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 Các Đại Bồ Tát và Bần ni bay chẳng bao lâu thì 
thấy trước mặt cảnh giới trang nghiêm thù thắng, Hào 
quang màu huỳnh Kim chiếu sáng cả hư không. 
 
  Ngài Văn Thù chỉ Bần ni và nói: 
 
 “Phía trước là cảnh giới Cực Lạc Quốc, chúng 
ta sắp đến nơi rồi” 
 
 Bần ni và các Đại Bồ Tát bay lần xuống thấp. 
Bần ni nhìn thấy một Thế giới trang nghiêm và rộng 
lớn không thể nào tưỡng tượng nổi.  Đất bằng lưu ly 
và cát vàng chiếu sáng lấp lánh. Thế giới nầy được 
bao che bởi những hàng cây cổ thọ làm bằng tứ bão 
cao lớn dị thường. Khoãng cách tư cây nầy qua cây 
kia được giăng rủ bỡi màng lưới báu làm bằng ngọc 
ma ni chiếu sáng lấp lánh trông đẹp mắt vô cùng. 
 
 Những lá cây cổ thọ làm bằng ngọc xanh biếc, 
đầu lá nhọn như mũi thương, có lá có Năm đầu, có lá 
có Tám đầu ánh sáng xanh biếc.  Trên những cành 
cây cổ thọ có rất nhiều giống chim. Bần ni nhìn thấy 
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loại chim cộng mạng Hai đầu hoặc Bốn đầu đang hót 
những âm thanh thánh thoát.  Dưới thân cây có nhiều 
chim công hạc trắng hót lên những âm thanh vui tai 
làm cho ai nghe cũng tan biến hết phiền não. 
 
 Ngài Phổ Hiền chỉ một con chim mình đủ sắc 
trên lông, đầu màu vàng và mỏ màu đỏ đang cất tiếng 
vui tươi, ai nghe lòng rất thanh tịnh, khoan khoái và 
bão Bần ni: 
 
 “Pháp hửu! Loài chim nầy hiếm quý đây là chim 
ca lăng tần già.” 
 
 Bần ni đã nhìn thấy nhiều loại chim ở Thế gian, 
nhưng chưa bao giờ nhìn thấy loài chim xinh đẹp và 
hót rất hay như chim ca lăng tần già. 
 
 Bấy giờ Ngài Văn Thù lên tiếng: 
 
 “Chúng ta đã vào thế giới Cực Lạc, quý Đại Sĩ 
nên để Bạch Tượng, Thanh Sư và Đề Thính bên 
ngoài, và chúng ta đi vào Đại hùng Bửu Điện đãnh lễ 
Đức Thế Tôn A Di Đà Phật.” 
 
 Bần ni và các Đại Bồ Tát sửa lại pháp y và từng 
bước một hướng về Đại hùng Bửu Điện nơi Thường 
Tịch Quang trụ xứ của Đức A Di Đà. 
 
 Trên đường đi chúng tôi gặp rất nhiều vị Bồ Tát 
thân sắc vàng trong suốt chấp tay đãnh lễ khi thấy 
chúng tôi đi ngang qua. 
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Đi khoảng Năm phút, phía trước Bần ni là một 
Bửu Điện hùng vỉ ánh Hào quang chiếu sáng ngàn 
trùng.  Bên trong có khoãng 20 vị Bồ Tát tiến ra chào 
hỏi chúng tôi và nói: 
 

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

 
Đức A Di Đà mĩm cười từ hòa: 

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

 - 119 -



       Cöïc Laïc Di Luaän Ñaïo                
 
đẹp.  Trong một cung Điện có một vị Bồ Tát đủ 32 
tướng Đại trượng phu, thân mặc pháp y màu xám, 
Hào quang phóng ra tua tũa đang ngồi giãng Kinh 
pháp cho một số Thánh giã Đệ tử đông đến vạn 
người. 
 
 Vị Bồ Tát nầy theo Hào quang Đức A Di Đà 
hiện thân nơi cõi Cực Lạc. 
 
 Bồ Tát đến trước mặt Đức Thế Tôn A Di Đà 
gieo năm vóc đãnh lễ. 
 
 Bấy giờ Đức A Di Đà nhìn Bần ni và nói: 
 
 “Thiện Nam Tử!  Con có nhận ra vị nầy không? 
Đây là một vị Bồ Tát đã có mặt tại Đạo tràng của Đức 
Thế Tôn Thích Ca Mâu Ni Phật, vị nầy có nhiều duyên 
với chúng sanh cõi Ta Bà.  Trong vô lượng kiếp vị Bồ 
Tát nầy là Thiên chủ cõi trời Tha Hóa Tự Tại Thiên.  
Hôm nay ta mời xuống cõi Ta Bà, vị nầy đủ sức từ 
nhiếp phục chúng ma và Biện tài vô song cứu khổ 
được nhiều chúng sanh trong đời mạt pháp.” 
 
 Vị Bồ Tát nầy Bạch cùng Đức A Di Đà: 
 
 “Kính Bạch Đức Thế Tôn, từ khi Sư Phụ Thích 
Ca Mâu Ni Phật nhập niết bàn, con về Quốc độ của 
con giãng Kinh thuyết pháp tiếp độ các Đệ tử trong 
Bổn quốc.  Ngoài ra con thường hiện hoá thân cõi Ta 
Bà tuỳ duyên cứu độ chúng sanh. 
 
 Hôm nay Đức Thế Tôn ban pháp chỉ cho con 
vào Đạo tràng Ngài Thanh Tịnh Hải Tạng, con không 
dám chối từ chỉ xin Đức Thế Tôn cho con một điều 
nguyện ước chăng?” 
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 Đức A Di Đà từ bi pháp âm: 
 

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