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 “Thời gian rất hạn hẹp, con cùng chúng ta đến 
thăm Trung phẫm Liên Hoa” 
 
 

 
 

 
Tham Vieáng Trung Phaãm Lieân Hoa  

 
 Bồ Tát Vĩnh Minh chấp tay đãnh lễ các Đại Bồ 
Tát rồi giã từ về trụ xứ của mình. 
 
 Bần ni chấp tay cúi đầu đãnh lễ Tổ Sư từ tạ rồi 
cất bước theo Ngài Quán Thế Âm đi vào Thế giới 
Trung phẫm Liên Hoa. 
 
 Phải mất thời gian gần 15 phút, Bồ Tát Quán 
Thế Âm và Bần ni mới đến Trung phẫm Liên Hoa.  Bồ 
Tát Quán Thế Âm cùng Đại Thế Chí, Văn Thù, Phổ 
Hiền, Địa Tạng, Thiên Tôn Di Lặc và Bần ni khi đi gần 
đến Ao Trung phẫm Liên Hoa bỗng nhìn thấy trên hư 
không một vị Bồ Tát nầy đầu cao bóng, thân mặc pháp 
y vàng cà sa màu đỏ thẫm, gương mặt hiền hòa thanh 
tịnh chung quanh thân thể vị nầy Hào quang màu 
huỳnh Kim chiếu sáng. 
 
 Vị Bồ Tát nầy gieo năm vóc đãnh lễ các Đại Bồ 
Tát và đứng lên chấp tay xá Bần ni. 
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 Ngài Thiên Tôn Di Lặc nhìn vị Bồ Tát nầy cười 
hỏi: 
 
 “Lâu quá không thấy Tôn giã vào Thiên cung 
ngoạn cảnh, chắc bận việc Phật sự lắm phải không? 
Thiên Tôn vừa nói vừa nhìn Bần ni: 
 
 “Nầy Pháp hữu, vị Tôn giã nầy là Ngài Long 
Thọ đấy, Ngài là Tổ Sư Thứ 14 dòng Thiền Tông, 
Pháp hữu hãy đến tham kiến” 
 

 Bần ni vội bước đến cúi đầu đãnh lễ: 
 
 “Đệ tử là Thanh Tịnh Hải Tạng đời 98 Dòng 
Thiền Pháp Nhãn xin ra mắt Tổ Sư” 
 

Ngài Long Thọ mĩm cười vui vẻ: 
 
“Chúc mừng Bồ Tát Thanh Tịnh Hải Tạng đến 

thăm Cực Lạc Quốc, hôm nay được gặp Ngài, Lão 
Tăng rất vui mừng.” 

 
Mặc dầu Ngài Hóa thân nữ vào cõi Ta Bà, 

nhưng dung nghi và bãn tánh vẫn là Bậc Đại trượng 
phu, văn võ song toàn, Lão tăng cãm phục lắm. 

 
Bần ni chấp tay trả lời: 
 
“Bần ni vào cõi Ta Bà mục đích cứu độ chúng 

sanh giải thoát, tâm không còn phân biệt tướng nam 
hay nữ, lòng Bần ni thương yêu chúng sanh vô cùng 
tận, nên thường hiện Hóa thân người nữ để tượng 
trưng cho Tình thương bất diệt.  
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Bần ni quan niệm nam hay nữ không ở nơi thân 
mà ở nơi bản tâm.  Bản tâm người nam yếu hèn suy 
nhược, không đãm lược sống vị kỹ cho bãn thân thì 
khác gì người nữ, và trái lại thân nữ mà Bản tâm dũng 
mãnh, đãm lược hơn người, dùng mọi Thiện xão để 
cứu giúp chúng sanh giãi thoát thì đó không phảì Đại 
trượng phu thì là gì?” 

 
Ngài Long Thọ vỗ tay cười lớn: 
 
“Đúng là Đại trượng phu pháp khí đời mạt 

pháp, pháp đăng của Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật 
nhờ vị nầy không tắt mất.” 

 
Bần ni chấp tay mời thỉnh: 
 
“Xin Tổ Sư từ bi thương xót chúng sanh nên 

lâm phàm để chỉ dạy” 
 
Ngài Long Thọ cười vui vẻ: 
 
“Ở đây ngày nào Lão Tăng cũng ngao du mười 

phương cõi Phật, thân tâm tự tại không bị buộc ràng, 
bây giờ xuống đó nghi lễ lạy từng vị mất hết tự do.” 

 
Bần ni vội nói: 
 
“Tổ Sư đâu cần đa lễ với ai, trong Đạo Tràng 

hiện giờ chỉ có mình Bần ni” 
 
Ngài Long Thọ vẫn cười nói rằng: 
 
“Không bao lâu Đao Tràng của Ngài toàn Long 

Tượng Bồ Tát Hóa thân, trong đó có Hóa thân Tổ Sư 
đời Thứ 2 làm sao Lão Tăng không lễ lạy cho được.” 
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Bấy giờ Ngài Đại Thế Chí cười nói: 
 
“Vậy Tôn Giã đợi Ta vào cõi Ta Bà rồi đến giúp 

được không?” 
 
Ngài Long Thọ không chần chờ: 
 
“Lão Tăng sẽ đến giúp Ngài, từ đây tới đó đủ 

để Lão Tăng thăm viếng vài cảnh Phật ở mười 
phương. 

 
Bần ni chấp tay cung kính: 
 
“Nếu Tổ Sư và Bồ Tát Đại Thế Chí xuống trần, 

phước lớn cho chúng sanh” 
 
Ngài Đại Thế Chí nói: 
 
“Trong thời mạt pháp nầy “Ma Cường Pháp 

Nhược” Nếu không phải Đại Bồ Tát Hóa thân làm 
Tăng nhân thì phàm Tăng cứu độ được ai?” 

 
Bần ni chấp tay cãm kích: 
 
“Bần ni đại diện chúng sanh cõi Ta Bà tri ân 

tình thương Bồ Tát ban ân cho chúng con” 
 
Bần ni chấp tay cung kính hỏi Ngài Long Thọ: 
 
“Tổ Sư có điều gì hay chỉ dạy cho Đệ tử?” 
 
Ngài Long Thọ khoát tay đáp: 
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“Nếu Ngài là phàm Tăng, Lão Tăng chỉ dạy rất 
nhiều, nhưng rất tiếc Ngài thần thông hơn Lão Tăng, 
Lão Tăng chỉ dạy gì bây giờ? 

 
Hôm nay đến đây ra mắt các vị Đại Bồ Tát lớn, 

nhân tiện nhìn người nối dòng Thiền Tông là ai?” 
 
Nói tới đây Ngài Long Thọ chặc lưỡi: 
 
“Ai dè, Ai dè . . . .  vị nầy Đạo hạnh và thần 

thông đều hơn ta.” 
 
Ngài Bồ Tát Quán Thế Âm xen lời: 
 
“Xin mời tất cả Bồ Tát vào Bão trì Trung phẫm 

tham quan” 
 
Ngài Long Thọ đãnh lễ các Bồ Tát lớn và trở về 

trụ xứ của mình. 
 
Ngài Quán Thế Âm nhìn theo hình bóng Tôn 

giã Long Thọ và nói cùng Bần ni: 
 
“Tôn giã Long Thọ, khi xưa theo ngoại đạo 

luyện được nhiều thần thông sau nầy gặp được Tổ Ca 
Tỳ Ma La mà đắc pháp được truyền Tổ vị Thiền Tông 
đời Thứ 14.  Khi lâm chung Tôn giã không muốn nhập 
niết bàn, muốn trụ xứ nơi Cực Lạc Quốc, công hạnh tu 
của Tôn giã trên A La Hán, Bích Chi Phật.  Tôn giã 
đắc Sơ địa Bồ Tát khi lâm chung được Phật A Di Đà, 
Ta cùng Đại Thế Chí và các Bậc Bồ Tát Thượng phẫm 
Hạ sanh đem Đài sen Huỳnh Kim đến tiếp dẫn.  Hiện 
tại Tôn giã trụ xứ ở Thượng phẫm Hạ sanh. 
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Bây giờ con hãy đến thăm viếng Trung phẫm 
Liên Hoa và ghi nhớ về viết sách thuật lại cho chúng 
sanh có niềm tin tu học để được vãng sanh, công đức 
của con vô cùng tận. 

 
Bần ni cùng các Bồ Tát tiến về Ao sen Trung 

phẫm. Ao sen ở đây bằng 2 / 3 Ao sen cõi Thượng 
phẫm. Đài hoa cũng nhỏ hơn đường kính trung bình 
khoãng 240 miles. Thân tướng các vị Bồ Tát ở đây 
màu huỳnh Kim, Hào quang sắc vàng lợt chiếu sáng 
cả Ao bão trì. 

 
Nguồn nước bát công đức thũy trong Ao giống 

như Ao Thượng phẫm. Bần ni lấy lá sen múc nước 
uống thử, Bần ni thấy nước ở đây lạt hơn Ao Thượng 
phẫm. Chúng Bồ Tát ở đây thân tướng nhỏ hơn Bồ 
Tát ở Thượng phẫm. Trên hư không Ao sen có cung 
Điện nhưng nhỏ không bằng ở Ao Thượng phẫm. 

 
Chúng Bồ Tát ở đây khoãng tuổi vào 25 hoặc 

26. Vị nào cũng đeo tràng hạt và luôn miệng niệm 
Danh hiệu Phật mười phương. 

 
Trong Ao Sen nầy Bần ni không tìm thấy người 

nữ tất cả là nam nhân.  Trong Ao sen có nhiều Đài 
hoa khô héo và rũ xuống. 

 
Ngài Đại Thế Chí biết ý Bần ni nên trả lời: 
 
“Bồ Tát ở Trung phẫm Liên Hoa khi ở cõi Ta 

Bà, tín hạnh nguyện đầy đủ phát bồ đề tâm một đời 
trai giới tu hành, thường hành thiện pháp cứu độ 
chúng sanh, thọ Bát quan trai giới hoặc Tỳ Kheo giới 
trong một ngày một đêm và hồi hướng về cõi Cực Lạc 
Quốc Độ. 
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Chúng Bồ Tát ở đây hầu hết đoạn được tư 
hoặc và kiến hoặc, lục căn thường thanh tịnh.  Khi lâm 
chung được Hóa Phật, Hóa Quán Thế Âm, Hóa thân 
của Ta cùng chúng Thượng Thiện nhân ở Trung phẫm 
Liên Hoa đem Đài sen thất bão đến tiếp rước, khi về 
đến đây nhập vào Liên Hoa thai mẫu, không bao lâu 
Hoa nở và đắc quả A La Hán. 
 

Trong Ao báu nầy có những Đài hoa héo rủ bỡi 
chúng sanh cõi Ta Bà lúc mới phát tâm rất là tin tấn, 
nhưng tu lâu ngày thối thất, lúc đó lén phá giới phạm 
trai, mê danh lợi kết bạn cùng loài ma ham danh, lâu 
dần nhiễm đủ tật xấu hưỡng đủ ngũ dục Thế gian, bấy 
giờ Hoa sen trong Ao báu nầy có ghi Tên họ và pháp 
danh của vị đó lần hồi héo rũ và chết mất.” 

 
Bần ni nghe nói lòng rất thương cãm chúng 

sanh cõi Ta Bà. 
 
Xung quanh Ao báu Trung phẫm có rất nhiều 

cây Bão thọ to lớn, nhiều vị Thiện Thượng nhân ngồi 
nơi đó tu hành.  Cây Bão thọ ở đây sáng bóng như 
mặt gương, Thiện Thượng nhân ở đây muốn thấy 
cảnh giới Phật mười phương đến Bão thọ cầu nguyện 
và nhìn vào, mọi việc đều hiện hình nơi đó. 

 
Cách Ao Bão trì không xa có ngôi Bão Tháp 18 

tầng cao lớn vô cùng, chúng Thiện Thượng nhân 
thường đến đây lễ Phật và ngày 15 mỗi Tháng có vị 
Bồ Tát cõi Thượng phẫm đến Thuyết pháp. 

 
Sự Thuyết pháp ở đây kỳ diệu vô cùng, khi Bồ 

Tát giãng Sư thuyết đến đoạn Kinh nào, tất cã đều 
hiện rỏ ra, do đó chúng Thiện Thượng nhân tu hành 
rất tin tấn. 
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Ở cõi Cực Lạc các vị Thiện Thượng nhân biễu 
lộ lời nói bằng Tha Tâm Thông, do đó ít thấy có ngôn 
ngữ trên cõi nầy.  Thức ăn ở đây tùy tâm mà hiện ra 
trên mâm vàng, bạc, và đồng ngọc thạch.  Khi ăn xong 
tất cã đều biến mất không cần phải dọn rữa.  Thức ăn 
khi vào bụng xong tự nhiên tiêu hóa và thải chất bã 
bằng hơi qua các lổ chân lông, nên không có nhà vệ 
sinh như cõi Ta Bà. 

 
Bần ni và các Chư Đại Bồ Tát đi lần xuống 

Trung phẫm Trung sanh, Ao sen nầy nhỏ hơn Ao 
Trung phẫm Thượng sanh. Chúng Thiện Thượng 
nhân ở đây thân màu huỳnh Kim, Hào quang các vị 
nầy có màu vàng rất nhạt, sức chiếu không rực rỡ cho 
lắm. 

 
Bần ni thấy một Đài hoa nở xoè đẹp vô cùng 

Bần ni bước đến thấy một vị Bồ Tát thân tướng trang 
nghiêm khoãng 20 tuổi. Nhìn kỷ thì ra đây là Cư sĩ 
Diệu Thuỳ thường đến Thiền Viện cúng dường và tu 
tập, vị nầy tâm tánh nhu hòa gặp ai cũng đãnh lễ và 
mỗi lần gặp Bần ni luôn miệng gọi Ngài. 

 
Bần ni nhìn kỹ thấy vị Bồ Tát nầy thân tướng 

trang nghiêm ngồi trên Đài sen đang nỡ xoè nhưng 
đôi mắt vẫn nhắm nghiền. 

 
Bần ni thấy lạ đem việc nầy thưa hỏi cùng Ngài 

Quán Thế Âm thì được Bồ Tát giãi thích: 
 
“Người tu hành cõi Ta Bà khi phát tâm tu hành, 

tùy theo sự phát tâm và hành đạo dũng mãnh, Hoa 
sen thai mẫu của họ sẽ xuất hiện ở Ao Thượng, Trung 
và Hạ.  Hoa sen nầy to lớn xinh đẹp và tỏa ánh Hào 
quang nhiều hay ít là do công hạnh tu.  Nếu vị đó buổi 
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đầu tin tấn, sau vì nghịch duyên sanh tâm thối thất và 
sa ngã thì bông thai mẫu của họ sẽ tàn rụi, ngược lại 
nếu vị ấy tin tấn tu hành cho đến phút lâm chung thì 
Đài Hoa to lớn xin đẹp. Bên trong đóa hoa có chân 
thân vị đó đang ngồi nhưng đôi mắt chưa mỡ ra được. 
Khi vị đó vãng sanh, cặp mắt sẽ mỡ ra, chơn linh sẽ 
nhập vào Hoa sen thai mẫu, và cánh Hoa bấy giờ 
khép kín lại, tùy theo phẫm vị tu hành mà cánh Hoa 
sen nỡ xoè với chân thân và đôi mắt mở rộng.  Hoa 
sen có nhiều cách nở:  Nở liền, hoặc đợi đến 7 ngày, 
21 ngày, 49 ngày v.v. . . . 

 
Khi hoa sen nỡ xoè vị Bồ Tát đó thật sự là 

Thánh chúng cõi Lạc bang. 
 
Bần ni đưa tay chỉ Cư sĩ Diệu Thùy và thưa hỏi 

cùng Bồ Tát Quán Thế Âm: 
 
“Kính Bạch Bồ Tát!  Vị Bồ Tát nầy bao giờ 

được vãng sanh?” 
 
Bồ Tát nhìn vào Đài hoa sen và bảo cùng Bần 

ni: 
 
“Vị Thiện Thượng nhân nầy khoảng 3 năm sau 

thì vãng sanh” 
 
Thật đúng như Bồ Tát Quán Thế Âm dạy bão, 

khi Bần ni trở về cõi Ta Bà có cho Đệ tử đến mời Cư 
sĩ Diệu Thùy đến Thiền Viện và thuật lại những điều 
trên, vị nầy vui mừng nhưng nhờ Bần ni cầu nguyện 
cho được sống thêm 10, hoặc 20 năm nữa đợi đứa 
cháu trưỡng thành, Bần ni cười và trả lời: 
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