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KINH BI HOA  

Hán dịch: Đời Bắc Lương, Tam tạng Pháp sư Đàm Vô Sấm, 

người Thiên trúc. 

QUYỂN 1 

Phẩm 1: CHUYỂN PHÁP LUÂN 

Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Đức Phật ngự tại núi Kỳ-xà-quật, 

thuộc thành Vương xá, cùng với đông đủ sáu 

vạn hai ngàn vị đại Tỳ-kheo Tăng đều là bậc 

A-la-hán, đã sạch các lậu, không còn phát sinh 

phiền não, đã được hoàn toàn tự tại, được tâm 

giải thoát, được tuệ giải thoát, giống như voi 

chúa đã thuần thục trọn vẹn, việc làm đã xong, 

đã rũ bỏ gánh nặng, được tự lợi, cắt đứt các 

trói buộc; với trí tuệ chân chánh giải thoát, tâm 

được tự tại đối với tất cả, đã đạt đến bờ bên 

kia, chỉ trừ Tôn giả A-nan. 

Các bậc Đại Bồ-tát này có đến bốn trăm bốn 

mươi vạn vị, Bồ-tát Di-lặc làm thượng thủ, đều 

được Đà-la-ni, nhẫn nhục, thiền định, hiểu rõ 



LINH SƠN PHÁP BẢO ĐẠI TẠNG KINH 

www.daitangkinh.org 
 

các pháp đều không, không có tướng nhất định. 

Các bậc Đại sĩ như vậy đều là bậc không còn 

thoái chuyển. 

Bấy giờ, có Đại Phạm thiên vương cùng với 

vô lượng trăm ngàn các Phạm Thiên tử; Tha hóa 

tự tại Thiên vương cùng quyến thuộc bốn trăm 

vạn vị; Hóa lạc Thiên vương cùng với quyến 

thuộc ba trăm năm mươi vạn vị; Đâu-suất Thiên 

vương cùng quyến thuộc ba trăm vạn vị; Dạ-ma 

Thiên vương cùng quyến thuộc ba trăm năm 

chục vạn vị; Đao-lợi Thiên vương là Thích Đề-

hoàn Nhân cùng quyến thuộc bốn trăm vạn vị; 

Tỳ-sa-môn Thiên vương cùng quỷ thần quyến 

thuộc mười vạn vị; Tỳ-lâu-lặc Thiên vương cùng 

Câu-biện-trà quyến thuộc một ngàn vị; Tỳ-lâu-

lặc-xoa Thiên vương cùng các rồng quyến thuộc 

một ngàn vị; Đề-đầu-lại-tra Thiên vương cùng 

Càn-thát-bà quyến thuộc một ngàn vị; Nan-đà 

Long vương, Bà-nan-đà Long vương mỗi vị 

cũng cùng một ngàn quyến thuộc, các chúng hội 

này đều đã phát tâm hướng đến Đại thừa, đã tu 

hành sáu Ba-la-mật. 

Bấy giờ, cùng với đại chúng vây quanh, Thế 

Tôn thuyết pháp vi diệu để tất cả đại chúng dứt 
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trừ bốn điên đảo, sinh ánh sáng pháp lành, được 

trí tuệ sáng suốt, hiểu rõ bốn Thánh đế và muốn 

cho tất cả các Bồ-tát ở đời sau được vào Tam-

muội, sau khi vào Tam-muội, vượt qua địa vị 

Thanh văn, Bích-chi-phật, cho đến khi chứng 

quả vị A-nậu-đa-la-tam-miệu-tam-bồ-đề, không 

còn thoái chuyển. 

Bấy giờ, Bồ-tát Di-lặc, Bồ-tát Vô Nghi 

Kiến, Bồ-tát Thủy Thiên, Bồ-tát Sư Tử Ý, Bồ-

tát Nhựt Quang cùng các Bồ-tát Ma-ha-tát 

thượng thủ như vậy mười ngàn vị, từ chỗ ngồi 

đứng dậy, bày vai bên phải, gối bên phải quỳ 

sát đất, chắp tay hướng về hướng Đông nam 

một lòng vui mừng, cung kính chiêm ngưỡng 

và niệm lên rằng: 

–Nam-mô Liên Hoa Tôn, Như Lai, A-la-hán, 

Chánh Đẳng Giác. Nam-mô Liên Hoa Tôn, Như 

Lai, A-la-hán, Chánh Đẳng Giác. 

Thật hy hữu thay! Thế Tôn thành Chánh giác 

chưa bao lâu mà Ngài có thể thị hiện vô lượng 

các pháp thần túc biến hóa, khiến cho vô lượng, 

vô biên trăm ngàn ức na-do-tha chúng sinh được 

trồng căn lành, được không thoái chuyển nơi 

quả vị Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác. 
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Lúc ấy, trong hội có vị Đại Bồ-tát tên là Bảo 

Nhựt Quang Minh, từ chỗ ngồi đứng dậy, bày 

vai bên phải, gối bên phải quỳ sát đất, chắp tay 

hướng lên Đức Phật, thưa: 

–Kính bạch Thế Tôn, Bồ-tát Di-lặc, Bồ-tát 

Vô Nghi Kiến, Bồ-tát Thủy Thiên, Bồ-tát Sư Tử 

Ý, Bồ-tát Nhựt Quang, cùng mười ngàn vị Bồ-

tát Ma-ha-tát thượng thủ như vậy, vì nhân duyên 

gì các vị bỏ việc nghe pháp, rời tòa đứng dậy, 

bày vai bên phải, gối bên phải quỳ sát đất, bắt 

tréo tay rồi chấp lại, hướng về phía Đông nam 

một lòng vui mừng, niệm: “Nam-mô Liên Hoa 

Tôn, Như Lai, A-la-hán, Chánh Đẳng Giác. 

Nam-mô Liên Hoa Tôn, Như Lai, A-la-hán, 

Chánh Đẳng Giác. Thật hy hữu thay! Thế Tôn 

thành Chánh giác chưa bao lâu mà Ngài có thể 

thị hiện vô lượng các pháp thần túc biến hóa, 

khiến cho vô lượng, vô biên trăm ngàn ức na-do-

tha chúng sinh được trồng căn lành”. 

Kính bạch Thế Tôn, Đức Phật Liên Hoa Tôn 

này cách đây gần hay xa? Đức Phật đó thành 

Phật đến nay thời gian đã bao lâu? Cõi nước đó 

tên là gì? Và dùng vật gì để trang nghiêm? Phật 

Liên Hoa Tôn vì sao thị hiện biến hóa nhiều 
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cách, nơi mười phương thế giới, chỗ có chư 

Phật, Ngài thị hiện biến hóa vô lượng cách. 

Hoặc có Bồ-tát thấy được, riêng con không được 

nhìn thấy. 

Đức Phật bảo Bồ-tát Bảo Nhựt Quang Minh: 

–Thiện nam tử! Lành thay! Lành thay! 

Những điều ông hỏi chính là châu báu, chính là 

hiền thiện, chính là biện tài, chính là khéo hỏi. 

Này thiện nam tử, ông có thể hỏi Như Lai về 

diệu nghĩa như vậy là vì muốn được Như Lai 

giáo hóa cho vô lượng vạn ức na-do-tha chúng 

sinh, khiến họ đều được trồng căn lành, muốn 

được hiển bày vô số sự trang nghiêm ở cõi Liên 

Hoa Tôn, nên mới thưa hỏi như thế. 

Này thiện nam tử, nay Ta sẽ nói, ông hãy 

lắng nghe và suy nghĩ kỹ, khéo lãnh thọ và giữ 

gìn. 

Bồ-tát Bảo Nhựt Quang Minh một lòng vui 

mừng vâng nhận và lắng nghe Phật dạy. 

Bấy giờ, Đức Thế Tôn bảo với Bồ-tát Bảo 

Nhựt Quang Minh: 

–Này thiện nam tử, ở phương Đông nam, 

cách đây một ức trăm ngàn cõi Phật, có thế giới 

của Phật tên là Liên hoa, trang nghiêm bằng vô 
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số các loại xinh đẹp, dâng các hoa đẹp, hương 

thơm bay tỏa khắp nơi, cây báu trang nghiêm, 

lớp lớp núi báu với đất bằng lưu ly xanh biếc, có 

vô lượng Bồ-tát ở khắp trong cõi ấy. Âm thanh 

vi diệu về pháp lành nghe vang khắp nơi. Đất ở 

nơi đó mềm mại giống như Thiên y. Khi đi, 

chân đạp lún sâu xuống đất bốn tấc, nhưng khi 

giở chân lên thì đất trở lại như cũ và có các loài 

hoa sen mọc lên tự nhiên. Có cây bảy báu cao 

bảy do-tuần, trên nhánh cây đó tự nhiên có treo 

y ca-sa trời. 

Thế giới của Đức Phật kia thường nghe âm 

nhạc hay của chư Thiên. Trong tiếng hót ca của 

các loài chim ở cõi đó thường phát ra âm thanh 

với các diệu pháp như: Năm Căn, năm Lực, bảy 

Giác ý. Nhánh, lá cây chạm vào nhau phát ra âm 

thanh hay hơn cả âm thanh của năm loại âm 

nhạc chư Thiên. Nơi mỗi gốc cây phát ra mùi 

hương thơm hơn cả hương thơm của chư Thiên. 

Hương thơm đó bay xa khắp một ngàn do-tuần. 

Ở khoảng giữa các cây có treo các loại chuỗi 

ngọc trời. Có lầu gác bằng bảy báu cao năm 

trăm do-tuần, ngang dọc bằng thẳng một trăm 

do-tuần. Có lan can làm bằng bảy báu bao bọc 
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chung quanh. Bốn phía lầu gác đó có ao nước 

lớn dài tám mươi do-tuần, rộng năm mươi do-

tuần. Bốn phía ao có bậc thềm đẹp làm bằng bảy 

báu. Trong ao nước đó có hoa sen xanh, vàng, 

đỏ, trắng; mỗi hoa sen cao lớn bằng thẳng bằng 

một do-tuần. Đầu đêm, có các Bồ-tát sinh trong 

đài hoa, ngồi kiết già cảm nhận sự an vui, hoan 

hỷ của giải thoát. Gần sáng, bốn phía có gió 

thơm dịu dàng chạm vào thân Bồ-tát. Gió đó có 

thể làm cho các hoa đang khép được nở ra và 

thổi bay rải khắp đất. 

Bấy giờ, Bồ-tát ra khỏi thiền định, lại cảm 

nhận sự an vui hỷ duyệt của giải thoát, bước 

xuống đài sen rồi lên lầu cao ngồi kiết già nơi 

tòa bảy báu, lãnh thọ diệu pháp. Bên ngoài hoa 

viên kia, bao bọc bốn phía là dãy núi bằng vàng 

ròng Diêm-phù-đề cao hai mươi do-tuần, dài 

rộng bằng thẳng đều ba do-tuần. Trên núi có vô 

lượng trăm ngàn châu báu, ánh sáng của ngọc 

châu lưu ly sắc biếc, ngọc châu lưu ly lớn sắc 

biếc, hỏa châu chiếu sáng xen lẫn nhau.  

Bấy giờ, Phật Liên Hoa Tôn dùng ánh sáng 

lớn và các ánh sáng báu hợp nhau tỏa chiếu rực 

rỡ nơi thế giới ấy. Cõi đó có ánh sáng vi diệu 
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bậc nhất. Lại nữa, cõi đó không có mặt trời, mặt 

trăng, cũng không có ngày đêm, chỉ xem hoa 

khép lại và chim đậu nghỉ để biết thời gian. Trên 

núi báu đó có đài tốt đẹp bằng lưu ly xanh biếc 

cao sáu mươi do-tuần, ngang dọc hai mươi do-

tuần. Bốn bên đài có lan can bằng bảy báu bao 

bọc xung quanh. Giữa đài, có tòa bằng bảy báu, 

trên mỗi tòa có một Bồ-tát đạt Nhất sinh bổ xứ 

ngồi nghe và lãnh thọ giáo pháp. 

Này thiện nam tử, thế giới của Đức Phật đó 

có cây Bồ-đề tên là Nhân-đà-la, cao ba ngàn do-

tuần, thân cây to lớn năm trăm do-tuần, nhánh lá 

tỏa rộng một ngàn do-tuần. Dưới cây có hoa sen, 

lưu ly làm cành, cao năm trăm do-tuần, nơi mỗi 

hoa đều có một ức trăm ngàn cánh bằng vàng 

dài năm do-tuần, nhụy làm bằng mã não, tua 

bằng bảy báu cao mười do-tuần, hoa lớn bằng 

bảy do-tuần.  

Bấy giờ, sau đêm chứng quả Vô thượng 

Chánh đẳng Chánh giác, Đức Phật Liên Hoa 

Tôn ngồi trên hoa sen ấy, tòa hoa này lại có 

nhiều hoa sen bao bọc xung quanh. Có các Bồ-

tát ngồi trên hoa đó chiêm ngưỡng vô số sự biến 

hóa của Phật Liên Hoa Tôn. 
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Khi Thế Tôn Thích-ca Mâu-ni thuyết việc 

này xong, Đại Bồ-tát Bảo Nhựt Quang Minh 

bạch Phật: 

–Kính bạch Thế Tôn, Phật Liên Hoa Tôn 

dùng hình tướng gì để làm ra các việc biến hóa 

ấy? Cúi xin Thế Tôn dạy rõ. 

Đức Phật bảo Bồ-tát Bảo Nhựt Quang Minh: 

–Này thiện nam tử, Phật Liên Hoa Tôn vào 

sau đêm chứng quả Vô thượng Chánh đẳng 

Chánh giác, Ngài thị hiện vô số thần túc biến 

hóa. Thân Ngài biến hiện đến cõi Phạm thiên. 

Tướng nhục kế trên đảnh đầu phóng ra sáu mươi 

ức na-do-tha trăm ngàn ánh sáng chiếu nơi thế 

giới của các Đức Phật ở phương trên nhiều như 

số vi trần. 

Bấy giờ, Bồ-tát ở phương trên không thấy 

các sắc duyên với mắt ở phương dưới như là đại, 

tiểu Thiết vi và các núi nhỏ, chỉ thấy ánh sáng 

của Phật chiếu đến các thế giới nơi có các Bồ-tát 

được thọ ký, hoặc được Tam-muội Nhẫn nhục 

đà-la-ni, hoặc được Thượng vị Nhất sinh bổ xứ. 

Do ánh hào quang của Đức Phật nên ánh sáng 

của các vị Bồ-tát không hiện ra được. Đại chúng 

như vậy đều chắp tay hướng đến chiêm ngưỡng 
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tôn nhan của Đức Phật Liên Hoa Tôn. 

Lúc ấy, đại chúng chỉ thấy ba mươi hai 

tướng quý báu và tám mươi vẻ đẹp lần lượt 

trang nghiêm nơi thân Ngài, thấy Phật Liên Hoa 

Tôn và thế giới của Ngài với vô số tướng trang 

nghiêm. Thấy như vậy rồi, tâm họ được vui vẻ.  

Khi ấy, trong các thế giới chư Phật, các vị 

Bồ-tát nhiều như vi trần trông thấy ánh sáng của 

Phật Liên Hoa Tôn biến hóa và thế giới của 

Ngài xong, mỗi vị đều rời bỏ cõi của mình, dùng 

sức thần túc cùng nhau đi đến gặp Đức Phật kia, 

lễ bái, vây quanh cúng dường, cung kính, tôn 

trọng và khen ngợi. 

Này thiện nam tử, lúc thấy các Bồ-tát, Đức 

Phật kia bèn hiện tướng lưỡi của mình che phủ 

khắp bốn cõi thiên hạ. Tất cả chúng sinh đi, 

đứng, ngồi... trong đó; hoặc có Bồ-tát vào thiền 

định và xuất thiền định, đến giữa đại chúng, lễ 

bái, vây quanh cúng dường, cung kính, tôn 

trọng, ngợi khen Đức Phật Liên Hoa Tôn. 

Thiện nam tử, sau khi thị hiện tướng lưỡi dài 

rộng như vậy, làm các việc biến hóa xong, Đức 

Phật ấy liền thâu nhiếp tướng lưỡi lại. 

Thiện nam tử, Phật Liên Hoa Tôn lại phóng 
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ánh sáng từ nơi lỗ chân lông trên thân, mỗi lỗ 

chân lông phát ra sáu mươi ức na-do-tha trăm 

ngàn ánh sáng. Ánh sáng đó vi diệu, chiếu khắp 

mười phương, mỗi phương đều có thế giới của 

chư Phật nhiều như số vi trần. Trong thế giới đó, 

ở khắp mỗi nơi đều có Bồ-tát đã được thọ ký, 

được Tam-muội Nhẫn nhục đà-la-ni, hoặc được 

Thượng vị Nhất sinh bổ xứ. Thấy ánh sáng đó 

rồi, mỗi vị đều rời bỏ thế giới của Phật ấy, dùng 

năng lực thần thông cùng nhau đi đến chỗ Đức 

Phật Liên Hoa Tôn, lễ bái, vây quanh cúng 

dường, cung kính, tôn trọng, ngợi khen. 

Thiện nam tử, sau khi biến hóa xong, Đức 

Phật kia vì để giảng nói chánh pháp cho các Bồ-

tát và đại chúng nên chuyển pháp luân bất thối, 

muốn cho vô lượng, vô biên chúng sinh được lợi 

ích lớn, được an vui lớn, vì thương xót thế gian, 

vì trời người cho nên muốn cho tất cả đều được 

đầy đủ pháp Đại thừa tối thượng. 

 

Phẩm 2: ĐÀ-LA-NI 
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Bấy giờ, Bồ-tát Bảo Nhựt Quang Minh bạch 

Phật: 

–Kính bạch Thế Tôn, thế giới của Đức Phật 

kia làm sao có thể biết được sự khác nhau giữa 

ngày và đêm, âm thanh được nghe với tướng 

trạng gì? Các Bồ-tát kia làm sao để thành tựu 

được nhứt tâm và hành hạnh khác biệt gì? 

Phật bảo Bồ-tát Bảo Nhựt Quang Minh: 

–Thiện nam tử, thế giới của Đức Phật kia 

thường thường được chiếu sáng bằng hào quang 

của Phật. Khi hoa khép lại cùng với chim đậu 

nghỉ, Như Lai, Bồ-tát vào các thiền định Sư tử 

du hý, tâm vui vẻ hưởng an lạc giải thoát, nên 

biết, khi ấy là ban đêm. Lúc có gió thổi, các thứ 

hoa rải trên đất, các loài chim chóc đua nhau ca 

hót, tạo thành những âm thanh vi diệu, trời mưa 

các thứ hoa, bốn phía gió thổi mang hương thơm 

dịu êm mềm mại, mịn màng trơn láng, Phật và 

Bồ-tát xuất thiền định, bấy giờ Đức Phật kia 

thuyết tạng pháp Bồ-tát cho đại chúng, muốn 

cho họ vượt qua bậc Thanh văn, Duyên giác thì 

biết đó là ban ngày. 

Thiện nam tử, chúng Bồ-tát ở thế giới của 

Đức Phật kia thường nghe tiếng Phật, tiếng 
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Pháp, tiếng Tăng, tiếng tịch diệt, tiếng vô sở 

hữu, tiếng sáu Ba-la-mật, tiếng mười lực, sáu vô 

úy, tiếng sáu thần thông, tiếng vô sở tác, tiếng 

vô sinh diệt, tiếng vi diệu tịch tĩnh, tiếng nhân 

của tịch tĩnh, tiếng duyên của tịch tĩnh, tiếng đại 

từ, tiếng đại bi, vô sinh pháp nhẫn, thọ ký... 

Hoàn toàn là các vị Bồ-tát với diệu âm thanh 

tịnh và luôn luôn nghe âm thanh như thế. 

Thiện nam tử, âm thanh được nghe với tướng 

trạng như vậy. 

Thiện nam tử, ở cõi kia Bồ-tát đã sinh, 

hoặc đang sinh đều thành tựu ba mươi hai 

tướng. Thân thường có ánh sáng chiếu xa một 

do-tuần, cho đến khi thành Bậc Vô Thượng 

Chánh Đẳng Chánh Giác, không còn bị rơi 

vào ba đường ác. Các Bồ-tát kia đều thành tựu 

tâm đại từ, tâm đại bi, tâm mềm mỏng, tâm 

không ái trược, tâm điều phục, tâm tịch tĩnh, 

tâm nhẫn nhục, tâm thiền định, tâm thanh 

tịnh, tâm không chướng ngại, tâm không nhơ 

nhớp, tâm không dơ bẩn, tâm chân thật, tâm 

ưa pháp, tâm muốn cho chúng sinh đoạn trừ 

phiền não, tâm như mặt đất, tâm xa lìa tất cả 

ngôn ngữ thế tục, tâm ưa thích thánh pháp, 
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tâm cầu thiện pháp, tâm xa lìa ngã, tâm tịch 

diệt xa lìa sinh-già-bệnh-chết, tâm thiêu đốt 

các phiền não, tâm tịch tĩnh cởi bỏ tất cả trói 

buộc, được tâm bất động đối với tất cả pháp. 

Thiện nam tử, các Bồ-tát kia được năng lực 

chuyên tâm, được năng lực phát khởi, được năng 

lực duyên, được năng lực nguyện, được năng lực 

vô tránh, được năng lực thấy tất cả pháp, được 

năng lực các căn lành, được năng lực các Tam-

muội, được năng lực đa văn, được năng lực trì 

giới, được năng lực đại xả, được năng lực nhẫn 

nhục, được năng lực tinh tấn, được năng lực 

thiền định, được năng lực trí tuệ, được năng lực 

tịch tĩnh, được năng lực tư duy, được năng lực 

thông suốt tất cả, được năng lực niệm, được 

năng lực Bồ-đề, được năng lực phá trừ tất cả ma, 

được năng lực bẻ dẹp tất cả ngoại đạo, được 

năng lực phá diệt tất cả các phiền não. Như vậy, 

ở nơi cõi Phật kia, Bồ-tát đã sinh, đang sinh đều 

là bậc Bồ-tát chân thật, đã được cúng dường vô 

lượng trăm ngàn chư Phật, Thế Tôn, đã gặp các 

Đức Phật và trồng các căn lành. Các Bồ-tát kia 

dùng thiền vị làm thức ăn mà pháp thực, hương 

thực giống như Phạm thiên, không có đoàn thực 
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hay tên gọi, không có những điều không tốt, 

cũng không có nữ nhân, khổ thọ, yêu, ghét, các 

phiền não khác và ngã, ngã sở, khổ não của thân 

tâm, ba đường ác,... và cũng không có các tên 

như trên, cũng không có những chỗ tối tăm, hôi 

thối, gai gốc bất tịnh, dơ xấu, núi gò, ụ mối, 

đống đất, cát, sạn, đá vụn và ánh sáng của mặt 

trời, mặt trăng, ngôi sao, lửa cháy, núi Tu-di, 

biển lớn, đại-tiểu Thiết vi, chỗ tối tăm giữa hai 

núi. Cũng không có mưa tuôn nước đục, gió dữ 

phá hoại và tám nạn xứ, cũng không có các danh 

từ này. 

Này thiện nam tử, thế giới của Đức Phật kia 

được chiếu sáng bằng ánh sáng báu của Phật và 

Bồ-tát. Ánh sáng đó vi diệu, thanh tịnh bậc nhất, 

tỏa khắp cả thế giới. Trong thế giới đó có chim 

tên là Thiện Quả, thường ca hót với âm thanh vi 

diệu nói về căn, lực, giác, đạo. 

Bấy giờ, Bồ-tát Bảo Nhựt Quang Minh lại 

bạch Phật: 

–Kính bạch Thế Tôn, thế giới của Đức Phật 

kia cao rộng bao nhiêu? Đức Phật đó trụ thế, tuổi 

thọ và thuyết pháp với thời gian bao lâu? Sau 

đêm thành Bậc Chánh Giác cho đến sau khi Phật 
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đó diệt độ, pháp của Ngài trụ ở đời bao lâu? Các 

chúng Bồ-tát trụ ở đời bao lâu? Các Bồ-tát sinh ở 

thế giới kia có bị cách xa việc được thấy Phật, 

nghe Pháp, cúng dường chúng Tăng không? Thế 

giới của Đức Phật Liên Hoa khi Ngài chưa xuất 

hiện, tên là gì? Cõi đó từ khi thành hình cho đến 

khi Đức Phật, Thế Tôn ở quá khứ diệt độ thì đã 

trải qua thời gian bao lâu? Sau Ngài diệt độ, 

khoảng thời gian ở giữa đó là bao lâu thì Phật 

Liên Hoa Tôn mới thành đạo? Vì nhân duyên gì 

ở khắp mỗi nơi trong mười phương thế giới có 

chư Phật nhập Tam-muội Sư Tử du hý và thị 

hiện vô số thần túc biến hóa mà các Bồ-tát có vị 

được thấy, hoặc có vị không được thấy? 

Phật bảo Bồ-tát Bảo Nhựt Quang Minh: 

–Thiện nam tử, như Tu-di sơn vương cao 

mười sáu vạn tám ngàn do-tuần, ngang dọc tám 

vạn bốn ngàn do-tuần; bấy giờ hoặc có người 

siêng năng tinh tấn, dùng năng lực huyễn hóa, 

hoặc năng lực thiền định phá núi Tu-di ra nát 

như hạt cải thì nhiều không thể tính toán được, 

trừ Phật, Thế Tôn với Nhất thiết trí ra thì không 

ai có thể biết được. Ví dụ một hạt cải là một Tứ 

thiên hạ, như vậy số Tứ thiên hạ có ở trong thế 
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giới Liên hoa nhiều như là số hạt cải này. Các 

Bồ-tát ở khắp trong số thế giới đó, giống như 

các Bồ-tát trong thế giới an lạc ở phương Tây. 

Thiện nam tử, Phật Liên Hoa Tôn kia có thọ 

mạng và thuyết pháp ba mươi trung kiếp. Sau 

khi Ngài diệt độ, chánh pháp trụ đời đủ mười 

trung kiếp. 

Thiện nam tử, các Bồ-tát ở cõi kia đã sinh, 

đang sinh thọ mạng bốn mươi trung kiếp. 

Thiện nam tử, ngày xưa, thế giới của Đức 

Phật kia vốn tên là Chiên-đàn xảo diệu thanh 

tịnh, không giống như hiện nay. Bấy giờ thế giới 

đó không có Bồ-tát thanh tịnh như hiện nay. 

Thiện nam tử, trong quá khứ, thế giới Chiên-

đàn có vị Phật đầu tiên xuất hiện ở thế gian hiệu 

là Nhựt Nguyệt Tôn, là Bậc Như Lai, Ứng 

Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện 

Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự 

Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn, với 

tuổi thọ và thuyết pháp đến ba mươi trung kiếp. 

Lúc Phật sắp diệt độ, có Bồ-tát do nguyện lực 

nên đi đến cõi Phật khác. Ngoài ra, những vị còn 

ở lại nghĩ như thế này: “Vào giữa đêm nay, Nhật 

Nguyệt Tôn Như Lai sẽ vào Niết-bàn. Phật diệt 
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độ rồi, chúng ta sẽ hộ trì chánh pháp trong mười 

trung kiếp. Ai có thể đối với chánh pháp này sau 

khi Phật diệt độ, kế tiếp chứng quả A-nậu-đa-la-

tam-miệu-tam Bồ-đề?”. 

Khi ấy, có Bồ-tát tên là Hư Không Ấn, do 

bản nguyện cho nên Nhựt Nguyệt Tôn Như Lai 

liền thọ ký: 

–Thiện nam tử, sau khi Ta diệt độ rồi, chánh 

pháp trụ ở đời đủ mười trung kiếp, qua mười 

trung kiếp, vào đầu đêm, khi chánh pháp diệt 

tận, ngay trong lúc ấy, ông sẽ thành Chánh giác 

hiệu là Liên Hoa Tôn Như Lai, Ứng Cúng, 

Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, 

Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự 

Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn. 

Bấy giờ các Bồ-tát Ma-ha-tát đã đến chỗ 

Phật Nhựt Nguyệt Tôn, dùng năng lực thiền định 

với vô số Sư tử du hý, tự tại cúng dường Nhựt 

Nguyệt Tôn Như Lai. Sau khi cúng dường, họ đi 

nhiễu bên phải ba vòng và thưa: 

–Kính bạch Thế Tôn, chúng con nguyện 

muốn nhập Diệt tận định trong mười trung kiếp. 

Này thiện nam tử, bấy giờ Nhựt Nguyệt Tôn 

Như Lai bảo với Hư Không Ấn Bồ-tát Ma-ha-
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tát: 

–Thiện nam tử, hãy thọ trì và hiểu rõ tất cả 

môn Đà-la-ni này mà quá khứ các Bậc Như Lai, 

Ứng Cúng, Chánh Biến Tri đã vì các Bồ-tát 

nhận quả vị Phật nên thuyết giảng như ngày nay. 

Hiện tại, chư Phật trong mười phương cũng vì 

các Bồ-tát nhận quả vị Phật nên thuyết giảng. 

Chư Phật, Thế Tôn trong vị lai cũng sẽ vì các 

Bồ-tát nhận quả vị Phật nên thuyết giảng. Đó là 

hiểu rõ tất cả môn Đà-la-ni. 

Đức Phật liền thuyết kệ tụng: 

–Xà lê, xà liên ni, ma ha xà liên, hưu sí, hưu 

sí tam bát đề ma ha, tam bát đề, đề đà a sất ế đa 

giá sất già sất đà la trác già. A tư ma già tư, ê lệ, 

di lệ đế lệ. Lưu lưu sí, ma ha lưu lưu sí, xà di 

đầu xà xi, xà di mạt sách thiên để, xá đa nỉ già 

đà nỉ a mậu lệ, mậu la ba, lệ xà ni ma la tư nỉ tỳ 

la bà nỉ, mục đế mục đế ba lệ thâu đề. A tỳ để, 

ba dạ vô chất nỉ, ba la ô ha la nỉ, đàn đà tỳ xà tỷ 

xà bà, lưu uất đam nỉ. 

Các kệ tụng này phá trừ tất cả các luận nghị 

của ngoại đạo, đưa vào pháp luân chân chánh, 

lại có thể ủng hộ người thuyết chánh pháp, mở 

bày, phân biệt pháp Tứ niệm xứ và giải thoát 
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môn. 

Bấy giờ, Đức Thế Tôn lại nói kệ tụng: 

–Phật đà ba gia xá di, a ma ma nỉ ma ma ha 

giá thị pha đề ngạch đề niết đế la nỉ, lộ ca đề 

mục đế san đề đà lệ bà mạt ni. 

Bài kệ tụng này hiển bày phân biệt bốn pháp 

môn Thánh giải thoát. 

Đức Thế Tôn lại thuyết kệ tụng: 

–Ba sa đề, ba sa nỉ, đà lệ, đà la ba để, cúc để 

thử tỳ thủ bà ba để, nỉ để, tu ma bạt để sạn đề sí 

để ca lưu na uất đề xoa di, tỳ để ưu tỳ xoa tam 

bát nỉ, a la sí bà la địa, khư kỳ khư kỳ yết di a 

mậu lệ, mục la thâu đàn ni. 

Kệ tụng này hiển bày, phân biệt pháp môn 

Bốn vô sở úy. 

Bấy giờ Thế Tôn lại nói kệ tụng: 

–Chớ pha la, a già pha la, a niết pha la, niết 

la pha la tam mục đa a diên đà, y tỳ trì để tỳ trì, 

ô đầu đô la đâu lam a hưng tam thừa, y đề đa bà, 

a đỏa đa đỏa tát bà lộ già, a trà già, lệ tần đà, a 

phù tát lệ, đà đà mạn để tỳ xá già bạt đề a pha la 

ca pha lam. 

Bài kệ tụng này hiển bày, phân biệt, thủ hộ 

pháp môn Tam thừa. 
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Phật lại thuyết kệ tụng: 

–Xà đà đa, an nỉ uất la, bà ba đa phiếu, y 

đàm pha lệ ni viêm pha lệ, tam mậu đàn na 

diên, tỳ phù xá, ba tha tô ma đâu, a miễn ma 

ngũ, a cưu ma đô tha đà bạt đế đạt xá bà la tỳ 

ba tha tha, tất xá thế đa, a ni ẩm ma để noa ma 

để, a lộ câu, a đề đấu noa, tát để mạt để. 

Kệ tụng này vốn là pháp mà chư Phật hiện 

tại tu tập và giảng giải, phân biệt pháp môn Tứ 

chánh cần. 

Đức Thế Tôn lại nói kệ tụng: 

–An nỉ, ma nỉ, ma nỉ, ma ma nỉ, giá lệ chí lợi 

đế, lệ lý xa lý đa tỳ, thiên đế mục đế úc đa lý, 

tam lý ni tam lý, tam ma tam lý xoa duệ. A xoa 

duệ, a xà địa, thiên đế. Xa mật trí, Đà-la-ni. A 

bạt già bà bà tư lại na ba đề, lại ma ba đề, xà na 

bà đề, nhĩ lưu bà để xoa kiêu ni đà xá ni, lộ già 

bà đề ba nỉ đà xá ni. 

Kệ tụng này giảng giải phân biệt pháp môn 

giải thoát bốn vô ngại biện. 

Đức Thế Tôn lại nói kệ tụng: 

–Nghiên bệ a bà bà nỉ đà xá ni. Thiền na lộ 

già đà đâu ba bà tán ni, tát bà nhân đề phù ma để 

thiên để. Tát bà tát bà, bà ma tát bà ba gia, bà 
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xoa giạ ca lệ. Cụ ca lệ bà xà ni, lộ già sất đạt xá 

na tỳ bà. 

Kệ tụng này giảng giải phân biệt pháp môn 

giải thoát Như ý túc. 

Đức Thế Tôn lại nói kệ tụng: 

–A giá lệ, Phật đề đà đà ba giá lệ, na ny, càn 

noa tư đề cam tần đề, ny tiết đề tam bút tri. Ba lệ 

già tát lệ tô di chiến đề, chiến đề a giá lệ, a giá 

giá lệ, a ba lệ, tần chi bà ly, nỉ bà ly, bà giá giá 

ly, ba ba ly, a na giạ, a na giạ, a tỷ tư, câu câu sa 

bà tỳ nỉ ca nỉ, nỉ xà tư, già già nhi na do đế. 

Kệ tụng này giảng giải, phân biệt tất cả pháp 

môn giải thoát căn và lực. 

Đức Thế Tôn lại nói kệ tụng: 

–Phú bãi, chữu phú bãi, độ ma ba, lệ ha lệ, a 

bà di uất chi lệ, chi ca lặc sai a giạ mạt đâu. Đế 

đế lệ ma ma lệ thủ giá thi thi lệ. Lộ già tả ny xà 

na dạ xoa kỳ ê đế na giá giạ đế sa chiên đề na. 

Kệ tụng này giảng giải, phân biệt pháp môn 

giải thoát Thất Bồ-đề phần. 

Bấy giờ, Đức Thế Tôn lại nói kệ tụng: 

–Giá già bà xà lệ, bà đế giá già lệ, giá da đà 

lệ, đà la giá, ca lệ đà lê, mậu lệ ê ê lệ lệ đà ly a 

lâu bà bạt đề, hưu hưu, giạ tha thậm bà ngạ tần 
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bà lệ giạ đà kỳ ni, giạ tha ba lan giá, ly đề xa giạ 

tha bà na ly ly thí tác giá ni lệ ha la. Xà lưu giá 

tỳ ly, tỳ lê ny ly ha la, mạt ly, mạt già ny lệ ha 

la, ny la ny lệ ha la. Tam ma đề ni lệ ha la, Bát-

nhã ni lệ ha la, tỷ mục đế ni lệ ha la, tỷ mục đế 

xà na đà lệ xá na, ny lệ ha la na xoa đế ni lệ ha 

la. Chiên đà ni, lệ ha la, tu lợi ny, lệ ha la ba đà 

xá dạ, lục đam đa đà a già độ a phù đà ny la phù 

đàm tam Phật-đà. A Phật-đà, y ha phù đà, chớ sỉ 

phù đà, ny ha ngã ma mậu lệ. A la phả đà đà la 

phả bán trà lệ, man đà lệ chớ sỉ lệ đa lưu ma, già 

già lân ny mậu tổ noa, tam bán mậu tổ noa, hàng 

già băng già ma sất ny, lưu bà na xá ny na xá 

bàn đà ny, sất sất đế, sất sất đổ ma do bà ê đăng 

già ma bà lệ ma lệ ha chớ ni, bà lệ ma lệ tần đề 

tỳ ly tỳ ly ưu sa ly, xá ha ny, đà la ny, bà bà để, 

bà lan na la dị, tỳ đầu ma bà la củ ma phạm ma 

giá lệ na nhân đề bà thi đề đề da la ni ma ê thủ la 

la ni, tam ma túc di a lam niệm di, y ca lặc xoa 

lợi sư giá ni giá la a chi. Chiên đà la tu lợi, tát bà 

tu la a bà lam phú na già trí đam bán trì đa, a giạ 

na, kiền trỉ diêm ba tư ca già đà lệ, a la đà ha ny, 

ma già la tỳ lộ ha ny, tất đàm mang đế, tỳ lộ ca 

mạn đế.  
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Môn Đà-la-ni này, chư Phật, Thế Tôn thọ trì, 

giảng giải, phân biệt pháp môn giải thoát mười 

lực của Như Lai. 

Khi Đức Thích-ca Mâu-ni Thế Tôn giảng 

thuyết hiển bày rõ tất cả pháp môn Đà-la-ni này, 

khắp ba ngàn đại thiên thế giới đều chấn động 

đủ sáu cách: trồi, sụp, nổi lên, chìm xuống, 

nghiêng tới, thụt lùi. 

Bấy giờ, có ánh sáng lớn vi diệu chiếu khắp 

mười phương, vượt qua hằng hà sa số các thế 

giới, với những nơi có núi Tu-di vương, Đại tiểu 

Thiết vi không làm trở ngại tầm nhìn, chỉ thấy 

thế giới bằng thẳng như bàn tay. Các nơi trong 

mười phương thế giới ấy, có các Bồ-tát được các 

thiền định, tổng trì nhẫn nhục, nhiều đến vô 

lượng. Các chúng này do thần lực Phật, biến mất 

khỏi chỗ mình và bỗng nhiên đến núi Kỳ-xà-

quật ở thế giới Ta-bà, tới gần Đức Như Lai, đầu 

mặt lạy sát chân Phật, đem các phép thần túc tự 

tại mà các Bồ-tát đã đạt được cúng dường Đức 

Phật. Sau khi cúng dường, các vị theo thứ tự 

ngồi sang một bên, muốn được lãnh thọ và hiểu 

rõ tất cả môn Đà-la-ni. 

Có vô số chư Thiên cõi Dục và cõi Sắc, đồng 
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đi đến gặp Phật, đầu mặt lạy sát chân Phật, rồi 

cũng đều theo thứ lớp ngồi sang một bên lãnh 

thọ và hiểu rõ tất cả các môn Đà-la-ni. Đại 

chúng này đều được thấy cõi Phật Liên Hoa và 

Đức Phật kia cùng với Đại Bồ-tát vây quanh.  

Bấy giờ, Thế Tôn Thích-ca Mâu-ni thuyết 

giảng pháp môn hiểu rõ tất cả Đà-la-ni ấy, có 

bảy mươi hai hằng hà sa Bồ-tát Ma-ha-tát đạt 

được môn Đà-la-ni ấy. Ngay khi đó, họ được 

thấy chư Phật, Thế Tôn trong mười phương thế 

giới nhiều không thể kể xiết và thấy thế giới tịnh 

diệu của chư Phật. Các Bồ-tát này rất lấy làm lạ 

về việc chưa từng có ấy. Các Bồ-tát này với sức 

thiền định Sư tử du hý, được tự tại nên làm ra 

đầy đủ các thức cúng dường, đem cúng dường 

Phật.  

Bấy giờ, Phật bảo các Bồ-tát: 

–Thiện nam tử, nếu Bồ-tát tu pháp môn hiểu 

rõ tất cả Đà-la-ni này thì được tám vạn bốn ngàn 

môn Đà-la-ni, bảy vạn hai ngàn môn Tam-muội, 

sáu vạn môn pháp tụ, được đại từ đại bi, hiểu rõ 

pháp Ba mươi bảy phẩm trợ đạo, được Nhất 

thiết trí không còn chướng ngại. Môn Đà-la-ni 

này bao trùm tất cả pháp của Phật. Chư Phật 
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hiểu rõ Đà-la-ni này rồi, vì các chúng sinh 

thuyết pháp vô thượng, trụ mãi nơi đời không 

nhập Niết-bàn. 

Này thiện nam tử, nên biết rằng, theo những 

điều ông thấy, tức là do sức oai thần của môn 

Đà-la-ni này nên khiến cho đại địa chấn động 

sáu cách và có ánh sáng thanh tịnh vi diệu chiếu 

khắp mười phương, vượt qua hằng hà sa số các 

thế giới của chư Phật. Ánh sáng đó chiếu đến 

chỗ nào thì có các Bồ-tát ở vô lượng thế giới đi 

đến hội này để thọ lãnh, hiểu rõ tất cả môn Đà-

la-ni và cùng với vô lượng chư Thiên cõi Dục, 

cõi Sắc ở cõi này tập họp. Lại có các Rồng, Dạ-

xoa, A-tu-la, Nhân và Phi nhân đều đến muốn 

lãnh thọ, hiểu rõ tất cả môn Đà-la-ni.  

Nếu Bồ-tát nào nghe và hiểu được các môn 

Đà-la-ni này sẽ chứng đắc A-nậu-đa-la-tam-

miệu-tam Bồ-đề, không bị thoái lui.  

Nếu người nào ghi chép thì cho đến khi đạt 

đến Vô thượng Niết-bàn, luôn luôn thấy Phật, 

nghe Pháp, cúng dường chúng Tăng.  

Nếu người nào thường đọc tụng, các nghiệp 

ác vĩnh viễn không còn, chuyển thân thọ sinh 

liền vượt qua Sơ địa, được trụ ở địa thứ hai. 
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Nếu Bồ-tát Ma-ha-tát tu hành và hiểu rõ tất 

cả môn Đà-la-ni này thì tội ngũ nghịch cực ác đã 

tạo đều được tiêu diệt. Tái sinh lần thứ hai thì 

vượt qua Sơ địa, được trụ vào địa thứ hai. Bồ-tát 

nào không tạo tội ngũ nghịch thì ngay nơi thân 

này diệt hết và không còn những nghiệp nặng đã 

tạo, khi chuyển thân liền vượt qua Sơ địa, được 

trụ ở địa thứ hai. 

Người nào không thể đọc tụng, tu hành, ngay 

trong khi nghe pháp dùng các tơ lụa dâng lên 

cúng dường Pháp sư thì được chư Phật trong 

hiện tại nhiều như cát sông Hằng ở ngay nơi thế 

giới này khen ngợi, tán thán: “Lành thay! Lành 

thay!” và thọ ký quả vị Vô thượng Chánh đẳng 

Chánh giác cho vị đó. Bồ-tát này do nhân duyên 

cúng dường cho nên không bao lâu sẽ được 

chứng thành Phật, chỉ một đời sẽ thành tựu Vô 

thượng Chánh đẳng Chánh giác. 

Nếu người cúng dường hương thơm, không 

lâu sẽ được hương Vô thượng định. Nếu người 

cúng dường hoa, không lâu sẽ được hoa Vô 

thượng trí. Nếu người dùng châu báu cúng 

dường Pháp sư, không lâu sẽ được quả pháp báu 

ba mươi bảy phẩm trợ đạo. 
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Này thiện nam tử, Bồ-tát nào hiểu rõ Đà-la-

ni này thì được lợi ích rất lớn. Vì lẽ gì? Vì môn 

Đà-la-ni này có khả năng hiển bày, phân biệt tất 

cả các tạng pháp báu của Bồ-tát. Do giữ gìn tạng 

pháp này cho nên các Bồ-tát được pháp Vô ngại 

biện, bốn Thích ý. 

Thiện nam tử, sau khi Đức Nhật Nguyệt Tôn 

Như Lai vì Bồ-tát Hư Không Ấn mà thuyết môn 

Đà-la-ni xong thì đại địa chấn động sáu cách, 

cũng có vô lượng ánh sáng vi diệu chiếu khắp 

mười phương vô lượng, vô biên thế giới chư 

Phật, thấy các cõi Phật này đất bằng phẳng như 

bàn tay. 

Bấy giờ, trong hội có vô lượng Đại Bồ-tát 

thấy hết chư Phật, Thế Tôn trong mười phương 

nhiều không thể kể xiết. Khi ấy, khắp mười 

phương có vô lượng, vô biên Bồ-tát đều từ nơi 

thế giới của mình ẩn mất và bỗng nhiên đi đến 

thế giới Chiên-đàn gặp Phật Nhựt Nguyệt Tôn, 

lễ bái và vây quanh, cung kính, cúng dường, tôn 

trọng, ngợi khen và đều muốn lãnh thọ môn Đà-

la-ni này. 

Thiện nam tử, bấy giờ Đức Phật kia bảo với 

các Bồ-tát:  
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–Nay ta đã thọ ký cho các ông, hoặc là một 

đời bổ xứ và nhập Diệt tận định trong mười 

trung kiếp. Ngoài ra, các Bồ-tát khác đã đủ mười 

trung kiếp thì theo Đại Bồ-tát Hư Không Ấn 

nhận lãnh môn Pháp tạng Bồ-tát Đà-la-ni này, 

tùy theo pháp thọ trì mà được thấy chư Phật ở 

vô lượng thế giới mười phương. Nhờ được thấy 

Phật cho nên tâm họ được hoan hỷ, được các căn 

lành.  

Bấy giờ, trong chúng hội có các Bồ-tát đã 

được các sức Sư tử du hý tự tại, đem đầy đủ các 

thức cúng dường để cúng dường Đức Phật kia. 

Sau khi cúng dường, họ bạch Phật: 

–Kính bạch Thế Tôn, Đại Bồ-tát Hư Không 

Ấn qua mười trung kiếp sẽ thành Vô thượng 

Chánh đẳng Chánh giác, sẽ được chuyển pháp 

luân vô thượng? 

Phật bảo: 

–Các thiện nam tử, như lời các ông nói: vị 

Đại Bồ-tát Hư Không Ấn này qua mười trung 

kiếp được thành Vô thượng Chánh đẳng Chánh 

giác và ngay sáng hôm ấy liền chuyển pháp 

luân. 

Khi Đại Bồ-tát Hư Không Ấn thành Vô 

http://www.daitangkinh.org/


LINH SƠN PHÁP BẢO ĐẠI TẠNG KINH 

www.daitangkinh.org 
 

thượng Chánh đẳng Chánh giác xong, sau đêm 

ấy liền chuyển Chánh pháp luân, Bất thoái 

chuyển pháp luân, Vô thượng pháp luân.  

Trong hội có vô lượng, vô biên trăm ngàn ức 

na-do-tha Bồ-tát trước đó đã theo Bồ-tát Hư 

Không Ấn ở trong mười trung kiếp nhận môn 

Đà-la-ni này được Bất thoái chuyển, còn một 

đời bổ xứ sẽ được Vô thượng Chánh đẳng 

Chánh giác. 

Thiện nam tử, nếu có Bồ-tát tu học không 

nhiều về môn Đà-la-ni này, ở trong tương lai 

được vượt Sơ địa, vào địa thứ hai, chẳng thoái 

lui nơi Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác, thì 

quyết định sẽ được môn Đà-la-ni này. 

Thuyết như vậy xong, Nhựt Nguyệt Tôn Như 

Lai vì các Bồ-tát thị hiện vô số các thần túc biến 

hóa. Thị hiện như vậy xong, Thế Tôn vì Đại Bồ-

tát Hư Không Ấn thị hiện Tam-muội Na-la-diên 

và dạy:  

–Ông được định này sẽ liền được thân Kim 

cang.  

Đức Phật lại thị hiện tất cả ánh sáng của 

Tam-muội Trang nghiêm và dạy: 

–Thiện nam tử, ông tuy chưa chuyển chánh 
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pháp luân, nhưng trong chiêm bao thấy vì các 

Bồ-tát thuyết pháp môn Đà-la-ni này, ngay khi 

ấy, ông liền được thân của Như Lai với ba mươi 

hai tướng tốt, tám mươi vẻ đẹp, cũng sẽ phóng 

ra tất cả ánh sáng Tam-muội trang nghiêm này 

chiếu khắp vô lượng tất cả thế giới. Ở trong ánh 

sáng đó, được thấy vô lượng, vô biên chư Phật, 

lại được thị hiện Tam-muội Kim cang trường. 

Nhờ sức của Tam-muội Kim cang ấy cho nên 

chưa ngồi đạo tràng bên gốc cây Bồ-đề, chưa 

chuyển pháp luân mà ông có thể vì các Bồ-tát 

thuyết vi diệu pháp. Ông lại được thị hiện Luân 

tu Tam-muội, do sức Tam-muội ấy liền chuyển 

pháp luân. Khi chuyển pháp luân, có vô lượng, 

vô biên trăm ngàn ức na-do-tha Bồ-tát được vào 

định. 

Nghe thuyết việc này xong, Đại Bồ-tát Hư 

Không Ấn tự biết sẽ chuyển pháp luân nên vui 

mừng hớn hở, cùng với vô lượng Bồ-tát cúng 

dường Phật. Sau khi cúng dường, mỗi vị vào 

trong các lầu gác.  

Bấy giờ, Đức Phật kia ngay trong đêm đó 

vào Vô dư Niết-bàn. Qua đêm ấy, các Bồ-tát đã 

cúng dường xá-lợi. Cúng dường xong, mỗi vị 
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đều trở về lầu gác báu. Bồ-tát ở các phương 

khác, mỗi vị đều tự trở về thế giới của Phật 

mình. Bồ-tát nào còn một đời bổ xứ thì vẫn nhập 

Diệt tận định trong mười trung kiếp. Ngoài ra, 

các Bồ-tát nhờ Bồ-tát Hư Không Ấn thuyết diệu 

pháp, khi mãn mười trung kiếp thì được trồng 

căn lành.  

Lúc ấy, Đại Bồ-tát Hư Không Ấn bắt đầu từ 

đêm thành Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác, 

liền ngay trong ngày sau chuyển chánh pháp 

luân, thị hiện vô số thần túc biến hóa, khiến cho 

trăm ngàn ức na-do-tha vô lượng chúng sinh 

được không thoái chuyển với quả Chánh đẳng 

Chánh giác. 

Đức Phật nói tiếp: 

–Ta nay ở nơi đây, khi thuyết môn Đà-la-ni 

này cũng có tám mươi na-do-tha trăm ngàn Bồ-

tát được pháp Vô sinh nhẫn, bảy mươi hai ức 

chúng sinh đối với quả Vô thượng Chánh đẳng 

Chánh giác không thoái chuyển, bảy mươi hai 

na-do-tha trăm ngàn Bồ-tát được hiểu rõ tất cả 

môn Đà-la-ni, vô lượng, vô biên trời và người 

phát tâm Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác. 

Bấy giờ, trong hội có Bồ-tát tên là Giải 
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Thoát Oán Tắng bạch Phật: 

–Kính bạch Thế Tôn, Đại Bồ-tát thành tựu 

được bao nhiêu pháp mới có thể tu tập và hiểu 

rõ tất cả môn Đà-la-ni này? 

Phật bảo Bồ-tát Giải thoát Oán Tắng: 

–Thiện nam tử, Bồ-tát thành tựu bốn pháp thì 

có thể tu môn Đà-la-ni này. Những gì là bốn? 

Bồ-tát sống theo bốn thánh chủng này, đối với y 

phục, ẩm thực, ngọa cụ, y dược thường biết đủ. 

Bồ-tát thành tựu bốn pháp như vậy thì có thể tu 

môn Đà-la-ni này. 

Lại nữa này thiện nam tử, Đại Bồ-tát thành 

tựu năm pháp thì có thể tu môn Đà-la-ni này. 

Những gì là năm? 

 Tự mình giữ gìn cấm giới, nghĩa là ưa thích 

hộ trì giới Biệt giải thoát, thành tựu hạnh oai 

nghi, phòng hộ giới pháp, tâm sinh sợ hãi đối 

với những lỗi nhỏ nhặt như Kim cang vụn, thọ 

trì tu học tất cả các giới. Thấy có người phá giới, 

khuyên răn khiến cho họ giữ gìn giới. 

 Thấy người tà kiến, khuyên cho họ theo 

chánh kiến. 

 Thấy người phá oai nghi, khuyên cho họ giữ 

oai nghi.  
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 Thấy người tâm tán loạn, khuyên cho họ 

định tâm. 

 Thấy người ưa thích nơi Nhị thừa, khuyên 

cho họ an trụ nơi Vô thượng Chánh đẳng Chánh 

giác. 

Đại Bồ-tát thành tựu năm pháp như vậy thì 

có thể tu môn Đà-la-ni này. 

Lại nữa này thiện nam tử, Đại Bồ-tát thành 

tựu sáu pháp thì có thể tu môn Đà-la-ni này. 

Những gì là sáu? 

 Tự tu tập, nghe nhiều thông suốt không trở 

ngại. Thấy người học ít, khuyên cho họ học 

nhiều. 

 Bản thân mình không keo kiệt, bỏn sẻn. 

Thấy người keo kiệt bỏn sẻn, khuyên cho họ 

sống theo pháp không keo kiệt, bỏn sẻn. 

 Tự mình không ganh ghét. Thấy người ganh 

ghét, khuyên cho họ sống theo pháp không ganh 

ghét. 

 Tự mình không làm cho người khác sợ hãi, 

đem sự không sợ hãi cho người. 

 Thấy người sợ hãi, làm việc bảo hộ cho họ, 

khéo nói lời dỗ dành an ủi làm cho họ được an 

ổn. 
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 Lòng không dua nịnh, không gian trá, thực 

hành Không Tam-muội. 

Đại Bồ-tát thành tựu sáu pháp như vậy thì có 

thể tu môn Đà-la-ni này. 

Đại Bồ-tát thành tựu pháp tướng này xong, ở 

trong bảy năm tóm lược tất cả kệ tụng Đà-tỳ-lê, 

ngày đêm sáu thời đem đầu mặt cung kính, lễ 

bái, nhất tâm tư duy niệm thân, thực hành 

Không Tam-muội, đọc tụng kệ tụng Đà-la-ni 

như vậy. Ngay khi đứng dậy, nghĩ khắp mười 

phương vô lượng thế giới của chư Phật, Bồ-tát 

Ma-ha-tát này qua bảy năm rồi liền hiểu rõ được 

tất cả môn Đà-la-ni ấy. Bồ-tát được môn Đà-la-

ni này rồi, liền được con mắt Thánh thanh tịnh 

như vậy. Được mắt như thế rồi, thấy trong các 

thế giới nhiều như cát sông Hằng ở mười 

phương, nơi nào chư Phật, Thế Tôn cũng không 

nhập Niết-bàn, nơi nào cũng thấy các Ngài thị 

hiện vô lượng thần túc biến hóa. Khi ấy, Bồ-tát 

này thấy hết tất cả vô lượng chư Phật, do được 

thấy Phật nên liền được tám vạn bốn ngàn môn 

Đà-la-ni, bảy vạn hai ngàn môn Tam-muội, sáu 

vạn môn Pháp tụ. Đại Bồ-tát được hiểu rõ tất cả 

môn Đà-la-ni này rồi, đối với chúng sinh được 
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đại từ, đại bi. Lại có Bồ-tát Ma-ha-tát được pháp 

môn này rồi, đối với tội ngũ nghịch cực ác... đã 

tạo, khi chuyển thân liền được dứt hết; sinh lên 

Địa thứ ba xong, hết sạch tất cả nghiệp. Nếu 

không tạo tội ngũ nghịch thì được trụ Địa thứ 

mười. Ngoài ra, các nghiệp khác ngay nơi thân 

này liền vĩnh viễn được dứt hết. Qua xong một 

đời thì được đệ Thập trụ và không lâu liền được 

ba mươi bảy phẩm và Nhứt thiết trí. 

Thiện nam tử, sự hiểu rõ tất cả môn Đà-la-ni 

này tạo nhiều lợi ích cho các Bồ-tát như vậy, 

nếu Bồ-tát thường nhớ nghĩ đến Pháp thân của 

chư Phật thì được thấy các loại thần túc biến 

hóa. Thấy biến hóa xong, liền được vô lậu hoan 

hỷ. Như thế, nhờ hoan hỷ cho nên được thành 

tựu thần túc biến hóa, nhờ sức thần túc thì có thể 

cúng dường hằng hà sa số chư Phật ở các thế 

giới. Được cúng dường xong, cũng được lãnh 

thọ diệu pháp của chư Phật ấy. Nhờ nghe và 

lãnh thọ diệu pháp cho nên ngay khi ấy được 

Tam-muội Nhẫn nhục đà-la-ni và trở về đến thế 

giới của Đức Phật ấy. 

Thiện nam tử, môn Đà-la-ni này có thể tạo 

được những việc lợi ích lớn, giảm bớt các điều 
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ác, tăng thêm các căn lành như vậy. 

Bấy giờ, có các Bồ-tát bạch Phật: 

–Kính bạch Thế Tôn, chúng con gặp được 

chư Phật nhiều như cát của một sông Hằng trong 

quá khứ, nghe môn Đà-la-ni này, nghe xong liền 

chứng đắc. 

Lại có Bồ-tát thưa thế này: 

–Chúng con đã gặp được chư Phật nhiều như 

cát của hai sông Hằng nghe môn Đà-la-ni này, 

nghe xong liền chứng đắc. 

Có Bồ-tát thưa: 

–Chúng con đã gặp được chư Phật nhiều như 

cát của ba sông Hằng, nghe môn Đà-la-ni này, 

nghe xong liền chứng đắc. 

Có Bồ-tát thưa: 

–Chúng con đã gặp được chư Phật nhiều như 

cát của bốn sông Hằng, nghe môn Đà-la-ni này, 

nghe xong liền chứng đắc. 

Có Bồ-tát thưa: 

–Chúng con đã gặp được chư Phật nhiều như 

cát của năm sông Hằng, nghe môn Đà-la-ni này, 

nghe xong liền chứng đắc. 

Có Bồ-tát thưa: 

–Chúng con đã gặp được chư Phật nhiều như 
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cát của sáu sông Hằng, nghe môn Đà-la-ni này, 

nghe xong liền chứng đắc. 

Có Bồ-tát thưa: 

–Chúng con đã gặp được chư Phật nhiều như 

cát của bảy sông Hằng, được nghe môn Đà-la-ni 

này, nghe xong liền chứng đắc. 

Có Bồ-tát thưa: 

–Chúng con đã gặp được chư Phật nhiều như 

cát của tám sông Hằng, nghe môn Đà-la-ni này, 

nghe xong liền chứng đắc. 

Có Bồ-tát thưa: 

–Chúng con đã gặp được chư Phật nhiều như 

cát của chín sông Hằng nghe môn Đà-la-ni này, 

nghe xong liền chứng đắc. 

Bấy giờ, Đại Bồ-tát Di-lặc bạch Phật: 

–Kính bạch Thế Tôn, khi con ở vào thời quá 

khứ cách đây mười hằng hà sa số kiếp, có một 

đại kiếp tên là Thiện phổ biến, ngay trong kiếp 

này thì thế giới Ta-bà vi diệu thanh tịnh, tất cả 

đều trang nghiêm. Bấy giờ có Đức Phật xuất 

hiện ở đời hiệu là Ta-la Vương, là Bậc Như Lai, 

Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, 

Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều 

Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế 
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Tôn. Có vô lượng trăm ngàn ức na-do-tha Tỳ-

kheo Tăng và có không kể xiết các Đại Bồ-tát 

cung kính vây quanh Ngài. Vì các đại chúng, 

Phật Ta-la Vương thuyết giảng cho mọi người 

hiểu rõ tất cả môn Đà-la-ni này. Từ nơi Đức 

Phật kia, con được nghe pháp này xong và tu 

học; học xong liền được tăng thêm sự hiểu biết 

rộng lớn, đầy đủ. Như vậy, trong vô lượng, vô 

biên kiếp có a-tăng-kỳ số Phật không thể kể xiết, 

ngay khi ấy tùy theo tuổi thọ của mình đem vô 

số Tam-muội Sư tử du hý tự tại mà các Bồ-tát đã 

đạt được để cúng dường vô lượng chư Phật như 

vậy. Ngay khi đó, ở chỗ của mỗi Đức Phật ấy, 

con được vun trồng vô lượng, vô biên a-tăng-kỳ 

kiếp thiện căn không thể kể xiết. Trồng thiện 

căn rồi, con được vô lượng đại công đức tụ. Do 

thiện căn này cho nên con được vô lượng chư 

Phật thọ ký cho. Do bản nguyện cho nên con ở 

mãi trong sinh tử, do chưa đúng lúc cho nên 

không thành Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác. 

Bạch Thế Tôn, xin nguyện Như Lai ngay hôm 

nay trao cho con quả vị Phật khiến con được Vô 

thượng Chánh đẳng Chánh giác.  

Bấy giờ Phật bảo Đại Bồ-tát Di-lặc: 
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–Đúng thế! Đúng thế! Đúng như lời ông nói: 

khi Phật Ta-la Vương ở đời, ông đã được hiểu rõ 

tất cả môn Đà-la-ni này. Di-lặc! Ở nơi quá khứ 

trong mười đại kiếp, nếu có người nào muốn 

nguyện thành Vô thượng Chánh đẳng Chánh 

giác, ngay khi đó, ông liền đáp ứng đầy đủ, làm 

cho họ nhanh chóng thành tựu Vô thượng Chánh 

đẳng Chánh giác, vào Vô dư Niết-bàn. Di-lặc, 

ông ở lâu nơi sinh tử là do bản nguyện. Sở dĩ 

không thành Phật là do chưa đúng lúc. Di-lặc, vì 

ông, nay Ta trao quả vị Phật.  

Bấy giờ, sau khi Thế Tôn quán sát các đại 

chúng và các Bồ-tát, Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni, Ưu-

bà-tắc, Ưu-bà-di, Thiên, Long, Dạ-xoa, A-tu-la, 

La-sát, Càn-thát-bà, Nhân, Phi nhân..., liền nói 

kệ tụng này: 

–Đới sĩ, phù di, đàn đà phù di, đàn ma đà 

phù di, già đế phù di, mật đế phù di, Bát nhã phù 

di, Tỳ xá la xà phù di, Bát đế tam tỳ đa phù di, A 

nậu ta bà phù di, a bà sai phù di, tam ma đa bát 

sai ma bát sai phù di, xà đế xoa duệ phù di, tam 

xoa xà tỳ xoa xà, ba la xoa xà, tỳ xá già đạt xá 

bà đế, tỳ xá đà đế la na, la già già, tam xoa xá bà 

đa. 
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Tỳ ma đế thâu ba ê la la già ma. A tra xoa la, 

bà xá tăng già ma, y đế châu la thất đế di văn đà 

la, đà ha la bạt đế Bát-nhã phù đa. A đà già di đa 

bà đồ sa bàn đa, y la da ny la da, a hô tát tra, a 

thâu đà thâu a tha bà đế già lâu bà đế. Đế ê ma 

đề, bà a ca na ma đế. Bà ca na ma đế tam di đế 

tỳ xa bà địa, y đà bà la, y đà bà la, a la đa la, câu 

lưu sa đâu lâu sa lại ma la lưu tha đa lưu tha. Tát 

bà tha, tát bà tha giá ni lưu tha đề ha đa đa ê phả 

la. Bà hầu phả la tát bà phả la thế tra bà đề. 

Khi Phật thuyết các loại kệ tụng mười hai 

nhân duyên giải thoát này, có sáu mươi na-do-

tha chư Thiên thấy được bốn Thánh đế. 

Đức Thế Tôn lại thuyết kệ tụng: 

–Đới phả lam, a già phả lam, la la phả lam, a 

lam phả lam, ni la hô la. Bà đa phiếu, thi đàm 

phả lam, ny lam phả lam. Nam mô đà lam, tỳ 

phù ngạ, Bát nhã giá già, a sất tỳ địa giá ca, xà 

ni giá ca. 

Khi Phật thuyết kệ tụng giải thoát này có một 

ức chư Thiên phát tâm Vô thượng Chánh đẳng 

Chánh giác, đều được Bất thoái chuyển. 

Đức Thế Tôn lại thuyết kệ tụng: 

–Bà tha, tô ma đô, a sất ma đô, a câu ma đô 

http://www.daitangkinh.org/


LINH SƠN PHÁP BẢO ĐẠI TẠNG KINH 

www.daitangkinh.org 
 

cưu đà bà câu, ma sỉ tha đà xá la. Tỳ bá bạt tha, 

y ha thế thiết đa tô nỉ ma, tô đế xí noa lợi huệ, a 

lộ câu quang minh, a đa đấu noa đại nhiên đà.  

Khi thuyết kệ tụng giải thoát này có sáu vạn 

bốn ngàn chư Long phát tâm Vô thượng Chánh 

đẳng Chánh giác, đều được Bất thoái chuyển. 

Bấy giờ Thế Tôn lại thuyết kệ tụng: 

–A xoa tu bạt xoa, tu bà sa ba mạn đà na a la 

trụ bà già la chù, già la trà xoa, tất đàm ma đế 

tam mạn đa, ê a xoa bà lệ, ê tra ca lộ ma ha bà 

lệ, ô xà đà lộ, Đà la ni, ế già la xoa, câu đà xoa, 

câu bà xoa. Tỳ lộ bố, tỳ lưu ba, mục khư, thế đế 

hại sí. Thế đế bà lệ a tu lộ tỷ na, tu lộ ba ma đề.  

Khi thuyết kệ tụng giải thoát này có mười 

hai ức Dạ-xoa phát tâm Vô thượng Chánh đẳng 

Chánh giác, đều được Bất thoái chuyển. 

Đức Thế Tôn lại thuyết kệ tụng: 

–A thê ty, lệ ly, ni đế để, san đế để già đế nị 

na già di, a lam di, ba lam di, a đà di ma đà di, 

ma đế di, san ni a, thủ lệ, Đà-la-ni, a tỳ xá đa, tát 

đà, tát đề bà, tát na già, tát Dạ xoa, tát a tu la đề 

bà na già, ny lục đế lệ bà la, ny lục đế la tỳ mật 

đế bát nhã, bát lê bạt đa mạt đế, bà lợi la tỳ già 

đế đề, đế ba lợi ba la già đế đề đế la tỳ phất bà sí 
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tỳ xà nỉ tỳ tát giá lợi bạn đa. 

A tỳ đà na bạn đa, thủ la bạn đà đáo la tỳ lê 

gia. Tỳ đà tỳ đa tỳ bạn để, tỳ sa bà nỉ, mạt già 

văn đà, tỳ xá bát lợi kiếm ma. Nỉ xoa ba la hô, ô 

ha la lô đề la ba đô. A tu la văn đà na già xoa. 

Văn đà, Dạ xoa văn đà, la lợi văn đà tỳ đề, tỳ đề 

di đa ty, đa đa ty, ô noa na bạn, bà khư đề, Đà-

la-ni a tỳ xá đa đề xá thủ đà ni. Ba sí thâu đề, kỳ 

bà thâu đà ni, ba sí ba lợi yết ma, đế ma đế già 

đế phu đế già na ba đế. Bà la na phất đề xà da, 

giá gia thâu nhã đà giá ca, ty giạ. 

Thuyết kệ tụng giải thoát này rồi, có năm 

vạn sáu ngàn A-tu-la phát tâm Vô thượng Chánh 

đẳng Chánh giác, đều được Bất thoái chuyển.  

Đức Thế Tôn bảo Đại Bồ-tát Vô Sở Úy Bình 

Đẳng Địa:  

–Thiện nam tử, chư Phật, Thế Tôn xuất hiện 

ở đời rất khó. Diễn bày pháp này lại càng khó 

hơn. Pháp này chính là để huân tập cho sự tu 

hành về giới, định, tuệ, giải thoát và giải thoát tri 

kiến.  

Thiện nam tử, kệ tụng này có thể khiến cho 

Bồ-tát thành tựu oai đức của bậc Bồ-tát.  

Thiện nam tử, Như Lai khi thực hành đạo 
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Bồ-tát bằng bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, 

thiền định, trí tuệ, được bao gồm trong kệ tụng 

đây. Nhờ cúng dường vô lượng, vô biên trăm 

ngàn vạn ức chư Phật, Thế Tôn, đối với chư 

Phật, Thế Tôn, hoặc thực hành việc bố thí, hoặc 

tu phạm hạnh, giữ giới thanh tịnh, hoặc siêng 

năng tinh tấn, hoặc tu nhẫn nhục, hoặc nhập 

Tam-muội, hoặc tu trí tuệ, tu tập tất cả nghiệp 

tịnh thuần thiện, cho nên nay Ta được trí Vô 

thượng. 

Thiện nam tử, xưa kia ở vô lượng a-tăng-kỳ 

ức na-do-tha kiếp, khi Ta tu Bồ-tát đạo, thân 

thường xa lìa vọng ngữ, lưỡng thiệt, ác khẩu, ỷ 

ngữ, cho nên nay Ta được tướng lưỡi này. 

Thiện nam tử, do nhân duyên đấy cho nên 

những gì chư Phật, Thế Tôn thuyết ra đều chân 

thật không hư dối. 

Khi thị hiện vô số thần túc biến hóa xong, 

Đức Thế Tôn vào Tam-muội Biến nhất thiết 

công đức. Nhập Tam-muội xong, Ngài xuất 

tướng lưỡi dài rộng che khắp cả mặt, từ nơi lưỡi 

kia phóng ra sáu mươi ức ánh sáng. Ánh sáng vi 

diệu đó che khắp tam thiên đại thiên thế giới. 

Địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, trời, người, đều 
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được nhờ ánh sáng đó. Những chúng sinh trong 

địa ngục, thân bị đốt cháy, do nhờ ánh sáng này 

cho nên trong giây lát được thanh tịnh mát mẻ, 

an lạc; ở ngay trước mặt các chúng sinh đó đều 

có Hóa Phật với ba mươi hai tướng tốt, tám 

mươi vẻ đẹp trang nghiêm. Bấy giờ, những 

chúng sinh nhờ được thấy Phật nên đều được 

sung sướng, an vui. Mỗi loại chúng sinh tự nghĩ: 

“Nhờ ân vị này khiến ta được vui”. Chúng đối 

với các Hóa Phật, tâm được vui vẻ, chắp tay 

cung kính. 

Bấy giờ, Hóa Phật bảo các chúng sinh kia: 

–Này, các con hãy niệm “Nam-mô Phật, 

Nam-mô Pháp, Nam-mô Tăng”. Do nhân duyên 

này sẽ thường được an lành. 

Các chúng sinh ấy ở trước Phật quỳ thẳng, 

chắp tay, vâng lời Phật dạy và niệm: 

–Nam-mô Phật, Nam-mô Pháp, Nam-mô 

Tăng. 

Các chúng sinh ấy do nhân duyên căn lành 

này nên khi qua đời ở đây, hoặc được sinh lên 

cõi trời, hoặc sinh trong loài người. Hoặc có 

chúng sinh đang ở trong địa ngục rét lạnh, bấy 

giờ liền có một ngọn gió ấm áp, êm dịu thổi đến 
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xúc chạm nơi thân, cho đến được sinh trong cõi 

trời, cõi người cũng như vậy. 

Chúng sinh trong loài ngạ quỷ bị đói khát 

bức bách, nhờ ánh sáng của Phật cho nên trừ 

được sự đói khát khổ não, nhận sự an vui sung 

sướng, ở trước mỗi chúng sinh ấy đều có một 

Hóa Phật với ba mươi hai tướng tốt, tám mươi 

vẻ đẹp trang nghiêm. Do được thấy Phật cho nên 

chúng đều được an vui, sung sướng, đều nghĩ: 

“Nhờ ân vị này khiến ta được an vui”. Chúng 

đối với Hóa Phật, tâm được hoan hỷ, chắp tay 

cung kính. 

Bấy giờ, được Đức Thế Tôn khiến cho thấy 

được nhân duyên nghiệp ác của mình ở đời 

trước, các chúng sinh kia liền tự hối hận, trách 

mắng mình. Do nhờ căn lành này, chúng qua đời 

được sinh trong cõi trời, cõi người. Đối với 

chúng súc sinh cũng như vậy. 

Khi Đức Thế Tôn chỉ bày nhân duyên đời 

trước cho các chư Thiên thì có vô lượng, vô biên 

chúng sinh đi đến chỗ Phật, đầu mặt làm lễ và 

lui ra ngồi một bên, thọ lãnh diệu pháp. 

Bấy giờ có vô số chư Thiên và loài người 

phát tâm Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác, vô 
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số Bồ-tát Ma-ha-tát được Đà-la-ni Tam-muội 

nhẫn nhục. 
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