị Long-vương này mỗi vị đều có bảy 
đầu, tay hữu cầm đao, tay tả cầm dây.  
    57, Ma-Ni Bạt-Đà-La (Manibhadra) tức Bảo-Hiền, một trong tám vị 
Dược-xoa đại- tướng.  
     58,  Cưu-Bàn-Trà vương, Tỳ-xá-xà: Cưu-Bàn-Trà (Kumbhànda) 
dịch là Yểm-Mị Quỷ, Tỳ-Xá-Xà (Pisàca) dịch là Đạm-Tinh-Khí Quỷ. Ðây 
là hai loại quỉ-vương trong bát bộ quỉ thần. 
     59, Bạt-Chiết-La (Vajra): dịch là Kim-Cang-Xử, đây cũng là một loại 
chày Kim-Cang. 
     60, Bà-Già-La Long-Vương, Y-Bát-La: Bà-Già-La dịch là Hàm-Hải 
Long-Vương, Y Bát-La dịch là Hương-Diệp-Long-Vương, mình rồng đầu 
voi.  
     Ngũ vị tân: hành, hẹ, tỏi, nén, hưng cừ (hai thứ sau nước ta không cã).  
Đây là những món gia vị người tu hành không nên ăn, vì mùi vị rất khó 
chịu, hôi, là món ăn của quỷ, chúng ma ưa thích. Hơn nữa Phật và Bồ-Tát 
thanh tịnh, khi có mùi này các vị không bao giờ đến làm chứng cho. Nên 
Tà sư, tà đạo mới hay dùng .  
     61, 1ình quân-trì: dịch là tháo bình, tịnh bình, tức là bình để rửa tay.  
     62, Ma-Kiệt: loại cá lớn, dài từ 300 đến 700 do tuần. (57) Tam-tai ác-
kiếp: Tam tai là hỏa tai, thủy tai, phong tai, đó là nạn lớn nhất sẽ làm thiêu 
hủy thế-giới này.   
      Ác-kiếp có nghĩa là kiếp khổ sở, độc dữ. Khi thế-giới này sắp tiêu tan, 
hỏa tai làm hoại từ địa-ngục đến cõi sơ-thiền, thủy tai làm hoại đến cõi 
nhị- thiền, phong tai làm hoại đến cõi tam-thiền.  
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