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Tham Quan Caûnh Voâ Giaùn Ñòa Nguïc   

 
 Ngài Địa Tạng chúc mừng:   
 

“Nhờ công hạnh độ sanh của Pháp hữu ở cõi ta 
bà, Thân phụ của Pháp hữu vãng sanh cõi “Tam Thập 
Tam Thiên”, xin được chúc mừng” 

 
Bấy giờ Ngài Địa Tạng vui cười bảo: 

  
 “Chúng ta hãy khởi hành đi thăm viếng “Vô 
Gián Địa Ngục” xong rồi Pháp hữu cùng Bãn vương 
phải dự đại pháp hội ở Cực Lạc quốc” 
 
 Các Đồng tử, Đồng nữ trương Bão cái và 
phướng dẫn đầu.  Ngài Địa Tạng và Bần ni theo sau 
kế tiếp là Thập Điện Minh Vương, Phán Quan, Hắc 
Bạch Sứ Giả, Quan Nhân và Ngưu Đầu Mã Diện.  Con 
đường vào Địa Ngục vô gián chỉ có một con đường 
độc đạo đen tối và Âm khí giá lạnh.  Nhờ sức Hào 
quang của Ngài Địa Tạng và Bần ni tỏa sáng nên cảnh 
vật sáng như ban ngày.  
 
 Đi chẳng bao lâu, Bần ni thấy phía trước có một 
Ngục thành bằng toàn sắt đen bóng. Trên những ngục 
thành Âm khí tỏa ra mù mịt làm đen tối cả bầu trời.  
 
 Khi Ngài Địa Tạng Bồ Tát và Bần ni sắp tiến 
vào cửa Ngục thì bên trong có rất đông các vị Quỷ 
vương tiến ra tiếp đón.  Bần ni đếm thầm thấy có tất 
cả 34 vị Quỷ vương.  Dẫn đầu là một vị Quỷ vương 
trên đầu có cái sừng cao khoãng hai gang tay và chóp 
đỉnh cong về phía trước. Các vị Quỷ vương này đều 
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bận trang phục quan nhân, tùy theo cấp bậc mà đội 
mão bạc, đồng, vàng, ngọc, san hô, mã não. 
 
 Các Quỷ vương nầy tiến đến trước mặt Ngài 
Địa Tạng và Bần ni, quỳ xuống đãnh lễ:  
 
 “Chúng Quỷ vương xin tham bái kính lễ Địa 
Tạng Tạng Vương và Đại Sĩ” 
 
 Ngài Địa Tạng và Bần ni đều đưa tay và đỡ 
từng vị Quỷ vương đứng dậy.  
 
 Ngài Địa Tạng giới thiệu với Bần ni từng tên 
của các vị Quỷ vương và đến vị Quỷ Vương mặc quan 
bào đội mão bằng ngọc xanh biếc, Địa Tạng Vương 
nói:   
 

“Bỗn Vương giới thiệu đến Đại Sĩ vị nầy là chủ 
mạng Quỷ vương, nhiệm vụ chánh yếu là cai quản về 
tuổi thọ của người nơi cõi ta bà nầy.  Làm lợi ích rất 
nhiều cho sanh chúng nên được Đức Thế Tôn thọ ký 
trong tương lai sẽ thành Vô Thượng Chánh Đẵng 
Chánh Giác Phật hiệu là:  Vô Tướng Như Lai” 

 
 Bần ni chấp tay cung kính:   
 

“Lành thay, từ lâu Bần ni đã nghe danh vị chủ 
mạng Quỷ vương nầy, lòng từ tâm của Quỷ vương 
được chư Thiên nhân nhắc nhở” 

 
 Vị chủ mạng Quỷ vương quỳ xuống đãnh lễ 
Bần ni: 
 
 “Bạch Đại Sĩ! Công đức của con so với Ngài 
như sông rạch so với biễn cả.  Danh hiệu của Ngài từ 
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muôn kiếp được chúng sanh ngưỡng mộ và cung kính 
cúng dường.  Hôm nay Ngài đến tham quan Địa Ngục 
là đại hồng phước cho chúng con và tội nhân nơi cõi 
Âm nầy.” 
 
 Ngài Địa Tạng Vương lên tiếng:   
 

“Mời tất cả chư Quan và Đại Sĩ thăm viếng Địa 
Ngục vô gián thứ Nhất” 

 
  Bấy giờ tất cả Quỷ Vương đứng hai bên 

nhường đường cho Đồng tử, Đồng nữ mang Bão cái 
và phướng đi trước dẫn đường.  Chẳng bao lâu Bần 
ni nhìn thấy Tấm bãng rất to, trên có viết Ba chữ màu 
đỏ hồng quang lóng lánh:  “Ngũ Vô Gián” 
 
 Ngài Địa Tạng và Bần ni bước chân vào trong 
thành vị Quỷ vương tên Vô Độc bước ra thưa: 
  

“Kính ngài Địa Tạng Vương và Đại Sĩ đây là 
Ngũ Vô Gián Địa Ngục, chu vi Địa Ngục nầy khoảng 
Tám muôn dặm.  Trong thành nầy chia ra Năm nơi 
khác nhau để giam giữ tội nhân” 
 

Bần ni hỏi Quỷ vương: 
 
 “Tại sao gọi là Ngũ Vô Gián và sự hành hình 
của tội nhân như thế nào?” 
 

Quỷ vương Vô Độc chấp tay thưa: 
 
 “Kính bạch Đại Sĩ!  Địa Ngục Ngũ Vô Gián là do 
nghiệp ác chúng sanh cõi ta Bà gây tạo, nên phải chịu 
quả báo.  Sau khi mạng chung đi vào các Địa Ngục 
nầy chịu những hành phạt chính thân khẩu ý mình gây 
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ra. Có Năm hạng người trên nhân gian chuyên làm 
các nghiệp ác mà chiêu cảm ra Địa Ngục nầy:  
 

1.  Chúng sanh trên nhân gian là do tinh Cha 
huyết Mẹ tạo thành thân tướng.  Khi trưởng thành 
không trả ân sanh nặng đẻ đau, ba năm bú mớm.  
Thấy mình được quyền thế giàu sang sanh tâm bất 
hiếu, thường chưởi Cha mắng Mẹ và sau cùng phạm 
vào tội sát hại Cha Mẹ. 
 

2.  Chúng sanh có lòng ác, không biết tôn giáo 
là nơi dạy chúng sanh tiến hóa, tùy hạnh nghiệp lành 
mà sanh các cõi người hoặc trời.  Thường ỷ quyền 
thế, sức mạnh giàu sang hũy nhục Tam Bảo, quăng 
vung vãi Kinh Đại Thừa và nặng hơn làm thân Phật, 
thân A La Hán bị thương chảy máu. 

 
3.  Chúng sanh cõi Ta Bà quen nghiệp ác, ỷ 

quyền chức xâm phạm của thường trụ và làm ô phạm 
các Tăng Ni. Ngoài ra còn sanh tâm dâm loạn trong 
chốn Chùa chiền. 

 
4.  Chúng sanh ngũ dục cõi đời chưa đoạn vô 

minh tâm chưa dứt trừ giả làm Thầy Sa Môn, uống 
rượu ăn thịt, phạm sắc giới lợi dưỡng của thường trụ 
và dối gạt chúng sanh hàng bạch y.  

 
5.  Chúng sanh vì vô minh không biết tài vật 

của Chùa do các người tích đức phùng thiện dâng 
cúng vào để phát huy Tam Bảo.  Những chúng sanh 
nầy tham lợi, sanh tâm trộm cắp các tài vật nầy để 
nuôi thân mình. 
 

Quỷ Vương nói tiếp:   
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“Tất cả Năm loài chúng sanh cõi Ta Bà phạm 
các điều ác trên, khi lâm chung các linh hồn không 
qua phũ Đông Nhạc Đế Quân chờ phân xử mà họ đọa 
ngay vào Ngũ Vô Gián Địa Ngục.” 

 
Bần ni chấp tay thở dài:   
 
“Nguyện Mười Phương Chư Phật gia hộ để tất 

cả chúng sanh không phạm vào các tội nầy để chịu 
các hành phạt quá đau khổ” 

 
Quỷ Vương thưa tiếp:   
 
“Đó là những nghiệp ác chúng sanh gây tạo tự 

mình phải trả.  Bây giờ con xin thưa với Đại Sĩ về sự 
hành hình nơi Ngũ Vô Gián”: 

 
1.  Sự hành hình trong Địa Ngục Vô Gián rất là 

đau khổ.  Tội nhân ngày đêm bị trừng phạt cả ngày lẫn 
đêm không có giây phút ngưng nghỉ. 

 
2.  Thân người tội khi thọ tội nằm chật cả Ngục 

và luôn chịu những hõa nghiệp đốt thân tâm ngày 
cũng như đêm. 

 
3.  Thức ăn của người tội đói thì uống nước 

đồng nấu sôi lên, ăn thì toàn những hòn sắt nung đỏ 
nóng bõng. Thân thế luôn bị các loài Ngưu Đầu Mã 
Diện dùng chĩa, kiếm, dao đâm chặt vào thân thành 
trăm ngàn mãnh vụn.   Phút chốc hoàn thận lại và tiếp 
tục bị hành phạt, trăm ngàn kiếp không lúc nào dừng 
sự đau khổ và sự hành hình. 
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4.  Tất cả mọi chúng sanh, khi gây nghiệp ác thì 
chiêu cảm đọa vào Địa Ngục này không phân biệt các 
hạng người ở cõi nào.  

 
Tám bộ Quỷ Thần, Thiên Tiên, chúng sanh khi 

nghiệp đã thành hình thì lập tức thấy thân hình đọa 
vào Địa Ngục Vô Gián.  Và tất cả đồng chịu chung nỗi 
đau khổ trừng phạt giống nhau. 

 
5.  Khi chúng sanh đả đọa vào Vô Gián Địa 

Ngục rồi thì trăm ngàn kiếp; thân thể bị hành phạt 
muôn lần chết, muôn lần sống lại.  Muốn cầu dừng 
nghỉ giây phút chẳng được, chỉ khi nào tội nghiệp tiêu 
hết thì sự hành phạt mới hết. 

 
Bần ni nghe Quỷ Vương nói xong lòng thương 

xót chúng sanh làm hai dòng lệ chảy dài trên đôi má.   
 
Ngài Địa Tạng nhìn Bần ni rồi thở dài: 
 
“Nghiệp ác chúng sanh quá nặng, Bãn Vương 

hiện thân nơi cõi nầy vô lượng nghìn muôn kiếp mà 
vẫn không hóa độ hết được” 

 
Tất cả Thập Điện Đế Quân, Phán Quan, Hắc 

Bạch Sứ Giã cùng các Quỷ vương cúi đầu thương 
cảm khi Ngài Địa Tạng và Bần ni tiến vào cửa ngục 
thứ Nhất.  Cảnh vật ở đây làm Bần ni kinh hoàng 
thương tâm. 

 
Trên một thiết sàng vô số thân người tội khẵng 

khiu thân thể cháy đen.  Có người hai tròng mắt là hố 
sâu thẫm bỡi bị ó sắt móc mắt ăn.  Có thân bị Quỷ 
dùng cưa sắt cưa thành nhiều mãnh.  Có tội nhân 
bụng bị móc ra lòi ngũ tạng lục phũ do loài chó sắt, 
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kên kên sắt.  Có tội nhân đang bị rắn sắt ngoạm đầu, 
thân họ vẫy dụa trong rất đau đớn.  

 
Những chúng sanh nầy đang kêu khóc rên la 

thảm thiết, khi họ thấy ánh Hào quang từ thân Ngài 
Địa Tạng và Bần ni tỏa sáng, họ phát lên những tiếng 
vui mừng: 

 
“Đức Địa Tạng và một vị Bồ Tát ở Tây Phương 

đến thắm viếng” 
 
Bấy giờ thân của tội nhân hoàn lại hình hài, họ 

tranh nhau hòa nhập vào Hào quang của Ngài Địa 
Tạng và Bần ni. 

 
Bấy giờ có một âm thanh vang dội trong ngục: 
 
“Hôm nay có Địa Tạng Vương và Bồ Tát đến 

viếng thăm, tất cả tội nhân được nghỉ một ngày” 
 
Trên môi các tội nhân nở nụ cười sung sướng.  

Bọn họ chấp tay hướng về Địa Tạng và Bần Ni đãnh 
lễ: 

 
“Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát” 
“Nam Mô Thanh Tịnh Hải Tạng Bồ Tát” 
 
Tiếng họ vui mừng vang vọng trong ngục thất.  

Lòng Bần ni vô cùng thương xót chấp tay niệm Phật: 
 

 “Kính lạy Tam Thế Phật, Đức A Di Đà Từ Tôn 
xin từ bi phóng quang an ũi thủ hộ cho các tội nhân 
đang thọ hình nơi đây tiêu diệt vô gián trọng tội.” 
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 Sự cầu nguyện của Bần ni vừa dứt, trong hư 
không vô lượng Hoá Phật từ mười phương tụ hội và 
những ánh Hào quang tua tũa phóng ra soi vào mình 
các tội nhân đang có mặt trong Ngục thất.  Bần ni thấy 
gương mặt các tội nhân rạng rỡ khác thường.  Họ hòa 
mình vào ánh Hào quang, miệng họ phát ra lời cám 
ơn nồng hậu.  
 
 Bấy giờ, có một vị Quỷ vương cai quản Ngục 
thất nầy đến trước mặt Bần ni quỳ xuống đãnh lễ và 
bạch rằng: 
 
 “Hôm nay có Bồ Tát giá lâm, chúng con và các 
tội nhân được ngơi nghỉ một ngày.  Cửa Ngục nầy, 
quanh năm suốt tháng sự hành hình và khổ sở không 
hề dứt. Chúng con rất mệt và chúng tội nhân bị hành 
hình chịu quá nhiều đau khổ.  Chúng con vô cùng 
thương xót, nhưng vì nhân quả nghiệp lực chúng con 
không thể dừng tay để họ nghỉ ngơi được.  Nơi đây 
chúng con và các tội nhân đều ước mong chư Đại Bồ 
Tát mười phương thương tưỡng quang lâm đến ngục 
thất nầy để chúng con và tội nhân được ngơi nghỉ một 
ngày.” 
 
 Những lời nói đầy chân tình của vị Quỷ vương 
làm Bần ni vô vàn thương xót và nước mắt chan hòa 
trên gương mặt. 
 
 Bần ni gọi vị Quỷ vương cai quản ngục và hỏi:   
 
 “Tại sao các tội nhân nơi đây bị cưa xẽ, đâm 
chém, ó sắt mổ mắt, rắn sắt ngoạm đầu, trong rất 
thãm thương như vậy?” 
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 Vị Quỷ  Vương chấp tay cung kính cúi thấp đầu 
thưa rằng: 
 
 “Kính bạch Bồ Tát!  Chúng tội nhân trong Ngục 
nầy khi xưa còn trên dương thế họ rất giầu sang, danh 
to nên đâm ra hống hách, hiếp đáp người cô thế, dùng 
lời lẻ bất tịnh mắng nhiếc Cha Mẹ.  Có khi vì giử địa vị 
tối cao và danh tiếng cho mình mà nhẫn tâm ra tay sát 
hại Cha Mẹ.” 
 
 Những người nầy họ quên hết sự hiếu thảo, 
quên công ơn mang nặng đẻ đau của Cha Mẹ, do đó 
luật nhân quả tuần hoàn không thể tha thứ cho những 
kẻ thất nhân ác đức bất hiếu.  Khi lâm chung lập tức 
họ bị Hắc Bạch Sứ Giã cùng Ngưu Đầu Mã Diện đến 
bên giường dùng câu móc nhọn móc vào đầu kéo đi 
vào phũ Đông Nhạc Đế Quân.  Tại đây họ được xét 
xử và bị lưu đày vào vô gián Địa Ngục.  
 
 Nghe đến đây Bần ni không ngăn được dòng lệ 
thương xót cho chúng sanh vì vô minh danh lợi mà nỡ 
ra tay tàn sát cả Cha Mẹ người đã có công ơn sanh ra 
thân mình. 
 
 Bất giác Bần ni chấp tay:   
 

“Xin nguyện cho tất cả chúng sanh luôn hiếu 
thảo cùng Cha Mẹ để tránh được tội đọa vào Vô Gián 
Địa Ngục nầy.” 
 
 Ngài Địa Tạng đứng bên cạnh Bần ni, Ngài 
chấp tay nguyện cầu cho tất cả tội nhân nơi đây sớm 
được tiêu diệt tội để sanh vào cảnh giới thiện lành.  
Ngài Địa Tạng cầu nguyện xong Ngài quay sang Bần 
ni: 
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 “Mời Pháp hữu tham quan đến cửa Ngục Vô 
Gián thứ Hai.” 
 
 Nói xong Ngài Địa Tạng và các Quỷ vương, Đế 
Quân đi trước, Bần ni nối gót theo sau.  Đi khoảng Ba 
phút Ngài Địa Tạng và Bần ni đến trước cửa Ngục thứ 
Hai. Ngục thứ Nhất và thứ Hai cách nhau một vách 
tường sắt rất dầy. 
 
 Trong Ngục nầy tội nhân rất đông, trong Ngục 
là một hồ máu rộng lớn vô cùng.  Tất cả tội nhân đều 
lội trong biễn máu này.  Mỗi lần họ gần đến bờ hồ đều 
bị các Quỷ đầu trâu mặt ngựa dùng dùi sắt hơ nóng 
đỏ hoặc chĩa ba đâm vào mặt vào mình hất văng ra 
xa.  Mỗi lần như thế tội nhân gào thét khủng khiếp. Vì 
bị đâm vào mắt, tai, mũi, lưỡi gây ra nỗi đau đớn vô 
cùng.  Khi họ gào thét thì nước máu tràn ngập đầy 
bụng họ.  Trong hồ máu nầy có những chúng sinh vật 
rất quái lạ, mình rắn đầu người, mình lăn quăng đầu 
cá sấu.  Những loài quái vật nầy thi đua cắn xé và 
dùng răng nanh bén nhọn rạch toạt tội nhân và chúng 
thi nhau ăn ruột gan, tim phổi người tội một cách thích 
thú. Trên bờ hồ thì các Quỷ ngục ngồi coi cười vui 
thích. 
 
 Cảnh tượng vô cùng khủng khiếp dã man.  Tâm 
Bần ni không khỏi xúc động thương xót.  Khi Ngài Địa 
Tạng Vương  và Bần ni đến bên hồ máu thì tất cả Quỷ 
Đầu Trâu mặt ngựa đều bỏ giáo mác cung kính quỳ 
xuống đãnh lễ và các tội nhân được hoàn thân lành 
lặn.  Họ thi nhau lội thật nhanh vào bờ hồ để được 
tắm ánh Hào quang của Ngài Địa Tạng và Bần ni. 
 
 Gương mặt các tội nhân hân hoan vui thích 
luôn miệng niệm: 
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 “Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát” 
 
 Ngài Địa Tạng đưa mắt từ bi nhìn họ và bảo:     
 
 “Hôm nay có Bồ Tát Thanh Tịnh Hải Tạng 
quang lâm, các ngươi nên miệng danh hiệu của Ngài 
để được thoát khổ” 
 
 Các tội nhân đưa mắt nhìn về phía Bần ni với 
vẻ mặt đứa con thơ đang chờ Mẹ ban phát quà bánh. 
 
 Tất cả bọn tội nhân nghe lời Ngài Địa Tạng Bồ 
Tát miệng họ niệm lớn:  
 
 “Nam Mô Thanh Tịnh Hải Tạng Bồ Tát! Xin từ bi 
cứu khổ cứu nạn cho chúng con” 
 
 Tiếng họ niệm danh hiệu vang vọng trong ngục 
thất. 
 
 Một vị Quỷ vương cai quản ngục, sau khi đãnh 
lễ Bồ Tát Địa Tạng và Bần ni xong, vị nầy đứng lên nói 
to: 
 
 “Hôm nay có Đại Sĩ Bồ Tát từ Phương Tây đến 
thăm quan Địa Ngục nầy, tất cả Quỷ tốt và tội nhân 
được ngơi nghỉ một ngày.”  Vị Quỷ vương nói xong 
đến đãnh lễ Bần ni thưa rằng: 
 
 “Kính bạch Bồ Tát!  Ngục nầy chứa rất đông 
các tội nhân.  Những người nầy, khi còn sống trên 
nhân gian, lòng của họ ngã mạng cống cao, không có 
lòng tin ở trời Phật Quỷ thần, họ có lời lẻ bất kính thô 
tục với người tu hành, khinh chê các Đạo giáo họ chủ 
trương vô Thần, vô Tôn giáo, chết là hết không có 
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nhân quả chi phối.  Vì vậy, mà không việc ác nào họ 
không nhúng tay. Nhiều khi vì quyền lợi riêng họ còn 
sát hại các bậc Thánh.  Do nghiệp duyên nầy khi lâm 
chung, họ bị Hắc Bạch Sứ Giã và các Quỷ vương đem 
vòng sắt nướng đỏ buộc vào cổ dẫn đi.  Hồn tội nhân 
nầy qua phũ Đông Nhạc luận tội trong một tuần lễ và 
sau đó bị đày vào Ngục máu này.” 
 
 Ngài Địa Tạng đến bên Bần ni: 
 
 “Pháp hữu!  Chúng ta nên dùng tâm Đại từ bi 
làm giãm tội cứu khổ cho họ.”   Nói xong thân Ngài 
bay bỗng lên và thân Bần ni cũng bay bỗng lên hư 
không. 
 
 Khi Ngài Địa Tạng và Bần ni an trụ trên hư 
không, Ngài Địa Tạng nói với Bần ni: 
 
 “Pháp hữu nên dùng từ bi chân muội quang để 
cứu khổ các tội nhân nầy.” 
 
 Bấy giờ Bần ni khởi lòng từ bi thương xót.  
Chung quanh Bần ni nhiều Hoá Phật bay quanh và 
Hào quang từ những Hoá Phật nầy phóng ra muôn 
ngàn ánh sáng rực rỡ bao trùm cả hồ máu.  Bọn tội 
nhân tranh nhau tắm ánh Hào quang nầy, gương mặt 
họ hiện ra vẻ an vui hoan hỷ.  Khi thấy tất cả tội nhân 
đều được tắm mình trông ánh Hào quang, Ngài Địa 
Tạng và Bần ni hạ thân trở về chốn cũ. 
 
 Ngài Địa Tạng nhìn Bần ni và nói: 
 
 “Pháp hữu! Thời giờ không còn nhiều mời Pháp 
hữu tham quan cửa Ngục thứ Ba” 
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giác lệ từ bi tuôn rơi trên mắt.  Một vị Quỷ vương 
bước đến đãnh lễ Ngài Địa Tạng và Bần ni thưa rằng: 
 
 “Kính bạch Bồ Tát từ bi! Cửa ngục của chúng 
con chứa toàn tội nhân gây toàn nghiệp ác.  Trong lúc 
sống trên cõi trần, bọn người nầy buôn thần bán 
thánh, lọc lừa xâm phạm chiếm đoạt của thường trụ 
Tam Bảo, say mê sắc dục, lòng tà tâm không chừa 
những người đã xuất gia tu hành.  Bọn người nầy làm 
ô uế chổ già lam thanh tịnh. Do nghiệp ác nầy lúc lâm 
chung, hơi thở vừa dứt thì thần hồn họ lập tức rơi vào 
Vô Gián Địa Ngục thứ Ba.  
 
 Bỡi trên trần thế bọn họ làm điều trái ngược với 
Đạo lý luân thường nên khi vào ngục nầy, quanh năm 
suốt tháng mình đầu bị treo ngược và thức ăn của họ 
là những hoàn sắt nóng khi ăn vào ruột gan đều cháy 
phõng đau đớn khổ sở vô cùng.” 
 
 Bần ni nghe xong lòng vô cùng thương xót bọn 
tội nhân kia vì không hiểu nhân quả nên ngày nay mới 
phạm tội đáng thương nầy. 
 

Bần ni chấp tay cầu nguyện: 
 

 “Kính lạy Tam Thế Thập Phương chư Phật từ 
bi phóng Quang làm tiêu tội vô minh cho họ” 
 
 Bấy giờ Ngài Địa Tạng Bồ Tát, tay cầm hạt bửu 
châu tung lên hư không.  Từ bửu châu nầy có những 
Hào quang mát lạnh phóng ra, làm tắt tất cả lữa đang 
cháy trong ngục thất.  Chúng tội nhân tranh nhau đuổi 
bắt hoà mình trong ánh sáng nhiệm màu nầy. 
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 Sau khi dùng bửu châu phóng quang cứu độ 
cho tội nhân xong, Ngài Địa Tạng quay sang Bần ni 
nói: 
 
 “Pháp hữu, chúng ta còn nhiều việc phải làm, 
mời Pháp hữu tham quan cửa Ngục Vô Gián thứ Tư” 
 
 Nói xong Ngài Địa Tạng mĩm cười đưa tay mời 
Bần ni đi về hướng cửa Ngục thứ Tư.  Đường đến 
cửa Ngục thứ Tư không bao xa, nhưng đường đi rất 
nóng. Người phàm nhân đi trên đất nầy, thân thể sẽ bị 
thiêu đốt cháy đen ngay. 
 
 Quanh cảnh cửa Ngục thứ Tư rất kinh hoàng. 
Vô số tội nhân quần áo bị cháy hết vì bị bọn Quỷ sứ 
trói hai chân và hai tay vào trong cột đồng.  Bên trong 
lữa cháy hừng hực, thân tội nhân vừa chạm cột đồng 
nầy nghe một tiếng “xèo” rất lớn hoà với tiếng kêu la 
thãm thiết.  Thế là thân tội nhân cháy thiêu ngay tức 
khắc.  Sau đó vài giây tội nhân hoàn thân lại như cũ 
và tiếp tục bị hành hình.   
 
 Khi Ngài Địa Tạng Vương và Bần ni tiến vào 
Ngục thất, tất cả Quỷ vương và tiểu Quỷ đều tiến ra 
quỳ lạy: 
 
 “Chúng thần cung nghinh Nhị vị Bồ Tát giá lâm! 
Chúng thần và tội nhân nhờ ân đức Hai Ngài nên 
được nghỉ ngơi ngày hôm nay, chúng thần vô cùng tri 
ân Nhị vị Bồ Tát.” 
 
 Ngài Địa Tạng và Bần ni đưa tay đỡ các Quỷ 
vương và tiểu Quỷ đứng dậy. 
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 Bần ni sau khi nhìn xong cảnh trạng đau 
thương trong ngục thất, Bần ni mới hỏi vị Quỷ vương 
cai quản: 
 

“Tội nhân ở đây mang tội nghiệp gì mà bị hành 
hình thê thãm và khủng khiếp quá?” 
 
 Vị Quỷ vương chấp tay bạch: 
 
 “Thưa Bồ Tát, chúng tội nhân trong ngục nầy là 
những người trên dương thế, lòng trần chưa dứt, họ 
giả danh tu để lợi dưỡng, tuy xuất gia tu hành mà 
miệng vẫn ăn mặn, uống rượu, sắc dục không chừa, 
lén lúc làm việc dâm ô trong cửa chùa.  Họ giỏi che 
dấu dối gạt hành bạch y để được cung phụng vật chất 
ăn uống.  Họ hủy báng cả Tam Bảo, chê những người 
tu hành chân chánh là chấp tướng, chấp giới, phải 
hành như họ mới thật sự thoát khỏi cố chấp. 
 
 Do bởi nghiệp ác nầy khi họ lâm chung, hơi thở 
vừa dứt thì bị Thiên Lôi Điễn Mẫu đánh vỡ đầu và rơi 
vào địa ngục thứ Tư nầy.” 
 
 Tâm Bần ni vô cùng thương xót bỡi chúng sanh 
tâm quá vô minh gây nhiều tội ác, hủy phạm chánh tín 
nên bị nhân quả chi phối.  Ngày nay vào ngục nầy 
trong vô lượng kiếp không biết lúc nào ra khỏi. 
 
 Bần ni nhìn Ngài Địa Tạng và hỏi: 
 
 “Làm sao cứu độ được những chúng sanh 
đáng thương nầy?” 
 
 Ngài Địa Tạng trả lời: 
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 “Nầy Pháp hữu, tội nghiệp nầy do thân, khẩu, ý 
của họ sanh ra. Nên khi họ phát nguyện ăn năn và 
cứu độ chúng sanh thì nghiệp nầy mới chấm dứt và 
họ được sanh về nhân gian.  Bằng ngược lại họ không 
phát nguyện được điều nầy thì vô lượng kiếp khó 
thoát khỏi.” 
 
 Bần ni nghe xong chấp tay: 
 
 “Xin Thập Phương Đạo Sư phóng quang thủ hộ 
và cứu khổ cho họ” 
 
 Bấy giờ trên không trung vô lượng các Hóa 
Phật từ mười phương bay đến, từ thân hình các vị 
Hóa Phật nầy phát ra muôn ngàn ánh Hào quang rực 
rỡ soi thấu qua nóc Ngục thất, chiếu rọi đến các tội 
nhân đang thọ khổ.  Những tội nhân nầy, khi nhận 
những ánh Hào quang từ thân Hoá Phật, thân họ 
hoàn toàn lại như cũ và trên thân họ có quần áo hiện 
ra che thân thể.  Tất cả tội nhân hướng về Bần ni và 
đãnh lễ, miệng họ nỡ nụ cười sung sướng: 
 
 “Chúng con đội ân đức Bồ Tát cứu khổ” 
 
 Họ nói ấp a ấp úng nghe rất tội nghiệp, Bần ni 
xúc động giọt lệ từ bi dâng trào. 
 
 Ngài Địa Tạng mĩm cười nhắc khéo: 
 
 “Pháp hữu đừng bi lụy thái quá còn Địa Ngục 
thứ Năm, mời Pháp hữu tham quan” 
 
 Nóí xong thân Ngài bay bỗng về hướng Ngục 
thất, Bần ni cất thân bay theo.  Chẳng bao lâu Ngài 
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Địa Tạng Vương và Bần ni hạ thân xuống Địa Ngục 
Vô Gián thứ Năm.   
 
 Địa Ngục thứ Năm nầy rộng lớn vô cùng, hơi 
lạnh xông thấu ngàn trùng.  Một vị Quỷ vương tiến ra 
theo sau là vô số tiểu Quỷ đều quỳ xuống đãnh lễ Ngài 
Địa Tạng Bồ Tát và Bần ni:  
 
 “Chúng thần đãnh lễ Nhị vị Bồ Tát giá lâm!  
Chúng con và tội nhân tri ân công đức nầy, nhờ Nhị vị 
đến đây nên chúng thần và tội nhân được nghỉ một 
ngày” 
 
 Ngài Địa Tạng khoát tay cho bọn Quỷ đứng dậy 
và Ngài cùng Bần ni đi thẳng vào trong Ngục thất. 
 
 Trong Ngục thất nầy chứa toàn hàn băng lạnh 
giá.  Các tội nhân thân thể xám xịt.  Bọn họ nằm úp 
mặt vào tãng băng, bên trên tãng băng có nhiều quái 
vật lạ lùng lông trắng như tuyết, răng nanh bén nhọn, 
móng vuốt sắt bén, xé xác người tội ra ăn ngon lành.  
Khi quái vật ăn xong, vài giây sau thân tội nhân hoàn 
hình như cũ và tiếp tục thọ hình. 
 

Ngài Địa Tạng Vương bước đến trước mặt Bần 
ni và nói rằng: 
 
 “Đây là Ngục thứ Năm trong Vô Gián Địa Ngục.  
Tất cả tội nhân ở đây khi còn sống trên dương thế 
thường ỷ vào sức mạnh quyền huy đuổi các chư Tăng 
Ni chiếm đoạt sỡ hữu chùa và thiền viện.  Ngoài ra họ 
còn dùng lời bất tịnh chia rẽ tăng chúng làm cho lục 
hoà của tăng chúng sức mẻ rạn nức.  Do hạnh nghiệp 
ác này khi lâm chung, hơi thở vừa dứt thì thần hồn họ 
đọa vào Ngũ Vô Gián Địa Ngục ngay lập tức. 

 - 46 -



        Cöïc Laïc Di Luaän Ñaïo              
 
 Lúc bấy giờ, có một vị Quỷ vương đưa một tội 
nhân thân hình gầy guộc nứt nẽ vì giá lạnh đến trước 
mặt Ngài Địa Tạng Vương và Bần ni, cả hai đều quỳ 
xuống và Quỷ vương bạch rằng: 
 
 “Kính bạch Hai vị Đại Bồ Tát! Tội nhân này tên 
là Cao Thiên Xương, một bá hộ giàu sang đời nhà 
Tùy. Người nầy mới đầu phát tâm tu hành dõng mãnh, 
bỏ bạc tiền ra xây dựng chùa chiền thỉnh chư Tăng trụ 
trì, sau vì bè phái danh lợi nên dùng lời bất tịnh hủy 
báng vị Tăng trụ trì, dùng thị phi chia rẽ làm những 
Phật tử lòng tin chưa đầy đủ thất vọng bỏ chùa không 
tu nữa.  Vị nầy dùng tiền tài thế lực kiện thưa lấy chùa 
lại làm tiệm bán áo lông thú đắt tiền cho các tiểu thư 
và công tử con vua chúa và quan lớn thời bấy giờ.  
Bởi nghiệp ác quá mạnh, nên trang viện của y đã bị 
chư Quỷ thần thiêu đốt cháy sạch tất cả. Vì tiếc của, y 
đã bị đứng tim và qua đời.  Thần hồn lập tức bị rơi vào 
Địa Ngục Ngũ Vô Gián ngay.  Tính đến nay đả trãi qua 
mấy ngàn năm mà tội nhân này mãi chịu hành hình, 
chịu nhiều đau khổ không giây phút nào ngừng dứt. 
 
 Người tội bấy giờ ngẩn mặt lên chấp tay cung 
kính thưa rằng: 
 
 “Kính lạy Hai vị Bồ Tát, tâm con quá vô minh, 
lòng tham vô đáy, không biết cõi đời là vô thường, 
thiện ác báo ứng ngay trước mắt nên con mới gây ra 
bao tội ác.  Nay lòng con rất ăn năn, hổ thẹn kính lạy 
các Thánh đại từ, đại bi cứu cho con thoát khỏi cảnh   
đau khổ cùng cực nơi đây.” 
 

Nói xong tội nhân ôm mặt khóc nức nỡ lòng 
Bần ni thương xót vô cùng, Bần ni nói: 
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“Nếu con muốn thoát khỏi cảnh Địa ngục nầy, 
nên phát tâm sám hối các tội lỗi của con đả gây ra từ 
quá khứ, một lòng thanh tịnh niệm danh hiệu Đức A Di 
Đà Thế Tôn và Tam Thế Chư Phật Mười Phương, 
ngoài ra con phải khởi lòng từ bi gánh vác mọi khổ 
nạn chúng sanh, thì tội lỗi con sẻ diệt ngay và con sẻ 
sanh vào cảnh giới của nhân và thiên.” 

 
 Tội nhân nghe xong chấp tay nhắm mắt niệm: 
 
 “Nam Mô A Di Đà Phật cùng Tam Thế Chư 
Phật từ bi cho con được sám hối tội lỗi và con nguyện 
các tội nhân nơi đây đều thoát khổ, con xin gánh vác 
tất cả tội lỗi của họ.” 
 
 Lời phát nguyện của tội nhân vừa dứt, trên hư 
không vang ra tiếng lớn “Lành thay, lành thay! Cao 
Thiên Xương do chí tâm sám hối, nguyện gánh mọi tội 
lỗi của tội nhân nơi đây, đây chín là tâm của Bồ Tát 
nên tất cả tội đọa vào Ngũ Vô Gián được tiêu trừ, 
sanh trở lại nhân gian làm lợi ích cho chúng sanh. 
 
 Ngài Địa Tạng mĩm cười hoan hỷ cùng Bần ni 
bay lên hư không trụ giữa Ngục băng lạnh, dùng tâm 
lực đại từ bi chú nguyện.  Hào quang từ thân Ngài và 
Bần ni phát ra chiếu sáng soi đến thân mọi tội nhân 
trong địa ngục nầy. 
 
 Gương mặt của các tội nhân vô cùng hoan hỉ, 
tất cả quỳ xuống niệm: 
 
 “Nam Mô A Di Đà Phật” 
 “Nam Mô Thập Phương Đạo Sư” 
 “Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát” 
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 “Nam Mô Thanh Tịnh Hải Tạng Bồ Tát” 
 
 Âm thanh reo vui cung kính vang rền trong 
ngục thất.  Các tội nhân nhờ công đức niệm Phật nầy 
một số sanh nhân gian ngay lập tức.  Bần ni nhìn thấy 
Cao Thiên Xương được Đồng tử và Đồng nữ đưa đi 
thọ sanh cõi nhân gian. 
 
 Đây là một điều rất kỳ diệu, Ngài Địa Tạng biết 
Bần ni đang ngạc nhiên vì một số tội nhân được hết 
tội và sanh lại nhân gian rất đông Ngài từ bi giải thích: 
 
 “Nầy Pháp hữu! Các tội nhân khi bị đọa lạc vào 
Vô Gián Địa Ngục thì vô lượng kiếp bị hành hình 
không ngừng dứt.  Do đó lòng họ rất đau khổ, họ sợ 
hãi mọi cảnh trạng hành hình, tâm không được thanh 
tịnh để niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng.  Nghiệp ác 
nầy do họ tạo ra nên phải trả cho đến bao giờ sạch 
dứt mới được thọ sanh.  Nhưng một điều kỳ diệu là tội 
nhân nào phát nguyện Bồ Đề tâm, nguyện vì chúng 
sanh chịu khổ, thì lập tức nghiệp lực vô gián họ dứt 
sạch, và được Đồng tử và Đồng nữ cung nghinh đi thọ 
sanh ngay.  Những tội nhân không có lòng phát 
nguyện đó nhờ tâm lực của vị Bồ Tát vừa phát nguyện 
được ngơi nghỉ nhiều ngày nơi cõi Địa Ngục Vô Gián. 
 
 Bần ni chấp tay: 
 
 “Nhờ Ngài, Bần ni mới vào được Địa Ngục nầy 
chứng kiến nhiều cảnh trạng quá thương tâm đau xót.  
Nguyện Mười Phương Đạo Sư Phóng Quang thủ hộ, 
an ũi cho những chúng sanh đáng thương nầy.”   
 
 Ngài Địa Tạng nhắm mắt chấp tay nhập định 
chú nguyện, và Ngài quay sang nói với Bần ni: 
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 “Pháp hữu đã mất nữa ngày thăm viếng Địa 
Ngục Vô Gián rồi! Xin mời Pháp hữu quay gót về lại 
Tuý Vân Cung Đại Điện” 
 
 Ngài nói xong quay gót trở ra, Đồng tử và Đồng 
nữ trương phướng Bão cái dẫn đường.  Bần ni theo 
bên cạnh Ngài, phía sau là Thập Điện Diêm Quân, lục 
Phán Quan, Thôi Phán Quan và bọn Ngưu Đầu Mã 
Diện theo thứ tự mà tiến về Tuý Vân Đại Điện. 
 
 Vào đến Đại Điện, Ngài Địa Tạng mời Bần ni 
ngồi vào Bão toà thứ Tư và các Diêm quân theo thứ 
lớp mà ngồi dọc theo hai bên Đại Điện.  Ngài Địa Tạng 
gọi Đồng nữ dâng trà cho Bần ni và tất cả mọi người 
đang có mặt, Địa Tạng Vương nói: 
 
 “Mời Pháp hữu và các quan khanh dùng ly trà, 
sau hơn nữa ngày các quan khanh đã hộ giá Bãn 
Vương và Bồ Tát Thanh Tịnh Hải Tạng viếng thăm 
Ngũ Vô Gián Địa Ngục” 
 
 Bần ni hai tay cầm chun trà: 
 
 “Xin mời Địa Tạng Bồ Tát cùng các Diêm quân, 
Phán quan, Quỷ vương, Hiền Sĩ dùng trà và nhận lễ tạ 
ơn của Bần ni”   
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 Nói xong tất cả uống trà vui vẻ, hoan hỷ vô 
cùng.  Sau khi uống cạn chun trà Thập Điện Diêm 
quân cùng văn võ bá quan đồng đến đãnh lễ Ngài Địa 
Tạng Vương Bồ Tát và Bần ni từ giã trở về “Sum La 
Điện Phũ” để làm việc.  Ngài Địa Tạng nói với Thập 
Điện Diêm quân: 
 
 “Bãn vương cùng Pháp hữu Bồ Tát sẻ đi viếng 
thăm Hai vị Đại Sĩ Văn Thù, Phỗ Hiền! Sau đó sẻ vào 
Cực Lạc quốc độ đãnh lễ đức A Di Đà Thế Tôn.  Mọi 
việc ở đây mong nhờ các vị Diêm quân chăm sóc, cai 
quản, bao giờ Bãn vương trở về bẫm báo lại” 

 

 
 Thập Điện quỳ xuống cung kính: 
 
 “Chúng thần xin vâng lệnh Đại Sĩ” 
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