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Tham Vieáng Thöôïng Phaãm Lieân Hoa  

 
 Ngài Bồ Tát Quán Thế Âm, Đại Thế Chí đi 
trước chỉ đường theo sau là các Ngài Văn Thù, Phổ 
Hiền, Địa Tạng, Di Lặc Thiên Tôn và Bần ni. 
 
 Từ nơi trụ xứ của Đức A Di Đà đến Thượng 
phẫm Liên Hoa rất xa, nhưng các Bồ Tát dùng thần 
thông di rất nhanh, khoãng Mười phút sau Bần ni đã 
nhìn thấy Ao sen báu Thượng phẫm Liên Hoa.  Ôi!  Ao 
sen nầy to lớn vô cùng tận ngoài sự suy lường của 
người cõi Ta Bà. Nơi đây ánh sáng màu vàng tử Kim 
chói sáng rực rỡ. Chung quanh Ao có gắng những dây 
vàng và bão châu. Trên những đài Hoa Sen hào 
quang phóng lên hư không chiếu sáng như hàng ngàn 
ánh mặt trăng, soi rõ từng gân lá và Tòa sen. 
 
 Bấy giờ Ngài Bồ Tát Quán Thế Âm đưa tay chỉ 
Ao báu và giãng thuyết từng chi tiết cho Đại Sĩ Bồ Tát 
và Bần ni được hiểu. 
 
  “Nơi quý Bồ Tát đang thấy là Ao Sen báu 
Thượng phẫm Liên Hoa. Ao báu nầy được thiết lập 
trên mặt đất làm bằng chất lưu ly Kim cương trong 
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suốt, cách nhau khoãng Một thước có gắn bão châu.  
Ao được bao bọc bỡi những dây vàng giăng chung 
quanh.  Trên cây muôn ngàn loại chim hót thánh thót 
những lời pháp bảo của chư Phật. Trong hư không 
tiếng gió dao động phát ra muôn ngàn Âm thanh niệm 
Danh hiệu Đức A Di Đà. 
 
 Mỗi Ao báu trên cõi Cực Lạc đều làm bằng thất 
bão.  Đáy Ao làm bằng Kim cương nhiều màu và cát 
dưới đáy Ao bằng vàng tử Kim chiếu sáng rực rỡ. 
Nước trong Ao sen, hương sen tinh khiết thoãng trong 
hư không, ngửi vào làm tinh thần phơi phới.  Bần ni 
nhìn trong Ao sen, đài Hoa sen to lớn vô cùng, chiếu 
sáng màu tử Kim nhìn mát cả con mắt. 
 
 Ngài Quán Thế Âm cúi xuống thành Ao bứt một 
lá Sen và đựng chút nước Ao sen trao cho Bần ni 
Ngài nói: 
 
 “Con hãy thử nước bát công Đức Thủy xem thế 
nào?” 
  
 Bần ni đưa Hai tay nhận và đưa vào miệng 
uống.  Ôi! Nước bát công Đức Thủy uống vào mát cả 
thân tâm và Hương thơm của nước thoát ra từ mỗi lổ 
chân lông của Bần ni. 
 
 Bần ni uống xong chút nước trên lá Sen thấy 
chưa đã khát, Bần ni chấp tay nói với Ngài Quán Thế 
Âm: 
 
 “Thưa Bồ Tát!  Con có thể uống thêm chất 
nước nầy không?” 
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 Bồ Tát Quán Âm nhìn Bần ni trả lời: 
 
 “Các Đại Bồ Tát như Ngài Văn Thù, Phổ Hiền, 
Địa Tạng và Di Lặc là Pháp thân Đại Sĩ nên không bị 
sanh, lão, bệnh, tử chi phối. Riêng con là Hóa thân 
nên vẫn còn nhục Thể phàm thân, con hãy xuống tắm 
và uống thật nhiều nước để giử thân được trường thọ, 
ít đau bệnh có nhiều thời giờ cứu độ chúng sanh.” 
 
 Bần ni nghe nói rất vui mừng, xin phép các Bồ 
Tát được vào Ao sen báu tắm. 
 
 Bần ni bước từng bậc nơi Ao và lần xuống 
nước. Một điều kỳ lạ là nước làm sạch các chất dơ 
trên thân thể nhưng khi bước lên không còn giọt nước 
nào dính trên y áo và thân thể. Bần ni đứng xuống 
ngang thắt lưng và bơi lội thõa thích trong Ao. Nước 
mát không lạnh làm thân thể khoẻ khoắn. Bần ni uống 
từng ngụm nước vào bụng nghe tinh thần khinh an lạ 
thường, tất cả vọng tưỡng và vi tế phiền não hầu như 
tiêu tan. 
 
 Bơi lội thõa thích xong, Bần ni theo các tam cấp 
vào bờ. 
 
 Vừa vào bờ và bước lên Ngài Quán Thế Âm 
nhìn Bần ni hỏi: 
 
 “Thân tâm con bây giờ ra sau?” 
 
 Bần ni chấp tay trả lời: 
 
 “Thân tâm con hiện giời trong sạch, khinh an, 
mọi vi tế niệm hầu như tiêu trừ” 
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 Bần ni nhìn trong Ao báu, thấy quá nhiều Đài 
Sen không đếm hết nên chấp tay thưa hỏi Bồ Tát 
Quán Thế Âm: 
 
 “Thưa Bồ Tát!  Ao báu nầy chứa được bao 
nhiêu Tòa sen, và mỗi Tòa sen rộng lớn bao nhiêu?” 
 
 Bồ Tát Quán Thế Âm vui vẻ giãi thích: 
 
 “Đây là Bão Trì Thượng phẫm Liên Hoa, trong 
Ao chứa được hơn 6,000,000,000 đài Liên Hoa.  Mỗi 
Đài hoa sen lớn hay nhỏ, ánh Hào quang chiếu sáng 
rực rỡ hay chiếu mờ nhạt là do công hạnh huân tu của 
các Bồ Tát ở mười phương vãnh sanh về.  Trung bình 
Đài sen ở Ba Phẫm: Thượng phẫm Thượng sanh, 
Thượng phẫm Trung sanh, Thượng phẫm Hạ sanh có 
đường kính khoãng 360 miles. 
 
 Bần ni nghe Bồ Tát Quán Thế Âm giãng đến 
đây bất giác đưa mắt nhìn các Đài hoa trên mặt Ao. 
Đài sen to lớn vị thường thuần bằng chất Kim cương, 
có những Đài sen nỡ xoè có các vị Bồ Tát đang ngồi 
Thân tướng trong suốt như Lưu ly, da sắc màu huỳnh 
Kim đủ 32 tướng đẹp, gương mặt thanh tịnh trang 
nghiêm xinh đẹp vô cùng.  Hào quang sắc vàng chiếu 
sáng từ thân thể các vị Bồ Tát nầy, hầu hết các vị Bồ 
Tát trên Đài sen Thượng phẫm đều có vô đãnh tướng 
và đeo những chuổi Anh lạc, Đai ngọc Kim cương 
chiếu đủ màu sắc. 
 
 Điễm đặc biệt là ở Ao Thượng phẫm các Bồ 
Tát công hạnh sâu dày có thể biến Hóa tòa sen thành 
cung Điện trụ trên hư không.  Những cung Điện nầy 
có kích thước to lớn như Đài sen, do đó trên Ao Bão 
trì ngoài các Đài sen còn có rất nhiều cung Điện bữu 
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lâu của các Bồ Tát trụ trên hư không trong phạm vi 
của Ao sen.  Trong Ao sen Bần ni còn nhìn thấy rất 
nhiều Đài hoa còn búp nên Bần ni chấp tay thưa hỏi 
Ngài Quán Thế Âm: 
 
 “Kính Bạch Bồ Tát!  Con thấy trong Ao Thượng 
phẫm rất nhiều Tòa sen còn búp chưa nở xoè hết.  
Thưa Bồ Tát giãng dạy cho con hiểu” 

 
Bồ Tát Quán Thế Âm từ bi trả lời: 

 
 “Điễm đặc biệt trong Ba Ao báu trên. Thượng 
phẫm không có Đài hoa nào khô héo và tàn rụi giống 
như ở Trung phẫm Hạ sanh và 3 phẫm Hạ phẫm, bỡi 
vì những vị Bồ Tát trên Thượng phẫm khi phát Bồ đề 
tâm thì từ niệm đầu đến niệm cúi không hề thối thất, 
phần đông các Bồ Tát thuộc về Tăng lử xuất gia, Lục 
độ Vạn hạnh viên mãn Tâm đắc ngộ được thực tướng 
vô sanh, bỡi những vị Bồ Tát nầy hồi hướng công 
hạnh tu về thế giới Cực Lạc nên trong Ao báu Thượng 
phẫm có Đài sen ghi rõ tên họ và ngày giờ vãng sanh, 
nhưng Đài hoa nầy còn búp chưa nở hết, con hãy 
nhìn trên những Đài hoa nỡ xoè có pháp Thân Bồ Tát 
đang ngồi, đây là những vị Bồ Tát đã được vãng sanh. 
 
 Bần ni chấp tay cúi đầu cãm tạ, bấy giờ trên hư 
không trong một cung Điện to lớn có một vị Bồ Tát đầy 
đủ 32 tướng Thượng nhân, gương mặt hiền hòa thanh 
tịnh, trên thân phát muôn vạn ánh Hào quang, bận 
pháp phục y vàng cà sa đỏ . Vị nầy từ hư không đi lần 
về hướng Bần ni. 
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 Khi đến nơi Bần ni nhận ra vị Bồ Tát nầy tuổi 
khoãng trên 40, cúi đầu đãnh lễ Bồ Tát Quán Thế Âm, 
Đại Thế Chí, Văn Thù, Phổ Hiền, Địa Tạng và Thiên 
Tôn Di Lặc. Đãnh lễ xong vị nầy đứng dậy chấp tay 
hướng về Bần ni xá chào, Bần ni chưa kịp hành lễ thì 
nghe Ngài Đại Thế Chí nói: 
 
 “Đây là Bồ Tát Vĩnh Minh Diên Thọ!  Ngài là 
một vị Thiền Sư đắc pháp từ Quốc Sư Đức Thiền làm 
vị Tông môn chủ Pháp Nhãn đời Thứ 3, về sau Ngài 
hồi hướng công tu về Cực Lạc Quốc Độ, vãng sanh về 
Thượng phẫm Thượng sanh lúc Ngài được 72 tuổi. 
Bỡi Đạo đức phong của Ngài cao tột do đó mọi chúng 
sanh trong cõi Ta Bà đều cho Ngài là Hóa thân của 
Đức Thế Tôn A Di Đà.  Lúc Bồ Tát Vĩnh Minh Diên 
Thọ lâm chung, Pháp thân Đức A Di Đà cùng Ta và 
Bồ Tát Quán Thế Âm cùng các Bồ Tát trong Ao báu 
Thượng phẫm đem đài Kim Cương đến tiếp rước. 
Công hạnh độ sanh của Bồ Tát Vĩnh Minh Diên Thọ 
rất sâu dầy nên trụ xứ của Bồ Tát là cung Điện Bão 
lâu ở trên hư không” 
 
 Bần ni nghe Bồ Tát Đại Thế Chí nói xong, vội 
gieo năm vóc đãnh lễ: 
 
 “Đệ tử là Thanh Tịnh Hải Tạng nối pháp dòng 
Thiền Pháp Nhãn đời 98!  Xin đãnh lễ ra mắt Tổ Sư” 
 
 Bồ Tát Vĩnh Minh Diên Thọ đưa tay đỡ Bần ni 
đứng dậy rồi nói: 
 
 “Đại Sĩ Thanh Tịnh Hải Tạng đâu phải bậc thấp 
nhỏ, lòng từ bi của Ngài rộng lớn nên Hóa thân vào 
Thế gian tiếp nối Pháp đăng của Thiền Tông không để 
tuyệt dứt, Ta cãm phục và kính trọng vô cùng.” 
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 Lòng Bần ni bồi hồi xúc động, đúng ra pháp vị 
nầy do Sư huynh của Bần ni đãm trách nhưng thọ 
mạng của Sư huynh quá ngắn ngũi nên sau khi Ngài 
qua đời, Sư phụ ban pháp vị Tổ đời 98 dòng Pháp 
Nhãn cho Bần ni và chỉ dạy Bần ni phải làm rạng rở 
dòng Thiền chân truyền từ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni 
Phật nơi xứ người đừng làm tuyệt mất. 
 
 Bồ Tát Vĩnh Minh nói tiếp: 
 
 “Bỡi Bồ Tát mang Hóa thân nữ nhân, không 
người để ý mới đến được xứ người để Hoằng Truyền 
Thiền Tông, đây là Phật ý nếu Bồ Tát là nam nhân 
chắc chắn cũng bị hại chết giống như Sư huynh rồi.  
Cõi Ta Bà trọng nam khinh nữ nên Bồ Tát cũng mang 
nhiều khổ nạn, trong tương lai Phật địa của Bồ Tát 
không ai sánh bằng.” 
  
 Bần ni được lời an ũi nên chấp tay cãm tạ Bồ 
Tát Vĩnh Minh Diên Thọ. 
 
 Bần ni thưa cùng Bồ Tát Vĩnh Minh: 
 
 “Kính bạch Tổ Sư!  Ngài có điều gì quý báu chỉ 
dạy Bần ni không?” 
 
 Bồ Tát Vĩnh Minh Diên Thọ nhìn Bần ni cười: 
 
 “Bồ Tát là Hóa thân của Đại Bồ Tát, Lão Tăng 
không có gì chỉ dạy.  Hôm nay biết Bồ Tát vào thăm 
Thượng phẫm Liên Hoa, nên đến thăm hỏi. 
 
 Bần ni chấp tay trình bạch: 
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 “Bạch Tổ Sư!  Tương lai Phật pháp Thế gian 
như thế nào?” 
 
 Bồ Tát Vĩnh Minh Diên Thọ buồn rầu: 
 
 “Trong thời mạt pháp nầy, người tu thường 
nương văn tự, tu hành nhiều trong sự tranh luận, 
không thấu hiểu bỗn tâm nên người tu thì nhiều Đắc 
đạo thì ít.  Tùy duyên Bồ Tát đừng bận tâm, trong thời 
mạt pháp các chư Đại Bồ Tát thường Hóa thân vào 
cõi Ta Bà để giúp chánh pháp Như Lai không tuyệt 
mất cho đến khi Di Lặc Thiên Tôn lâm phàm” 
 

 Di Lặc Thiên Tôn vội nói: 
 
 “Tuổi thọ Thiên Tôn trên Đâu Xuất Đà Thiên 
còn lâu dài, từ đây cho đến thời kiếp tăng khi con 
người đạt đến 84,000 tuổi thọ thời gian rất dài lâu, 
phải mất vài triệu năm nữa, Thiên Tôn mới giáng 
phàm.” 
 
 Các Bồ Tát nhìn nhau thở dài bỡi các vị đã biết 
Phật trong thời tương lai ra sau rồi.  Bần ni cũng cuối 
đầu buồn bã, thương nhân sinh trong cõi Ta Bà từ đây 
đến lúc Thiên Tôn Di Lặc lâm phàm phải chịu sanh, 
già, bệnh, tử và chuyển luân trong luân hồi lục đạo. 
 
 Trên cõi Thượng phẫm Thượng sanh các vị Bồ 
Tát đều đắc vô sanh pháp nhẫn, thần thong tự tại 
thường ngày dạo chơi mười phương, đến nơi nào có 
Phật đang thuyết pháp các Ngài biến hiện ra Bông hoa 
phẫm vật cúng dường. 
 

 Ngài Bồ Tát Quán Âm nhìn Bần ni rồi nói: 
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