
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

Thích Minh ñÎnh dịch 
 
 

 
 

 
 
 

 



 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

 

 

 
 

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật 



 

 

Phật lịch 2559 - 2015 
 

Kinh  
diŒu pháp liên hoa 

 
Hán dÎch: Tam tång pháp sÜ CÜu Ma La ThÆp 

ViŒt dÎch: Tÿ Kheo Thích Minh ñÎnh 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

Chùa/Pagode Kim Quang 
75 Allée Circulaire   

93600 Aulnay Sous Bois-France 
Tel : 01.48.69.01.24 

e-mail : kimquangtu@gmail.com 
website: chuakimquang.com 



 

 

Møc løc 
 
 

Quy‹n m¶t 
PhÄm t¿a thÙ nhÃt..................................................................13 
PhÄm phÜÖng tiŒn thÙ hai......................................................56 

 
Quy‹n hai 

PhÄm ví dø thÙ ba..................................................................108 
PhÄm tin hi‹u thÙ tÜ..............................................................180 

 
Quy‹n ba 

PhÄm dÜ®c thäo dø thÙ næm..................................................216 
PhÄm th† kš thÙ sáu..............................................................235 
PhÄm hóa thành dø thÙ bäy...................................................255 

 
Quy‹n 4 

PhÄm th† kš cho næm træm vÎ ÇŒ tº thÙ tám.........................314 
PhÄm th† kš cho bÆc h»u h†c và vô h†c thÙ chín................337 
PhÄm pháp sÜ thÙ mÜ©i.........................................................350 
PhÄm thÃy bäo tháp thÙ mÜ©i m¶t........................................371 
PhÄm ÇŠ bà Çåt Ça thÙ mÜ©i hai............................................398 
PhÄm khuyên trì thÙ mÜ©i ba................................................415 

Quy‹n næm 
PhÄm an låc hånh thÙ mÜ©i bÓn............................................428 
PhÄm tØ dÜ§i ÇÃt v†t lên thÙ mÜ©i læm.................................463 
PhÄm th† lÜ®ng cûa NhÜ Lai thÙ mÜ©i sáu...........................490 
PhÄm phân biŒt công ÇÙc thÙ mÜ©i bäy................................509 



 

 

 
Quy‹n sáu 

PhÄm tùy h› công ÇÙc thÙ mÜ©i tám....................................536 
PhÄm công ÇÙc pháp sÜ thÙ mÜ©i chín.................................549 
PhÄm BÒ Tát ThÜ©ng BÃt Khinh thÙ hai mÜÖi.....................580 
PhÄm thÀn l¿c cûa NhÜ Lai thÙ hai mÜÖi mÓt......................595 
PhÄm chúc lÛy thÙ hai mÜÖi hai............................................606 
PhÄm b°n s¿ BÒ Tát DÜ®c VÜÖng thÙ hai mÜÖi ba..............611 

 
Quy‹n bäy 

PhÄm BÒ Tát DiŒu Âm thÙ hai mÜÖi bÓn.............................637 
PhÄm Ph° Môn BÒ Tát Quán Th‰ Âm thÙ hai mÜÖi læm.....655 
PhÄm Çà la ni thÙ hai mÜÖi sáu.............................................674 
PhÄm b°n s¿ BÒ Tát vua DiŒu Trang Nghiêm  

thÙ hai mÜÖi bäy......................................... ................684 
PhÄm khuy‰n phát cûa BÒ Tát Ph° HiŠn thÙ hai mÜÖi tám..700 
 
 
 
 



 

 

Lời tựa 
 

 Kinh Pháp Hoa là bộ Kinh rất quan trọng trong Phật 
giáo. Lời Kinh rất thâm sâu áo diệu vô cùng, chỉ có những 
người có đại nhân duyên mới nghe và hiểu được; còn người 
không có nhân duyên thì không dễ gì nghe và hiểu được. 
Trước khi đức Phật nói Kinh nầy, có một số người phải rời 
khỏi Pháp hội, vì họ không có nhân duyên căn lành nghe 
được bộ Kinh nầy. 
 Bởi vậy cho nên những ai thọ trì, đọc tụng, tu tập được 
bộ Kinh nầy, có thể nói là trong quá khứ đã gieo trồng căn 
lành sâu dày với bộ Kinh nầy, cho nên đời nầy hội đủ nhân 
duyên nghe thấy, thọ trì, tu tập được bộ Kinh nầy, chắc chắn 
tương lai sớm sẽ được thành Phật. Cũng như đức Phật đã nói 
ở trong bổn kinh nầy, những người nào thọ trì, đọc tụng, tu 
tập Kinh nầy thì sớm sẽ thành Phật. Không những thế, mà 
những người nghe đến tên Kinh, biên chép, ấn tống lưu 
truyền, tương lai cũng sớm sẽ thành Phật đạo. 
 Đủ thấy Kinh nầy rất quan trọng, cho nên hàng Phật tử 
chúng ta nên cố gắng đọc tụng, thọ trì, tu tập, ấn tống lưu 
truyền cho tất cả mọi người đồng kết duyên lành, tu tập để 
tương lai cùng đồng thành Phật đạo. 
 Hy vọng rằng bộ Kinh nầy được lưu truyền rộng rãi 
khắp mọi nơi, để cho tất cả mọi người cùng kết duyên lành, 
cùng vào biển Nhất thiết trí, cùng đồng thành Phật đạo. 
 

Nam Mô Pháp Hoa Hội Thượng Phật Bồ Tát 
Đầu năm Ất Mùi 2015 

 
dịch giả Thích Minh Định 
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Ðảnh lễ 
 

 Chí tâm đảnh lễ: Nam mô tận hư 
không, biến pháp giới, quá, hiện, vị lai 
thập phương chư Phật, Tôn Pháp, Hiền 
Thánh Tăng, thường trú Tam Bảo. (1 Lạy) 
 

 Chí tâm đảnh lễ : Nam Mô Ta Bà 
Giáo Chủ Ðiều Ngự Bổn Sư Thích Ca 
Mâu Ni Phật, Ðương Lai Hạ Sanh Di 
Lặc Tôn Phật, Ðại Trí Văn Thù Sư Lợi 
Bồ Tát, Ðại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát, Hộ 
Pháp Chư Tôn Bồ Tát, Linh Sơn Hội 
Thượng Phật Bồ Tát. (1 Lạy) 
 

 Chí tâm đảnh lễ : Nam Mô Tây 
Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi 
A Di Ðà Phật, Đại Bi Quán Thế Âm Bồ 
Tát, Ðại Thế Chí Bồ Tát, Đại Nguyện 
Ðịa Tạng Vương Bồ Tát, Thanh Tịnh 
Ðại Hải Chúng Bồ Tát. (1Lạy) 

 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

Kệ Khai Kinh 
 

Pháp vi diệu thâm sâu vô thượng 
Trăm ngàn vạn kiếp khó gặp được 
Nay con thấy nghe được thọ trì 
Nguyện hiểu nghĩa chân thật của 
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Kinh  

diŒu pháp liên hoa 
 

Quy‹n MỘt  
 

 PhÄm T¿a ThÙ NhÃt 
 

Tôi nghe nhÜ vÀy: M¶t th©i ÇÙc 
PhÆt ª tåi thành VÜÖng Xá, trên núi 
Kỳ Xà QuÆt, cùng v§i Çåi chúng Tÿ 
Kheo, m¶t vån hai nghìn ngÜ©i tø 
tÆp. ñŠu là A La Hán, các lÆu Çã h‰t, 
ch£ng còn phiŠn não. S§m ÇÜ®c l®i 
mình, h‰t nh»ng s¿ ràng bu¶c trong 
các cõi, tâm ÇÜ®c t¿ tåi. ñó là nh»ng 
vÎ Çåi A La Hán, hàng tri thÙc trong 
chúng. Låi có hai nghìn ngÜ©i h»u 
h†c và vô h†c. Tÿ Kheo Ni Ma Ha Ba 
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Xà Ba ñŠ, cùng v§i quy‰n thu¶c sáu 
ngàn ngÜ©i tø h¶i. MË cûa La HÀu La 
là Tÿ Kheo Ni Gia Du ñà La, cÛng 
cùng v§i quy‰n thu¶c tø h¶i. BÆc Çåi 
BÒ Tát gÒm tám vån ngÜ©i, ÇŠu không 
thÓi chuy‹n nÖi Çåo Vô ThÜ®ng 
Chánh ñ£ng Chánh Giác, ÇŠu Ç¡c 
ÇÜ®c ñà la ni nhåo thuy‰t biŒn tài, 
chuy‹n bánh xe pháp bÃt thÓi chuy‹n, 
Çã tØng cúng dÜ©ng vô lÜ®ng træm 
ngàn các ñÙc PhÆt. Ÿ ch‡ các ÇÙc 
PhÆt gieo trÒng các gÓc công ÇÙc. 
ThÜ©ng ÇÜ®c chÜ PhÆt ng®i khen, 
dùng tØ Ç‹ tu thân, khéo vào huŒ cûa 
PhÆt, thông Çåt Çåi trí huŒ, Ç‰n nÖi b© 
kia. Danh ÇÒn kh¡p vô lÜ®ng th‰ gi§i, 
có th‹ Ç¶ ÇÜ®c vô sÓ træm ngàn chúng 
sinh. Tên cûa các Ngài là: BÒ Tát Væn 
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Thù SÜ L®i, BÒ Tát Quán Th‰ Âm, 
BÒ Tát ñåi Th‰, BÒ Tát ThÜ©ng Tinh 
TÃn, BÒ Tát BÃt HÜu TÙc, BÒ Tát 
Bäo ChÜªng, BÒ Tát DÜ®c VÜÖng, BÒ 
Tát DÛng Thí, BÒ Tát Bäo NguyŒt, 
BÒ Tát NguyŒt Quang, BÒ Tát Mãn 
NguyŒt, BÒ Tát ñåi L¿c, BÒ Tát Vô 
LÜ®ng L¿c, BÒ Tát ViŒt Tam Gi§i, 
BÒ Tát Båt ñà Bà La. BÒ Tát Di L¥c, 
BÒ Tát Bäo Tích, BÒ Tát ñåo SÜ 
.v.v... các vÎ Çåi BÒ Tát nhÜ vÆy, gÒm 
tám vån ngÜ©i tø h¶i.  

Lúc Çó, có Thích ñŠ Hoàn Nhân 
và quy‰n thu¶c hai vån Thiên tº ÇŠu 
tø h¶i. Låi có Thiên tº Minh NguyŒt, 
Thiên tº Ph° HÜÖng, Thiên tº Bäo 
Quang. BÓn vÎ Çåi Thiên VÜÖng và 
quy‰n thu¶c m¶t vån Thiên tº ÇŠu tø 
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h¶i. Thiên tº T¿ Tåi, Thiên tº ñåi T¿ 
Tåi và quy‰n thu¶c ba vån Thiên tº 
ÇŠu tø h¶i. Chû th‰ gi§i Ta Bà: Phåm 
Thiên VÜÖng, Thi Khí ñåi Phåm, 
Quang Minh ñåi Phåm và quy‰n 
thu¶c m¶t vån hai ngàn Thiên tº ÇŠu 
tø h¶i. Có tám vÎ Long VÜÖng. ñó là: 
Long VÜÖng Nan ñà. Long VÜÖng 
Båt Nan ñà. Long VÜÖng Sa Già La. 
Long VÜÖng Hòa Tu Cát. Long 
VÜÖng ñÙc Xoa Ca. Long VÜÖng A 
Na Bà ñåt ña. Long VÜÖng Ma Na 
TÜ. Long VÜÖng Ðu Bát La. M‡i vÎ 
có bao nhiêu træm ngàn quy‰n thu¶c 
ÇŠu tø h¶i. Có bÓn vÎ KhÄn Na La 
VÜÖng. ñó là : Pháp KhÄn Na La 
VÜÖng, DiŒu Pháp KhÄn Na La 
VÜÖng, ñåi Pháp KhÄn Na La 
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VÜÖng, Trì Pháp KhÄn Na La VÜÖng. 
M‡i vÎ có bao nhiêu træm ngàn quy‰n 
thu¶c ÇŠu tø h¶i. Có bÓn vÎ Càn Thát 
Bà VÜÖng. ñó là: Nhåc Càn Thát Bà 
VÜÖng, Nhåc Âm Càn Thát Bà 
VÜÖng, MÏ Càn Thát Bà VÜÖng, MÏ 
Âm Càn Thát Bà VÜÖng. M‡i vÎ có 
bao nhiêu træm ngàn quy‰n thu¶c 
ÇŠu tø h¶i. Có bÓn vÎ A Tu La VÜÖng. 
ñó là : Bà Trï A Tu La VÜÖng, KhÜ 
La Khiên ñà A Tu La VÜÖng, Tÿ Ma 
ChÃt ña La A Tu La VÜÖng, La HÀu 
A Tu La VÜÖng. M‡i vÎ v§i bao nhiêu 
træm ngàn quy‰n thu¶c ÇŠu tø h¶i. 
Có bÓn vÎ Ca Lâu La VÜÖng. ñó là: 
ñåi Oai ñÙc Ca Lâu La VÜÖng, ñåi 
Thân Ca Lâu La VÜÖng, ñåi Mãn Ca 
Lâu La VÜÖng, NhÜ Ý Ca Lâu La 
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VÜÖng. M‡i vÎ v§i bao nhiêu træm 
ngàn quy‰n thu¶c ÇŠu tø h¶i. Vua A 
Xà Th‰ con cûa bà Vi ñŠ Hi, và bao 
nhiêu træm ngàn quy‰n thu¶c ÇŠu tø 
h¶i. H‰t thäy ÇŠu lÍ dÜ§i chân ÇÙc 
PhÆt, rÒi lui vŠ ngÒi m¶t bên. 

BÃy gi©, tÃt cä bÓn chúng ÇŠu vây 
quanh ÇÙc Th‰ Tôn, cung kính cúng 
dÜ©ng tôn tr†ng tán thán ca ng®i. Vì 
các BÒ Tát nói Kinh Çåi thØa tên là 
Vô LÜ®ng Nghïa, pháp giáo hóa BÒ 
Tát, ÇÜ®c PhÆt h¶ niŒm. ñÙc PhÆt nói 
Kinh này rÒi, bèn ngÒi ki‰t già, nhÆp 
tam mu¶i vô lÜ®ng nghïa xÙ, thân 
tâm ÇŠu bÃt Ç¶ng.  

Lúc Çó, tr©i mÜa hoa Mån Çà la, 
hoa Ma ha mån Çà la, hoa Mån thù 
sa, hoa Ma ha mån thù sa, räi ª trên 
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ÇÙc PhÆt và các Çåi chúng. Kh¡p h‰t 
thäy th‰ gi§i cûa chÜ PhÆt, ÇŠu có sáu 
thÙ chÃn Ç¶ng.  

BÃy gi©, trong pháp h¶i các 
chúng Tÿ Kheo, Tÿ Kheo ni, cÜ sï 
nam, cÜ sï n», tr©i, rÒng, Då Xoa, 
Càn Thát Bà, A Tu La, Ca Lâu La, 
KhÄn Na La, Ma HÀu La Già, ngÜ©i, 
ch£ng phäi ngÜ©i, và các ông vua 
nhÕ, Chuy‹n Luân Thánh VÜÖng, các 
Çåi chúng, ÇÜ®c chÜa tØng có, vui 
mØng ch¡p tay m¶t lòng nhìn ÇÙc 
PhÆt.  

BÃy gi©, ÇÙc PhÆt phóng ra luÒng 
hào quang tr¡ng ª gi»a chân mày, 
chi‰u soi h‰t thäy m¶t vån tám nghìn 
th‰ gi§i ª phÜÖng Çông. DÜ§i thì 
chi‰u Ç‰n ÇÎa ngøc A Tÿ, trên thì 
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chi‰u Ç‰n cõi tr©i S¡c CÙu Kính. Ÿ 
th‰ gi§i này, ÇŠu thÃy h‰t thäy chúng 
sinh trong sáu nÈo cûa các cõi kia.  

Låi thÃy chÜ PhÆt Çang ª các cõi 
Çó, và nghe chÜ PhÆt giäng kinh 
thuy‰t pháp, cÛng thÃy các vÎ Tÿ 
Kheo, Tÿ Kheo ni, cÜ sï nam, cÜ sï 
n», các vÎ tu hành Ç¡c Çåo. Låi thÃy 
các vÎ Çåi BÒ Tát, Çû thÙ nhân duyên, 
Çû thÙ tin hi‹u, Çû thÙ tÜ§ng måo, 
hành BÒ Tát Çåo. Låi thÃy chÜ PhÆt 
vào Ni‰t Bàn, sau khi chÜ PhÆt vào 
Ni‰t Nàn, ÇŠu Çem xá l®i cûa PhÆt, 
Ç¿ng th© trong tháp b¢ng bäy báu. 

BÃy gi©, BÒ Tát Di L¥c khªi š 
nghï nhÜ vÀy : Nay ÇÙc Th‰ Tôn hiŒn 
tÜ§ng thÀn thông bi‰n hóa, vì nhân 
duyên gì, mà hiŒn ÇiŠm lành nÀy ? 
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Nay ÇÙc PhÆt Th‰ Tôn Çang nhÆp 
tam mu¶i, là viŒc ít có không th‹ nghï 
bàn. Bây gi© nên hÕi ai, ai là ngÜ©i 
Çáp ÇÜ®c ? Låi nghï th‰ nÀy : Ngài 
Væn Thù SÜ L®i là con cûa ÇÃng 
Pháp VÜÖng, Çã tØng gÀn gÛi cúng 
dÜ©ng vô lÜ®ng chÜ PhÆt trong quá 
khÙ, ch¡c Çã thÃy tÜ§ng ít có nÀy, 
nay tôi nên hÕi Ngài. 

Lúc Çó, các Tÿ Kheo, Tÿ Kheo ni, 
cÜ sï nam, cÜ sï n», và các vÎ tr©i, 
rÒng, qu› thÀn .v.v... ÇŠu khªi nghï 
nhÜ th‰ nÀy : TÜ§ng quang minh 
thÀn thông cûa ñÙc PhÆt, nay nên hÕi 
ai ?  

BÃy gi©, BÒ Tát Di L¥c muÓn giäi 
quy‰t tâm nghi cûa mình, låi quán 
sát tâm cûa bÓn chúng: Tÿ Kheo, Tÿ 
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Kheo ni, cÜ sï nam, cÜ sï n», và các 
chúng h¶i tr©i, rÒng, qu› thÀn .v.v... 
mà hÕi BÒ Tát Væn Thù, vì nhân 
duyên gì mà có ÇiŠm lành nÀy ? 
TÜ§ng thÀn thông phóng Çåi quang 
minh, chi‰u phÜÖng Çông m¶t vån 
tám nghìn cõi, ÇŠu thÃy cõi nÜ§c cûa 
chÜ PhÆt Çó trang nghiêm. Do Çó, BÒ 
Tát Di L¥c muÓn thuÆt låi nghïa nÀy, 
bèn dùng kŒ hÕi r¢ng : 

 

Ngài Væn Thù SÜ L®i ! 
ñÃng ñåo SÜ c§ chi ? 
Phóng quang tr¡ng gi»a mày 
Quang minh chi‰u h‰t thäy. 
Tr©i mÜa hoa mån Çà 
Và hoa mån thù sa 
Gió thÖm hÜÖng chiên Çàn 
Khi‰n vØa lòng Çåi chúng. 
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Do nhân duyên nhÜ vÆy 
Cõi nÜ§c ÇŠu nghiêm tÎnh 
Mà ª th‰ gi§i nÀy 
Có sáu thÙ chÃn Ç¶ng. 
Lúc nÀy bÓn b¶ chúng 
Thäy ÇŠu rÃt vui mØng 
Thân tâm ÇŠu an låc 
ñ¡c ÇÜ®c chÜa tØng có. 
Quang minh gi»a chân mày 
Chi‰u th£ng vŠ phÜÖng Çông 
M¶t vån tám nghìn cõi 
Thäy ÇŠu nhÜ s¡c vàng. 
DÜ§i chi‰u ngøc A tÿ 
Trên chi‰u tr©i H»u ñÌnh 
Trong tÃt cä th‰ gi§i 
Các chúng sinh sáu ÇÜ©ng. 
Sinh tº ch‡ h† Ç‰n 
NghiŒp duyên thiŒn và ác 
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Th† báo tÓt và xÃu 
Thäy ÇŠu thÃy rõ h‰t. 
Låi thÃy các ÇÙc PhÆt 
ñÃng Thánh chúa sÜ tº 
ñang diÍn nói kinh Çi‹n 
TÓi vi diŒu bÆc nhÃt. 
Âm thanh rÃt thanh tÎnh 
ThÓt ra l©i êm diŒu 
Giáo hóa các BÒ Tát  
Vô sÓ ngàn Ùc vån. 
Ti‰ng phåm âm thâm diŒu 
Khi‰n ngÜ©i Üa thích nghe 
ñÙc PhÆt ª m‡i cõi 
ñŠu diÍn nói chánh pháp. 
Dùng Çû thÙ nhân duyên 
Và vô lÜ®ng thí dø 
Chi‰u rõ các PhÆt pháp 
ñ‹ khai ng¶ chúng sinh. 
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N‰u ngÜ©i g¥p s¿ kh° 
Chán sinh già bŒnh ch‰t 
Vì h† nói Ni‰t bàn 
DÙt h‰t thäy các kh°. 
N‰u ngÜ©i có phÜ§c báo 
TØng cúng dÜ©ng chÜ PhÆt 
Chí cÀu pháp thù th¡ng 
Vì h† nói Duyên Giác. 
N‰u có nh»ng PhÆt tº 
Tu Çû thÙ hånh môn 
ñ‹ cÀu huŒ vô thÜ®ng 
Vì h† nói tÎnh Çåo. 
NÀy BÒ Tát Væn Thù ! 
Tôi ª tåi nÖi Çây 
ThÃy nghe nhÜ vÆy Çó 
Và ngàn Ùc thÙ viŒc. 
NhÜ th‰ nhiŠu vô sÓ 
Nay së lÜ®c nói ra 
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Tôi thÃy cõi nÜ§c kia 
Có H¢ng sa BÒ Tát. 
Tu Çû thÙ nhân duyên  
ñ‹ cÀu chÙng PhÆt Çåo 
Ho¥c có vÎ bÓ thí: 
Vàng båc và san hô. 
Chân châu ng†c ma ni 
Xa cØ và mã não 
Kim cÜÖng ÇÒ quš báu 
Tôi t§ và xe c¶. 
Trang sÙc và xe kiŒu 
ñŠu hoan hÌ bÓ thí 
HÒi hÜ§ng quä vÎ PhÆt 
NguyŒn Ç¡c ÇÜ®c thØa Ãy 
BÆc nhÃt trong ba cõi 
ChÜ PhÆt thÜ©ng khen ng®i. 
Ho¥c có nh»ng BÒ Tát 
Dùng xe báu bÓn ng¿a 
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Lan can và l†ng hoa 
Trang sÙc Çem bÓ thí. 
Låi thÃy các BÒ Tát 
ñem thân thÎt tay chân 
Và v® con bÓ thí 
ñ‹ cÀu vô thÜ®ng Çåo. 
Låi thÃy có BÒ Tát 
Dùng ÇÀu m¡t thân th‹ 
Vui thích Çem bÓ thí 
ñ‹ cÀu PhÆt trí huŒ. 
Ngài Væn Thù SÜ L®i !  
Tôi thÃy các ông vua 
ñŠu Çi Ç‰n chÓn PhÆt 
HÕi pháp vô thÜ®ng Çåo. 
Bèn vui vÈ bÕ nÜ§c 
Và cung ÇiŒn thÀn thi‰p  
Cåo bÕ râu và tóc 
Mà m¥c y pháp phøc. 
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Ho¥c thÃy có BÒ Tát 
XuÃt gia làm Tÿ Kheo 
M¶t mình ª ch‡ v¡ng 
Thích Ç†c tøng kinh Çi‹n. 
Låi thÃy có BÒ Tát 
RÃt tinh tÃn dÛng mãnh 
Vào ª trong rØng sâu 
Suy gÅm cÀu PhÆt Çåo. 
Låi thÃy ngÜ©i lìa døc 
ThÜ©ng ª ch‡ thanh nhàn 
Chuyên tu tÆp thiŠn ÇÎnh 
ñ¡c ÇÜ®c næm thÀn thông. 
Låi thÃy có BÒ Tát 
Ch¡p tay trø thiŠn ÇÎnh 
Dùng ngàn vån bài kŒ 
Khen ng®i các Pháp VÜÖng. 
Låi thÃy có BÒ Tát 
Trí sâu chí kiên cÓ 
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Tham vÃn các ÇÙc PhÆt 
Nghe rÒi ÇŠu th† trì. 
Låi thÃy có PhÆt tº 
ñÎnh huŒ ÇŠu ÇÀy Çû 
Dùng vô lÜ®ng thí dø 
Vì chúng diÍn nói pháp. 
Vui thích nói các pháp 
Giáo hóa các BÒ Tát 
Phá trØ chúng binh ma 
Mà Çánh vang trÓng pháp. 
Låi thÃy có BÒ Tát 
Yên l¥ng ngÒi bÃt Ç¶ng 
Tr©i rÒng ÇŠu cung kính 
Ch£ng vì th‰ vui mØng. 
Låi thÃy có BÒ Tát 
Tåi rØng phóng quang minh 
CÙu kh° dÜ§i ÇÎa ngøc 
Khi‰n h† vào PhÆt Çåo. 
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Låi thÃy có PhÆt tº 
ChÜa tØng có ngû nghÌ 
Kinh hành ª trong rØng 
Siêng cÀu chÙng PhÆt Çåo. 
Låi thÃy bÆc gi§i ÇÙc 
Oai nghi ch£ng thi‰u khuy‰t 
Thanh tÎnh nhÜ châu báu 
ñ‹ cÀu chÙng PhÆt Çåo. 
Låi thÃy có PhÆt tº 
Trø vào sÙc nhÅn nhøc 
BÎ kÈ tæng thÜ®ng mån 
M¡ng chÜªi và Çánh ÇÆp. 
Thäy ÇŠu nhÅn th† ÇÜ®c  
ñ‹ cÀu chÙng PhÆt Çåo ! 
Låi thÃy có BÒ Tát 
Lìa bÕ s¿ gi«n cÜ©i. 
Và quy‰n thu¶c ngu si 
GÀn gÛi bÆc trí huŒ 
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NhÃt tâm trØ tåp loån 
Nhi‰p niŒm ª núi rØng. 
Träi Ùc ngàn vån næm  
ñ‹ cÀu chÙng PhÆt Çåo ! 
Ho¥c thÃy có BÒ Tát 
ñÒ æn uÓng thÜ®ng hång. 
Và træm thÙ thuÓc thang 
ñem cúng PhÆt và Tæng 
Y tÓt quÀn áo ÇËp 
TrÎ giá ngàn vån tiŠn. 
Ho¥c là y vô giá 
ñem cúng PhÆt và Tæng. 
Dùng ngàn vån Ùc thÙ 
Nhà báu b¢ng chiên Çàn 
Các giÜ©ng nŒm tÓt ÇËp 
Dâng cúng PhÆt và Tæng. 
VÜ©n rØng rÃt thanh tÎnh 
Hoa quä ÇŠu sum sê 
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Có suÓi chäy ao t¡m  
Cúng dÜ©ng PhÆt và Tæng. 
NhÜ th‰ ÇŠu bÓ thí 
ñû thÙ ÇÒ tÓt ÇËp 
Vui vÈ ch£ng nhàm chán 
ñ‹ cÀu vô thÜ®ng Çåo. 
Låi thÃy có BÒ Tát 
ñang nói pháp tÎch diŒt 
ñû thÙ s¿ giáo hóa 
ñ¶ vô sÓ chúng sinh. 
Ho¥c thÃy có BÒ Tát 
Quán sát các pháp tánh 
ñŠu ch£ng có hai tÜ§ng 
GiÓng nhÜ là hÜ không. 
Låi thÃy có PhÆt tº 
Tâm ch£ng có chÃp trÜ§c 
LÃy Çó làm diŒu huŒ 
CÀu chÙng vô thÜ®ng Çåo. 
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Ngài Væn Thù SÜ L®i ! 
Låi thÃy có BÒ Tát 
Khi PhÆt diŒt Ç¶ rÒi 
Cúng dÜ©ng PhÆt xá l®i. 
Låi thÃy có PhÆt tº 
Tåo d¿ng các chùa tháp 
NhiŠu vô sÓ H¢ng sa 
Nghiêm sÙc kh¡p cõi nÜ§c. 
Bäo tháp rÃt cao ÇËp 
ñ‰n næm ngàn do tuÀn 
BŠ ngang r¶ng ÇÒng nhau 
Dài hai ngàn do tuÀn. 
Tåi m‡i m‡i chùa tháp 
ñŠu có ngàn tràng phan 
Màn châu xen thòng xuÓng 
Linh báu ÇŠu hòa reo. 
H‰t thäy tr©i rÒng thÀn 
NgÜ©i và ch£ng phäi ngÜ©i 
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HÜÖng hoa và âm nhåc 
ThÜ©ng mang Ç‰n cúng dÜ©ng. 
Ngài Væn Thù SÜ L®i ! 
Các vÎ PhÆt tº kia 
Vì cúng dÜ©ng xá l®i 
Trang nghiêm ÇËp chùa tháp. 
Kh¡p cõi nÜ§c t¿ nhiên 
ñËp Çë tÓt lå thÜ©ng 
NhÜ cây thiên thø vÜÖng 
Hoa nª kh¡p h‰t thäy. 
PhÆt phóng luÒng hào quang 
Tôi và cä chúng h¶i 
ThÃy kh¡p cõi nÜ§c Çó 
ñû thÙ s¿ thù diŒu. 
SÙc thÀn thông chÜ PhÆt 
Trí huŒ rÃt hi h»u 
Phóng m¶t luÒng tÎnh quang 
Chi‰u kh¡p vô lÜ®ng cõi. 
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Chúng ta thÃy nhÜ vÆy 
ThÆt là chÜa tØng có 
Mong PhÆt tº Væn Thù 
Giäi quy‰t nghi cûa chúng. 
BÓn chúng ÇŠu trông mong 
Nhìn Ngài và nhìn tôi 
Th‰ Tôn vì c§ gì ? 
Phóng luÒng quang minh nÀy ! 
PhÆt tº hãy giäi Çáp 
DÙt nghi cho chúng mØng 
Có nh»ng l®i ích gì ? 
VŠ viŒc quang minh Çó ! 
PhÆt ngÒi tåi Çåo tràng 
ñ¡c ÇÜ®c pháp thâm diŒu 
Vì muÓn nói pháp Çó 
Hay là së th† kš ! 
HiŒn bày các cõi PhÆt 
Các báu ÇŠu nghiêm tÎnh 
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Và thÃy các ÇÙc PhÆt 
ñây ch£ng phäi duyên nhÕ. 
Ngài Væn Thù nên bi‰t ! 
BÓn chúng tr©i, rÒng, thÀn 
Thäy ÇŠu nhìn trông Ngài 
Vì së nói nh»ng gì ? 
 

BÃy gi©, Ngài Væn Thù SÜ L®i nói 
v§i Çåi BÒ Tát Di L¥c và các ñåi sï. 
Các thiŒn nam tº ! Theo s¿ nghï cûa 
tôi: Nay ÇÙc PhÆt Th‰ Tôn muÓn nói 
pháp l§n, Çánh trÓng pháp l§n, diÍn 
nói pháp nghïa l§n.  

Các thiŒn nam tº ! Tôi ª ch‡ chÜ 
PhÆt trong quá khÙ, Çã tØng thÃy 
ÇiŠm lành nÀy, sau khi ÇÙc PhÆt 
phóng quang minh rÒi, së nói pháp 
l§n. Do Çó, së bi‰t ch¡c hôm nay ÇÙc 
PhÆt, hiŒn quang minh cÛng låi nhÜ 
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th‰, muÓn khi‰n cho chúng sinh ÇŠu 
ÇÜ®c nghe bi‰t pháp, mà tÃt cä th‰ 
gian rÃt khó tin, cho nên thÎ hiŒn 
tÜ§ng ÇiŠm lành.  

Các thiŒn nam tº ! Vào thuª quá 
khÙ vô lÜ®ng vô biên A tæng kÿ ki‰p 
không th‹ nghï bàn. Lúc Çó, có ÇÙc 
PhÆt hiŒu là NhÆt NguyŒt ñæng Minh 
NhÜ Lai, Ứng Cúng, Chánh Bi‰n Tri, 
Minh Hånh Túc, ThiŒn ThŒ Th‰ Gian 
Giäi, Vô ThÜ®ng Sï, ñiŠu Ng¿ 
TrÜ®ng Phu, Thiên Nhân SÜ, PhÆt, 
Th‰ Tôn. DiÍn nói chánh pháp, ban 
ÇÀu, gi»a, sau cùng, ÇŠu lành. Nghïa 
lš rÃt thâm sâu, l©i lë khéo léo vi 
diŒu, thuÀn nhÃt ch£ng h‡n tåp, ÇÀy 
Çû tÜ§ng phåm hånh thanh tÎnh. Vì 
ngÜ©i cÀu Thanh Væn, thì nói pháp 
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bÓn diŒu Ç‰, Ç¶ sinh, già, bŒnh, ch‰t, 
Ç¡c ÇÜ®c cÙu kính Ni‰t Bàn. Vì ngÜ©i 
cÀu Bích Chi PhÆt, thì nói pháp mÜ©i 
hai nhân duyên. Vì các BÒ Tát, thì 
nói sáu Ba La MÆt, khi‰n cho Ç¡c 
ÇÜ®c Vô ThÜ®ng Chánh ñ£ng Chánh 
Giác, thành NhÃt thi‰t chûng trí. 

Låi có vÎ PhÆt cÛng hiŒu là NhÆt 
NguyŒt ñæng Minh. Låi có vÎ PhÆt 
n»a, cÛng hiŒu là NhÆt NguyŒt ñæng 
Minh. NhÜ th‰ gÒm có hai vån vÎ 
PhÆt, ÇŠu ÇÒng hiŒu là NhÆt NguyŒt 
ñæng Minh, và ÇÒng m¶t h† là Phä 
La ñ†a. Ngài Di L¥c nên bi‰t ! ñÙc 
PhÆt ÇÀu tiên, ñÙc PhÆt sau cùng, 
ÇŠu ÇÒng danh hiŒu là NhÆt NguyŒt 
ñæng Minh, ÇÀy Çû mÜ©i hiŒu, pháp 
nói ra trÜ§c gi»a sau ÇŠu lành. VÎ 
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PhÆt cuÓi cùng, khi chÜa xuÃt gia, có 
tám vÎ vÜÖng tº. VÎ thÙ nhÃt tên là 
H»u Ý, vÎ thÙ hai tên là ThiŒn Ý, vÎ 
thÙ ba tên là Vô LÜ®ng Ý, vÎ thÙ tÜ 
tên là Bäo Ý, vÎ thÙ næm tên là Tæng 
Ý, vÎ thÙ sáu tên là TrØ Nghi Ý, vÎ 
thÙ bäy tên là TÜªng Ý, vÎ thÙ tám 
tên là Pháp Ý. Tám vÎ vÜÖng tº nÀy, 
ÇŠu có oai ÇÙc t¿ tåi, m‡i vÎ ÇŠu 
thÓng lãnh bÓn thiên hå. Khi nghe 
vua cha xuÃt gia Ç¡c ÇÜ®c Vô ThÜ®ng 
Chánh ñ£ng Chánh Giác, thäy ÇŠu 
xä bÕ ngôi vua, cÛng theo Çi xuÃt gia, 
phát tâm Çåi thØa, thÜ©ng tu phåm 
hånh, ÇŠu làm pháp sÜ, ÇŠu Çã trÒng 
gÓc cæn lành nÖi ngàn vån vÎ PhÆt. 

Lúc Çó, ñÙc PhÆt NhÆt NguyŒt 
ñæng Minh, nói Kinh Çåi thØa tên là 
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Vô LÜ®ng Nghïa, pháp giáo hóa BÒ 
Tát, ÇÜ®c PhÆt h¶ niŒm. Nói Kinh 
nÀy rÒi, liŠn ngÒi ki‰t già, ª trong Çåi 
chúng nhÆp vào tam mu¶i vô lÜ®ng 
nghïa xÙ, thân tâm ÇŠu bÃt Ç¶ng.  

Lúc Çó, tr©i mÜa hoa Mån Çà la, 
hoa Ma ha mån Çà la, hoa Mån thù 
sa, hoa Ma ha mån thù sa, räi kh¡p ª 
trên ÇÙc PhÆt và các Çåi chúng. Kh¡p 
các th‰ gi§i cûa chÜ PhÆt, ÇŠu có sáu 
thÙ chÃn Ç¶ng. 

Lúc Çó, ª trong chúng h¶i, hàng 
Tÿ Kheo, Tÿ Kheo ni, cÜ sï nam, cÜ sï 
n», tr©i, rÒng, Då Xoa, Càn Thác Bà, 
A Tu La, Ca Lâu La, KhÄn Na La, 
Ma HÀu La Già, ngÜ©i, ch£ng phäi 
ngÜ©i, và các ông vua nhÕ, Chuy‹n 
Luân Thánh Vương .v.v... các Çåi 
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chúng ÇŠu ÇÜ®c chÜa tØng có, vui 
mØng ch¡p tay m¶t lòng nhìn PhÆt.  

BÃy gi©, ÇÙc NhÜ Lai phóng 
tÜ§ng luÒng hào quang tr¡ng, gi»a 
ch¥n mày chi‰u kh¡p phÜÖng Çông, 
m¶t vån tám ngàn cõi PhÆt, nhÜ 
nh»ng gì nay thÃy là các cõi nÜ§c cûa 
chÜ PhÆt. 

Ngài Di L¥c nên bi‰t ! Lúc Çó, 
trong chúng h¶i có hai mÜÖi Ùc vÎ BÒ 
Tát thích muÓn nghe pháp. Các vÎ BÒ 
Tát Çó, thÃy luÒng quang minh chi‰u 
kh¡p các cõi PhÆt, ÇÜ®c chÜa tØng có, 
ÇŠu muÓn bi‰t quang minh Çó, do 
nhân duyên gì ? Thì có vÎ BÒ Tát tên 
là DiŒu Quang, có tám træm vÎ ÇŒ tº.  

Lúc Çó, ñÙc PhÆt NhÆt NguyŒt 
ñæng Minh tØ tam mu¶i dÆy, vì BÒ 
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Tát DiŒu Quang mà nói kinh Çåi thØa 
tên là DiŒu Pháp Liên Hoa, pháp giáo 
hóa BÒ Tát, ÇÜ®c PhÆt h¶ niŒm. Träi 
qua sáu mÜÖi ti‹u ki‰p, không r©i 
khÕi ch‡ ngÒi, nh»ng ngÜ©i ª trong 
h¶i nghe pháp, cÛng ngÒi m¶t ch‡, 
träi qua sáu mÜÖi ti‹u ki‰p, thân tâm 
ÇŠu ch£ng Ç¶ng, nghe ÇÙc PhÆt nói 
pháp nhÜ b»a æn trong chÓc lát. Lúc 
Çó, trong Çåi chúng ch£ng có m¶t 
ngÜ©i nào, ho¥c là thân, ho¥c là tâm 
sinh lÜ©i mÕi. 

ñÙc PhÆt NhÆt NguyŒt ñæng 
Minh träi qua hai mÜÖi ti‹u ki‰p nói 
kinh xong rÒi, bèn ª trong Çåi chúng: 
Phåm, ma, Sa Môn, Bà La Môn, và 
tr©i, ngÜ©i, A Tu La, mà tuyên bÓ 
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r¢ng: Vào nºa Çêm nay, NhÜ Lai së 
vào Vô dÜ Ni‰t Bàn.  

Lúc Çó, có vÎ BÒ Tát tên là ñÙc 
Tång, ÇÜ®c ÇÙc PhÆt NhÆt NguyŒt 
ñæng Minh th† kš cho Ngài, nói v§i 
các Tÿ Kheo r¢ng: BÒ Tát ñÙc Tång 
k‰ ti‰p së thành PhÆt, hiŒu là TÎnh 
Thân NhÜ Lai, Ứng Cúng, Chánh 
Bi‰n Tri. ñÙc PhÆt th† kš xong, vào 
lúc nºa Çêm, bèn vào Vô dÜ Ni‰t 
Bàn. ñÙc PhÆt diŒt Ç¶ rÒi, BÒ Tát 
DiŒu Quang trì Kinh DiŒu Pháp Liên 
Hoa, träi qua hai mÜÖi ti‹u ki‰p, m§i 
vì m†i ngÜ©i mà diÍn nói. Tám ngÜ©i 
con cûa ÇÙc PhÆt NhÆt NguyŒt ñæng 
Minh, ÇŠu là ÇŒ tº cûa Ngài DiŒu 
Quang. Ngài DiŒu Quang ÇŠu giáo 
hóa, khi‰n cho các vÎ Çó kiên cÓ nÖi 
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Çåo Vô ThÜ®ng Chánh ñ£ng Chánh 
Giác. Các vÎ vÜÖng tº Çó, cúng dÜ©ng 
vô lÜ®ng træm ngàn vån Ùc ÇÙc PhÆt 
rÒi, ÇŠu thành PhÆt Çåo. VÎ thành 
PhÆt cuÓi cùng hiŒu là Nhiên ñæng. 

Trong tám træm vÎ ÇŒ tº, có m¶t 
ngÜ©i tên là CÀu Danh, tham trÜ§c 
danh l®i, tuy cÛng Ç†c tøng kinh 
Çi‹n, mà ch£ng thu¶c rành, phÀn 
nhiŠu quên mÃt, cho nên g†i là CÀu 
Danh. Do ngÜ©i nÀy cÛng có gieo 
trÒng các cæn lành, nên ÇÜ®c g¥p vô 
lÜ®ng træm ngàn Ùc các ÇÙc PhÆt, 
cung kính cúng dÜ©ng, tôn tr†ng tán 
thán. 

Ngài Di L¥c nên bi‰t ! Lúc Çó, BÒ 
Tát DiŒu Quang Çâu phäi là ngÜ©i 
nào khác, chính là ta Çây, còn BÒ Tát 
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CÀu Danh chính là Ngài ÇÃy. Nay 
thÃy tÜ§ng ÇiŠm lành nÀy, cùng v§i 
xÜa kia không khác. Cho nên xét 
nghï, hôm nay ÇÙc NhÜ Lai së nói 
kinh Çåi thØa tên là DiŒu Pháp Liên 
Hoa, pháp giáo hóa BÒ Tát, ÇÜ®c 
PhÆt h¶ niŒm.  

Lúc Çó, Ngài Væn Thù SÜ L®i ª 
trong Çåi chúng, muÓn tuyên låi 
nghïa nÀy, bèn nói bài kŒ r¢ng: 

 

Tôi nh§ Ç©i quá khÙ 
Vô lÜ®ng vô sÓ ki‰p 
Có PhÆt nhân trung tôn 
HiŒu NhÆt NguyŒt ñæng Minh. 
Th‰ Tôn diÍn nói pháp 
ñ¶ vô lÜ®ng chúng sinh 
Vô sÓ Ùc BÒ Tát 
Khi‰n vào trí cûa PhÆt. 
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TrÜ§c khi PhÆt xuÃt gia 
CÛng theo tu phåm hånh.  
PhÆt nói Kinh Çåi thØa 
Tên là Vô LÜ®ng Nghïa 
Ÿ trong các Çåi chúng 
Mà r¶ng vì phân biŒt. 
PhÆt nói Kinh nÀy rÒi 
Bèn ª trên pháp tòa 
NgÒi ki‰t già nhÆp ÇÎnh 
Tên vô lÜ®ng nghïa xÙ. 
Và thÃy các tr©i, ngÜ©i 
Chúng rÒng, thÀn, Då Xoa 
Càn Thát, KhÄn Na La 
ñŠu cúng dÜ©ng ÇÙc PhÆt.  
Låi thÃy các NhÜ Lai 
T¿ nhiên thành PhÆt Çåo 
S¡c thân nhÜ núi vàng 
ñoan nghiêm rÃt ÇËp Çë. 
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NhÜ trong lÜu ly såch 
HiŒn ra t¿a vàng thÆt 
Th‰ Tôn trong Çåi chúng 
DiÍn nói pháp thâm sâu. 
M‡i m‡i các cõi PhÆt 
Vô sÓ chúng Thanh Væn 
Vì PhÆt quang chi‰u Ç‰n 
Nên thÃy Çåi chúng kia. 
Ho¥c thÃy các Tÿ Kheo 
Ÿ trong nÖi rØng núi 
Tinh tÃn gi» tÎnh gi§i 
NhÜ gi» gìn minh châu. 
Tr©i mÜa hoa mån Çà 
TrÓng tr©i t¿ nhiên kêu 
Các tr©i, rÒng, qu›, thÀn 
Cúng dÜ©ng Nhân trung tôn.  
TÃt cä các cõi PhÆt  
TÙc th©i ÇŠu chÃn Ç¶ng 
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PhÆt phóng quang gi»a mày 
HiŒn nhiŠu viŒc hi‰m có. 
Quang nÀy chi‰u phÜÖng Çông 
M¶t vån tám nghìn cõi 
HiŒn sinh tº nghiŒp báo 
Cûa tÃt cä chúng sinh. 
Låi thÃy các cõi PhÆt  
Dùng các báu trang nghiêm 
Màu lÜu ly pha lê 
ñŠu do PhÆt quang chi‰u. 
Låi thÃy các BÒ Tát 
BÓ thí và nhÅn nhøc 
SÓ lÜ®ng nhÜ H¢ng sa 
ñŠu do PhÆt quang chi‰u. 
Låi thÃy các BÒ Tát 
Vào sâu các thiŠn ÇÎnh 
Thân tâm l¥ng ch£ng Ç¶ng 
ñ‹ cÀu vô thÜ®ng Çåo. 
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Låi thÃy các BÒ Tát 
Bi‰t pháp tÜ§ng tÎch diŒt 
ñŠu ª cõi nÜ§c kia  
Nói pháp cÀu PhÆt Çåo. 
Lúc Çó bÓn b¶ chúng 
ThÃy PhÆt NhÆt NguyŒt ñæng 
HiŒn sÙc Çåi thÀn thông 
Tâm h† ÇŠu vui mØng. 
Thäy ÇŠu t¿ hÕi nhau : 
ViŒc nÀy nhân duyên gì ? 
Th‰ Tôn cûa tr©i ngÜ©i 
VØa m§i ra khÕi ÇÎnh 
Khen BÒ Tát DiŒu Quang 
Ông là m¡t th‰ gian 
NÖi tin cûa tÃt cä 
Phøng trì ÇÜ®c pháp tång. 
NhÜ pháp cûa ta nói 
ChÌ ông chÙng bi‰t ÇÜ®c  
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ñÙc Th‰ Tôn khen ng®i 
Khi‰n DiŒu Quang vui mØng. 
Bèn nói Kinh Pháp Hoa 
Tr†n sáu mÜÖi ti‹u ki‰p 
Ch£ng r©i khÕi toà ngÒi 
Pháp nói ra thâm diŒu. 
Ngài pháp sÜ DiŒu Quang 
Thäy ÇŠu th† trì ÇÜ®c. 
PhÆt nói Kinh Pháp Hoa 
Khi‰n chúng vui mØng rÒi. 
TÙc cÛng trong ngày Çó 
Nói v§i chúng tr©i ngÜ©i 
Nghïa thÆt tÜ§ng các pháp 
ñã vì các ông nói. 
Ta nay trong Çêm nay 
Së vào cõi Ni‰t bàn 
Các ông hãy tinh tÃn 
Nên xa lìa phóng dÆt. 
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ChÜ PhÆt rÃt khó g¥p 
c ki‰p g¥p m¶t lÀn 
H‰t thäy con cûa PhÆt 
Nghe PhÆt vào Ni‰t bàn. 
Ai nÃy ÇŠu buÒn kh° 
Sao PhÆt diŒt s§m th‰ ? 
ñÃng Pháp VÜÖng Thánh chúa 
An ûi vô lÜ®ng chúng. 
N‰u lúc ta diŒt Ç¶ 
Các ông ch§ lo s® 
VÎ BÒ Tát ñÙc Tång 
NÖi vô lÆu thÆt tÜ§ng.  
Tâm Çã ÇÜ®c thông Çåt 
K‰ Çây së thành PhÆt 
HiŒu là PhÆt TÎnh Thân 
CÛng Ç¶ vô lÜ®ng chúng. 
ñêm nay PhÆt diŒt Ç¶ 
NhÜ cûi h‰t lºa t¡t 
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Phân chia các xá l®i 
Mà xây vô lÜ®ng tháp. 
Tÿ Kheo Tÿ Kheo ni 
SÓ Çông nhÜ H¢ng sa 
Låi càng thêm tinh tÃn 
ñ‹ cÀu vô thÜ®ng Çåo. 
VÎ pháp sÜ DiŒu Quang 
Phøng trì tång PhÆt pháp 
Trong tám mÜÖi ti‹u ki‰p 
R¶ng nói Kinh Pháp Hoa. 
Tám vÎ vÜÖng tº Çó 
ñÜ®c DiŒu Quang giáo hoá 
Kiên cÓ Çåo vô thÜ®ng  
ThÃy ÇÜ®c vô sÓ PhÆt. 
Cúng dÜ©ng chÜ PhÆt rÒi 
CÛng theo tu Çåi Çåo 
Liên ti‰p ÇŠu thành PhÆt  
ThÙ t¿ mà th† kš. 
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Thiên Trung Thiên cuÓi cùng 
HiŒu là PhÆt Nhiên ñæng 
Là Çåo sÜ tr©i ngÜ©i  
ñ¶ thoát vô lÜ®ng chúng. 
VÎ pháp sÜ DiŒu Quang 
Có m¶t vÎ ÇŒ tº  
Tâm thÜ©ng hay giäi Çãi 
Tham trÜ§c vŠ danh l®i. 
CÀu danh l®i không chán 
ThÜ©ng Ç‰n nhà giàu sang 
BÕ bê Ç†c tøng kinh 
Quên mÃt ch£ng thông thu¶c. 
Vì bªi nhân duyên Çó 
Nên g†i là CÀu Danh 
CÛng tu các nghiŒp thiŒn 
ñÜ®c thÃy vô sÓ PhÆt. 
Cúng dÜ©ng các ÇÙc PhÆt 
Theo tu hành Çåi Çåo 
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ñû sáu Ba La MÆt 
Nay g¥p PhÆt Thích Ca. 
Sau nÀy së thành PhÆt 
HiŒu là PhÆt Di L¥c 
R¶ng Ç¶ các chúng sinh 
SÓ Çông nhiŠu vô lÜ®ng. 
PhÆt kia diŒt Ç¶ rÒi 
NgÜ©i giäi Çãi là Ngài 
Còn pháp sÜ DiŒu Quang 
Nay chính là thân ta. 
Tôi thÃy PhÆt ñæng Minh 
ñiŠm lành xÜa nhÜ vÆy 
Nên bi‰t PhÆt hôm nay  
MuÓn nói Kinh Pháp Hoa. 
TÜ§ng nay nhÜ ÇiŠm xÜa 
Là phÜÖng tiŒn chÜ PhÆt 
Nay PhÆt phóng quang minh 
Giúp bày nghïa thÆt tÜ§ng. 
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Các ngÜ©i nay nên bi‰t 
Ch¡p tay m¶t lòng ch© 
PhÆt së rÜ§i mÜa pháp 
ñÀy Çû ngÜ©i cÀu Çåo.  
Nh»ng ngÜ©i cÀu ba thØa 
N‰u có ch‡ nghi hÓi 
PhÆt së dÙt trØ cho 
Khi‰n h‰t ch£ng còn thØa. 

 
 
 

----------
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Kinh  
diŒu pháp liên hoa 

 

PH…M PHÜ÷NG TiŒn thÙ hai 
 

BÃy gi©, ÇÙc Th‰ Tôn tØ tam 
mu¶i an tÜ©ng mà dÆy, nói v§i Ngài 
Xá L®i PhÃt: Trí huŒ cûa chÜ PhÆt 
thâm sâu vô lÜ®ng, môn trí huŒ Çó 
khó hi‹u khó vào. TÃt cä Thanh Væn, 
Bích Chi PhÆt không th‹ bi‰t ÇÜ®c. 
Vì sao ? Vì PhÆt Çã tØng gÀn gÛi 
træm ngàn vån Ùc vô sÓ chÜ PhÆt, 
th¿c hành h‰t vô lÜ®ng Çåo pháp cûa 
chÜ PhÆt, dÛng mãnh tinh tÃn, danh 
xÜng ÇÒn kh¡p, thành t¿u pháp thâm 
sâu chÜa tØng có, tùy nghi mà nói, š 
nghïa khó hi‹u. 
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Xá L®i PhÃt ! TØ khi ta thành 
PhÆt Ç‰n nay, dùng Çû thÙ nhân 
duyên, Çû thÙ ví dø Ç‹ r¶ng nói, dùng 
vô sÓ phÜÖng tiŒn Ç‹ dìu d¡t giáo hóa 
chúng sinh, khi‰n cho chúng sinh lìa 
các s¿ chÃp trÜ§c. Tại sao ? Vì 
phÜÖng tiŒn tri ki‰n Ba La MÆt cûa 
NhÜ Lai ÇŠu Çã ÇÀy Çû.  

Xá L®i PhÃt ! Tri ki‰n cûa NhÜ 
Lai r¶ng l§n sâu xa, vô lÜ®ng vô ngåi, 
l¿c, vô sª úy, thiŠn ÇÎnh, giäi thoát, 
tam mu¶i, vào sâu ch£ng có b© mé, 
thành t¿u tÃt cä các pháp chÜa tØng 
có. 

Xá L®i PhÃt ! NhÜ Lai dùng Çû 
thÙ s¿ khác biŒt, khéo léo nói các 
pháp, l©i lë êm diŒu, khi‰n cho vØa 
lòng Çåi chúng.  
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Xá L®i PhÃt ! Nói tóm låi, nh»ng 
pháp chính y‰u vô lÜ®ng vô biên chÜa 
tØng có, PhÆt ÇŠu Çã thành t¿u. 

Thôi, Xá L®i PhÃt ! ñØng nói 
n»a. Vì sao ? Vì pháp cûa PhÆt thành 
t¿u ít có, khó hi‹u bÆc nhÃt. ChÌ có 
PhÆt v§i PhÆt, m§i thÃu triŒt ÇÜ®c 
thÆt tÜ§ng cûa các pháp. ñó là: 
TÜ§ng cûa các pháp nhÜ vÆy, tánh 
nhÜ vÆy, th‹ nhÜ vÆy, l¿c nhÜ vÆy, 
làm nhÜ vÆy, nhân nhÜ vÆy, duyên 
nhÜ vÆy, quä nhÜ vÆy, báo nhÜ vÆy, 
gÓc ng†n cÙu kính nhÜ vÆy .v.v...  

Lúc Çó, ñÙc Th‰ Tôn muÓn thuÆt 
låi nghïa nÀy, mà nói bài kŒ r¢ng: 

ñÃng Th‰ Hùng khó lÜ©ng 
ChÜ thiên và nhân loåi 
TÃt cä loài chúng sinh 



Kinh Diệu Pháp Liên Hoa                                                                   59 

 

Ch£ng ai hi‹u bi‰t PhÆt. 
PhÆt l¿c vô sª úy 
Giäi thoát các tam mu¶i 
Các pháp khác cûa PhÆt 
Ch£ng ai Ço lÜ©ng ÇÜ®c. 
VÓn tØ vô sÓ PhÆt  
ñÀy Çû hånh các Çåo 
Pháp thâm sâu nhiŒm mÀu 
Khó thÃy khó bi‰t ÇÜ®c. 
Trong vô lÜ®ng Ùc ki‰p 
Hành các Çåo Çó rÒi 
ñåo tràng ÇÜ®c chÙng quä 
Ta ÇŠu Çã thÃy bi‰t. 
Quä báo l§n nhÜ vÆy 
ñû thÙ tánh tÜ§ng nghïa 
Ta và mÜ©i phÜÖng PhÆt 
M§i bi‰t rõ viŒc Çó. 
Pháp Çó ch£ng th‹ bày 
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L©i lë tÜ§ng tÎch diŒt 
Nh»ng loài chúng sinh khác 
Ch£ng ai hi‹u bi‰t ÇÜ®c. 
TrØ các chúng BÒ Tát 
BÆc sÙc tin kiên cÓ 
Chúng ÇŒ tº chÜ PhÆt 
TØng cúng dÜ©ng chÜ PhÆt. 
TÃt cä bÆc såch lÆu 
Trø ª thân cuÓi cùng 
Nh»ng hång ngÜ©i nhÜ vÆy 
SÙc h† ch£ng kham ÇÜ®c. 
N‰u nhÜ ÇÀy th‰ gian 
ñŠu nhÜ Xá L®i PhÃt 
Suy nghï và Ç¶ lÜ®ng 
Ch£ng dò ÇÜ®c PhÆt trí. 
Giä sº ÇÀy mÜ©i phÜÖng 
ñŠu nhÜ Xá L®i PhÃt 
Và các ÇŒ tº khác 
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CÛng ÇÀy mÜ©i phÜÖng cõi. 
Cùng nghï và Ç¶ lÜ®ng 
CÛng ch£ng hi‹u bi‰t ÇÜ®c 
Bích Chi PhÆt l®i trí 
Vô lÆu thân cuÓi cùng.  
CÛng ÇÀy kh¡p mÜ©i phÜÖng  
SÓ Çông nhÜ rØng tre 
Thäy ÇŠu chung m¶t lòng 
Trong vô lÜ®ng Ùc ki‰p. 
MuÓn lÜ©ng PhÆt thÆt trí 
Ch£ng bi‰t ÇÜ®c ít phÀn 
BÒ Tát m§i phát tâm 
Cúng dÜ©ng vô sÓ PhÆt. 
ThÃu rõ các nghïa thú 
Låi hay khéo nói pháp 
NhÜ lúa mè tre lau 
ñÀy kh¡p mÜ©i phÜÖng cõi. 
NhÃt tâm dùng diŒu trí 
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Träi H¢ng sa sÓ ki‰p 
Cùng chung nhau suy lÜ©ng 
Ch£ng bi‰t ÇÜ®c PhÆt trí. 
Các BÒ Tát bÃt thÓi 
SÓ Çông nhÜ H¢ng sa 
ñŠu nhÃt tâm suy cÀu 
CÛng ch£ng th‹ bi‰t ÇÜ®c. 
Låi n»a, Xá L®i PhÃt !  
Vô lÆu ch£ng nghï bàn 
Pháp thâm sâu nhiŒm mÀu 
Ta nay Çã ÇÜ®c Çû 
ChÌ ta bi‰t tÜ§ng Çó 
MÜ©i phÜÖng PhÆt cÛng th‰. 
Xá L®i PhÃt nên bi‰t ! 
L©i chÜ PhÆt không khác 
Pháp cûa PhÆt nói ra 
Nên sinh sÙc tin l§n 
Pháp Th‰ Tôn lâu sau 
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CÀn phäi nói chân thÆt. 
NÀy các chúng Thanh Væn ! 
Và ngÜ©i cÀu Duyên Giác 
Ta khi‰n cho thoát kh° 
S§m Ç¡c ÇÜ®c Ni‰t bàn. 
PhÆt dùng sÙc phÜÖng tiŒn  
Mª bày ba thØa giáo 
Chúng sinh nÖi nÖi chÃp 
DÅn d¡t h† ra khÕi. 
 

BÃy gi©, ª trong Çåi chúng có các 
vÎ Thanh Væn A La Hán Çã såch các 
lÆu, Ngài A Nhã KiŠu TrÀn NhÜ 
.v.v... m¶t ngàn hai træm ngÜ©i, và 
các vÎ Tÿ Kheo, Tÿ Kheo ni, cÜ sï 
nam, cÜ sï n», phát tâm cÀu Thanh 
Væn và Bích Chi PhÆt, ai nÃy ÇŠu 
nghï r¢ng: Hôm nay ÇÙc Th‰ Tôn vì 
c§ gì, mà ân cÀn khen ng®i pháp 
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phÜÖng tiŒn mà nói nhÜ vÀy: Pháp 
cûa PhÆt Ç¡c ÇÜ®c thâm sâu khó 
hi‹u, l©i lë nói ra š thú khó bi‰t, tÃt 
cä Thanh Væn, Bích Chi PhÆt, không 
th‹ hi‹u bi‰t ÇÜ®c. ñÙc PhÆt nói m¶t 
nghïa giäi thoát, chúng ta cÛng ÇÜ®c 
pháp nÀy, Ç‰n nÖi Ni‰t bàn, mà nay 
ch£ng bi‰t nghïa Çó nhÜ th‰ nào ? 

BÃy gi©, Ngài Xá L®i PhÃt bi‰t 
tâm nghi cûa bÓn chúng, chính mình 
cÛng chÜa rõ, m§i båch ÇÙc PhÆt 
r¢ng: ñÙc Th‰ Tôn ! Do nhân duyên 
gì, mà ân cÀn khen ng®i pháp phÜÖng 
tiŒn bÆc nhÃt cûa chÜ PhÆt, thâm sâu 
nhiŒm mÀu khó hi‹u ? Con tØ xÜa 
Ç‰n nay, chÜa tØng nghe ÇÙc PhÆt nói 
nhÜ th‰. Nay bÓn chúng thäy ÇŠu có 
tâm nghi, ngÜ«ng mong ÇÙc Th‰ Tôn 



Kinh Diệu Pháp Liên Hoa                                                                   65 

 

diÍn nói viŒc Çó. Vì sao ÇÙc Th‰ Tôn 
ân cÀn ng®i khen, pháp thâm sâu 
nhiŒm mÀu khó hi‹u ?  

Khi Çó, Ngài Xá L®i PhÃt muÓn 
thuÆt låi nghïa nÀy, mà nói bài kŒ 
r¢ng: 

ñÃng HuŒ NhÆt ñåi Thánh 
Lâu m§i nói pháp nÀy 
T¿ nói ÇÜ®c nhÜ th‰ 
L¿c vô úy tam mu¶i. 
ThiŠn ÇÎnh giäi thoát thäy 
Pháp không th‹ nghï bàn 
Pháp chÙng nÖi Çåo tràng 
Ch£ng ai có th‹ hÕi. 
Tâm con khó dò ÇÜ®c 
CÛng ch£ng ai hÕi ÇÜ®c 
Ch£ng hÕi mà t¿ nói 
Khen ng®i Çåo mình hành. 
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Trí huŒ sâu vi diŒu 
Ch‡ Ç¡c cûa chÜ PhÆt 
Các La Hán vô lÆu 
Và ngÜ©i cÀu Ni‰t bàn. 
Nay ÇŠu sa lÜ§i nghi 
Vì sao PhÆt nói th‰ ? 
Nh»ng ngÜ©i cÀu Duyên Giác 
Tÿ Kheo Tÿ Kheo ni. 
Các tr©i rÒng qu› thÀn 
Và Càn Thát Bà thäy 
Nhìn nhau ôm lòng nghi 
Chiêm ngÜ«ng ÇÃng LÜ«ng Túc. 
ViŒc Çó nhÜ th‰ nào ? 
Xin PhÆt hãy giäi nói. 
Trong hàng chúng Thanh Væn 
PhÆt nói con hång nhÃt. 
Nay con nÜÖng trí mình 
Nghi ho¥c ch£ng hi‹u ÇÜ®c 
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ñâu là pháp cÙu kính 
ñâu là Çåo PhÆt tu ? 
Con tØ miŒng PhÆt sinh ! 
Ch¡p tay chiêm ngÜ«ng ch© 
Xin nói pháp vi diŒu 
LiŠn vì nói nhÜ thÆt. 
Các tr©i rÒng thÀn thäy 
SÓ Çông nhÜ H¢ng sa 
Các BÒ Tát cÀu PhÆt 
SÓ nhiŠu Ç‰n tám vån. 
Và vån Ùc cõi nÜ§c 
Chuy‹n luân thánh vÜÖng Ç‰n 
Ch¡p tay lòng cung kính 
MuÓn nghe Çåo ÇÀy Çû. 
 

BÃy gi©, ÇÙc PhÆt bäo Xá L®i 
PhÃt: Thôi Çi ! Thôi Çi ! ñØng nói 
n»a. N‰u nói viŒc Çó, thì tÃt cä tr©i, 
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ngÜ©i th‰ gian ÇŠu së kinh s® nghi 
ng©.  

Xá L®i PhÃt låi båch PhÆt r¢ng: 
ñÙc Th‰ Tôn ! Cúi xin nói cho, cúi 
xin nói cho ! Tại sao ? Vì vô sÓ træm 
ngàn vån Ùc A tæng kÿ chúng sinh, Çã 
tØng g¥p các ÇÙc PhÆt, các cæn ÇŠu 
lanh l®i, trí huŒ sáng suÓt, nghe ÇÙc 
PhÆt nói ch¡c së cung kính tin nhÆn. 

Khi Çó, Ngài Xá L®i PhÃt muÓn 
thuÆt låi nghïa nÀy, mà nói bài kŒ 
r¢ng: 

 

ñÃng Pháp VÜÖng vô thÜ®ng 
Xin nói ch§ do d¿ 
Vô lÜ®ng chúng trong h¶i 
Có ngÜ©i së kính tin. 
 

ñÙc PhÆt låi bäo Xá L®i PhÃt : 
Thôi Çi ! N‰u nói viŒc Çó, thì tÃt cä 
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th‰ gian tr©i, ngÜ©i, A Tu La, ÇŠu së 
kinh s® nghi ho¥c, Tÿ Kheo tæng 
thÜ®ng mån së sa vào hÀm l§n.  

Lúc Çó, ñÙc Th‰ Tôn nói kŒ 
r¢ng: 

 

Thôi thôi ÇØng nên nói 
Pháp ta diŒu khó nghï 
Nh»ng kÈ tæng thÜ®ng mån 
Nghe tÃt ch£ng kính tin. 

 

Khi Çó, Ngài Xá L®i PhÃt låi båch 
PhÆt r¢ng: ñÙc Th‰ Tôn ! Cúi xin nói 
cho, cúi xin nói cho, nay trong h¶i 
nÀy, nh»ng ngÜ©i nhÜ con, có hàng 
træm ngàn vån Ùc, các vÎ Çó Ç©i Ç©i 
ki‰p ki‰p, Çã tØng ti‰p th† s¿ giáo 
hóa cûa PhÆt. Nh»ng ngÜ©i nÀy tÃt së 
cung kính tin nhÆn, lâu dài së an °n, 
së Ç¡c ÇÜ®c nhiŠu l®i ích.  
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Lúc Çó, Ngài Xá L®i PhÃt muÓn 
thuÆt låi nghïa nÀy, bèn nói bài 
kŒ r¢ng: 

 

ñÃng Vô ThÜ®ng LÜ«ng Túc 
Xin nói pháp bÆc nhÃt 
Con là trÜªng tº PhÆt 
Cúi xin phân biŒt nói. 
Vô lÜ®ng chúng h¶i nÀy 
Së kính tin pháp nÀy 
PhÆt Ç©i Ç©i Çã tØng 
Giáo hóa chúng nhÜ th‰. 
ñŠu m¶t lòng chÃp tay 
MuÓn nghe l©i PhÆt nói 
Chúng con ngàn hai træm 
Và ngÜ©i cÀu PhÆt kia. 
Xin vì Çåi chúng nÀy 
Cúi xin phân biŒt nói 
Chúng con nghe pháp nÀy 
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Ch¡c sinh vui mØng l§n. 
 

BÃy gi©, ÇÙc Th‰ Tôn bäo Ngài 
Xá L®i PhÃt: Ông Çã ân cÀn ba phen 
thÌnh cÀu, lë nào không nói, ông hãy 
lóng nghe và khéo suy xét, ta së vì 
ông phân biŒt giäi nói.  

ñÙc PhÆt vØa nói l©i nÀy xong, thì 
trong h¶i có các vÎ Tÿ Kheo, Tÿ Kheo 
ni, cÜ sï nam, cÜ sï n», cä thäy næm 
ngàn ngÜ©i, liŠn tØ ch‡ ngÒi ÇÙng dÆy 
lÍ PhÆt rÒi Çi. Tåi sao ? Vì nh»ng 
ngÜ©i nÀy t¶i cæn sâu n¥ng, và nh»ng 
ngÜ©i tæng thÜ®ng mån, chÜa ÇÜ®c 
mà nói Çã ÇÜ®c, chÜa chÙng mà nói 
Çã chÙng, có l‡i nhÜ th‰, cho nên 
ch£ng ª låi. ñÙc Th‰ Tôn yên l¥ng 
ch£ng ngæn cän h†.  



Kinh Diệu Pháp Liên Hoa                                                                   72 

 

Lúc Çó, ÇÙc PhÆt nói v§i Ngài Xá 
L®i PhÃt: Nay chúng cûa ta Çây 
ch£ng còn cành lá, chÌ thuÀn có chân 
thÆt.  

Xá L®i PhÃt ! Nh»ng ngÜ©i tæng 
thÜ®ng mån nhÜ th‰, Çi vŠ cÛng tÓt. 
Nay ông hãy khéo lóng nghe, ta së vì 
ông mà nói.  

Ngài Xá L®i PhÃt nói: ThÜa vâng 
! ñÙc Th‰ Tôn, con thích muÓn ÇÜ®c 
nghe. 

ñÙc PhÆt bäo Xá L®i PhÃt ! DiŒu 
pháp nhÜ th‰, khi Çúng th©i, thì chÜ 
PhÆt NhÜ Lai m§i nói. NhÜ hoa Ðu 
Çàm bát, Çúng th©i m§i hiŒn.  

Xá L®i PhÃt ! Các ông nên tin l©i 
cûa PhÆt nói, ch£ng có hÜ v†ng.  
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Xá L®i PhÃt ! ChÜ PhÆt tùy nghi 
nói pháp š thú khó hi‹u. Vì sao ? Ta 
dùng vô sÓ phÜÖng tiŒn, Çû thÙ nhân 
duyên l©i lë thí dø, Ç‹ diÍn nói các 
pháp, pháp Çó ch£ng phäi suy lÜ©ng 
phân biŒt mà hi‹u ÇÜ®c, chÌ có chÜ 
PhÆt m§i bi‰t ÇÜ®c. Vì sao ? ChÜ 
PhÆt Th‰ Tôn chÌ vì m¶t Çåi s¿ nhân 
duyên mà xuÃt hiŒn ra Ç©i.  

Xá L®i PhÃt ! Tại sao låi nói chÜ 
PhÆt Th‰ Tôn, chÌ vì m¶t Çåi s¿ nhân 
duyên mà xuÃt hiŒn ra Ç©i ? Vì chÜ 
PhÆt Th‰ Tôn muÓn khi‰n cho chúng 
sinh, khai mª tri ki‰n cûa PhÆt, Ç‹ 
ÇÜ®c thanh tÎnh mà hiŒn ra nÖi Ç©i, 
muÓn mª bày cho chúng sinh tri ki‰n 
cûa PhÆt, mà hiŒn ra nÖi Ç©i, muÓn 
khi‰n cho chúng sinh ng¶ tri ki‰n cûa 
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PhÆt, mà hiŒn ra nÖi Ç©i, muÓn cho 
chúng sinh vào ÇÜ®c tri ki‰n cûa 
PhÆt, mà hiŒn ra nÖi Ç©i.  

Xá L®i PhÃt ! ñó là chÜ PhÆt vì 
m¶t Çåi s¿ nhân duyên mà xuÃt hiŒn 
ra Ç©i.  

ñÙc PhÆt bäo Xá L®i PhÃt ! ñÙc 
PhÆt NhÜ Lai chÌ giáo hóa BÒ Tát, 
làm tÃt cä nh»ng gì, thÜ©ng vì m¶t 
viŒc, Çó là mª bày cho chúng sinh ng¶ 
ÇÜ®c tri ki‰n cûa PhÆt. 

Xá L®i PhÃt ! NhÜ Lai chÌ dùng 
m¶t PhÆt thØa, mà vì chúng sinh 
thuy‰t pháp, ch£ng có hai, ho¥c ba 
thØa nào khác.  

Xá L®i PhÃt ! H‰t thäy mÜ©i 
phÜÖng chÜ PhÆt cÛng låi nhÜ th‰. 
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Xá L®i PhÃt ! ChÜ PhÆt quá khÙ 
dùng vô lÜ®ng vô sÓ phÜÖng tiŒn, Çû 
thÙ nhân duyên l©i lë thí dø, mà vì 
chúng sinh diÍn nói các pháp, pháp 
Çó ÇŠu vì m¶t PhÆt thØa, các chúng 
sinh Çó theo chÜ PhÆt nghe pháp, cÙu 
kính ÇŠu Ç¡c ÇÜ®c NhÃt thi‰t chûng 
trí. 

Xá L®i PhÃt ! ChÜ PhÆt vÎ lai së 
xuÃt hiŒn ra Ç©i, cÛng dùng vô lÜ®ng 
vô sÓ phÜÖng tiŒn, Çû thÙ nhân duyên 
l©i lë thí dø, mà vì chúng sinh diÍn 
nói các pháp. Pháp Çó ÇŠu vì m¶t 
PhÆt thØa, các chúng sinh Çó theo 
PhÆt nghe pháp, cÙu kính ÇŠu Ç¡c 
ÇÜ®c NhÃt thi‰t chûng trí. 

Xá L®i PhÃt ! HiŒn tåi chÜ PhÆt 
Th‰ Tôn, trong mÜ©i phÜÖng vô 
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lÜ®ng træm ngàn vån Ùc các cõi PhÆt, 
làm l®i ích an låc chúng sinh, chÜ 
PhÆt Çó cÛng dùng vô lÜ®ng vô sÓ 
phÜÖng tiŒn, Çû thÙ nhân duyên l©i lë 
thí dø, mà vì chúng sinh diÍn nói các 
pháp. Pháp Çó ÇŠu vì m¶t PhÆt thØa. 
Các chúng sinh Çó theo PhÆt nghe 
pháp, cÙu kính ÇŠu Ç¡c ÇÜ®c NhÃt 
thi‰t chûng trí. 

Xá L®i PhÃt ! ChÜ PhÆt Çó chÌ 
giáo hóa BÒ Tát, vì muÓn chÌ bày cho 
chúng sinh tri ki‰n cûa PhÆt, muÓn 
cho chúng sinh ng¶ ÇÜ®c tri ki‰n cûa 
PhÆt, muÓn cho chúng sinh vào ÇÜ®c 
tri ki‰n cûa PhÆt.  

Xá L®i PhÃt ! Ta nay cÛng låi 
nhÜ th‰, bi‰t các chúng sinh có Çû 
thÙ døc niŒm, chÃp trÜ§c nÖi thâm 
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tâm, tuÿ theo bän tánh cûa h†, ta 
dùng Çû thÙ nhân duyên, l©i lë thí dø 
sÙc phÜÖng tiŒn, Ç‹ vì h† nói pháp.  

Xá L®i PhÃt ! NhÜ th‰ ÇŠu vì Ç¡c 
ÇÜ®c m¶t PhÆt thØa NhÃt thi‰t chûng 
trí.  

Xá L®i PhÃt ! Ÿ trong mÜ©i 
phÜÖng th‰ gi§i còn ch£ng có hai 
thØa, hà huÓng có ba.  

Xá L®i PhÃt ! ChÜ phÆt xuÃt hiŒn 
ra Ç©i ác næm trÜ®c: Ki‰p trÜ®c, 
phiŠn não trÜ®c, chúng sinh trÜ®c, 
ki‰n trÜ®c, mång trÜ®c. NhÜ th‰ Xá 
L®i PhÃt ! Vào th©i ki‰p trÜ®c loån, 
thì chúng sinh cÃu n¥ng, xan tham, 
ÇÓ kÎ, thành t¿u các cæn ch£ng lành. 
ChÜ PhÆt dùng sÙc phÜÖng tiŒn, nÖi 
m¶t PhÆt thØa mà phân biŒt nói ba. 
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Xá L®i PhÃt ! N‰u ÇŒ tº cûa ta, t¿ 
cho mình là bÆc A La Hán, Bích Chi 
PhÆt, mà ch£ng nghe, ch£ng bi‰t, viŒc 
chÜ PhÆt NhÜ Lai chÌ giáo hóa BÒ 
Tát, nh»ng ngÜ©i Çó ch£ng phäi ÇŒ tº 
cûa PhÆt, ch£ng phäi A La Hán, 
ch£ng phäi Bích Chi PhÆt.  

Låi n»a, Xá L®i PhÃt ! Các Tÿ 
Kheo, Tÿ Kheo ni Çó, t¿ cho mình Çã 
chÙng A La Hán, là thân cuÓi cùng, 
cÙu kính Ni‰t bàn, ch£ng còn có chí 
cÀu quä vÎ Vô ThÜ®ng Chánh ñ£ng 
Chánh Giác. Nên bi‰t, nh»ng ngÜ©i 
Çó ÇŠu là nh»ng kÈ tæng thÜ®ng mån. 
Tåi sao ? N‰u có Tÿ kheo thÆt chÙng 
ÇÜ®c A La Hán, n‰u không tin pháp 
nÀy, thì ch£ng có lš vÆy, trØ khi PhÆt 
diŒt Ç¶ rÒi, hiŒn tiŠn ch£ng có PhÆt. 
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Tåi sao ? Vì sau khi PhÆt diŒt Ç¶ rÒi, 
ngÜ©i th† trì Ç†c tøng, hi‹u nghïa 
nh»ng kinh nhÜ vÀy, thÆt là khó có 
ÇÜ®c. N‰u g¥p ÇÙc PhÆt khác, ª trong 
pháp nÀy thì së hi‹u rõ. 

Xá L®i PhÃt ! Các ông nên m¶t 
lòng tin hi‹u, th† trì l©i cûa PhÆt nói. 
L©i cûa chÜ PhÆt NhÜ Lai ch£ng có 
hÜ v†ng, ch£ng có thØa nào khác, chÌ 
có m¶t PhÆt thØa. 

Bấy giờ, ñÙc Th‰ Tôn muÓn 
thuÆt låi nghïa trên, mà nói bài kŒ 
r¢ng: 

Tÿ Kheo Tÿ Kheo ni 
Ôm lòng tæng thÜ®ng mån 
CÜ sï nam ngã mån 
CÜ sï n» ch£ng tin. 
Hàng bÓn chúng nhÜ th‰ 
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SÓ Çông næm ngàn ngÜ©i. 
Ch£ng thÃy rõ l‡i mình 
NÖi gi§i có thi‰u lûng. 
Ti‰c gi» lÀm l‡i mình 
NgÜ©i trí nhÕ Çã ra 
B†n tÃm cám trong chúng 
ñi vì oai ÇÙc PhÆt. 
Nh»ng ngÜ©i Çó phÜ§c mÕng 
Ch£ng kham th† pháp nÀy  
Chúng nay không cành lá 
ChÌ toàn là chân thÆt. 
Xá L®i PhÃt khéo nghe ! 
Pháp cûa chÜ PhÆt ÇÜ®c 
Vô lÜ®ng sÙc phÜÖng  tiŒn 
Mà vì chúng sinh nói. 
Tâm chúng sinh nghï gì 
Làm Çû thÙ các viŒc 
Bao nhiêu các tính døc 
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NghiŒp thiŒn ác Ç©i trÜ§c. 
PhÆt ÇŠu bi‰t vÆy rÒi 
Dùng các duyên thí dø 
L©i lë sÙc phÜÖng tiŒn 
Khi‰n tÃt cä vui mØng. 
Ho¥c nói nh»ng kh‰ kinh 
Cô khªi và b°n s¿ 
B°n sinh, vÎ t¢ng h»u 
CÛng nói các nhân duyên. 
Thí dø và trùng tøng 
Và kinh luÆn nghÎ thäy 
ñ¶n cæn thích pháp nhÕ 
Tham trÜ§c trong sinh tº. 
Vô lÜ®ng ch‡ chÜ PhÆt 
Ch£ng hành sâu diŒu Çåo 
BÎ kh° làm não loån 
Vì h† nói Ni‰t Bàn. 
Ta bày phÜÖng tiŒn Çó 
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Khi‰n vào ÇÜ®c PhÆt huŒ 
ChÜa tØng nói các ông 
Së Ç¡c ÇÜ®c PhÆt Çåo. 
Sª dï chÜa tØng nói 
Vì th©i nói chÜa Ç‰n 
Nay chính là phäi th©i 
Quy‰t ÇÎnh nói Çåi thØa. 
Chín b¶ pháp ta Çây 
ThuÆn theo chúng sinh nói 
Vào Çåi thØa  làm gÓc 
Vì vÆy nói kinh nÀy. 
Có PhÆt tº tâm tÎnh 
Êm diŒu cÛng l®i cæn 
Vô lÜ®ng ch‡ chÜ PhÆt 
Mà hành sâu diŒu Çåo. 
Vì các PhÆt tº Çó 
Nói kinh Çåi thØa nÀy 
Ta th† kš ngÜ©i Çó 
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TÜÖng lai së thành PhÆt. 
Vì gi» gìn tÎnh gi§i 
NgÜ©i nÀy nghe thành PhÆt 
MØng r« kh¡p toàn thân 
PhÆt bi‰t tâm ngÜ©i Çó. 
Cho nên nói Çåi thØa 
N‰u Thanh Væn BÒ Tát 
Nghe pháp cûa ta nói. 
Cho Ç‰n m¶t bài kŒ 
ñŠu thành PhÆt ch£ng nghi. 
Trong mÜ©i phÜÖng cõi PhÆt 
ChÌ có m¶t thØa pháp. 
Ch£ng hai cÛng ch£ng ba 
TrØ PhÆt phÜÖng tiŒn nói 
ChÌ dùng tên giä danh 
DÅn d¡t các chúng sinh. 
Nói trí huŒ cûa PhÆt 
ChÜ PhÆt hiŒn ra Ç©i 
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ChÌ thÆt m¶t viŒc nÀy 
N‰u hai ch£ng phäi chân. 
Quy‰t ch£ng dùng ti‹u thØa 
T‰ Ç¶ các chúng sinh 
PhÆt t¿ trø Çåi thØa 
NhÜ pháp cûa mình ÇÜ®c. 
ñÎnh huŒ l¿c trang nghiêm 
Dùng Ç‹ Ç¶ chúng sinh 
T¿ chÙng Çåo vô thÜ®ng  
Pháp Çåi thØa bình Ç£ng. 
N‰u giáo hóa ti‹u thØa 
Cho Ç‰n chÌ m¶t ngÜ©i 
Thì ta Ç†a xan tham 
ViŒc nÀy không th‹ có. 
N‰u ngÜ©i tin quy PhÆt 
NhÜ Lai ch£ng dÓi gåt. 
CÛng không tham ghen ghét 
DÙt ác trong các pháp 
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Nên PhÆt trong mÜ©i phÜÖng 
Ch£ng có gì s® hãi. 
Ta dùng tÜ§ng nghiêm thân 
Quang minh chi‰u th‰ gian 
Vô lÜ®ng chúng tôn kính 
Vì nói Ãn thÆt tÜ§ng. 
Xá L®i PhÃt nên bi‰t ! 
Ta vÓn lÆp thŒ nguyŒn: 
MuÓn khi‰n tÃt cä chúng 
ñÒng nhÜ ta không khác. 
NguyŒn xÜa kia cûa ta 
Nay Çã ÇÀy Çû rÒi 
ñ¶ tÃt cä chúng sinh 
ñŠu khi‰n vào PhÆt Çåo. 
N‰u ta g¥p chúng sinh 
Dùng PhÆt Çåo dåy h‰t 
KÈ vô trí lÀm lÅn 
Mê ho¥c ch£ng nghe l©i. 
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Ta bi‰t chúng sinh Çó 
ChÜa tØng tu gÓc lành 
ChÃp cÙng nÖi næm døc 
Vì si ái sinh phiŠn. 
Do nhân duyên ác døc 
ñ†a vào ba ÇÜ©ng ác 
Luân hÒi trong sáu nÈo 
ChÎu Çû các kh° Ç¶c. 
Th† thai hình hài nhÕ 
ñ©i Ç©i thÜ©ng l§n dÀn 
NgÜ©i ÇÙc mÕng phÜ§c ít 
BÎ các kh° bÙc bách. 
Vào rØng rÆm tà ki‰n 
ChÃp có, ho¥c chÃp không 
NÜÖng t¿a các ki‰n này 
ñÀy Çû sáu mÜÖi hai. 
ChÃp sâu pháp hÜ v†ng 
Gi» ch¥t ch£ng bÕ ÇÜ®c 
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Ngã mån t¿ khoe cao 
Dua nÎnh tâm ch£ng thÆt. 
Trong ngàn vån Ùc ki‰p 
Ch£ng nghe danh hiŒu PhÆt 
CÛng ch£ng nghe chánh pháp 
NgÜ©i nhÜ th‰ khó Ç¶. 
Cho nên Xá L®i PhÃt ! 
Ta vì bày phÜÖng tiŒn 
Nói h‰t các kh° Çåo 
Mª bày Çåo Ni‰t bàn. 
Tuy ta nói Ni‰t bàn 
ñó cÛng ch£ng thÆt diŒt 
Các pháp tØ b°n lai 
TÜ§ng thÜ©ng t¿ tÎch diŒt. 
PhÆt tº hành Çåo rÒi 
ñ©i sau ÇÜ®c thành PhÆt 
Ta có sÙc phÜÖng tiŒn 
Mª bày pháp ba thØa. 
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Nay các Çåi chúng Çây 
ñŠu nên trØ nghi ho¥c 
L©i chÜ PhÆt không khác  
M¶t ch£ng có hai thØa. 
Quá khÙ vô sÓ ki‰p 
Vô lÜ®ng PhÆt diŒt Ç¶ 
Træm ngàn vån Ùc PhÆt 
SÓ Çông không th‹ lÜ©ng. 
Các Th‰ Tôn nhÜ th‰ 
ñû thÙ duyên thí dø 
Vô sÓ sÙc phÜÖng tiŒn 
DiÍn nói tÜ§ng các pháp. 
Các Th‰ Tôn Çó thäy 
ñŠu nói pháp m¶t thØa 
ñ¶ vô lÜ®ng chúng sinh 
Khi‰n vào ÇÜ®c PhÆt Çåo. 
Các ÇÃng ñåi Thánh Chúa 
Bi‰t tÃt cä th‰ gian 
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Tr©i ngÜ©i loåi quÀn sinh 
Trong thâm tâm Üa muÓn. 
Bèn dùng phÜÖng tiŒn khác 
Giúp bày nghïa ÇŒ nhÃt 
N‰u có loåi chúng sinh 
G¥p chÜ PhÆt quá khÙ. 
N‰u nghe pháp bÓ thí 
Ho¥c trì gi§i nhÅn nhøc 
Tinh tÃn thiŠn trí thäy 
Tu Çû thÙ phÜ§c huŒ. 
TÃt cä nh»ng ngÜ©i Çó 
ñŠu Çã thành PhÆt Çåo. 
Sau chÜ PhÆt diŒt Ç¶ 
N‰u ngÜ©i tâm tÓt lành.  
Nh»ng chúng sinh nhÜ th‰ 
ñŠu Çã thành PhÆt Çåo 
ChÜ PhÆt diŒt Ç¶ rÒi 
NgÜ©i cúng dÜ©ng xá l®i. 
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Tåo vån Ùc bäo tháp 
Vàng båc và pha lê 
Xa cØ cùng mã não 
Châu mai khôi lÜu ly. 
Thanh tÎnh r¶ng nghiêm sÙc 
Trang trí nÖi các tháp 
Ho¥c dùng Çá làm chùa 
Chiên Çàn và trÀm thûy. 
G‡ mÆt và g‡ khác 
Gåch ngói bùn ÇÃt thäy 
N‰u ª nÖi ÇÒng hoang 
ChÙa ÇÃt thành chùa PhÆt. 
Cho Ç‰n trÈ con chÖi 
Vun cát làm tháp PhÆt 
TÃt cä nh»ng ngÜ©i Çó 
ñŠu Çã thành PhÆt Çåo. 
N‰u nhÜ ngÜ©i vì PhÆt 
Ki‰n tåo các hình tÜ®ng  
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ñiêu kh¡c thành các tÜ§ng  
ñŠu Çã thành PhÆt Çåo. 
Ho¥c làm b¢ng bäy báu 
Vàng thau ÇÒng tr¡ng ÇÕ 
Nhôm chì và chÃt këm 
S¡t g‡ cùng v§i bùn. 
Ho¥c dùng keo sÖn väi 
Nghiêm sÙc làm tÜ®ng PhÆt 
H‰t thäy nh»ng ngÜ©i Çó 
ñŠu Çã thành PhÆt Çåo. 
Vë hoå làm tÜ®ng PhÆt 
Træm tÜ§ng phÜ§c trang nghiêm 
T¿ làm ho¥c bäo ngÜ©i  
ñŠu Çã thành PhÆt Çåo. 
Cho Ç‰n trÈ con chÖi 
Dùng cÕ cây và bút 
Ho¥c là dùng móng tay 
Mà vë h†a tÜ®ng PhÆt. 
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H‰t thäy nh»ng ngÜ©i Çó 
TØ tØ tích công ÇÙc 
ñÀy Çû tâm Çåi bi 
ñŠu Çã thành PhÆt Çåo. 
Giáo hóa các BÒ Tát  
ñ¶ thoát vô lÜ®ng chúng. 
N‰u ngÜ©i nÖi chùa tháp 
TÜ®ng báu và tÜ®ng vë. 
Dùng hÜÖng hoa, phan, l†ng 
Cúng kính mà cúng dÜ©ng 
Ho¥c khi‰n ngÜ©i tÃu nhåc 
ñánh trÓng th°i sØng Óc. 
Tiêu, sáo, cÀm, Ç©n s¡t 
Tì bà chøp chã ÇÒng 
Các ti‰ng hay nhÜ th‰ 
ñem h‰t Ç‹ cúng dÜ©ng. 
Ho¥c dùng tâm vui mØng  
Ca tøng công ÇÙc PhÆt. 
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Dù chÌ m¶t vài l©i 
H† ÇŠu Çã thành PhÆt 
Ho¥c ngÜ©i tâm tán loån 
Cho Ç‰n dùng cành hoa. 
Cúng dÜ©ng trÜ§c tÜ®ng vë 
LÀn thÃy vô sÓ PhÆt 
Ho¥c có ngÜ©i lÍ låy 
Ho¥c là chÌ ch¡p tay. 
Cho Ç‰n giÖ m¶t tay 
Ho¥c là hÖi cúi ÇÀu 
Dùng Ç‹ cúng dÜ©ng tÜ®ng 
LÀn thÃy vô lÜ®ng PhÆt. 
T¿ thành vô thÜ®ng Çåo 
R¶ng Ç¶ vô sÓ chúng 
Vào Vô dÜ Ni‰t bàn  
NhÜ cûi h‰t lºa t¡t. 
Ho¥c ngÜ©i tâm tán loån  
Vào Ç‰n trong chùa tháp 
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MiŒng niŒm Nam Mô PhÆt 
H† ÇŠu Çã thành PhÆt. 
NÖi chÜ PhÆt quá khÙ 
Tåi th‰ ho¥c diŒt Ç¶ 
NgÜ©i nghe ÇÜ®c pháp nÀy 
ñŠu Çã thành PhÆt Çåo.  
Các Th‰ Tôn vÎ lai 
SÓ Çông không th‹ lÜ©ng 
Các vÎ NhÜ Lai Çó 
CÛng phÜÖng tiŒn nói pháp. 
TÃt cä các NhÜ Lai 
Dùng vô lÜ®ng phÜÖng tiŒn 
ñ¶ thoát các chúng sinh 
Vào trí PhÆt vô lÆu. 
N‰u có ngÜ©i nghe pháp 
Không ai ch£ng thành PhÆt. 
ChÜ PhÆt vÓn thŒ nguyŒn 
Ta tu hành PhÆt Çåo 
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MuÓn h‰t thäy chúng sinh 
CÛng ÇŠu ÇÜ®c Çåo nÀy. 
ChÜ PhÆt Ç©i vÎ lai 
Tuy nói træm ngàn Ùc 
Vô sÓ các pháp môn 
ThÆt t‰ vì m¶t thØa. 
ChÜ PhÆt LÜ«ng Túc Tôn 
Bi‰t pháp thÜ©ng không tánh 
GiÓng PhÆt tØ duyên sinh 
Vì th‰ nói m¶t thØa. 
Pháp Çó trø pháp vÎ 
TÜ§ng th‰ gian thÜ©ng trø 
Bi‰t rÒi nÖi Çåo tràng 
ñåo sÜ phÜÖng tiŒn nói. 
Ch‡ tr©i ngÜ©i cúng dÜ©ng 
HiŒn tåi mÜ©i phÜÖng PhÆt 
SÓ Çông nhÜ H¢ng sa 
XuÃt hiŒn nÖi th‰ gian. 
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Vì yên °n chúng sinh 
CÛng nói pháp nhÜ th‰ 
Bi‰t tÎch diŒt bÆc nhÃt 
Vì dùng sÙc phÜÖng tiŒn. 
Tuy bày nhiŠu thØa pháp 
ThÆt t‰ vì PhÆt thØa 
Bi‰t các hånh chúng sinh 
Nghï tÜªng trong thâm tâm. 
NghiŒp nhiÍm trong quá khÙ 
Tánh døc sÙc tinh tÃn 
Và các cæn l®i Ç¶n 
Dùng Çû thÙ nhân duyên. 
Thí dø và l©i lë  
Tùy theo phÜÖng tiŒn nói. 
Nay ta cÛng nhÜ th‰ 
Vì yên °n chúng sinh. 
Dùng Çû thÙ pháp môn 
Mª bày nÖi PhÆt Çåo 
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Ta dùng sÙc trí huŒ 
Bi‰t tánh chúng sinh muÓn. 
PhÜÖng tiŒn nói các pháp 
ñŠu khi‰n ÇÜ®c vui mØng 
Xá L®i PhÃt nên bi‰t ! 
Ta dùng m¡t PhÆt xem. 
ThÃy sáu ÇÜ©ng chúng sinh 
BÀn cùng ch£ng phÜ§c huŒ 
Vào ÇÜ©ng hi‹m sinh tº 
Kh° liên tøc ch£ng dÙt. 
ChÃp sâu nÖi næm døc 
NhÜ trâu mao m‰n Çuôi 
Bªi tham ái t¿ che 
ñuôi mù ch£ng thÃy ÇÜ®c. 
Ch£ng cÀu th‰ cûa PhÆt 
Và pháp diŒt trØ kh° 
Vào sâu các tà ki‰n 
LÃy kh° muÓn bÕ kh°. 
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PhÆt vì chúng sinh nÀy 
Mà sinh tâm Çåi bi. 
XÜa ta ngÒi Çåo tràng 
Xem cây cÛng kinh hành. 
Trong hai mÜÖi mÓt ngày 
Suy nghï viŒc nhÜ vÀy : 
Trí huŒ mà ta ÇÜ®c 
RÃt nhiŒm mÀu bÆc nhÃt. 
Các chúng sinh Ç¶n cæn 
Tham vui si làm mù 
Nh»ng loåi ngÜ©i nhÜ th‰ 
Làm sao mà Ç¶ ÇÜ®c ! 
Lúc Çó, có Phåm VÜÖng  
Và các tr©i ñ‰ Thích 
BÓn Thiên VÜÖng h¶ Ç©i 
Cùng tr©i ñåi T¿ Tåi. 
Và các chúng tr©i khác 
Quy‰n thu¶c træm ngàn vån 
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Cung kính ch¡p tay lÍ 
ThÌnh ta chuy‹n pháp luân. 
Ta liŠn t¿ suy nghï : 
N‰u chÌ khen PhÆt thØa 
Chúng sinh Ç¡m nÖi kh° 
Không th‹ tin pháp nÀy. 
Vì phá pháp ch£ng tin 
ñ†a trong ba ÇÜ©ng ác 
Ta thà không nói pháp  
Mau vào cõi Ni‰t bàn. 
LiŠn nh§ PhÆt quá khÙ 
Th¿c hành sÙc phÜÖng tiŒn 
Nay ta Ç¡c ÇÜ®c Çåo 
CÛng nên nói ba thØa. 
Suy nghï nhÜ th‰ thì 
MÜ©i phÜÖng PhÆt ÇŠu hiŒn 
Ti‰ng phåm an ûi ta : 
Lành thay ñÙc Thích Ca ! 
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ñÃng ñåo SÜ bÆc nhÃt 
ñÜ®c pháp vô thÜ®ng nÀy 
ThuÆn theo tÃt cä PhÆt 
Mà dùng sÙc phÜÖng tiŒn. 
Chúng ta cÛng ÇŠu ÇÜ®c  
Pháp tÓi diŒu bÆc nhÃt 
Vì các loåi chúng sinh 
Phân biŒt nói ba thØa. 
Trí kém Üa pháp nhÕ 
Ch£ng t¿ tin thành PhÆt 
Cho nên dùng phÜÖng tiŒn 
Phân biŒt nói các quä. 
Tuy là nói các quä 
ChÌ vì dåy BÒ Tát. 
Xá L®i PhÃt nên bi‰t ! 
Ta nghe ti‰ng cûa PhÆt. 
RÃt thanh tÎnh nhiŒm mÀu 
XÜng Nam Mô chÜ PhÆt ! 
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Ta låi nghï nhÜ vÀy : 
Ta ra Ç©i ác trÜ®c. 
NhÜ chÜ PhÆt Çã nói 
Ta cÛng thuÆn làm theo 
Suy nghï viŒc Çó rÒi 
Bèn Ç‰n vÜ©n L¶c Uy‹n. 
Các pháp tÜ§ng tÎch diŒt 
Không th‹ dùng l©i nói 
Bèn dùng sÙc phÜÖng tiŒn 
Vì næm Tÿ Kheo nói. 
G†i là chuy‹n pháp luân  
Bèn có ti‰ng Ni‰t Bàn 
Cùng v§i A La Hán 
Tên pháp, Tæng khác biŒt. 
TØ ki‰p xÜa Ç‰n nay 
Khen ng®i pháp Ni‰t Bàn 
DÙt h£n kh° sinh tº 
Ta thÜ©ng nói nhÜ th‰. 
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Xá L®i PhÃt nên bi‰t ! 
Ta thÃy các PhÆt tº 
NgÜ©i chí cÀu PhÆt Çåo 
Vô lÜ®ng ngàn vån Ùc. 
ñŠu dùng tâm cung kính 
ñÒng Ç‰n ch‡ chÜ PhÆt 
TØng theo nghe chÜ PhÆt 
Dùng phÜÖng tiŒn nói pháp. 
Ta liŠn nghï th‰ nÀy : 
Sª dï PhÆt ra Ç©i 
ñŠu vì nói PhÆt huŒ 
Nay Çúng là phäi th©i. 
Xá L®i PhÃt nên bi‰t ! 
NgÜ©i Ç¶n cæn trí nhÕ 
KÈ chÃp tÜ§ng kiêu mån 
Ch£ng th‹ tin pháp nÀy. 
Nay ta vui ch£ng s® 
Ÿ trong chúng BÒ Tát 
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Ta bÕ ngay phÜÖng tiŒn 
ChÌ nói Çåo vô thÜ®ng. 
BÒ Tát nghe pháp nÀy 
LÜ§i nghi ÇŠu Çã trØ 
Ngàn hai træm La Hán 
Thäy ÇŠu së thành PhÆt. 
NhÜ chÜ PhÆt ba Ç©i 
Nghi thÙc nói các pháp 
Ta nay cÛng nhÜ th‰ 
Nói pháp không phân biŒt. 
ChÜ PhÆt hiŒn ra Ç©i 
Lâu xa khó g¥p ÇÜ®c 
G¥p lúc PhÆt ra Ç©i 
Nói pháp nÀy khó hÖn. 
Vô lÜ®ng vô sÓ ki‰p 
Nghe pháp nÀy cÛng khó 
NgÜ©i nghe ÇÜ®c pháp nÀy 
NgÜ©i Çó càng khó hÖn. 
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Ví nhÜ hoa Üu Çàm 
TÃt cä ÇŠu Üa thích 
´t có trong tr©i ngÜ©i 
ñúng th©i m§i xuÃt hiŒn. 
Nghe pháp vui mØng khen 
Cho Ç‰n nói m¶t l©i 
TÙc là Çã cúng dÜ©ng 
TÃt cä PhÆt ba Ç©i.  
NgÜ©i Çó rÃt ít có 
HÖn cä hoa Üu Çàm. 
Các ông ch§ có nghi 
Ta là vua các pháp. 
Nói kh¡p các Çåi chúng 
ChÌ dùng Çåo m¶t thØa  
Giáo hóa các BÒ Tát 
Không Thanh Væn ÇŒ tº. 
Xá L®i PhÃt các ông ! 
Thanh Væn và BÒ Tát 
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Nên bi‰t diŒu pháp nÀy 
Bí y‰u cûa chÜ PhÆt. 
Bªi Ç©i ác næm trÜ®c 
ChÌ Üa chÃp các døc 
Nh»ng chúng sinh nhÜ th‰ 
Quy‰t ch£ng cÀu PhÆt Çåo. 
NgÜ©i ác Ç©i vÎ lai 
Nghe PhÆt nói m¶t thØa 
Mê ho¥c ch£ng tin nhÆn 
Phá pháp Ç†a ÇÜ©ng ác. 
NgÜ©i h° thËn thanh tÎnh 
Quy‰t chí cÀu PhÆt Çåo 
Ta së vì ngÜ©i Çó  
R¶ng khen Çåo m¶t thØa. 
Xá L®i PhÃt nên bi‰t ! 
Pháp chÜ PhÆt nhÜ th‰ 
Dùng vån Ùc phÜÖng tiŒn 
Tùy nghi mà nói pháp. 
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NgÜ©i nào ch£ng tu h†c 
Không th‹ hi‹u pháp nÀy 
Các ông tÙc Çã bi‰t 
ChÜ PhÆt thÀy trong Ç©i. 
Tùy nghi dùng phÜÖng tiŒn 
Không nên sinh nghi ho¥c 
Sinh tâm vui mØng l§n 
Bi‰t mình së thành PhÆt. 

 
 

---------- 
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KINH DIỆU PHÁP LIÊN HOA 

HẾT QUYỂN THỨ NHẤT 

-------- 

Một luồng hào quang chiếu phương đông, diŒu 
th‹ kh¡p tÕ bày.  

Chẳng phải chỗ suy lường mà suy lường được 

Thầm hiểu nÖi tâm, phương tiện tÕ bày 

HÜÖng tr©i m¶t Çåo toä muôn phÜÖng.  

      NAM MÔ PHÁP HOA HỘI THƯỢNG PHẬT 
BỒ TÁT (3 lần) 

 Thế Tôn hiện điềm tốt, Di Lặc thÃy tướng lành, 

Bồ Tát Văn Thù vì Çåi chúng giäi rõ.  

ñÙc Phật phóng hào quang.  

Ba lÀn cÀu thÌnh Pháp Vương, vì Kinh Diệu 
Pháp Liên HÜÖng.  

      NAM MÔ QUÁ KHỨ NHẬT NGUYỆT ĐĂNG 
MINH PHẬT (3 lần)
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Kinh  

diŒu pháp liên hoa 
 

Quy‹n thÙ hai 
 

PhÄm thí dø ThÙ ba 
 
 BÃy gi©, Ngài Xá L®i PhÃt h§n hª 
vui mØng, bèn ÇÙng dÆy ch¡p tay 
chiêm ngÜ«ng ÇÙc Th‰ Tôn, mà båch 
PhÆt r¢ng: Hôm nay nghe ÇÙc Th‰ 
Tôn nói pháp nÀy, tâm con rÃt h§n 
hª ÇÜ®c chÜa tØng có. Tåi sao ? Vì 
xÜa kia con theo PhÆt nghe pháp nhÜ 
vÀy: ThÃy các vÎ BÒ Tát ÇÜ®c th† kš 
së thành PhÆt, mà chúng con ch£ng 
ÇÜ®c d¿ vào viŒc Çó, rÃt t¿ cäm 
thÜÖng, mÃt Çi vô lÜ®ng tri ki‰n cûa 
NhÜ Lai. 
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 ñÙc Th‰ Tôn ! Con thÜ©ng m¶t 
mình ª dÜ§i gÓc cây nÖi rØng núi, 
ho¥c ngÒi, ho¥c Çi kinh hành, bèn 
nghï th‰ nÀy: Chúng con ÇÒng vào 
pháp tánh, tåi sao ÇÙc NhÜ Lai dùng 
pháp ti‹u thØa mà t‰ Ç¶ ? ñó là l‡i 
cûa chúng con, chÙ ch£ng phäi ÇÙc 
Th‰ Tôn vÆy. 
 BÃy gi©, Ngài Xá L®i PhÃt muÓn 
thuÆt låi nghïa trên, bèn nói bài 
kŒ r¢ng: 

Con nghe ti‰ng pháp nÀy 
ñ¡c ÇÜ®c chÜa tØng có 
Tâm sinh vui mØng l§n 
LÜ§i nghi ÇŠu Çã trØ. 
XÜa nay nh© PhÆt dåy 
Ch£ng mÃt nÖi Çåi thØa 
Ti‰ng PhÆt rÃt ít có 
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Hay trØ kh° chúng sinh. 
Con Çã ÇÜ®c såch lÆu 
Nghe cÛng trØ kh° não 
Con ª nÖi hang núi 
Ho¥c dÜ§i cây trong rØng. 
Ho¥c ngÒi ho¥c kinh hành 
ThÜ©ng suy gÅm nhÜ vÀy: 
Than ôi ! T¿ trách mình 
Sao låi khi dÓi mình. 
Chúng ta cÛng PhÆt tº 
ñÒng vào pháp vô lÆu 
ñ©i vÎ lai ch£ng ÇÜ®c 
DiÍn nói Çåo vô thÜ®ng. 
S¡c vàng ba mÜÖi hai 
MÜ©i l¿c các giäi thoát 
ñÒng trong m¶t pháp tánh 
Mà ch£ng ÇÜ®c viŒc nÀy. 
Tám mÜÖi tÜ§ng tÓt ÇËp 
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MÜ©i tám pháp bÃt c¶ng 
Nh»ng công ÇÙc nhÜ th‰ 
Mà con ÇŠu Çã mÃt. 
Lúc con kinh hành riêng 
ThÃy PhÆt trong Çåi chúng  
Danh ÇÒn kh¡p mÜ©i phÜÖng  
R¶ng l®i ích chúng sinh. 
Nghï mình mÃt l®i nÀy 
Vì con t¿ khi dÓi 
Con thÜ©ng nÖi ngày Çêm 
ñŠu suy nghï viŒc nÀy. 
MuÓn hÕi ÇÙc Th‰ Tôn  
Là mÃt hay ch£ng mÃt ? 
Con thÜ©ng thÃy Th‰ Tôn 
Khen ng®i các BÒ Tát. 
Vì th‰ nên ngày Çêm 
Con nghï vŠ viŒc nÀy 
Nay nghe ti‰ng PhÆt nói 
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Tùy nghi mà nói pháp. 
Vô lÆu khó nghï bàn 
Khi‰n chúng Ç‰n Çåo tràng 
Con vÓn chÃp tà ki‰n 
Làm thÀy các Phåm chí. 
Th‰ Tôn bi‰t tâm con 
TrØ tà nói Ni‰t Bàn 
Khi‰n con dÙt tà ki‰n 
ChÙng Ç¡c ÇÜ®c pháp không. 
BÃy gi© tâm t¿ bäo: 
ñ‰n ÇÜ®c nÖi diŒt Ç¶ 
Nay m§i thÆt bi‰t rõ 
Ch£ng phäi thÆt diŒt Ç¶. 
N‰u së ÇÜ®c thành PhÆt  
ñû ba mÜÖi hai tÜ§ng  
Chúng tr©i ngÜ©i Då Xoa 
RÒng ThÀn ÇŠu cung kính. 
Lúc Çó, m§i bäo r¢ng: 
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Vïnh viÍn vào Vô DÜ 
PhÆt ª trong Çåi chúng 
Nói con së thành PhÆt. 
Nghe ti‰ng pháp nhÜ th‰ 
Nghi ho¥c ÇŠu Çã trØ 
VØa nghe PhÆt nói ra 
Trong tâm rÃt s® nghi. 
Phäi chæng ma giä PhÆt 
NhiÍu loån tâm con chæng 
PhÆt dùng Çû thÙ duyên 
Thí dø khéo nói pháp. 
Tâm PhÆt an nhÜ bi‹n 
Con nghe lÜ§i nghi dÙt 
PhÆt nói Ç©i quá khÙ 
Vô lÜ®ng PhÆt diŒt Ç¶. 
An trø trong phÜÖng tiŒn 
CÛng ÇŠu nói pháp nÀy 
PhÆt hiŒn tåi vÎ lai 
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SÓ Çông không th‹ lÜ©ng. 
CÛng dùng các phÜÖng tiŒn 
DiÍn nói pháp nhÜ th‰ 
NhÜ Th‰ Tôn hôm nay 
TØ sinh Ç‰n xuÃt gia. 
ñ¡c Çåo chuy‹n pháp luân 
CÛng dùng phÜÖng tiŒn nói 
Th‰ Tôn nói thÆt Çåo 
Ba TuÀn làm ch£ng ÇÜ®c.  
Th‰ nên con bi‰t ch¡c 
Ch£ng phäi ma giä PhÆt 
Vì con sa lÜ§i nghi 
Bäo là ma vÜÖng nói. 
Nghe ti‰ng PhÆt êm diŒu 
Xâu xa rÃt vi diŒu 
DiÍn xÜ§ng pháp thanh tÎnh 
Tâm con rÃt vui mØng. 
Nghi ho¥c Çã dÙt h£n 
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An trø trong thÆt trí 
Con ch¡c së thành PhÆt 
ñÜ®c tr©i ngÜ©i cung kính. 
Chuy‹n pháp luân vô thÜ®ng 
Giáo hóa các BÒ Tát. 
 

 BÃy gi©, ÇÙc PhÆt bäo Ngài Xá 
L®i PhÃt: Nay ta ª trong Çåi chúng 
tr©i, ngÜ©i, Sa môn, Bà La Môn, mà 
nói, xÜa kia ta Çã tØng ª ch‡ hai vån 
Ùc vÎ PhÆt, vì Çåo vô thÜ®ng, nên 
thÜ©ng giáo hóa ông. Ông cÛng theo 
ta tu h†c lâu dài, ta dùng phÜÖng tiŒn 
dÅn d¡t ông, khi‰n cho sinh vào trong 
pháp cûa ta. 
 Xá L®i PhÃt ! XÜa ta dåy ông chí 
nguyŒn PhÆt Çåo, nay ông Çã quên, 
mà bèn t¿ bäo Çã ÇÜ®c diŒt Ç¶. Nay 
ta muÓn khi‰n cho ông nh§ låi 
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nguyŒn xÜa Çã hành Çåo, vì các 
Thanh Væn nói kinh Çåi thØa nÀy, tên 
là DiŒu Pháp Liên Hoa, pháp giáo 
hóa  BÒ Tát, ÇÜ®c PhÆt h¶ niŒm. 
 Xá L®i PhÃt ! Ông ª Ç©i vÎ lai, 
träi qua vô lÜ®ng vô biên sÓ ki‰p 
không th‹ nghï bàn, cúng dÜ©ng 
hàng ngàn vån Ùc vÎ PhÆt, phøng trì 
chánh pháp, ÇÀy Çû Çåo cûa BÒ Tát 
tu hành, së ÇÜ®c thành PhÆt, hiŒu là 
Hoa Quang NhÜ Lai, Ứng Cúng, 
Chánh Bi‰n Tri, Minh Hånh Túc, 
ThiŒn ThŒ Th‰ Gian Giäi, Vô ThÜ®ng 
Sï, ñiŠu Ng¿ TrÜ®ng Phu, Thiên 
Nhân SÜ, PhÆt, Th‰ Tôn. NÜ§c Çó tên 
là Ly CÃu, cõi Çó b¢ng ph£ng thanh 
tÎnh trang nghiêm, an °n, giàu có, 
sung sÜ§ng, tr©i ngÜ©i Çông Çäo. 
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Dùng lÜu ly làm ÇÃt, có tám ÇÜ©ng 
giao thông, dây b¢ng vàng dùng 
giæng bên ÇÜ©ng, cånh lŠ ÇÜ©ng ÇŠu 
có hàng cây b¢ng bäy báu, thÜ©ng có 
hoa quä. ñÙc Hoa Quang NhÜ Lai 
cÛng dùng ba thØa giáo hóa chúng 
sinh.  
 Xá L®i PhÃt ! ñÙc PhÆt Çó ra Ç©i 
tuy ch£ng phäi Ç©i ác, nhÜng vì 
nguyŒn xÜa cho nên nói pháp ba 
thØa. Ki‰p Çó tên là ñåi Bäo Trang 
Nghiêm. Vì sao tên là ñåi Bäo Trang 
Nghiêm ? Vì trong cõi nÜ§c Çó dùng 
BÒ Tát làm Çåi bäo. Các BÒ Tát 
nhiŠu vô lÜ®ng vô biên không th‹ 
nghï bàn. Toán sÓ ví dø cÛng không 
th‹ tính ÇÜ®c, ngoài trí l¿c cûa PhÆt 
ra, không ai bi‰t ÇÜ®c. N‰u muÓn Çi 
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thì có hoa báu Ç« chân. Các vÎ BÒ Tát 
Çó, ch£ng phäi m§i phát tâm, các 
Ngài ÇŠu Çã trÒng gÓc công ÇÙc lâu 
xa, tu phåm hånh thanh tÎnh, nÖi vô 
lÜ®ng træm ngàn vån Ùc ch‡ các ÇÙc 
PhÆt. ThÜ©ng ÇÜ®c chÜ PhÆt khen 
ng®i, thÜ©ng tu trí huŒ cûa PhÆt, Çû 
Çåi thÀn thông, khéo bi‰t tÃt cä các 
pháp môn, chân thÆt không hÜ dÓi, 
chí niŒm kiên cÓ, các BÒ Tát nhÜ th‰ 
ÇÀy kh¡p nÜ§c Çó.  
 Xá L®i PhÃt ! ñÙc PhÆt Hoa 
Quang th† mÜ©i hai ti‹u ki‰p, trØ 
làm vÜÖng tº chÜa thành PhÆt, thì 
nhân dân nÜ§c Çó th† tám ti‹u ki‰p. 
ñÙc Hoa Quang NhÜ Lai, träi qua 
mÜ©i hai ti‹u ki‰p, thì th† kš cho BÒ 
Tát Kiên Mãn, së thành Vô ThÜ®ng 
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Chánh ñ£ng Chánh Giác, bäo các Tÿ 
Kheo r¢ng: BÒ Tát Kiên Mãn k‰ Çây 
së thành PhÆt, hiŒu là Hoa Túc An 
Hành NhÜ Lai, Ứng Cúng, Chánh 
Bi‰n Tri. Cõi nÜ§c cûa ÇÙc PhÆt Çó 
cÛng låi nhÜ th‰. 
 Xá L®i PhÃt ! PhÆt Hoa Quang Çó 
diŒt Ç¶ rÒi, chánh pháp trø th‰ ba 
mÜÖi hai ti‹u ki‰p, tÜ®ng pháp trø 
th‰, cÛng ba mÜÖi hai ti‹u ki‰p. 
 BÃy gi©, ñÙc Th‰ Tôn muÓn 
thuÆt låi nghïa trên, bèn nói bài kŒ 
r¢ng: 
 

Xá L®i PhÃt tÜÖng lai 
Thành PhÆt ÇÃng Çåi trí 
HiŒu là PhÆt Hoa Quang 
Së Ç¶ vô lÜ®ng chúng. 
Cúng dÜ©ng vô sÓ PhÆt 
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ñÀy Çû hånh BÒ Tát 
MÜ©i l¿c các công ÇÙc 
ChÙng ÇÜ®c vô thÜ®ng Çåo. 
Qua vô lÜ®ng ki‰p sau 
Ki‰p tên ñåi Bäo Nghiêm 
Th‰ gi§i tên Ly CÃu 
Thanh tÎnh ch£ng dÖ bÄn. 
Dùng lÜu ly làm ÇÃt 
Dây vàng giæng bên ÇÜ©ng  
Hàng cây xen bäy báu 
ThÜ©ng có hoa quä thÆt. 
Các BÒ Tát nÜ§c Çó 
Chí niŒm thÜ©ng kiên cÓ 
ThÀn thông Ba La MÆt 
Thäy ÇŠu Çã ÇÀy Çû. 
NÖi vô sÓ chÜ PhÆt 
Khéo h†c BÒ Tát Çåo 
Các ñåi Sï nhÜ th‰ 
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Do PhÆt Hoa Quang Ç¶. 
Khi PhÆt làm vÜÖng tº 
BÕ nÜ§c xä vinh hoa 
Ÿ nÖi thân cuÓi cùng 
XuÃt gia thành PhÆt Çåo. 
PhÆt Hoa Quang trø th‰ 
Th† mÜ©i hai ti‹u ki‰p 
Chúng nhân dân nÜ§c Çó 
Th† mång tám ti‹u ki‰p. 
Sau khi PhÆt diŒt Ç¶ 
Chánh pháp trø ª Ç©i 
Ba mÜÖi hai ti‹u ki‰p 
R¶ng Ç¶ các chúng sinh. 
Chánh pháp diŒt h‰t rÒi 
TÜ®ng pháp ba mÜÖi hai 
Xá l®i r¶ng truyŠn kh¡p 
Tr©i ngÜ©i ÇŠu cúng dÜ©ng.  
S¿ viŒc PhÆt Hoa Quang 
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ñåi khái là nhÜ th‰ 
ñÃng LÜ«ng Túc Tôn kia 
TÓi th¡ng ch£ng ai b¢ng. 
PhÆt Çó tÙc thân ông 
Nên phäi t¿ vui mØng. 
 

 BÃy gi©, bÓn chúng Tÿ Kheo, Tÿ 
Kheo ni, cÜ sï nam, cÜ sï n», tr©i, 
rÒng, Då Xoa, Càn Thát Bà, A Tu La, 
Ca Lâu La, KhÄn Na La, Ma HÀu La 
Già, Çåi chúng, thÃy ÇÙc PhÆt th† kš 
cho Ngài Xá L®i PhÃt, së thành PhÆt 
Vô ThÜ®ng Chánh ñ£ng Chánh 
Giác, tâm rÃt vui mØng h§n hª vô 
cùng, ai nÃy ÇŠu cªi y trên thân, Ç‹ 
cúng dÜ©ng ÇÙc PhÆt. Thích ñŠ Hoàn 
Nhân, Phåm Thiên VÜÖng, và vô sÓ 
Thiên tº, cÛng Çem y tr©i ÇËp, hoa 
tr©i Mån Çà la, hoa Ma ha mån Çà la, 
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cúng dÜ©ng ÇÙc PhÆt, y tr©i tung lên 
bèn trø ª trong hÜ không mà t¿ xoay 
vòng. Âm nhåc cûa chÜ Thiên træm 
ngàn vån thÙ, cùng m¶t lúc ÇŠu tÃu 
lên ª trong hÜ không, mÜa xuÓng các 
hoa tr©i mà nói nhÜ vÀy: XÜa kia, 
ÇÙc PhÆt ban ÇÀu chuy‹n pháp luân 
ª thành Ba La Nåi, cho Ç‰n hôm nay 
m§i chuy‹n pháp luân l§n nhÃt vô 
thÜ®ng. 
 Lúc Çó, các Thiên tº muÓn thuÆt 
låi nghïa trên, mà nói bài kŒ r¢ng: 
   XÜa tåi Ba La Nåi 

Chuy‹n pháp luân bÓn Ç‰ 
Phân biŒt nói các pháp 
Sinh diŒt cûa næm uÄn. 
Nay låi chuy‹n pháp luân 
Vô thÜ®ng diŒu bÆc nhÃt 
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Pháp Çó rÃt thâm áo 
´t có ngÜ©i tin ÇÜ®c. 
Chúng con tØ xÜa nay 
ThÜ©ng nghe Th‰ Tôn nói 
ChÜa tØng nghe diŒu pháp 
Thâm diŒu nhÜ th‰ nÀy. 
Th‰ Tôn nói pháp nÀy 
Chúng con ÇŠu tùy hÌ 
ñåi trí Xá L®i PhÃt 
Nay ÇÜ®c PhÆt th† kš. 
Chúng con cÛng nhÜ th‰ 
TÃt së ÇÜ®c thành PhÆt 
Trong tÃt cä th‰ gian 
Tôn quš vô thÜ®ng nhÃt. 
PhÆt Çåo không nghï bàn 
PhÜÖng tiŒn tùy nghi nói 
Nh»ng phÜ§c ÇÙc con có 
ñ©i nÀy ho¥c quá khÙ.  
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Và công ÇÙc g¥p PhÆt  
HÒi hÜ§ng Ç‰n PhÆt Çåo. 
 

 BÃy gi©, Ngài Xá L®i PhÃt båch 
PhÆt r¢ng: ñÙc Th‰ Tôn ! Nay con 
ch£ng còn nghi ho¥c, ª trÜ§c ÇÙc 
PhÆt ÇÜ®c th† kš Vô ThÜ®ng Chánh 
ñ£ng Chánh Giác. M¶t ngàn hai 
træm vÎ tâm ÇÜ®c t¿ tåi nÀy, lúc xÜa ª 
bÆc h»u h†c, PhÆt thÜ©ng giáo hóa 
r¢ng: Pháp cûa ta hay khÕi sinh già 
bŒnh ch‰t, ÇÜ®c cÙu kính Ni‰t Bàn. 
Các vÎ h»u h†c vô h†c nÀy, ai nÃy 
cÛng Çã lìa ngã ki‰n, thÜ©ng ki‰n, và 
Çoån ki‰n, cho r¢ng ÇÜ®c Ni‰t Bàn, 
mà nay ª trÜ§c ÇÙc Th‰ Tôn, nghe 
nh»ng ÇiŠu chÜa nghe, ÇŠu sa vào 
nghi ho¥c.  
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 Lành thay, ÇÙc Th‰ Tôn ! Xin vì 
bÓn chúng mà nói nhân duyên Çó, 
khi‰n cho h† lìa nghi ho¥c. 
 BÃy gi©, ÇÙc PhÆt bäo Xá L®i 
PhÃt ! TrÜ§c kia ta Çâu ch£ng nói, 
chÜ PhÆt Th‰ Tôn dùng Çû thÙ nhân 
duyên, l©i lë thí dø phÜÖng tiŒn nói 
pháp, ÇŠu vì Vô ThÜ®ng Chánh ñ£ng 
Chánh Giác Ü ? Nói nh»ng ÇiŠu Çó, 
ÇŠu vì giáo hóa các BÒ Tát. NhÜng Xá 
L®i PhÃt, nay ta së dùng thí dø Ç‹ 
làm rõ nghïa nÀy, nh»ng ngÜ©i có trí 
do thí dø mà ÇÜ®c hi‹u. 
 Xá L®i PhÃt ! NhÜ quÓc Ãp tø låc, 
có vÎ Çåi trÜªng giä, tu°i Çã già nua, 
cûa cäi giàu có vô lÜ®ng, có nhiŠu 
ru¶ng vÜ©n nhà cºa và các tôi t§. 
Nhà Çó r¶ng l§n, chÌ có m¶t cºa, có 
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rÃt nhiŠu ngÜ©i, m¶t træm, hai træm, 
cho Ç‰n næm træm ngÜ©i, ÇŠu ª trong 
Çó. LÀu gác hÜ møc, tÜ©ng vách søp 
Ç°, c¶t kèo xiêu vËo, nóc mái nghiêng 
ngã. Chung quanh cùng m¶t lúc, lºa 
b‡ng n°i lên, thiêu ÇÓt nhà cºa.  
 Các ngÜ©i con cûa ông trÜªng 
giä, ho¥c mÜ©i, hai mÜÖi, cho Ç‰n ba 
mÜÖi ngÜ©i, ÇŠu ª trong nhà Çó. Ông 
trÜªng giä thÃy lºa l§n tØ bÓn phía 
n°i lên, bèn rÃt s® hãi, mà nghï nhÜ 
vÀy: Tuy ta ª nÖi cºa nhà cháy ra 
ngoài ÇÜ®c an °n, mà các ngÜ©i con 
cûa ta Çang ª trong nhà lºa, Çùa gi«n 
ch£ng hay bi‰t gì, ch£ng kinh s® lºa 
së ÇÓt thân, rÃt Çau kh° l¡m mà 
chúng ch£ng lo l¡ng, ch£ng có š cÀu 
ra ngoài.  
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 Xá L®i PhÃt ! Ông trÜªng giä Çó 
bèn nghï nhÜ vÀy: Thân và tay cûa 
ta, có sÙc së dùng våt áo, ho¥c bàn 
gh‰ tØ trong nhà mà ra ngoài. Ông låi 
nghï: Nhà Çó chÌ có m¶t cºa, mà låi 
hËp nhÕ, các ngÜ©i con còn thÖ Ãu 
chÜa có hi‹u bi‰t, ham mê chÖi Çùa, 
së bÎ Ç†a låc, ho¥c bÎ lºa thiêu ÇÓt. Ta 
së vì chúng nói viŒc Çáng s®. Nhà nÀy 
Çã cháy, phäi Çi ra mau, ÇØng Ç‹ bÎ 
lºa thiêu håi.  
 Nghï nhÜ th‰ rÒi, bèn y theo s¿ 
suy nghï Çó, mà bäo các con: Các con 
hãy mau ra ! NgÜ©i cha tuy thÜÖng 
xót, khéo nói l©i dÅn dø, mà các 
ngÜ©i con ham vui chÖi Çùa, ch£ng 
chÎu tin nhÆn, ch£ng s® hãi, ch£ng có 
tâm muÓn ra, cÛng ch£ng bi‰t gì là 
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lºa, gì là nhà, th‰ nào là mÃt, cÙ chåy 
Çông chåy tây, Çùa gi«n nhìn cha mà 
thôi. 
 BÃy gi©, ông trÜªng giả bèn nghï: 
Nhà nÀy lºa Çã cháy l§n, n‰u ta và 
các con không ra, thì së bÎ lºa thiêu. 
Nay ta phäi bày phÜÖng tiŒn, khi‰n 
cho các con khÕi bÎ lºa håi. Cha bi‰t 
các con, trÜ§c kia tâm ÇŠu thích Çû 
thÙ ÇÒ chÖi quš giá kÿ lå, ai nÃy ÇŠu 
Üa thích, mà bäo r¢ng: Ở Çây có 
nh»ng ÇÒ chÖi, ít có khó ÇÜ®c, n‰u 
các con không mau ra lÃy, ch¡c sau 
nÀy së buÒn æn næn. Nào là xe dê, xe 
hÜÖu, xe trâu, các thÙ nay ÇŠu ª 
ngoài cºa, có th‹ dùng Çi dåo chÖi. 
Các con Çang ª trong nhà lºa, hãy 
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mau ra Çây, tùy š muÓn cûa các con, 
cha ÇŠu cho các con. 
 Khi Çó, các ngÜ©i con nghe cha 
nói ÇÒ chÖi quš giá, vØa h®p š mình, 
nên tâm ai nÃy ÇŠu dÛng mãnh, xô 
ÇÄy lÅn nhau, cùng Çua Çu°i chåy 
tranh nhau ra khÕi nhà lºa. 
 Khi Çó, ông trÜªng giä thÃy các 
con ra ngoài ÇÜ®c an °n, ÇŠu ª nÖi 
ngã tÜ ÇÜ©ng, ngÒi ª nÖi ÇÃt trÓng, 
ch£ng còn gì chÜ§ng ngåi, tâm ông 
rÃt thÖ th§i vui mØng h§n hª. 
 BÃy gi©, các ngÜ©i con ÇŠu thÜa 
v§i cha r¢ng: Lúc nãy, cha có hÙa 
cho chúng con các ÇÒ chÖi quš giá, 
nào là xe dê, xe hÜÖu, xe trâu, xin cha 
hãy ban cho. 
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Xá L®i PhÃt ! Lúc Çó, ông trÜªng 
giä ÇŠu cho các con ÇÒng m¶t thÙ xe 
l§n. Xe Çó cao r¶ng, trang trí các thÙ 
báu ÇËp, lan can bao quanh, bÓn phía 
treo linh, låi dùng màn l†ng giæng 
che phía trên, cÛng dùng các trân 
báu tÓt ÇËp Ç‹ nghiêm sÙc. Dây báu 
k‰t th¡t các däi hoa rÛ xuÓng. NŒm 
chi‰u mŠm måi träi chÒng chÃt, gÓi 
ÇÕ Ç‹ trên, dùng trâu tr¡ng kéo, màu 
da rÃt såch, thân hình rÃt ÇËp, có sÙc 
l¿c rÃt månh, bÜ§c Çi ngay th£ng, 
mau lË nhÜ gió, låi có nhiŠu tôi t§ Ç‹ 
hÀu hå.  

Tåi sao ? Vì ông trÜªng giä Çó, 
cûa cäi giàu có vô lÜ®ng, Çû thÙ kho 
tàng thäy ÇŠu tràn ÇÀy. Mà nghï 
r¢ng: Cûa cäi cûa ta nhiŠu vô sÓ, 
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không nên dùng xe nhÕ xÃu xí, mà 
cho các con. Nay nh»ng ÇÙa trÈ nÀy, 
ÇŠu là con cûa ta, ta thÜÖng chúng nó 
ch£ng có thiên lŒch. Ta có xe l§n 
b¢ng bäy báu nhÜ th‰, sÓ nhiŠu vô 
lÜ®ng, nên dùng tâm bình Ç£ng mà 
cho chúng nó, không nên có s¿ phân 
biŒt. Vì sao ? Vì ta dùng cûa cäi nÀy, 
cho kh¡p tÃt cä m†i ngÜ©i trong 
nÜ§c, hãy còn không h‰t, huÓng gì 
các ngÜ©i con. Lúc Çó, các ngÜ©i con 
ai nÃy ÇŠu ngÒi xe l§n, ÇÜ®c chÜa 
tØng có, ch£ng phäi ch‡ trÜ§c kia 
mong Ç®i.  

Xá L®i PhÃt ! Ý cûa ông th‰ nào ? 
Ông trÜªng giä Çó, ÇÒng cho các 
ngÜ©i con xe trâu báu l§n, có hÜ v†ng 
chæng?  
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Xá L®i PhÃt nói: Không vÆy ! 
ñÙc Th‰ Tôn ! Ông trÜªng giä Çó, chÌ 
khi‰n cho các con khÕi nån lºa, an 
toàn tính mång, ch£ng phäi là hÜ 
v†ng. Tåi sao? Vì n‰u ÇÜ®c an toàn 
tính mång, thì Çã ÇÜ®c ÇÒ chÖi tÓt 
ÇËp, huÓng chi dùng phÜÖng tiŒn cÙu 
v§t ra khÕi nhà lºa.  

ñÙc Th‰ Tôn ! Cho dù ông 
trÜªng giä Çó, không cho m¶t thÙ xe 
nhÕ nhÃt nào, cÛng ch£ng hÜ v†ng. 
Tåi sao ? Vì ông trÜªng giä Çó, trÜ§c 
h‰t nghï r¢ng: Ta dùng phÜÖng tiŒn, 
khi‰n cho các con ÇÜ®c ra khÕi, do 
nhân duyên Çó, mà ch£ng hÜ v†ng 
vÆy. Hà huÓng ông trÜªng giä bi‰t 
mình cûa giàu vô lÜ®ng, muÓn l®i ích 
cho các con, mà ÇÒng cho xe l§n. 
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ñÙc PhÆt bäo Xá L®i PhÃt ! Lành 
thay, lành thay ! NhÜ l©i ông nói, Xá 
L®i PhÃt ! NhÜ Lai cÛng låi nhÜ th‰, 
là cha lành cûa tÃt cä th‰ gian, ª nÖi 
s® hãi suy não lo buÒn, vô minh Çen 
tÓi che ÇÆy, vïnh viÍn h‰t såch ch£ng 
còn sót, thäy ÇŠu thành t¿u vô lÜ®ng 
tri ki‰n, l¿c vô sª úy, có sÙc Çåi thÀn 
thông, và sÙc trí huŒ, ÇÀy Çû phÜÖng 
tiŒn trí huŒ Ba La MÆt, Çåi tØ bi, 
thÜ©ng ch£ng lÜ©i mÕi, luôn luôn cÀu 
viŒc thiŒn, l®i ích tÃt cä chúng sinh, 
mà sinh vào nhà lºa tam gi§i hÜ møc 
nÀy.  

Vì Ç¶ chúng sinh ra khÕi nån lºa 
sinh già bŒnh ch‰t, lo buÒn kh° não, 
ngu si tÓi tæm ba Ç¶c mà giáo hóa, 
khi‰n cho chúng sinh ÇÜ®c Vô 
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ThÜ®ng Chánh ñ£ng Chánh Giác. 
ThÃy các chúng sinh vì sinh già bŒnh 
ch‰t, lo buÒn kh° não thiêu ÇÓt, cÛng 
vì næm døc tài l®i, mà chÎu Çû thÙ 
kh°, låi vì tham trÜ§c truy cÀu, hiŒn 
phäi chÎu Ç¿ng các s¿ kh°, sau Çó thì 
chÎu kh° ª trong ÇÎa ngøc ngå qu›, 
súc sinh.  

N‰u sinh vŠ cõi tr©i, ho¥c ª nhân 
gian, thì bÀn cùng khÓn kh°, kh° vŠ 
thÜÖng yêu phäi xa lìa, kh° vŠ oán 
ghét mà g¥p nhau, Çû thÙ các s¿ kh° 
nhÜ th‰. Chúng sinh Ç¡m chìm ª 
trong Çó, vui mØng dåo chÖi, ch£ng 
hay, ch£ng bi‰t, ch£ng s® hãi, cÛng 
ch£ng nhàm chán, ch£ng cÀu giäi 
thoát. Ÿ trong nhà lºa tam gi§i nÀy, 
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chåy Çông chåy tây, dÀu g¥p kh° l§n 
mà ch£ng lo l¡ng. 
 Xá L®i PhÃt ! ñÙc PhÆt thÃy vÆy 
rÒi, bèn nghï r¢ng: Ta là cha lành cûa 
chúng sinh, nên cÙu h† khÕi kh° nån, 
ban cho h† vô lÜ®ng vô biên trí huŒ 
an vui cûa PhÆt, Ç‹ h† dåo chÖi. 
 Xá L®i PhÃt ! NhÜ Lai låi nghï 
r¢ng: N‰u ta chÌ dùng sÙc thÀn 
thông, và sÙc trí huŒ, bÕ Çi phÜÖng 
tiŒn, vì chúng sinh khen ng®i tri ki‰n, 
l¿c, vô sª úy cûa NhÜ Lai, thì chúng 
sinh không th‹ do Çó mà ÇÜ®c Ç¶. Tåi 
sao ? Vì các chúng sinh Çó, chÜa khÕi 
sinh già bŒnh ch‰t lo buÒn kh° não, 
mà bÎ thiêu ÇÓt ª trong nhà lºa tam 
gi§i, làm sao hi‹u ÇÜ®c trí huŒ cûa 
PhÆt. 
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 Xá L®i PhÃt ! NhÜ ông trÜªng giä 
kia, tuy thân và tay có sÙc månh, mà 
ch£ng dùng Ç‰n, chÌ ân cÀn dùng 
phÜÖng tiŒn, cÓ g¡ng cÙu các con ra 
khÕi nhà lºa, sau Çó ÇŠu cho xe trân 
báu l§n. NhÜ Lai cÛng låi nhÜ th‰, 
tuy có trí l¿c vô sª úy, mà ch£ng 
dùng Ç‰n. ChÌ dùng trí huŒ phÜÖng 
tiŒn, nÖi nhà lºa tam gi§i cÙu v§t 
chúng sinh, vì chúng sinh mà nói ba 
thØa: Thanh Væn, Bích Chi PhÆt, 
PhÆt thØa, mà nói r¢ng: Các ông 
không nên Üa thích ª trong nhà lºa 
tam gi§i, ch§ tham s¡c thanh hÜÖng 
vÎ xúc thô hèn. N‰u tham trÜ§c thì 
sinh luy‰n ái së bÎ thiêu ÇÓt, các ông 
hãy mau ra khÕi tam gi§i, së chÙng 
ÇÜ®c ba thØa Thanh Væn, Bích Chi 
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PhÆt và PhÆt thØa. Nay ta bäo nhiŒm 
viŒc nÀy, tuyŒt ÇÓi ch£ng hÜ v†ng. 
Các ông hãy siêng tu tinh tÃn, NhÜ 
Lai dùng phÜÖng tiŒn Çó, Ç‹ dÅn dø 
chúng sinh ra khÕi nhà lºa. 
 Låi bäo: Các ông nên bi‰t ! Pháp 
ba thØa nÀy, ÇŠu ÇÜ®c các bÆc Thánh 
khen ng®i, t¿ tåi ch£ng ràng bu¶c, 
ch£ng còn nÜÖng t¿a tìm cÀu, ngÒi ba 
thØa Çó, dùng vô lÆu cæn l¿c giác Çåo, 
thiŠn ÇÎnh giäi thoát tam mu¶i .v.v... 
mà t¿ vui sÜ§ng, bèn ÇÜ®c vô lÜ®ng 
an °n khoái låc. 
 Xá L®i PhÃt ! N‰u có chúng sinh 
bên trong có trí tánh, theo PhÆt Th‰ 
Tôn nghe pháp, tin nhÆn th† trì, ân 
cÀn tinh tÃn, muÓn mau ra khÕi tam 
gi§i, t¿ cÀu chÙng Ni‰t Bàn, Çó g†i là 
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Thanh Væn thØa. NhÜ các ngÜ©i con 
Çó, vì cÀu xe dê mà ra khÕi nhà lºa. 
 N‰u có chúng sinh theo PhÆt Th‰ 
Tôn, nghe pháp tin nhÆn th† trì, ân 
cÀn tinh tÃn cÀu t¿ nhiên trí, thích 
sÓng m¶t mình ª ch‡ v¡ng vÈ, bi‰t rõ 
nhân duyên cûa  các pháp, Çó g†i là 
Bích Chi PhÆt thØa, nhÜ các ngÜ©i 
con kia, vì cÀu xe hÜÖu mà ra khÕi 
nhà lºa.  
 N‰u có chúng sinh, theo PhÆt Th‰ 
Tôn nghe pháp, tin nhÆn th† trì, ân 
cÀn tinh tÃn, cÀu NhÃt thi‰t trí, PhÆt 
trí, t¿ nhiên trí, vô sÜ trí, tri ki‰n l¿c, 
vô sª úy cûa NhÜ Lai, thÜÖng xót vì 
s¿ an vui cûa vô lÜ®ng chúng sinh, 
làm l®i ích cho tr©i ngÜ©i, Ç¶ thoát tÃt 
cä chúng sinh, Çó g†i là Çåi thØa. BÒ 
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Tát cÀu thØa nÀy, nên g†i là Ma ha 
tát, nhÜ các ngÜ©i con kia, vì cÀu xe 
trâu mà ra khÕi nhà lºa. 
 Xá L®i PhÃt ! NhÜ ông trÜªng giä 
kia, thÃy các ngÜ©i con ra khÕi nhà 
lºa ÇÜ®c an °n, Ç‰n nÖi ch£ng s® hãi, 
t¿ nghï cûa cäi giàu có vô lÜ®ng, ÇŠu 
đem xe l§n mà cho các con. NhÜ Lai 
cÛng nhÜ th‰, là cha cûa tÃt cä chúng 
sinh. N‰u thÃy vô lÜ®ng Ùc ngàn 
chúng sinh, do cºa PhÆt giáo mà ra 
khÕi ÇÜ©ng hi‹m kh° s® hãi cûa tam 
gi§i, thì PhÆt khi‰n cho h† ÇÜ®c s¿ an 
vui cûa Ni‰t Bàn. 
 Bấy giờ, ÇÙc NhÜ Lai bèn nghï: 
Ta có vô lÜ®ng vô biên trí huŒ l¿c vô 
sª úy .v.v... các kho tàng PhÆt pháp. 
Các chúng sinh Çó ÇŠu là con cûa ta, 
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ÇŠu bình Ç£ng ban cho Çåi thØa, 
ch£ng khi‰n có ngÜ©i ÇÜ®c diŒt Ç¶ 
riêng, mà ÇŠu dùng s¿ diŒt độ cûa 
NhÜ Lai Ç‹ diŒt Ç¶. Nh»ng chúng 
sinh Çó thoát khÕi tam gi§i, PhÆt ÇŠu 
ban cho s¿ vui sÜ§ng thiŠn ÇÎnh giäi 
thoát cûa chÜ PhÆt. ñŠu là m¶t 
tÜ§ng, m¶t thÙ, mà các bÆc Thánh 
khen ng®i, hay sinh vui tÎnh diŒu bÆc 
nhÃt. 
 Xá L®i PhÃt ! NhÜ ông trÜªng giä 
kia, ban ÇÀu dùng ba xe, Ç‹ dÅn dø 
các ngÜ©i con, sau Çó chÌ cho m¶t thÙ 
xe l§n, có các báu vÆt trang nghiêm, 
an °n bÆt nhÃt, nhÜng ông trÜªng giä 
Çó ch£ng có l‡i hÜ dÓi. 
 NhÜ Lai cÛng nhÜ th‰, ch£ng có 
nói dÓi, ban ÇÀu nói ba thØa dÅn d¡t 
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chúng sinh, sau Çó chÌ dùng Çåi thØa 
mà Ç¶ thoát. Vì sao ? Vì NhÜ Lai có 
vô lÜ®ng trí huŒ l¿c vô sª úy, các kho 
tàng PhÆt pháp, hay ban cho tÃt cä 
chúng sinh pháp Çåi thØa, nhÜng th† 
døng ch£ng h‰t ÇÜ®c. 
 Xá L®i PhÃt ! Do nhân duyên Çó, 
nên bi‰t chÜ PhÆt vì sÙc phÜÖng tiŒn, 
nÖi m¶t PhÆt thØa mà phân biŒt nói 
ba thØa. 
 ñÙc PhÆt muÓn thuÆt låi nghïa 
nÀy, bèn nói bài kŒ r¢ng: 
 Ví nhÜ ông trÜªng giä 
 Có m¶t ngôi nhà l§n 
 Nhà Çó Çã lâu Ç©i 
 Mà låi cÛ hÜ nát. 
 Phòng nhà cao nguy hi‹m  
 Trø c¶t låi gãy møc 
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 Nóc nhà ÇŠu nghiêng ngã 
 NŠn móng Çã hÜ nát. 
 TÜ©ng vách ÇŠu søp Ç° 
 Bùn ÇÃt rÖi r§t xuÓng 
 Tranh l®p rÖi tä tÖi 
 Kèo Çòn tay trÆt kh§p. 
 BÓn phía ÇŠu cong våy 
 ñÀy dÅy nh»ng dÖ u‰ 
 Có Ç‰n næm træm ngÜ©i 
 Thäy ÇŠu ª trong Çó. 
 Chim si, hÜu, Çiêu, thÙu 
 Quå, chim thÜ§c, cÜu, cáp 
 Ngô công và du diên 

Loài thû cung, bá túc. 
 DÙu ly cùng hŠ thº 
 Các loài Ç¶c trùng d» 
 ñu°i nhau chåy ngang d†c 
 ñåi ti‹u tiŒn hôi thÓi. 
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 Chäy ÇÀy ÇÒ bÃt tÎnh 
 Các Ç¶c trùng bọ hung 
 Bu ÇÆu ª trên Çó 
 Cáo sói và dã can. 
 Li‰m nhai dày Çåp lên 
 C¡n xé nh»ng thây ch‰t 
 XÜÖng thÎt bØa bãi ra 
 Do Çó các bÀy chó. 
 Tranh nhau Ç‰n giành æn 
 –m Çói rÃt s® sŒt 
 Kh¡p nÖi tìm món æn 
 Giành gi¿t cÃu xé nhau. 
 GÀm gØ gào sûa rên 
 Nhà Çó rÃt Çáng s® 
 Nh»ng cänh trång nhÜ th‰ 
 Kh¡p nÖi thäy ÇŠu có. 
 Qu› lÎ mÎ, v†ng lÜ®ng 
 Då xoa các ác qu› 
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 ˆn nuÓt cä thÎt ngÜ©i 
 Các loài trùng d» Ç¶c. 
 Nh»ng cÀm thú hung ác 
 ƒp cho bú sän sinh 
 ñŠu t¿ giÃu gìn gi». 
 Qu› Då Xoa Çua Ç‰n 
 Tranh giành lÃy món æn 
 ˆn xong no nê rÒi 
 Tâm ác n°i hæng lên. 
 Ti‰ng chúng Çánh cãi nhau 
 ThÆt rÃt là hãi hùng 
 Loài qu› CÜu bàn trà 
 NgÒi x°m trên ÇÓng ÇÃt. 
 Ho¥c có lúc hÕng ÇÃt 
 M¶t thÜ§c ho¥c hai thÜ§c 
 Dåo Çi qua Çi låi 
 Buông lung chÖi Çùa gi«n. 
 CÀm n¡m hai chân chó 
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 ñánh cho la thÃt thanh 
 LÃy chân Çåp trên c° 
 Khûng bÓ chó Ç‹ vui. 

Låi có các loài qu› 
 Thân chúng dài to l§n 
 TrÀn truÒng rÃt xÃu Çen 
 ThÜ©ng ª luôn trong Çó. 
 Phát ra ti‰ng hung ác 
 Kêu la tìm thÙc æn 
 Låi có các loài qu› 
 C° chúng nhÕ nhÜ kim. 
 Låi có các loài qu› 
 ñÀu chúng nhÜ ÇÀu trâu 
 Ho¥c là æn thÎt ngÜ©i 
 Ho¥c låi æn thÎt chó. 
 ñÀu tóc rÓi tung lên 
 Tàn ác rÃt hung hi‹m 
 BÎ Çói khát bÙc bách 
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 Kêu la chåy Çu°i theo. 
Då xoa cùng qu› Çói 

 Các chim muôn ác Ç¶c 
 ñói quá chåy bÓn bŠ 
 Rình xem các cºa s°. 
 Các nån nhÜ vÆy Çó ! 
 Vô lÜ®ng viŒc ghê s® 
 Vì nhà hÜ møc Çó 
 Thu¶c vŠ nÖi m¶t ngÜ©i. 
 NgÜ©i Çó vØa ra khÕi 
 Th©i gian chÜa bao lâu 
 VŠ sau ngôi nhà Çó 
 Lºa b°ng nhiên n°i lên. 

BÓn phía cùng m¶t lúc 
 Lºa ng†n cháy hØng h¿c 
 Mái nóc và c¶t kèo 
 Ti‰ng n° vang lách tách. 
 ñ° gãy rÖi r§t xuÓng 
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 TÜ©ng vách ÇŠu søp Ç°. 
 Các loài qu› thÀn thäy 
 ñŠu l§n ti‰ng kêu to. 
 Các loài chim Çiêu thÙu 
 Cùng qu› CÜu bàn trà 
 Hoäng s® chåy tán loån 
 VÅn ch£ng chåy ra ÇÜ®c. 
 Thú d» và trùng Ç¶c 
 …n núp trong hang l‡ 
 Loài qu› Tÿ xá xà 

CÛng ÇŠu ª trong Çó. 
Vì phÜ§c mÕng ÇÙc ít 
Nên bÎ lºa bÙc bách 
Låi tàn håi lÅn nhau 
UÓng máu và æn thÎt. 

 Nh»ng loài thú dã can 
 Thäy ÇŠu Çã ch‰t trÜ§c 
 Các loài thú d» l§n 
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 Giành nhau Ç‰n æn nuÓt. 
 Mùi tanh loan kh¡p nÖi 
 ñÀy dÅy cä bÓn bŠ 
 Loài ngô công do diên 
 Cùng v§i loài r¡n Ç¶c. 
 ñŠu bÎ lºa thiêu ÇÓt 
 Tranh nhau ra khÕi hang 
 Loài qu› CÜu bàn trà 
 Bèn b¡t lÃy mà æn. 
 Låi có các ngå qu› 
 Trên ÇÀu bÎ lºa thiêu 
 ñói khát nhiŒt não hành 
 Hoäng hÓt chåy tán loån. 
 Nhà Çó là nhÜ th‰ 
 ThÆt là rÃt hãi hùng 
 ñ¶c håi và nån lºa 
 NhiŠu nån ch£ng phäi m¶t. 
 Lúc Çó ông chû nhà 
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 ñang ÇÙng ª ngoài cºa 
 Nghe có ngÜ©i nói r¢ng : 
 Các ngÜ©i con cûa ông. 
 TrÜ§c kia vì dåo chÖi 
 ñ‰n vào trong nhà nÀy 
 ThÖ bé ch£ng bi‰t gì 
 Ham chÖi vui Çùa gi«n. 
 Ông trÜªng giä nghe rÒi 
 Hoäng s® vào nhà lºa. 
 Dùng phÜÖng tiŒn cÙu t‰ 
 Khi‰n con khÕi thiêu håi. 
 Mà dø bäo các con 
 Nói các thÙ hoån nån 
 Các qu› và Ç¶c trùng 
 Nån lºa cháy lan tràn. 
 Các s¿ kh° thÙ l§p 
 Liên tøc mãi không dÙt 
 Loài r¡n Ç¶c ngoan phúc 
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 Và các qu› Då xoa. 
 Cùng qu› CÜu bàn trà 
 Loài dã can chÒn chó 
 Chim Çiêu, thÙu, xi, hÜu 
 Và loài bá túc thäy. 
 ñŠu Çói khát kh° sª 
 ThÆt rÃt là Çáng s® 
 ñây là ch‡ kh° nån 
 Låi còn có lºa l§n 
 Các ngÜ©i con ch£ng bi‰t 
 Tuy nghe cha dåy bäo. 
 Vì còn ham vui chÖi 
 ñùa gi«n mãi không thôi. 
 Khi Çó ông trÜªng giä 
 Bèn nghï nhÜ th‰ nÀy: 
 Các con ta nhÜ th‰ 
 Làm ta thêm sÀu não 
 Nay trong nhà lºa nÀy 
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 Ch£ng có ÇiŠu gì vui. 
 Mà tÃt cä các con 
 VÅn Çam mê chÖi Çùa 
 Ch£ng nghe l©i ta dåy 
 S¡p bÎ lºa thiêu håi. 
 Ông trÜªng giä låi nghï 
 Bày ra các phÜÖng tiŒn. 
 Mà bäo các con thäy 
 Ta có Çû các thÙ. 
 ñÒ chÖi rÃt quš giá 
 Xe báu rÃt tÓt ÇËp 
 Nào xe dê xe hÜÖu 
 Và xe trâu to l§n. 
 Nay Ç‹ ª ngoài cºa 
 Các con mau ra Çây 
 Ta chính vì các con 
 Tåo ra nh»ng xe nÀy. 
 Tùy š các con thích 
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 Có th‹ Çi dåo chÖi 
 Các ngÜ©i con nghe nói 
 Các loåi xe nhÜ th‰. 
 Bèn lÆp tÙc dành nhau 
 ñua chåy ra khÕi nhà 
 ñ‰n nÖi ch‡ ÇÃt không 
 Lìa khÕi các kh° nån. 
 Ông trÜªng giä thÃy con  
 ñÜ®c ra khÕi nhà lºa 
 Ÿ nÖi ngã tÜ ÇÜ©ng 
 NgÒi trên tòa sÜ tº. 
 Mà t¿ mØng nói r¢ng : 
 Nay ta rÃt vui mØng 
 Nh»ng ngÜ©i con nÀy Çây 
 ñÈ nuôi dÜ«ng rÃt khó. 
 Chúng nhÕ dåi ch£ng bi‰t 
 Mà Çi vào nhà hi‹m 
 NhiŠu các thÙ Ç¶c trùng 
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 Qu› lÎ mÎ Çáng s®. 
 Lºa l§n cháy mãnh liŒt 
 BÓn phía ÇŠu n°i dÆy 
 Mà các ngÜ©i con nÀy 
 Tham trÜ§c chÖi Çùa gi«n. 
 Ta Çã cÙu chúng nó 
 Khi‰n cho ÇÜ®c thoát khÕi 
 Vì th‰ các ngÜ©i Öi ! 
 Ta nay rÃt vui mØng. 
 Khi Çó các ngÜ©i con 
 Bi‰t cha  Çã an tòa 
 ñŠu Ç‰n bên ch‡ cha 
 Mà thÜa v§i cha nói : 
 Xin ban cho chúng con 
 Ba thÙ xe báu tÓt 
 NhÜ trÜ§c cha Çã hÙa 
 Các con mau ra Çây. 
 Së cho ba xe báu 
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 Tùy š muÓn các con 
 Nay chính là phäi th©i 
 Xin cha hãy ban cho. 
 Ông trÜªng giä giàu có 
 Có rÃt nhiŠu kho tàng 
 Nào vàng båc lÜu ly 
 Xa cØ và mã não. 
 Dùng các thÙ báu vÆt 
 Tåo các c‡ xe l§n 
 Tu sºa nghiêm sÙc ÇËp 
 Chung quanh có lan can. 
 BÓn phía ÇŠu treo linh 
 Dây vàng th¡t v§i nhau. 
 Mành lÜ§i b¢ng chân châu 
 Giæng bày ª phía trên 
 Hoa vàng các chuỗi ngọc 
 Kh¡p nÖi thòng rÛ xuÓng. 
 Xen tåp løa nhiŠu màu 
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 Giæng kh¡p chung quanh xe 
 Dùng bông tÖ mŠm måi 
 ñ‹ làm nŒm n¢m ngÒi. 
 Väi mÎn tÓt thÜ®ng hång 
 Giá trÎ Ç‰n nghìn muôn 
 TÓt ÇËp tr¡ng såch së 
 Dùng träi ª trên nŒm. 
 Có trâu tr¡ng to l§n 
 MÆp khÕe nhiŠu sÙc månh 
 Thân hình rÃt ÇËp Çë 
 Dùng Ç‹ kéo xe báu. 
 RÃt nhiŠu kÈ tôi t§ 
 ñi theo hÀu bäo vŒ 
 ñem xe báu ÇËp Çó 
 ñÒng ban cho các con. 
 Các ngÜ©i con lúc Çó 
 RÃt vui mØng h§n hª 
 NgÒi lên xe báu Çó 
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 Vui chÖi rÃt khoái låc 
 RÃt t¿ tåi vô ngåi. 
 PhÆt bäo Xá L®i PhÃt ! 
 Ta cÛng låi nhÜ th‰ 
 Chí tôn trong bÆc Thánh 
 Là cha cûa th‰ gian. 
 TÃt cä các chúng sinh 
 ñŠu là con cûa ta 
 Say Ç¡m vui th‰ gian 
 Ch£ng có tâm trí huŒ. 
 Ba cõi ch£ng yên °n 
 GiÓng nhÜ là nhà lºa 
 ñÀy dÅy s¿ thÓng kh° 
 ThÆt là Çáng s® hãi. 
 ThÜ©ng có kh° sinh già 
 BŒnh ch‰t và sÀu lo 
 Các thÙ lºa nhÜ th‰ 
 Cháy hØng h¿c ch£ng t¡t. 
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 NhÜ Lai Çã lìa khÕi 
 Ngôi nhà lºa ba cõi 
 Ÿ ch‡ yên v¡ng vÈ 
 NÖi núi rØng hoang dã. 
 HiŒn nay ba cõi nÀy 
 ñŠu là cûa ta cä 
 Chúng sinh ª trong Çó 
 Thäy ÇŠu là con ta. 
 Mà nay chÖi ch‡ nÀy 
 RÃt nhiŠu các hoån nån 
 ChÌ có m¶t mình ta 
 Có th‹ cÙu h¶ ÇÜ®c. 
 Tuy PhÆt Çã dåy bäo 
 Mà cÛng ch£ng tin nhÆn 
 Vì nÖi các døc nhiÍm 
 Tâm tham trÜ§c sâu dày. 
 Do Çó dùng phÜÖng tiŒn 
 Vì chúng nói ba thØa 
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 Khi‰n cho các chúng sinh 
 Bi‰t ba cõi là kh°. 
 Bèn khai thÎ diÍn nói 
 ñåo ra khÕi th‰ gian 
 Các ngÜ©i con Çó thäy 
 N‰u tâm mà quy‰t ÇÎnh. 
 Thì ÇÀy Çû ba minh 
 Và sáu thÙ thÀn thông 
 Ho¥c chÙng ÇÜ®c Duyên Giác 
 Và BÒ Tát bÃt thÓi. 
 Này ông Xá L®i PhÃt ! 
 Ta vì các chúng sinh 
 Mà dùng ví dø nÀy 
 Nói m¶t thØa PhÆt Çåo. 
 N‰u các ông có th‹ 
 Tin nhÆn l©i nói Çây 
 Thì tÃt cä ÇŠu së 
 ñÜ®c thành t¿u PhÆt Çåo. 
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 ThØa nÀy tÓi vi diŒu 
 RÃt thanh tÎnh bÆc nhÃt 
 Ÿ trong các th‰ gian 
 Ch£ng có pháp nào hÖn. 
 Ch‡ chÜ PhÆt hoan hÌ 
 TÃt cä các chúng sinh 
 Nên tán thán khen ng®i 
 Cúng dÜ©ng và lÍ bái. 
 Vô lÜ®ng træm ngàn muôn 
 Các l¿c và giäi thoát 
 ThiŠn ÇÎnh cùng trí huŒ 
 Các pháp khác cûa PhÆt. 
 ChÙng ÇÜ®c thØa nhÜ th‰. 
 Khi‰n cho các ngÜ©i con 
 Ngày Çêm cùng sÓ ki‰p 
 ThÜ©ng ÇÜ®c Çi dåo chÖi. 
 V§i các vÎ BÒ Tát 
 Cùng v§i chúng Thanh Væn 
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 NgÒi nÖi thØa báu nÀy 
 Mà th£ng Ç‰n Çåo tràng. 
 Nhân duyên nhÜ vÆy Çó. 
 Tìm cÀu kh¡p mÜ©i phÜÖng 
 Ch£ng có thØa nào khác 
 TrØ PhÆt dùng phÜÖng tiŒn. 
 PhÆt bäo Xá L®i PhÃt ! 
 H‰t thäy lÛ các ông 
 ñŠu là con cûa ta 
 Còn ta tÙc là cha. 
 Các ông trong nhiŠu ki‰p 
 BÎ các kh° thiêu ÇÓt 
 Ta ÇŠu Çã cÙu v§t 
 Khi‰n ra khÕi ba cõi. 
 Tuy trÜ§c kia ta nói 
 Các ông ÇÜ®c diŒt Ç¶ 
 ChÌ dÙt h‰t sinh tº 
 Mà thÆt ch£ng diŒt Ç¶. 



Kinh Diệu Pháp Liên Hoa                                                                   162 

 

 Nay viŒc cÀn phäi làm 
 ChÌ có trí huŒ PhÆt 
 N‰u có BÒ Tát nào 
 Ÿ trong chúng h¶i nÀy. 
 Mà m¶t lòng l¡ng nghe 
 ThÆt pháp cûa chÜ PhÆt 
 Các ÇÙc PhÆt Th‰ Tôn 
 Tuy dùng các phÜÖng tiŒn. 
 Giáo hóa các chúng sinh 
 ñó ÇŠu là BÒ Tát. 
 N‰u có ngÜ©i trí nhÕ 
 ChÃp sâu nÖi ái døc 
 Thì vì nh»ng ngÜ©i Çó 
 Nói Çåo lš kh° Ç‰. 
 Chúng sinh tâm vui mØng 
 ñ¡c ÇÜ®c chÜa tØng có 
 Chân thÆt ch£ng sai khác 
 N‰u có chúng sinh nào. 
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 Ch£ng bi‰t gÓc các kh° 
 ChÃp sâu vào nhân kh° 
 Ch£ng tåm r©i bÕ ÇÜ®c 
 Bèn vì chúng sinh Çó. 
 Dùng phÜÖng tiŒn dåy bäo 
 Nguyên nhân m†i s¿ kh° 
 Tham døc là gÓc rÍ 
 N‰u diŒt ÇÜ®c tham døc. 
 Ch£ng còn ch‡ nÜÖng t¿a 
 DÙt såch h‰t các kh° 
 G†i là Ç‰ thÙ ba 
 Vì chÙng ÇÜ®c diŒt Ç‰. 
 Mà tu hành Çåo Ç‰ 
 Lìa các kh° ràng bu¶c 
 G†i là ÇÜ®c giäi thoát 
 NgÜ©i Çó nÖi pháp gì. 
 Mà Ç¡c ÇÜ®c giäi thoát 
 ChÌ xa lìa hÜ v†ng 
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 G†i Çó là giäi thoát 
 Kì thÆt chÜa Ç¡c ÇÜ®c. 
 TÃt cä các giäi thoát 
 PhÆt nói r¢ng ngÜ©i Çó 
 ChÜa thÆt ÇÜ®c diŒt Ç¶ 
 Vì ngÜ©i Çó chÜa ÇÜ®c. 
 ñåo quä vô thÜ®ng vÆy 
 Ý cûa ta không muÓn 
 Khi‰n cho ÇÜ®c diŒt Ç¶ 
 Ta là ÇÃng Pháp VÜÖng. 
 T¿ tåi nÖi các pháp 
 An °n các chúng sinh 
 Cho nên hiŒn ra Ç©i. 
 Này ông Xá L®i PhÃt ! 
 Pháp Ãn cûa ta Çây 
 Vì muÓn làm l®i ích 
 Cho th‰ gian nên nói. 
 NÖi ch‡ ông Çi qua 
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 Ch§ có v†ng tuyên truyŠn. 
N‰u có ai nghe ÇÜ®c 
Tùy hÌ kính th† trì 
Nên bi‰t r¢ng ngÜ©i Çó. 

 Là bÆc bÃt thÓi chuy‹n 
N‰u có ngÜ©i tin nhÆn 
Kinh pháp vô thÜ®ng nÀy 
Thì ngÜ©i Çó Çã tØng. 
G¥p chÜ PhÆt quá khÙ 

 Cung kính và cúng dÜ©ng 
 CÛng nghe ÇÜ®c pháp nÀy 
 N‰u ngÜ©i nào có th‹. 
 Tin nhÆn l©i ông nói 
 TÙc nhÜ là thÃy ta 
 Và cÛng nhÜ thÃy ông 
 Cùng các Tÿ Kheo Tæng. 
 Và các bÆc BÒ Tát 
 PhÆt vì ngÜ©i trí sâu 
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 Nói Kinh Pháp Hoa nÀy 
 NgÜ©i thÙc cån nghe ÇÜ®c. 
 Mê ho¥c ch£ng hi‹u Ç¥ng 
 TÃt cä hàng Thanh Væn 
 Cùng v§i Bích Chi PhÆt 
 Ÿ trong kinh pháp nÀy. 
 SÙc h† ch£ng hi‹u Ç¥ng 
 NhÜ ông Xá L®i PhÃt 
 Còn ª nÖi kinh nÀy 
 Dùng lòng tin vào ÇÜ®c. 
 HuÓng là Thanh Væn khác 
 Bao nhiêu Thanh Væn khác 
 Do tin l©i PhÆt nói 
 Mà tùy thuÆn kinh nÀy. 
 Ch£ng phäi trí cûa mình. 
 Lại n»a Xá L®i PhÃt ! 
 KÈ kiêu mån giäi Çãi 
 ChÃp trÜ§c vào bän ngã 
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 Ch§ nên nói kinh nÀy. 
 KÈ phàm phu thÙc cån 
 ChÃp sâu nÖi năm døc 
 Nghe ch£ng th‹ hi‹u Ç¥ng 
 CÛng ch§ vì h† nói. 
 N‰u ngÜ©i ch£ng tin nhÆn 
 Mà hûy báng kinh nÀy 
 TÙc là dÙt tÃt cä 
 Håt giÓng PhÆt th‰ gian. 

Ho¥c có ngÜ©i nhæn nhó 
 Mà ôm lòng nghi ho¥c 
 Ông nên lóng nghe nói 
 T¶i báo cûa ngÜ©i nÀy. 
 N‰u PhÆt còn tåi th‰ 
 Ho¥c sau khi diŒt Ç¶ 
 N‰u có ngÜ©i phÌ báng 
 Kinh Çi‹n nhÜ th‰ nÀy. 
 ThÃy có ngÜ©i Ç†c tøng 
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 Biên chép và th† trì 
 Bèn khinh khi ghét ghen 
 Mà ôm lòng k‰t hÆn. 
 T¶i báo cûa ngÜ©i nÀy 
 Nay ông nên lóng nghe 
 Khi ngÜ©i Çó mång chung 
 Đ†a vào ngøc A Tÿ. 
 ĐÀy Çû ch¤n m¶t ki‰p 
 H‰t ki‰p rÒi låi sinh 
 CÙ chuy‹n sinh nhÜ th‰ 
 Cho Ç‰n vô sÓ ki‰p. 

TØ trong ÇÎa ngøc ra 
 Së Ç†a làm súc sinh 
 Ho¥c làm chó, dã can 
 Thân hình chúng gÀy ốm. 
 ñen thui låi ghÈ lát 
 BÎ ngÜ©i thÜ©ng ch†c ghËo 
 Låi còn phäi bÎ ngÜ©i  
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 Nh©m g§m và khinh khi. 
 ThÜ©ng bÎ kh° Çói khát 

XÜÖng thÎt ÇŠu khô héo 
Lúc sÓng chÎu khÓn kh° 
Ch‰t bÎ ném ngói Çá. 
Vì dứt mÃt giÓng PhÆt 
Nên chÎu t¶i báo Çó 
Ho¥c sinh làm låc Çà 
Ho¥c sinh vào loài lØa. 
Thân thÜ©ng mang chª n¥ng 
Còn thêm bÎ Çánh ÇÆp 
ChÌ nh§ nÜ§c và cÕ 
Ngoài ra ch£ng bi‰t gì. 
Vì phÌ báng kinh Çi‹n 
Mà m¡c t¶i nhÜ th‰. 
Có khi làm dã can 

 Đi vào trong xóm làng. 
 Thân th‹ bÎ ghÈ lát 
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 Låi thi‰u mÃt m¶t m¡t 
 BÎ nh»ng ÇÙa trÈ con 

Đánh ÇÆp và liŒng ném. 
ChÎu các s¿ thÓng kh° 
Ho¥c có khi phäi ch‰t 
Sau khi bÕ thân nÀy 
Bèn th† làm thân r¡n. 
Thân hình dài to l§n 
Đ‰n næm træm do tuÀn 
Ngây Çi‰c ch£ng có chân 
Lăn lóc Çi b¢ng bụng. 
BÎ các loài trùng nhÕ 
Rúc rÌa æn máu thÎt 
Ngày Çêm chÎu kh° sª 
Ch£ng có khi nào ngØng. 
Bªi phÌ báng kinh nÀy 
M¡c t¶i nhÜ vÆy Çó. 
N‰u ÇÜ®c sinh làm ngÜ©i 
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 Các cæn ÇŠu ám Ç¶n. 
 Lùn xÃu låi lŒch què 
 ñui Çi‰t thêm lÜng gù 

Có nói ra l©i gì 
Ch£ng có ai tin nhÆn.  

 HÖi miŒng thÜ©ng hôi thÓi 
 BÎ qu› mÎ d¿a nhÆp 
 BÀn cùng rÃt hå tiŒn 
 ThÜ©ng bÎ ngÜ©i sai khi‰n. 
 NhiŠu bŒnh thân Óm gÀy 
 Ch£ng có ch‡ nÜÖng nh©. 

Dù nÜÖng t¿a gÀn ngÜ©i 
 Mà ngÜ©i ch£ng Ç‹ š 
 N‰u h†c ÇÜ®c ÇiŠu gì 
 Thì bèn quên mÃt h‰t. 
 N‰u h†c làm nghŠ thuÓc 
 Theo Çúng pháp trÎ bŒnh 
 Mà bŒnh ngÜ©i n¥ng thêm 
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 Ho¥c có khi mÃt mång. 
 N‰u mình có bŒnh gì 
 Ch£ng ai cÙu ch»a khÕi 
 Dù có uÓng thuÓc hay 
 Mà bŒnh låi thêm n¥ng. 
 Ho¥c có ngÜ©i phän nghÎch 
 CÜ§p giÆt tr¶m lÃy cûa 
 Các t¶i l‡i nhÜ th‰ 
 Ho¥c t¿ mang vå lây. 
 Nh»ng ngÜ©i t¶i nhÜ th‰ 
 Vïnh viÍn ch£ng thÃy PhÆt 
 Là vua trong hàng Thánh 
 ThÜ©ng nói pháp giáo hoá. 
 Nh»ng ngÜ©i t¶i nhÜ vÆy 
 ThÜ©ng sinh ch‡ hoån nån 
 Tâm cuÒng loån tai Çi‰t 
 Vïnh viÍn ch£ng nghe pháp. 

Ÿ trong vô sÓ ki‰p 
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NhiŠu nhÜ cát sông H¢ng 
Sinh ra luôn câm Çi‰t 
Các cæn ch£ng ÇÀy Çû. 
ThÜ©ng ª nÖi ÇÎa ngøc 
NhÜ dåo xem công viên 

 Ở trong các ÇÜ©ng ác 
 NhÜ nhà cºa cûa mình. 
 Låc Çà lØa heo chó 
 ThÜ©ng Ç‰n nh»ng ch‡ Çó 
 Vì khinh chê kinh nÀy 
 M¡c t¶i n¥ng nhÜ th‰. 
 N‰u ÇÜ®c sinh làm ngÜ©i 
 ThÜ©ng Çui Çi‰t câm ng†ng 

BÀn cùng các tÜ§ng suy  
Dùng Ç‹ t¿ trang nghiêm. 
BŒnh phù thûng khô khát  
GhÈ lát và ung thÜ  
Các chÙng bŒnh nhÜ thế  
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Dùng làm y phøc m¥c. 
Thân th‹ thÜ©ng hôi thÓi  
DÖ bÄn ch£ng såch së 
ChÃp sâu nÖi tÜ§ng ta 
Tæng thêm tánh nóng giÆn. 
Và dâm døc hÅy hØng 
Ch£ng chØa loài cÀm thú 
Vì khinh chê kinh nÀy 
Mà m¡c t¶i nhÜ th‰. 
PhÆt bäo Xá L®i PhÃt ! 

 NgÜ©i phÌ báng kinh nÀy 
 N‰u nói t¶i l‡i h† 
 Cùng ki‰p ch£ng h‰t ÇÜ®c. 
 Do bªi  nhân duyên dó 
 Ta thÜ©ng bäo các ông 
 ñÓi v§i ngÜ©i vô trí 
 ñØng nên nói kinh nÀy. 

N‰u có ngÜ©i l®i cæn 
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 Có trí huŒ sáng suÓt 
 H†c r¶ng trí nh§ tÓt 
 Tâm mong cÀu PhÆt Çạo. 
 Nh»ng hång ngÜ©i nhÜ th‰ 
 M§i nên vì h† nói 
 N‰u ngÜ©i Çã tØng thÃy 
 Træm nghìn Ùc vÎ PhÆt. 
 TrÒng các gÓc cæn lành 
 Thâm tâm rÃt bŠn v»ng 
 Nh»ng hång ngÜ©i nhÜ th‰ 
 M§i nên vì h† nói. 
 N‰u có ngÜ©i tinh tÃn 
 ThÜ©ng tu tâm tØ bi 
 Ch£ng hŠ ti‰c thân mång 
 M§i nên vì h† nói. 

N‰u có ngÜ©i cung kính 
 Ch£ng sinh lòng khác biŒt 
 Lìa xa các phàm ngu 
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 Ở riêng trong núi ÇÀm. 
 Nh»ng hång ngÜ©i nhÜ th‰ 
 M§i nên vì h† nói 
 Låi n»a, Xá L®i PhÃt ! 
 N‰u thÃy có ngÜ©i nào. 
 R©i bÕ ác tri thÙc 
 GÀn gÛi nh»ng bån hiŠn 
 Nh»ng hång ngÜ©i nhÜ th‰ 
 M§i nên vì h† nói. 
 N‰u thÃy có PhÆt tº 
 Gi» gìn gi§i trong såch 
 NhÜ håt châu sáng såch 
 Ham cÀu kinh Çåi thØa. 
 Nh»ng hång ngÜ©i nhÜ th‰ 
 M§i nên vì h† nói 
 N‰u ngÜ©i ch£ng nóng giÆn 
 ChÃt tr¿c và diŒu hòa. 
 ThÜ©ng thÜÖng xót h‰t thäy 
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 Cung kính các ÇÙc PhÆt 
 Nh»ng hång ngÜ©i nhÜ th‰ 
 M§i nên vì h† nói. 

Låi có các PhÆt tº 
 Ở trong các Çåi chúng 
 ThuÀn dùng tâm thanh tÎnh 
 Đû thÙ các nhân duyên. 
 Ví dø và l©i lë 
 Nói pháp không chÜ§ng ngåi 
 Nh»ng hång ngÜ©i nhÜ th‰ 
 M§i nên vì h† nói. 

N‰u có vÎ Tÿ Kheo 
 Vì cÀu NhÃt thi‰t trí 
 CÀu pháp kh¡p bÓn phÜÖng 
 Ch¡p tay Çänh lÍ th†. 
 ChÌ vui thích th† trì 
 Các kinh Çi‹n Çåi thØa 
 Cho Ç‰n ch£ng th† trì 
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 M¶t bài kŒ kinh khác. 
 Nh»ng hång ngÜ©i nhÜ th‰ 
 M§i nên vì h† nói 
 NhÜ có ngÜ©i chí tâm 
 CÀu xá l®i cûa PhÆt. 
 CÀu kinh cÛng nhÜ th‰ 
 ĐÜ®c rÒi Çänh lÍ th† 
 NgÜ©i Çó låi ch£ng có 
 Chí cÀu các kinh khác. 
 CÛng chÜa tØng nghï nh§ 
 Kinh Çi‹n cûa ngoåi Çåo 
 Nh»ng hång ngÜ©i nhÜ th‰ 
 Nên vì h† mà nói. 

PhÆt bäo Xá L®i PhÃt ! 
 Ta nói các s¿ tÜ§ng 
 Cûa ngÜ©i cÀu PhÆt Çåo 
 Cùng ki‰p ch£ng h‰t ÇÜ®c. 
 H‰t thäy nh»ng ngÜ©i Çó 
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 TÙc có th‹ tin hi‹u 
 Ông nên vì h† nói 

Kinh DiŒu Pháp Liên Hoa. 
 
 
 

----------
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kinh  

diŒu pháp liên hoa 
   

PhÄm Tin Hi‹u ThÙ TÜ 
 

BÃy gi©, Ngài HuŒ Mång Tu BÒ 
ĐŠ, Ma Ha Ca Chiên Diên, Ma Ha Ca 
Di‰p, Ma Ha Møc Kiền Liên, nghe 
PhÆt nói pháp chÜa tØng có. ñÙc Th‰ 
Tôn th† kš cho Ngài Xá L®i PhÃt, së 
thành Vô ThÜ®ng Chánh ñ£ng 
Chánh Giác, sinh tâm hi h»u vui 
mØng h§n hª, bèn tØ tòa ngÒi ÇÙng 
dÆy, sºa låi y phøc, hª bày vai phäi, 
gÓi phäi Çøng ÇÃt, m¶t lòng ch¡p tay, 
cúi mình cung kính, chiêm ngÜ«ng 
dung nhan cûa ÇÙc Th‰ Tôn, mà 
båch PhÆt r¢ng: Chúng con ÇÙng ÇÀu 
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trong hàng Tæng chúng, tu°i Çã già 
nua, t¿ cho mình Çã ÇÜ®c Ni‰t Bàn, 
ch£ng kham nhiŒm gì n»a, ch£ng còn 
cÀu mong quả vÎ Vô ThÜ®ng Chánh 
ñ£ng Chánh Giác.  

ĐÙc Th‰ Tôn trÜ§c kia nói pháp 
Çã lâu, con ngÒi tåi tòa thân th‹ cäm 
thÃy mŒt mÕi, chÌ nh§ pháp không, vô 
tÜ§ng, vô tác. NÖi pháp BÒ Tát du hí 
thÀn thông, thanh tÎnh cõi PhÆt, 
thành t¿u chúng sinh, thì tâm chúng 
con ch£ng vui thích. Tåi sao ? Vì ÇÙc 
Th‰ Tôn khi‰n cho chúng con ra khÕi 
ba cõi, chÙng ÇÜ®c Ni‰t Bàn. HÖn 
n»a, nay chúng con tu°i Çã già nua, 
ch£ng sinh tâm niŒm Üa thích nÖi Çåo 
Vô ThÜ®ng Chánh ñ£ng Chánh 
Giác, mà ÇÙc PhÆt giáo hóa BÒ Tát. 
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Hôm nay chúng con ª trÜ§c ÇÙc 
PhÆt, nghe th† kš cho hàng Thanh 
Væn, së thành Vô ThÜ®ng Chánh 
ñ£ng Chánh Giác, tâm chúng con rÃt 
vui mØng ÇÜ®c chÜa tØng có, không 
ng© hôm nay hÓt nhiên ÇÜ®c nghe 
pháp chÜa tØng có, rÃt t¿ mØng may 
ÇÜ®c l®i lành l§n, vô lÜ®ng châu báu, 
ch£ng cÀu mà t¿  ÇÜ®c. 

ĐÙc Th‰ Tôn ! Chúng con hôm 
nay xin nói ví dø Ç‹ làm rõ nghïa Çó. 
Ví nhÜ, có ngÜ©i tu°i còn nhÕ, bÕ cha 
trÓn Çi sang nÜ§c khác, ª lâu ho¥c 
mÜ©i, hai mÜÖi, cho Ç‰n næm mÜÖi 
næm. NgÜ©i Çó tu°i tác Çã l§n, låi 
thêm bÀn cùng khÓn kh°, lang thang 
kh¡p bÓn phÜÖng, Ç‹ tìm cÀu cÖm æn 
áo m¥c, lÀn lÀn du hành tình c© trª 
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vŠ b°n quÓc. NgÜ©i cha tØ trÜ§c Ç‰n 
nay, tìm con ch£ng ÇÜ®c, bèn dØng 
låi tåi m¶t thành trong nÜ§c Çó. Nhà 
ông Çó rÃt giàu có, cûa cäi báu vÆt vô 
lÜ®ng, nào là: Vàng, båc, lÜu ly, san 
hô, h° phách, pha lê, trân châu .v.v... 
các kho tàng cûa cäi thäy ÇŠu tràn 
ÇÀy. Có nhiŠu tôi t§, thÀn tá sº dân, 
voi ng¿a xe c¶, bò dê, nhiŠu vô sÓ, 
cho vay thâu vào, l©i lãi kh¡p Ç‰n 
nÜ§c khác, khách thÜÖng buôn bán 
cÛng rÃt Çông nhiŠu. 
 BÃy gi©, gã cùng tº Çi dåo Ç‰n các 
tø låc, träi qua các xóm làng, lÀn hÒi 
Ç‰n thành cûa ngÜ©i cha ª. NgÜ©i cha 
nh§ con, cách biŒt con Çã hÖn næm 
mÜÖi næm, mà chÜa tØng nói v§i ai vŠ 
viŒc nÀy, chÌ t¿ suy nghï, lòng rÃt hÓi 
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ti‰c, t¿ nghï mình Çã già nua. Có 
nhiŠu cûa cäi, vàng båc châu báu, 
kho tàng tràn ÇÀy, mà ch£ng có con 
cái. M¶t khi ch‰t mÃt, thì cûa cäi së 
mÃt Çi, ch£ng có ngÜ©i giao phó, cho 
nên rÃt ân cÀn luôn nh§ Ç‰n con. Låi 
nghï r¢ng, n‰u ta g¥p låi con Ç‹ giao 
phó của cäi, thì sung sÜ§ng bi‰t mÃy, 
ch£ng còn sÀu lo. 

ñÙc Th‰ Tôn ! Lúc bÃy gi©, gã 
cùng tº làm thuê, làm mÜ§n, lÀn hÒi 
Ç‰n nhà ngÜ©i cha, bèn ÇÙng bên cºa, 
xa trông thÃy ngÜ©i cha ngÒi trên 
giÜ©ng sÜ tº, gh‰ báu Ç« chân. Các vÎ 
Bà La Môn, Sát Ç‰ l®i, cÜ sï, thäy ÇŠu 
cung kính vây quanh. Dùng chu‡i 
trân châu giá trÎ ngàn vån Ç‹ trang 
nghiêm thân, các sº dân tôi t§, tay 
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cÀm phÃt trÀn tr¡ng ÇÙng hÀu hai 
bên. Màn báu che phía trên, các hoa 
phan thòng xuÓng, nÜ§c thÖm rÜ§i 
ÇÃt, räi các thÙ hoa quš, các báu vÆt 
la liŒt, phát ra thâu vào, lÃy, cho, có 
Çû thÙ viŒc, nghiêm sÙc nhÜ th‰, uy 
ÇÙc rÃt tôn kính quš tr†ng. Gã cùng 
tº thÃy cha có th‰ l¿c rÃt l§n, bèn 
sinh tâm kinh s®, hÓi hÆn vŠ viŒc Ç‰n 
ch‡ nÀy, bèn nghï thÀm r¢ng: Ông 
nÀy ch¡c là vua, ho¥c là bÆc ÇÒng 
vua, ch£ng phäi ch‡ cûa ta làm thuê 
mÜ§n ÇÜ®c tiŠn vÆt, ch£ng b¢ng ta 
qua Ç‰n xóm nghèo, có ch‡ cho ta ra 
sÙc chæm làm, Ç‹ ki‰m ÇÜ®c ÇÒ m¥c 
vÆt æn. N‰u ª Çây lâu, h† së cÜ«ng ép 
sai ta làm, nghï nhÜ th‰ rÒi, bèn mau 
bÕ chåy Çi. 
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 Lúc Çó, ông trÜªng giä giàu có 
ngÒi trên tòa sÜ tº, nhìn thÃy bi‰t là 
con mình, trong tâm rÃt vui mØng, 
bèn nghï : Cûa cäi kho tàng cûa ta, 
nay Çã có ngÜ©i giao phó. Ta thÜ©ng 
nh§ Ç‰n ÇÙa con nÀy mà ch£ng thÃy, 
nay nó b‡ng nhiên Ç‰n Çây, rÃt vØa š 
cûa ta, ta tuy tu°i già, do vì tham ti‰c. 
Ông liŠn sai ngÜ©i hÀu cÆn Çu°i gÃp 
theo b¡t låi.  
 Lúc Çó, kÈ sÙ giä chåy mau Ç‰n 
b¡t låi, gã cùng tº kinh ngåc l§n ti‰ng 
kêu oan: Tôi không phåm l‡i gì, sao 
låi b¡t tôi ? NgÜ©i sÙ giä càng nhanh 
qua b¡t, cÜ«ng d¡t Çem vŠ. Lúc Çó, 
gã cùng tº t¿ nghï, mình ch£ng có t¶i 
gì mà bÎ b¡t, ch¡c ch¡n phäi ch‰t, låi 
càng s® hãi, ngÃt xÌu ngã xuÓng ÇÃt.  
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 NgÜ©i cha ª xa trông thÃy vÆy, 
bèn nói v§i sÙ giä: Không cÀn ngÜ©i 
Çó, ch§ cÜ«ng Çem Ç‰n, hãy lÃy nÜ§c 
lånh rÜ§i lên m¥t cho nó tÌnh låi, 
ÇØng nói chi v§i nó. Tåi sao ? Vì 
ngÜ©i cha bi‰t con mình š chí hå liŒt, 
t¿ bi‰t mình giàu sang làm cho con 
khi‰p s®. Bi‰t rõ là con, bèn dùng 
phÜÖng tiŒn, ch£ng nói v§i ngÜ©i 
khác Çó là con mình. NgÜ©i sÙ giä 
nói: Nay ta thä ngÜÖi muÓn Çi Çâu 
tùy š. Gã cùng tº vui mØng ÇÜ®c 
chÜa tØng có, tØ ÇÃt ÇÙng dÆy, Çi Ç‰n 
xóm nghèo, Ç‹ tìm cÀu s¿ æn m¥c.  

BÃy gi©, ông trÜªng giä muÓn dÅn 
dø con mình, bèn bày phÜÖng tiŒn, bí 
mÆt sai hai ngÜ©i hình s¡c tìu tøy, 
ch£ng có uy ÇÙc, bäo h† Çi tìm và nói 
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v§i gã cùng tº, ª Çây có ch‡ làm trä 
giá gÃp b¶i. N‰u gã cùng tº chÎu, thì 
dÅn vŠ cho gã làm. N‰u nó có hÕi sai 
làm gì, thì nói là thuê hÓt phân, 
chúng ta hai ngÜ©i cÛng làm chung 
v§i ngÜÖi. Khi Çó, hai kÈ sÙ giä tìm 
ÇÜ®c gã cùng tº rÒi, bèn thuÆt låi Çû 
m†i viŒc nhÜ trên.  

BÃy gi©, gã cùng tº trÜ§c h‰t hÕi 
lÃy giá cä, liŠn Ç‰n hÓt phân. NgÜ©i 
cha thÃy con, thÜÖng xót mà trách. 
Låi m¶t ngày khác, ông ª trong cºa 
s°, xa trông thÃy con, thân th‹ Óm 
gÀy tìu tøy, phân ÇÃt bøi b¥m dÖ dáy 
ch£ng såch. Ông bèn cªi chu‡i ng†c 
áo tÓt mÎn màng và ÇÒ trang sÙc, låi 
m¥c ÇÒ thô rách trÌn dÖ, bøi b¥m lÃm 
thân, tay phäi cÀm ÇÒ hÓt phân, b¶ 
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dång Çáng n‹ s®. Bäo nh»ng ngÜ©i 
làm: Các ngÜÖi phäi siêng làm, ch§ 
nên lÜ©i nghÌ ! Vì dùng phÜÖng tiŒn 
nên ÇÜ®c Ç‰n gÀn ngÜ©i con. Lúc sau 
låi bäo: Này gã nam tº ! NgÜÖi 
thÜ©ng làm ª Çây, ch§ Çi nÖi khác 
n»a, ta së trä thêm giá cho ngÜÖi. 
Nh»ng ÇÒ cÀn dùng nhÜ: BÒn, chÆu, 
gåo, b¶t, muÓi, dÃm, ngÜÖi ch§ t¿ 
nghi nan, cÛng có kÈ t§ già Ç‹ sai 
khi‰n, n‰u cÀn ta cÃp cho. NgÜÖi nên 
an lòng, ta nhÜ cha cûa ngÜÖi ch§ có 
sÀu lo. Vì sao? Ta tu°i tác Çã già l§n, 
mà ngÜÖi thì trÈ månh. NgÜÖi thÜ©ng 
trong lúc làm viŒc, ch£ng có lòng khi 
dÓi, lÜ©i bi‰ng, nóng giÆn, than oán, 
ÇŠu không thÃy ngÜÖi có các ÇiŠu xÃu 
Çó, nhÜ các ngÜ©i làm công khác. TØ 
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nay vŠ sau, ngÜÖi nhÜ con ÇÈ cûa ta. 
TÙc th©i, ông trÜªng giä bèn Ç¥t tên 
cho gã cùng tº g†i là con. 
 BÃy gi©, gã cùng tº tuy mØng g¥p 
ÇÜ®c viŒc nhÜ th‰, song vÅn còn t¿ 
cho mình là khách làm công hèn. Vì 
vÆy nên trong suÓt hai mÜÖi næm 
thÜ©ng sai hÓt phân. Sau Çó, tâm cûa 
gã cùng tº tin dÀn ra vào ch£ng ngåi 
s®, nhÜng ch‡ gã ª vÅn nguyên ch‡ 
cÛ. 
 ñÙc Th‰ Tôn ! Khi Çó, ông 
trÜªng giä bÎ bŒnh, bi‰t mình ch£ng 
bao lâu n»a së ch‰t, bäo gã cùng tº 
nói : Nay ta có nhiŠu vàng båc châu 
báu, kho tàng tràn ÇÀy, trong Çó bao 
nhiêu ch‡ Çáng lÃy cho, ngÜÖi phäi 
bi‰t, tâm ta nhÜ th‰, ngÜÖi nên th‹ 
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theo š ta. Tåi sao ? Vì nay ta v§i 
ngÜÖi ch£ng khác biŒt, nên g¡ng 
døng tâm ÇØng Ç‹ mÃt Çi. 
 Khi Ãy, gã cùng tº liŠn th† nhÆn 
l©i dåy bäo, bi‰t các cûa cäi vàng båc 
châu báu, và các kho tàng, mà ch£ng 
có š muÓn lÃy chØng b»a æn, song 
ch‡ cûa gã ª vÅn tåi ch‡ cÛ, tâm hå 
liŒt vÅn chÜa bÕ ÇÜ®c. Låi träi qua ít 
lâu sau, cha bi‰t con š chí tåm thông 
thái, thành t¿u chí l§n, t¿ chê tâm 
ngày trÜ§c.  
 ñ‰n gi© s¡p ch‰t, ông g†i ngÜ©i 
con Ç‰n, và h¶i cä thân t¶c, quÓc 
vÜÖng Çåi thÀn, Sát Ç‰ l®i, cÜ sï, khi 
Çã h¶i Ç‰n Çông Çû, ông bèn tuyên bÓ 
r¢ng: Các vÎ nên bi‰t, ngÜ©i nÀy là 
con ta, do ta sinh ra trong thành n†, 
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bÕ ta trÓn Çi lang thang, khÓn kh° 
hÖn næm mÜÖi næm. Nó vÓn tên Ãy, 
còn ta tên Ãy. XÜa ta ª tåi thành nÀy, 
ôm lòng lo l¡ng tìm ki‰m, b‡ng ª nÖi 
Çây g¥p ÇÜ®c nó. Nó thÆt là con ta, ta 
thÆt là cha cûa nó. Nay ta có tÃt cä 
bao nhiêu cûa cäi, ÇŠu là con cûa ta 
có, trÜ§c Çây cûa cäi cho ra thâu vào, 
con ta Çây coi bi‰t. 
 ñÙc Th‰ Tôn ! Khi Ãy gã cùng tº 
nghe cha nói nhÜ th‰, bèn rÃt vui 
mØng, ÇÜ®c ÇiŠu chÜa tØng có, mà 
nghï r¢ng : Ta vÓn ch£ng có lòng 
mong cÀu, nay kho tàng châu báu 
nÀy t¿ nhiên mà Ç‰n. 

ñÙc Th‰ Tôn ! Ông trÜªng giä 
giàu có, tÙc là ÇÙc NhÜ Lai, chúng 
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con giÓng nhÜ con cûa PhÆt. ñÙc NhÜ 
Lai thÜ©ng nói chúng con là con.  

ñÙc Th‰ Tôn ! Chúng con vì ba 
s¿ kh°, nên ª trong sinh tº chÎu các 
s¿ nhiŒt não mê ho¥c vô tri, Üa thích 
các pháp nhÕ. Ngày nay, ÇÙc Th‰ 
Tôn khi‰n cho chúng con suy nghï, 
d†n trØ phân dÖ các pháp hí luÆn. 
Chúng con ª trong s¿ siêng g¡ng tinh 
tÃn, ÇÜ®c Ç‰n Ni‰t Bàn giá m¶t ngày, 
Çã ÇÜ®c Çây rÒi, tâm rÃt hoan hÌ, t¿ 
cho Çã Çû, bèn t¿ bäo r¢ng: Ÿ trong 
PhÆt pháp, do siêng næng tinh tÃn 
nên ÇÜ®c r¶ng nhiŠu, song ÇÙc Th‰ 
Tôn trÜ§c bi‰t chúng con tâm hèn tŒ, 
Üa thích pháp nhÕ, liŠn khi‰n cho 
chúng con buông bÕ, PhÆt ch£ng 
phân biŒt nói chúng con së có phÀn 
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bäo tàng tri ki‰n cûa NhÜ Lai. ñÙc 
Th‰ Tôn dùng sÙc phÜÖng tiŒn nói trí 
huŒ cûa NhÜ Lai. Chúng con theo 
PhÆt ÇÜ®c giá Ni‰t Bàn m¶t ngày, cho 
Çã ÇÜ®c nhiŠu rÒi, ÇÓi v§i pháp Çåi 
thØa nÀy ch£ng có chí cÀu. Chúng 
con låi vì trí huŒ cûa NhÜ Lai, vì các 
BÒ Tát mª bày diÍn nói, mà t¿ mình 
ch£ng có chí muÓn nÖi pháp Çó. Tåi 
sao ? Vì ñÙc PhÆt bi‰t chúng con tâm 
Üa thích pháp nhÕ, nên dùng sÙc 
phÜÖng tiŒn thuÆn theo chúng con Ç‹ 
nói, mà chúng con ch£ng bi‰t thÆt là 
con cûa PhÆt. Nay chúng con m§i 
bi‰t, ÇÙc Th‰ Tôn ª nÖi trí huŒ cûa 
PhÆt, ch£ng có lÆn ti‰c. Tåi sao ? Vì 
thuª xÜa thÆt là con cûa PhÆt, nhÜng 
låi Üa thích pháp nhÕ. N‰u chúng con 
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có tâm thích pháp l§n, thì PhÆt së vì 
chúng con nói pháp Çåi thØa. Ÿ trong 
Kinh nÀy chÌ nói m¶t thØa, mà xÜa 
kia ª trÜ§c các BÒ Tát, PhÆt chê 
trách hàng Thanh Væn Üa thích pháp 
nhÕ, song ÇÙc PhÆt thÆt dùng Çåi 
thØa giáo hóa, cho nên chúng con 
nói: VÓn ch£ng có tâm mong cÀu, mà 
nay châu báu l§n cûa ÇÃng Pháp 
VÜÖng t¿ nhiên Ç‰n, nhÜ ch‡ con cûa 
PhÆt Çáng ÇÜ®c, ÇŠu Çã ÇÜ®c vÆy. 
 BÃy gi©, Ngài Ma Ha Ca Di‰p 
muÓn thuÆt låi nghïa trên, bèn nói 
bài kŒ r¢ng: 
 Chúng con hôm nay 
 Nghe ti‰ng PhÆt dåy 
 Vui mØng h§n hª 
 ñÜ®c chÜa tØng có. 
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 PhÆt nói Thanh Væn 
 Së ÇÜ®c thành PhÆt 
 Kho báu vô thÜ®ng 
 Ch£ng cÀu t¿ ÇÜ®c. 
 Ví nhÜ ÇÒng tº 
 ThÖ bé ch£ng hi‹u 
 BÕ cha trÓn Çi 
 Xa Ç‰n xóm khác. 
 Lang thang các nÜ§c 
 HÖn næm mÜÖi næm 
 NgÜ©i cha buÒn nh§ 
 Tìm kh¡p bÓn phÜÖng. 
 Tìm ki‰m mÕi mŒt 
 Ÿ låi m¶t thành 
 Tåo lÆp nhà cºa 
 Næm døc t¿ vui. 
 Nhà Çó giàu l§n 
 NhiŠu các vàng båc 
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 Xa cØ mã não 
 Chân châu lÜu ly. 
 Voi ng¿a trâu dê 
 KiŒu cán xe c¶ 
 Ru¶ng vÜ©n tôi t§ 
 Nhân dân rÃt Çông. 
 L®i tÙc xuÃt nhÆp 
 Kh¡p Ç‰n nÜ§c khác 
 Khách thÜÖng buôn bán 
 Không Çâu ch£ng có. 
 Ngàn vån Ùc chúng 
 Vây quanh cung kính 
 ñÜ®c bÆc vua chúa 

ThÜÖng yêu nh§ tÜªng. 
 QuÀn thÀn hào t¶c 
 CÛng ÇŠu tôn tr†ng 
 Vì bªi duyên Ãy 
 NhiŠu ngÜ©i lui t§i. 
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 Giàu sang nhÜ th‰ 
 Có th‰ l¿c l§n. 

Mà tu°i già nua 
 Låi buÒn nh§ con. 
 S§m tÓi nghï ng®i 
 Gi© ch‰t s¡p Ç‰n 
 Con dåi bÕ ta 
 HÖn næm mÜÖi næm. 
 Kho tàng cûa cäi  
 Phäi làm sao Çây ?  

Khi Ãy cùng tº 
 Tìm cÀu cÖm áo. 
 Xóm nÀy xóm khác 
 NÜ§c nÀy nÜ§c n† 
 Ho¥c có ch‡ ÇÜ®c 
 Ho¥c có ch‡ không. 

ñói khát Óm gÀy 
Thân sinh ghÈ lát 
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LÀn lÜ®c träi qua 
ñ‰n thành cha ª. 
LÀn lÜ®c làm thuê 

 Bèn Ç‰n nhà cha 
 Lúc Çó trÜªng giä 
 ñang ª trong nhà. 
 Giæng màn báu l§n 
 NgÒi tòa sÜ tº 
 Quy‰n thu¶c vây quanh 
 NhiŠu ngÜ©i hÀu hå. 
 Có ngÜ©i tính toán 
 Vàng båc châu báu 
 Tài sän xuÃt nhÆp 
 Ghi vào s° sách. 
 Cùng tº thÃy cha 
 Giàu sang quš tr†ng 
 Bäo r¢ng là vua 
 Ho¥c b¢ng ông vua. 
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 Kinh hãi t¿ trách 
 Sao låi Ç‰n Çây ? 
 Låi t¿ nghï r¢ng: 
 N‰u ta ª lâu. 
 Së bÎ ép bu¶c 
 CÜ«ng sai ta làm 
 Suy nghï vÆy rÒi 
 Bèn bÕ chåy Çi. 
 HÕi thæm xóm nghèo 
 MuÓn Ç‰n làm thuê. 

Lúc Çó trÜªng giä 
 Tåi tòa sÜ tº. 
 Xa thÃy con mình 
 Yên l¥ng nh§ bi‰t 
 Bèn sai sÙ giä 
 ñu°i theo b¡t låi. 
 Cùng tº s® la 
 XÌu ngã xuÓng ÇÃt 
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 NgÜ©i nÀy b¡t tôi 
 Ch¡t së phäi ch‰t. 
 CÛng vì cÖm áo 
 Khi‰n tôi Ç‰n Çây 
 TrÜªng giä bi‰t con 
 Ngu si hèn hå. 
 Ch£ng tin l©i ta 
 Ch£ng tin là cha. 

Bèn dùng phÜÖng tiŒn 
 Sai khi‰n ngÜ©i khác. 
 M¡t ch¶t lùn xÃu 
 Ch£ng có uy ÇÙc 
 Các ngÜÖi bäo nó 
 R¢ng thuê làm mÜ§n. 
 HÓt các phân dÖ 
 Trä giá gÃp b¶i 
 Cùng tº nghe rÒi 
 Vui mØng theo vŠ. 
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 HÓt d†n phân dÖ 
 Làm såch phòng nhà. 

TrÜªng giä trong cºa 
 ThÜ©ng thÃy con mình. 
 Nghï con ngu dåi  
 Thích làm viŒc hèn 
 Do Çó trÜªng giä 

M¥c ÇÒ cÛ rách. 
CÀm ÇÒ hÓt phân 

 ñi Ç‰n ch‡ con 
 PhÜÖng tiŒn gÀn gÛi  
 Khuyên nhû siêng làm. 
 Trä giá gÃp b¶i 
 Cho dÀu thoa chân 
 ˆn uÓng ÇÀy Çû 
 NŒm chi‰u dày Ãm. 
 Khuyên ræng nhÜ vÀy: 
 NgÜÖi g¡ng siêng làm 
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 Låi dùng l©i dø 
 NgÜÖi nhÜ con ta. 

TrÜªng giä có trí 
 LÀn cho ra vào 
 SuÓt hai mÜÖi næm 
 Trông coi viŒc nhà. 
 ChÌ ch‡ vàng båc 
 Trân châu lÜu ly 
 Các ÇÒ xuÃt nhÆp 
 ñŠu khi‰n cho bi‰t. 
 VÅn ª ngoài cºa 
 Trong m¶t am tranh 
 T¿ nghï phÆn nghèo 
 Ta ch£ng có gì. 

Cha bi‰t tâm con 
 LÀn Çã r¶ng l§n 
 MuÓn giao cûa cäi 
 Bèn nhóm thân t¶c. 
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 QuÓc vÜÖng Çåi thÀn 
 Sát l®i cÜ sï 
 Trong Çåi chúng nÀy : 
 Nói là con ta. 
 BÕ ta ra Çi 
 SuÓt næm mÜÖi næm 
 TØ khi g¥p con 
 ñã hai mÜÖi næm. 
 XÜa nÖi thành n† 
 MÃt ÇÙa con nÀy 
 Tìm ki‰m kh¡p nÖi 
 M§i Ç‰n nÖi Çây. 
 Cûa cäi ta có 
 Nhà cºa nhân dân 
 ñŠu giao cho nó 
 ñ‹ nó sº døng. 

Con nh§ xÜa nghèo 
 Ý chí kém hèn 
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 Nay ª ch‡ cha 
 ñÜ®c nhiŠu cûa báu. 
 Cùng v§i nhà cºa 
 TÃt cä cûa cäi 
 RÃt Ç‡i vui mØng 
 ñÜ®c chÜa tØng có. 
 PhÆt cÛng nhÜ th‰ 
 Bi‰t con thích nhÕ 
 ChÜa tØng nói ra 
 Các ngÜÖi thành PhÆt. 

ChÌ nói chúng con 
ñÜ®c pháp vô lÆu 
Thành t¿u ti‹u thØa 
Thanh Væn ÇŒ tº. 
PhÆt bäo chúng con  

 Nói Çåo tÓi thÜ®ng 
 Ai tu pháp nÀy  
 Së ÇÜ®c thành PhÆt. 
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 Con nghe PhÆt dåy  
 Vì Çåi BÒ Tát 
 Dùng các nhân duyên 
 ñû thÙ ví dø. 
 Bao nhiêu l©i lë 
 Nói Çåo vô thÜ®ng 
 H‰t thäy PhÆt tº 
 Theo ta nghe pháp. 
 Ngày Çem suy gÅm 
 Tinh tÃn tu tÆp 
 Khi Çó chÜ PhÆt 
 Th† kš cho h†. 
 Ông ª Ç©i sau 
 Së ÇÜ®c thành PhÆt 
 Các pháp bí tàng 
 Cûa tÃt cä PhÆt. 
 ChÌ vì BÒ Tát 
 DiÍn nói viŒc thÆt 
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 Mà ch£ng vì con 
 Nói Çåo chân y‰u. 

NhÜ cùng tº kia 
 ĐÜ®c gÀn ngÜ©i cha 
 Tuy bi‰t m†i thÙ 
 Tâm ch£ng mong cÀu. 
 Chúng con tuy nói 
 Bäo tàng PhÆt pháp 
 T¿ ch£ng chí nguyŒn 
 CÛng låi nhÜ th‰. 

Chúng con n¶i diŒt 
 T¿ cho là Çû 
 ChÌ rõ viŒc nÀy  
 Ch£ng bi‰t viŒc khác. 
 N‰u chúng con nghe 
 TÎnh cõi nÜ§c PhÆt 
 Giáo hóa chúng sinh 
 ĐŠu ch£ng vui thích. 
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 Đó là vì sao ? 
 Vì tÃt cä pháp 
 Thäy ÇŠu không tÎch 
 Không sinh không diŒt. 
 Không l§n không nhÕ 
 Vô lÆu vô vi 
 Suy gÅm nhÜ th‰ 
 Ch£ng sinh vui thích. 
 Chúng con tØ lâu 
 NÖi trí huŒ PhÆt 
 Không tham không chÃp 
 Ch£ng có chí nguyŒn. 
 NÖi pháp cûa mình 
 Cho là cÙu kính 
 Chúng con tØ lâu 
 Tu tÆp pháp không. 
 Thoát ÇÜ®c hoån nån 
 Kh° não ba cõi 
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 Ở thân cuÓi cùng 
 H»u dÜ Ni‰t Bàn. 
 Pháp PhÆt giáo hóa 
 ñ¡c Çåo ch£ng sai 
 TÙc Çã báo Çáp 
 Ân ÇÙc cûa PhÆt. 

Chúng con tuy là 
 Các hàng PhÆt tº 
 Nói pháp BÒ Tát 
 ñ‹ cÀu PhÆt Çåo. 
 Mà nÖi pháp Çó 
 Tâm ch£ng Üa thích 
 ñåo sÜ thÃy bÕ 
 Vì thÃy tâm con. 
 Ban ÇÀu ch£ng siêng 
 Nói có l®i thÆt 
 NhÜ trÜªng giä giàu 
 Bi‰t con chí hèn. 
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 Dùng sÙc phÜÖng tiŒn 
 Hòa phøc tâm con 
 Sau Çó m§i giao 
 TÃt cä cûa cäi. 
 PhÆt cÛng nhÜ th‰ 
 HiŒn viŒc ít có 
 Bi‰t thích ti‹u thØa 
 Dùng sÙc phÜÖng tiŒn. 
 ñiŠu phøc tâm con 
 M§i dåy trí l§n. 

Chúng con hôm nay  
 ñÜ®c chÜa tØng có. 
 Ch£ng phäi trÜ§c mong 

Mà nay t¿ ÇÜ®c 
 NhÜ gã cùng tº 
 ñÜ®c vô lÜ®ng báu. 
 Th‰ Tôn con nay 
 ñ¡c Çåo chÙng quä 
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 NÖi pháp vô lÆu 
 ñÜ®c m¡t thanh tÎnh. 
 Chúng con tØ lâu  
 Gi» gi§i trong såch 
 M§i ngày hôm nay 
 ñÜ®c quä báo Çó. 
 Pháp cûa Pháp VÜÖng 
 Lâu tu phåm hånh 
 Nay ÇÜ®c vô lÆu 
 ñåi quä vô thÜ®ng. 
 Chúng con hôm nay 
 ThÆt là Thanh Væn 
 Dùng ti‰ng PhÆt Çåo 
 Khi‰n thäy ÇŠu nghe. 
 Chúng con hôm nay 
 ThÆt là La Hán 
 NÖi các th‰ gian 
 Tr©i ngÜ©i ma Phåm. 



Kinh Diệu Pháp Liên Hoa                                                                   212 

 

 Kh¡p trong chúng Çó 
 ñáng th† cúng dÜ©ng. 

Ân l§n Th‰ Tôn 
 Là viŒc ít có. 
 ThÜÖng xót giáo hóa 
 L®i ích chúng sinh 
 Vô lÜ®ng Ùc ki‰p 
 Ai báo Çáp ÇÜ®c. 

Tay chân cung cÃp 
 CuÓi ÇÀu Çänh lÍ 
 Cúng dÜ©ng tÃt cä 
 ñŠu ch£ng báo ÇÜ®c. 

N‰u dùng ÇÀu Ç¶i 
 Hai vai mang vác 
 Träi H¢ng sa ki‰p 
 H‰t lòng cung kính. 
 Låi dùng vÆt ngon 
 Vô lÜ®ng y báu 
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 Và các t†a cø 
 ñû thÙ thuÓc thang.  
 NgÜu ÇÀu chiên Çàn 
 Và các châu báu 
 Tåo lÆp chùa tháp 
 Y báu träi ÇÃt. 
 Nh»ng viŒc nhÜ th‰ 
 ñem cúng dÜ©ng PhÆt 
 Träi H¢ng sa ki‰p 
 CÛng ch£ng báo ÇÜ®c. 
 ChÜ PhÆt ít có 
 Vô lÜ®ng vô biên 
 Không th‹ nghï bàn 
 SÙc Çåi thÀn thông. 
 Vô lÆu vô vi 
 Vua cûa các pháp 
 Hay vì hå liŒt 
 NhÅn nÖi viŒc Çó. 
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 HiŒn tÜ§ng phàm phu 
 Tùy h† mà nói  
 PhÆt nÖi các pháp 
 ñÜ®c t¿ tåi nhÃt. 
 Bi‰t các chúng sinh 
 ñû thÙ Üa muÓn 
 Và nh»ng chí l¿c 
 Tùy s¿ kham th†. 
 Dùng vô lÜ®ng dø 
 Vì h† nói pháp 
 Tùy các chúng sinh 
 Cæn lành Ç©i trÜ§c. 
 Bi‰t Çã thành thøc 
 Ho¥c chÜa thành thøc 
 ñû thÙ suy lÜ©ng 
 Phân biŒt bi‰t rõ. 
 NÖi Çåo m¶t thØa 
 Tùy nghi nói ra. 
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KINH DIỆU PHÁP LIÊN HOA 

HẾT QUYỂN THỨ HAI 

-------- 

Bậc thượng căn tỏ ngộ, hàng trung hạ còn nghi,  

Mở cửa phương tiện khắp ba thời.  

Pháp mầu nhiệm bặc nói, nghĩ.  

Đem châu báu giao phó cho con nhà.  

NAM MÔ PHÁP HOA HỘI THƯỢNG PHẬT BỒ TÁT. (3 
lần) 

 

Như Lai nói dụ ba cõi là nhà,  

Bên ngoài nhà lửa bày sẵn ba xe,  

Các con đua giành nhau huyên náo,  

Trưởng giả mừng khoe, thọ ký quả Phật không 
sai.  

NAM MÔ VỊ LAI HOA QUANG PHẬT. (3 lần)
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kinh  

diŒu pháp liên hoa 
 

quy‹n 3 
 

phÄm dÜ®c thäo dø thÙ næm 
 

BÃy gi©, ÇÙc Th‰ Tôn bäo Ngài 
Ma Ha Ca Di‰p, và các vÎ Çåi ÇŒ tº: 
Lành thay, lành thay ! Ca Di‰p khéo 
nói công ÇÙc chân thÆt cûa NhÜ Lai, 
Çúng nhÜ l©i các ông vØa nói. NhÜ 
Lai còn có vô lÜ®ng vô biên A tæng kÿ 
công ÇÙc, dù các ông träi qua vô 
lÜ®ng Ùc ki‰p, nói cÛng không h‰t 
ÇÜ®c.  

Ca Di‰p nên bi‰t ! NhÜ Lai là vua 
cûa các pháp, n‰u có nói ra l©i gì, ÇŠu 
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không hÜ v†ng, trong tÃt cä các pháp, 
PhÆt ÇŠu dùng trí huŒ phÜÖng tiŒn 
mà diÍn nói, pháp cûa PhÆt nói ra, 
thäy ÇŠu Ç‰n nÖi nhÃt thi‰t trí. NhÜ 
Lai quán sát, bi‰t ÇÜ®c ch‡ quy vŠ 
cûa tÃt cä các pháp, cÛng bi‰t ÇÜ®c 
tâm lš trong thâm tâm cûa tÃt cä 
chúng sinh, thông Çåt vô ngåi, và 
thÃu rõ rÓt ráo h‰t các pháp, mª bày 
nhÃt thi‰t trí huŒ cho chúng sinh. 
 Ca Di‰p ! Ví nhÜ: Núi sông, khe 
suÓi, ÇÃt Çai, trong ba ngàn Çåi thiên 
th‰ gi§i, sinh ra cây cÓi lùm rØng và 
các cÕ thuÓc, bao nhiêu thÙ loåi tên 
g†i màu s¡c ÇŠu khác nhau. Mây dày 
phû kh¡p ba ngàn Çåi thiên th‰ gi§i, 
ÇÒng th©i ÇŠu mÜa xuÓng nhÜ nhau, 
thÃm nhuÀn h‰t thäy cây cÓi lùm 
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rØng và các cÕ thuÓc. Cây nhÕ, rÍ 
nhÕ, nhánh nhÕ, lá nhÕ; cây vØa, rÍ 
vØa, nhánh vØa, lá vØa; cây l§n, rÍ 
l§n, nhánh l§n, lá l§n. Các cây l§n 
nhÕ, tùy theo s¿ l§n, vØa, nhÕ, mà 
hÃp thø khác nhau. M¶t Çám mây 
mÜa xuÓng, mà tùy theo giÓng loåi 
cây cÕ, mà ÇÜ®c sinh trÜªng, ÇÖm 
hoa k‰t trái, tuy là m¶t mänh ÇÃt 
sinh ra, m¶t trÆn mÜa thÃm nhuÀn, 
mà các cây cÕ m‡i thÙ, ÇŠu có s¿ 
khác nhau. 
 Ca Di‰p nên bi‰t ! NhÜ Lai cÛng 
låi nhÜ th‰, xuÃt hiŒn ra Ç©i nhÜ vÀng 
mây l§n, dùng âm thanh l§n, vang 
kh¡p th‰ gi§i tr©i, ngÜ©i, A Tu La. 
NhÜ vÀng mây l§n kia, che kh¡p ba 
ngàn Çåi thiên th‰ gi§i, ª trong Çåi 
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chúng mà xÜ§ng l©i nÀy: Ta là NhÜ 
Lai, Ứng Cúng, Chánh Bi‰n Tri, 
Minh Hånh Túc, ThiŒn ThŒ Th‰ Gian 
Giäi, Vô ThÜ®ng Sï, ñiŠu Ng¿ 
TrÜ®ng Phu, Thiên Nhân SÜ, PhÆt, 
Th‰ Tôn. NgÜ©i chÜa ÇÜ®c Ç¶, thì 
khi‰n cho ÇÜ®c Ç¶, ngÜ©i chÜa hi‹u, 
thì khi‰n cho ÇÜ®c hi‹u, ngÜ©i chÜa 
an, thì khi‰n cho ÇÜ®c an, ngÜ©i chÜa 
ÇÜ®c Ni‰t bàn, thì khi‰n cho ÇÜ®c 
Ni‰t bàn. ñ©i nÀy Ç©i sau, PhÆt ÇŠu 
bi‰t Çúng nhÜ thÆt. Ta là bÆc nhÃt 
thi‰t trí, bÆc thÃy tÃt cä, bÆc bi‰t Çåo, 
bÆc khai mª Çåo, bÆc thuy‰t Çåo. Các 
ông : Tr©i, ngÜ©i, A tu la, ÇŠu nên 
Ç‰n Çây Ç‹ nghe pháp. 
 BÃy gi©, có vô sÓ ngàn vån Ùc loåi 
chúng sinh, ÇŠu Ç‰n ch‡ ÇÙc PhÆt Ç‹ 
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nghe pháp. Lúc Çó, ÇÙc NhÜ Lai 
quán sát các cæn l®i Ç¶n, tinh tÃn, 
hay giäi Çãi, cûa các chúng sinh Çó. 
Tùy theo s¿ kham nhÆn cûa h†, mà vì 
h† nói pháp, Çû thÙ vô lÜ®ng ÇŠu 
khi‰n cho h† vui mØng mau ÇÜ®c l®i 
lành. Các chúng sinh Çó, nghe pháp 
Çó rÒi, hiŒn Ç©i ÇÜ®c yên °n, Ç©i sau 
sinh vào ch‡ tÓt lành, ÇÜ®c th† hÜªng 
niŠm vui trong Çåo, cÛng ÇÜ®c nghe 
pháp. Nghe pháp rÒi, lìa ÇÜ®c các 
chÜ§ng ngåi, ª trong các pháp, tùy 
theo sÙc cûa mình kham ÇÜ®c, dÀn 
dÀn ÇÜ®c vào Çåo.  
 NhÜ vÀng mây l§n Çó, mÜa xuÓng 
kh¡p tÃt cä cây cÓi lùm rØng, và các 
cÕ thuÓc, tùy theo giÓng loài mà thÃm 
nhuÀn ÇÀy Çû, ÇŠu ÇÜ®c l§n lên. NhÜ 
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Lai nói pháp m¶t tÜ§ng, m¶t vÎ, Çó là 
tÜ§ng giäi thoát, tÜ§ng lìa kh°, tÜ§ng 
sinh diŒt, rÓt ráo Ç‰n nÖi NhÃt thi‰t 
chûng trí. N‰u có chúng sinh nào, 
nghe ÇÜ®c pháp cûa NhÜ Lai nói, 
ho¥c th† trì Ç†c tøng, theo l©i nói mà 
tu hành, thì së ÇÜ®c công ÇÙc, t¿ 
mình ch£ng hay bi‰t. Tåi sao ? Vì chÌ 
có NhÜ Lai m§i bi‰t ÇÜ®c, chûng tº 
s¡c tÜ§ng th‹ tánh cûa chúng sinh Çó, 
nghï viŒc gì, niŒm viŒc gì, tu viŒc gì, 
nghï th‰ nào, nh§ th‰ nào, tu th‰ nào 
? Dùng pháp gì Ç‹ nghï, dùng pháp gì 
Ç‹ nh§, dùng pháp gì Ç‹ tu ? Dùng 
pháp gì ÇÜ®c pháp gì ? Chúng sinh 
trø Çû thÙ các bÆc, chÌ có NhÜ Lai 
thÃy ÇÜ®c nhÜ thÆt, thÃu rõ ch£ng có 
chÜ§ng ngåi. 
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 NhÜ các cây cÓi lùm rØng cÕ 
thuÓc kia, ch£ng t¿ bi‰t tánh thÜ®ng 
trung hå. NhÜ Lai bi‰t pháp m¶t 
tÜ§ng, m¶t vÎ, Çó là tÜ§ng giäi thoát, 
tÜ§ng lìa kh°, tÜ§ng sinh diŒt, tÜ§ng 
rÓt ráo Ni‰t bàn thÜ©ng tÎch diŒt, 
cuÓi cùng trª vŠ không. PhÆt bi‰t vÆy 
rÒi, bèn quán tâm mong muÓn cûa 
chúng sinh, mà dìu d¡t h†, cho nên 
ch£ng vì h† v¶i nói NhÃt thi‰t chûng 
trí.  

Ca Di‰p ! Các ông rÃt là hi h»u, 
bi‰t NhÜ Lai tùy nghi nói pháp, hay 
tin nhÆn th† trì. Tåi sao ? Vì chÜ 
PhÆt Th‰ Tôn tùy nghi nói pháp, khó 
hi‹u khó bi‰t.  

BÃy gi©, ÇÙc Th‰ Tôn muÓn thuÆt 
låi nghïa nÀy, bèn nói bài kŒ r¢ng: 
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Pháp VÜÖng phá các cõi 
 XuÃt hiŒn ra nÖi Ç©i 
 Tùy sª thích chúng sinh 
 Nói Çû thÙ diŒu pháp. 
 ñÙc NhÜ Lai tôn tr†ng 
 Trí huŒ rÃt sâu xa 
 Lâu ch£ng nói pháp nÀy 
 Không v¶i vàng nói ra. 

NgÜ©i trí n‰u nghe ÇÜ®c 
 Bèn sinh tâm tin hi‹u 
 KÈ vô trí nghi ho¥c 
 Vïnh viÍn mÃt giÓng PhÆt. 

Do Çó, nÀy Ca Di‰p ! 
 Tùy sÙc h† nói pháp 
 Dùng Çû thÙ nhân duyên 
 Khi‰n h† ÇÜ®c chánh ki‰n. 

Ca Di‰p ông nên bi‰t ! 
 Ví nhÜ vÀng mây l§n 
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 N°i lên trong th‰ gian 
 Che phû kh¡p tÃt cä. 

Mây trí huŒ ÇÜ®m nhuÀn 
 Ánh ch§p sáng chói lòa 
 Ti‰ng sÃm vang Ç¶ng xa 
 Khi‰n chúng sinh vui ÇËp. 

NhÆt quang bÎ che lÃp 
 Trên m¥t ÇÃt mát mÈ 
 Mây giæng phû mù mÎt 
 NhÜ có th‹ n¡m lÃy. 
 TrÆn mÜa l§n nhuÆn kh¡p 
 ñŠu xÓi xuÓng bÓn phÜÖng 
 NÜ§c chäy tuôn vô lÜ®ng 
 ThÃm ngÀm vào lòng ÇÃt. 

NÖi núi sông hang hi‹m 
 Ch‡ thâm u sinh ra 
 Các cây cÓi cÕ thuÓc 
 ñû thÙ cây l§n nhÕ. 
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Træm giÓng lúa m¶ng må 
 Các thÙ mía và nho 
 Nh© nÜ§c mÜa ÇÜ®m nhuÀn 
 Thäy ÇŠu tÓt tÜÖi cä. 

ñÃt khô kh¡p thÃm nhuÀn 
 ThuÓc cây ÇŠu sum sê 
 VÀng mây kia mÜa xuÓng 
 NÜ§c mÜa thuÀn m¶t vÎ. 

Các cây cÓi lùm rØng 
 Tùy theo s¿ ÇÜ®m nhuÀn 
 TÃt cä các cây cÓi 
 BÆc thÜ®ng trung và hå. 

Tùy theo tánh l§n nhÕ 
 Thäy ÇŠu ÇÜ®c l§n lên 
 Thân gÓc rÍ cành lá 
 Hoa quä ÇÖm Çû màu. 

M¶t trÆn mÜa rÜ§i xuÓng 
 Thäy ÇŠu ÇÜ®c tÜÖi thÃm 
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 Theo th‹ tÜ§ng cûa nó 
 Tánh phân ra l§n nhÕ. 
 NÜ§c ÇÜ®m nhuÀn vÅn m¶t 

ñÙc PhÆt cÛng nhÜ th‰ 
 XuÃt hiŒn ra nÖi Ç©i 
 Ví nhÜ vÀng mây l§n. 
 Che trùm kh¡p h‰t thäy 
 ñã xuÃt hiŒn ra Ç©i 
 Vì tÃt cä chúng sinh 
 Phân biŒt và diÍn nói. 
 ThÆt tÜ§ng cûa các pháp 

ñÃng Çåi Thánh Th‰ Tôn 
 NÖi chÜ Thiên loài ngÜ©i 
 Trong tÃt cä chúng h¶i. 
 Mà tuyên nói l©i nÀy: 
 Ta là bÆc NhÜ Lai 
 Là ÇÃng LÜ«ng Túc Tôn 
 XuÃt hiŒn ra nÖi Ç©i. 



Kinh Diệu Pháp Liên Hoa                                                                   227 

 

 DÜ©ng nhÜ vÀng mây l§n 
 ThÃm nhuÀn kh¡p tÃt cä 
 Nh»ng chúng sinh khô khan 
 ñŠu khi‰n cho lìa kh°. 
 ñÜ®c yên °n vui sÜ§ng 
 HÜªng s¿ vui th‰ gian 
 Và s¿ vui Ni‰t Bàn 

H‰t thäy chúng tr©i ngÜ©i.  
 M¶t lòng khéo lóng nghe 
 ñŠu nên Ç‰n ch‡ nÀy 
 HÀu hå ÇÃng vô thÜ®ng 
 Ta là bÆc Th‰ Tôn. 

Ch£ng có ai b¢ng ÇÜ®c 
 Vì an °n chúng sinh 
 Nên xuÃt hiŒn ra Ç©i 
 Vì các Çåi chúng nói. 
 Pháp cam lÒ trong såch 
 Pháp Çó thuÀn m¶t vÎ 
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 VÎ giäi thoát Ni‰t bàn 
 Dùng m¶t ti‰ng diŒu âm. 
 DiÍn xÜ§ng nghïa nhiŒm mÀu 
 ThÜ©ng vì pháp Çåi thØa 
 Mà k‰t làm nhân duyên 

Ta xem tÃt cä chúng. 
 H‰t thäy ÇŠu bình Ç£ng 
 Ch£ng phân biŒt Çó Çây 
 Cùng v§i tâm thÜÖng ghét 

Ta ch£ng có tham trÜ§c. 
 CÛng ch£ng có hån ngåi 
 Luôn luôn vì tÃt cä 
 Bình Ç£ng mà nói pháp 
 Dù chÌ vì m¶t ngÜ©i. 
 Trong chúng Çông cÛng th‰ 
 ThÜ©ng diÍn nói các pháp 
 TØng không viŒc gì khác 

NgÒi ÇÙng ho¥c Ç‰n Çi. 
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 Thäy ÇŠu ch£ng mÕi nhàm 
 ñÀy Çû cho th‰ gian 
 NhÜ mÜa thÃm nhuÀn kh¡p 

KÈ sang hèn trên dÜ§i. 
 NgÜ©i trì gi§i, phåm gi§i 
 Oai nghi ÇŠu ÇÀy Çû 
 Và ch£ng ÇÜ®c ÇÀy Çû 
 KÈ chánh ki‰n, tà ki‰n. 

L®i cæn ho¥c Ç¶n cæn 
 Thäy ÇŠu mÜa pháp vÛ 
 Mà ch£ng bi‰t mŒt mÕi 
 H‰t thäy các chúng sinh. 
 Ai nghe pháp cûa ta 
 Tùy sÙc mà lãnh th† 
 Trø ª nÖi các ÇÎa 
 Ho¥c ª trong tr©i ngÜ©i. 

Làm Chuy‹n luân thánh vÜÖng 
 Và các vua Thích Phåm 
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 ñó là cÕ thuÓc nhÕ 
 Bi‰t ÇÜ®c pháp vô lÆu. 
 Së chÙng ÇÜ®c Ni‰t bàn 
 Khªi sáu phép thÀn thông 
 Và Ç¡c ÇÜ®c ba minh 

Ÿ riêng nÖi núi rØng. 
 ThÜ©ng tu hành thiŠn ÇÎnh 
 ChÙng ÇÜ®c quä Duyên Giác 
 Là cÕ thuÓc bÆc trung 

CÀu pháp nÖi Th‰ Tôn. 
 Ta së ÇÜ®c thành PhÆt 
 Tinh tÃn tu thiŠn ÇÎnh 
 Là cÕ thuÓc bÆc thÜ®ng 

Låi có các PhÆt tº. 
 Chuyên tâm cÀu PhÆt Çåo 
 ThÜ©ng tu hånh tØ bi 
 Bi‰t mình së thành PhÆt 
 Quy‰t ÇÎnh ch£ng còn nghi. 
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An trø sÙc thÀn thông 
 Chuy‹n pháp luân bÃt thÓi 
 ñ¶ hóa vô lÜ®ng Ùc 
 Træm ngàn loài chúng sinh. 
 Hång BÒ Tát nhÜ th‰ 
 ñó g†i là cây l§n 

PhÆt bình Ç£ng nói pháp 
 NhÜ nÜ§c mÜa m¶t vÎ. 
 Tùy cæn tánh chúng sinh 
 Ti‰p th† ÇŠu khác nhau 
 NhÜ các cÕ cây kia 
 ñÜ®c ÇÜ®m nhuÀn khác nhau. 
 PhÆt dùng ví dø nÀy 
 PhÜÖng tiŒn mà khai thÎ 
 ñû thÙ nh»ng l©i lë 
 ñ‹ diÍn nói m¶t pháp. 
 NÖi trí huŒ cûa PhÆt 
 NhÜ gi†t nÜ§c trong bi‹n 
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 Ta rÜ§i mÜa pháp vÛ 
 ñÀy kh¡p trong th‰ gian. 
 Nói pháp thuÀn m¶t vÎ 
 Tùy sÙc mà tu hành 
 NhÜ lùm rØng cây kia 
 CÕ thuÓc các cây cÓi. 
 Tùy theo thân l§n nhÕ 
 DÀn dÀn l§n sum sê 

Pháp cûa các ÇÙc PhÆt 
 ThÜ©ng chÌ thuÀn m¶t vÎ. 
 Khi‰n cho các th‰ gian 
 Thäy ÇŠu ÇÜ®c ÇÀy Çû 
 ThÙ t¿ mà tu hành 
 ñŠu Ç¡c ÇÜ®c Çåo quä. 
 Hàng Thanh Væn Duyên Giác 
 ThÜ©ng ª nÖi núi rØng 
 Trø thân cuÓi cùng nÀy 
 Nghe pháp ÇÜ®c chÙng quä. 
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 ñó g†i là cÕ thuÓc 
 Thäy ÇŠu ÇÜ®c l§n lên 
 N‰u các bÆc BÒ Tát 
 Trí huŒ rÃt kiên cÓ. 
 ThÃu suÓt ÇÜ®c ba cõi 
 CÀu chÙng tÓi thÜ®ng thØa 
 ñó g†i là cây nhÕ 
 Mà ÇÜ®c tæng trÜªng lên. 
 Låi có vÎ trø thiŠn 
 ñ¡c ÇÜ®c sÙc thÀn thông 
 Nghe các pháp không tÜ§ng 
 Trong tâm rÃt vui mØng. 
 Phóng vô sÓ quang minh 
 ñ¶ tÃt cä chúng sinh 
 ñó g†i là cây l§n 
 Mà ÇÜ®c tæng trÜªng lên. 

NhÜ th‰ nÀy Ca Di‰p ! 
 Pháp cûa PhÆt nói ra  
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 Ví nhÜ vÀng mây l§n 
 Dùng nÜ§c mÜa m¶t vÎ. 
 ñÜ®m nhuÀn nÖi hoa ngÜ©i 
 Thäy ÇŠu ÇÜ®c thành PhÆt 
 Ca Di‰p ông nên bi‰t ! 
 Dùng các thÙ nhân duyên. 
 Và Çû thÙ ví dø 
 ñ‹ mª bày PhÆt Çåo 
 Là phÜÖng tiŒn cûa ta 
 Các ÇÙc PhÆt cÛng th‰. 
 Nay ta vì các ông 
 Nói pháp chân thÆt nhÃt 
 Các chúng hàng Thanh Væn 
 ñŠu chÜa thÆt diŒt Ç¶. 
 Sª hành cûa các ông 
 ñŠu là BÒ Tát Çåo 
 N‰u tØ tØ tu h†c 
 TÃt së ÇÜ®c thành PhÆt. 
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kinh  

diŒu pháp liên hoa 
 

phÄm th† kš thÙ sáu 
 

BÃy gi©, ÇÙc Th‰ Tôn nói bài kŒ 
Çó rÒi, bäo các Çåi chúng, xÜ§ng l©i 
nhÜ vÀy: ñŒ tº Ma Ha Ca Di‰p cûa ta 
Çây, ª Ç©i vÎ lai, së phøng th© ba træm 
vån Ùc các ÇÙc PhÆt Th‰ Tôn, cung 
kính cúng dÜ©ng, tôn tr†ng khen 
ng®i, r¶ng tuyên nói vô lÜ®ng Çåi 
pháp cûa các ÇÙc PhÆt. Ÿ nÖi thân 
cuÓi cùng ÇÜ®c thành PhÆt, hiŒu là 
Quang Minh NhÜ Lai, Ứng Cúng, 
Chánh Bi‰n Tri, Minh Hånh Túc, 
ThiŒn ThŒ, Th‰ Gian Giäi, Vô 
ThÜ®ng Sï,  ñiŠu Ng¿ TrÜ®ng Phu, 
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Thiên Nhân SÜ, PhÆt, Th‰ Tôn. Cõi 
nÜ§c tên là Quang ñÙc, ki‰p tên là 
ñåi Trang Nghiêm. PhÆt sÓng lâu hai 
mÜÖi ti‹u ki‰p, chánh pháp lÜu låi ª 
Ç©i hai mÜÖi ti‹u ki‰p, tÜ®ng pháp 
lÜu låi ª Ç©i cÛng hai mÜÖi ti‹u ki‰p.  

Cõi nÜ§c trang nghiêm tÓt ÇËp, 
ch£ng có các thÙ dÖ xÃu, ngói sÕi gai 
góc, và ÇÒ tiŒn l®i ch£ng såch. Cõi Çó 
b¢ng ph£ng, ch£ng có cao thÃp, hÀm 
hÓ gò ÇÓng. ñÃt b¢ng lÜu ly, cây báu 
th£ng hàng, vàng ròng làm dây dùng 
Ç‹ giæng bên ÇÜ©ng, räi các hoa báu 
kh¡p nÖi ÇŠu trong såch. BÒ Tát ª 
nÜ§c Çó, có vô lÜ®ng ngàn Ùc, các 
chúng hàng Thanh Væn cÛng vô sÓ, 
ch£ng có viŒc ma, tuy có ma và dân 
ma, nhÜng h† ÇŠu h¶ trì PhÆt pháp. 
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 Khi Ãy, ÇÙc Th‰ Tôn muÓn thuÆt 
låi nghïa nÀy, bèn nói bài kŒ r¢ng: 
 

 Bäo các Tÿ Kheo ! 
 Ta dùng m¡t PhÆt  
 ThÃy Ca Di‰p nÀy 
 Ÿ Ç©i vÎ lai. 
 Träi vô sÓ ki‰p 
 Së ÇÜ®c thành PhÆt 
 Ÿ Ç©i mai sau 
 Cúng dÜ©ng phøng th©. 
 Ba træm vån Ùc 
 ChÜ PhÆt Th‰ Tôn 
 Vì trí huŒ PhÆt 
 TÎnh tu phåm hånh. 
 Cúng dÜ©ng tÓi thÜ®ng 
 LÜ«ng Túc Tôn rÒi 
 Tu tÆp tÃt cä 
 Trí huŒ vô thÜ®ng. 
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 NÖi thân cuÓi cùng 
 Së ÇÜ®c thành PhÆt. 

Cõi Çó thanh tÎnh 
ñÃt b¢ng lÜu ly. 

 NhiŠu các cây báu 
 Th£ng hàng bên ÇÜ©ng 
 Dây vàng giæng ÇÜ©ng 
 NgÜ©i thÃy vui mØng. 
 ThÜ©ng tÕa hÜÖng thÖm 
 Räi các hoa quš 
 ñû loåi kÿ diŒu 
 Dùng Ç‹ trang nghiêm. 
 M¥t ÇÃt b¢ng ph£ng 
 Ch£ng có hÀm hÓ 
 Các chúng BÒ Tát 
 Không th‹ tính k‹. 
 Tâm ÇŠu nhu hòa 
 Có Çåi thÀn thông 
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 Phøng trì kinh Çi‹n 
 Cûa các ÇÙc PhÆt. 
 Các chúng Thanh Væn 
 Thân cuÓi vô lÆu 
 Làm Pháp VÜÖng tº 
 CÛng không th‹ Ç‰m. 
 Dù dùng thiên nhãn 
 CÛng ch£ng bi‰t ÇÜ®c. 

PhÆt Çó sÓng lâu 
 Hai mÜÖi ti‹u ki‰p. 
 Chánh pháp ª Ç©i 
 Hai mÜÖi ti‹u ki‰p 
 TÜ®ng pháp cÛng trø 
 Hai mÜÖi ti‹u ki‰p. 
 Th‰ Tôn Quang Minh 
 ViŒc Ngài nhÜ th‰.  
 

Lúc Çó, Ngài ñåi Møc KiŠn Liên, 
Ngài Tu BÒ ñŠ, Ngài Ma Ha Ca 
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Chiên Diên, thäy ÇŠu run s®, m¶t 
lòng ch¡p tay, chiêm ngÜ«ng tôn 
nhan cûa ÇÙc PhÆt, m¡t ch£ng tåm 
r©i, bèn cùng nhau ÇÒng thanh nói kŒ 
r¢ng: 

 

Th‰ Tôn rÃt hùng mãnh 
 Pháp VÜÖng cûa dòng Thích 
 Vì thÜÖng xót chúng con 
 Mà ban gi†ng ti‰ng PhÆt. 

N‰u bi‰t thâm tâm con 
 ñÜ®c PhÆt th† kš cho 
 NhÜ dùng cam lÒ rÜ§i 
 TrØ nóng ÇÜ®c mát mÈ. 
 NhÜ tØ nÜ§c Çói Ç‰n 
 B‡ng g¥p c‡ tiŒc vua 
 Còn ôm lòng nghi s® 
 ChÜa dám t¿ æn liŠn. 
 N‰u ÇÜ®c lŒnh vua bäo 
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 Sau Çó m§i dám æn. 
Chúng con cÛng nhÜ th‰ 

 ThÜ©ng nghï l‡i ti‹u thØa. 
 Ch£ng bi‰t làm th‰ nào 
 ñÜ®c PhÆt huŒ vô thÜ®ng 
 Tuy nghe ti‰ng cûa PhÆt 
 Nói chúng con thành PhÆt. 
 Tâm còn hoài nghi s® 
 NhÜ chÜa dám æn liŠn 
 N‰u ÇÜ®c PhÆt th† kš 
 Lúc Çó m§i an vui. 

Th‰ Tôn rÃt hùng mãnh 
 ThÜ©ng muÓn an th‰ gian 
 Xin th† kš chúng con 
 NhÜ Çói cÀn bäo æn. 
 

BÃy gi©, ÇÙc Th‰ Tôn bi‰t tâm 
niŒm cûa các Çåi ÇŒ tº, bèn bäo các 
Tÿ Kheo r¢ng: Ông Tu BÒ ñŠ nÀy, ª 
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Ç©i vÎ lai, së phøng th© ba træm vån 
Ùc Na do tha vÎ PhÆt, cúng dÜ©ng 
cung kính tôn tr†ng, khen ng®i, 
thÜ©ng tu phåm hånh, ÇÀy Çû Çåo bÒ 
ÇŠ. NÖi thân cuÓi cùng, së ÇÜ®c thành 
PhÆt, hiŒu là Danh TÜ§ng NhÜ Lai, 
Ứng Cúng, Chánh Bi‰n Tri, Minh 
Hånh Túc,  ThiŒn ThŒ Th‰ Gian Giäi, 
Vô ThÜ®ng Sï, ñiŠu Ng¿ TrÜ®ng 
Phu, Thiên Nhân SÜ, PhÆt, Th‰ Tôn. 
Ki‰p tên là H»u Bäo, cõi nÜ§c tên là 
Bäo Sinh, cõi Çó b¢ng ph£ng, ÇÃt 
b¢ng pha lê, cây báu trang nghiêm, 
ch£ng có hÀm hÓ cát sÕi gai góc, ÇÒ 
tiŒn l®i do bÄn. Hoa báu räi ÇÃt kh¡p 
nÖi ÇŠu såch së. Nhân dân cõi Çó, ÇŠu 
ª Çài báu lÀu các trân quš. Hàng ÇŒ 
tº Thanh Væn Çông vô lÜ®ng vô biên, 
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dùng toán sÓ ví dø cÛng không th‹ 
bi‰t ÇÜ®c. Các chúng BÒ Tát Çông vô 
sÓ ngàn vån Ùc Na do tha. PhÆt sÓng 
lâu hai mÜÖi ti‹u ki‰p, chánh pháp 
lÜu låi Ç©i hai mÜÖi ti‹u ki‰p, tÜ®ng 
pháp cÛng lÜu låi Ç©i hai mÜÖi ti‹u 
ki‰p. ñÙc PhÆt Çó, thÜ©ng ª trong hÜ 
không vì Çåi chúng nói pháp, Ç¶ 
thoát vô lÜ®ng BÒ Tát và chúng hàng 
Thanh Væn.  

Khi Çó, ÇÙc Th‰ Tôn muÓn thuÆt 
låi nghïa trên, bèn nói bài kŒ r¢ng:  

 

ñåi chúng Tÿ Kheo ! 
 Nay bäo các ông 
 ñŠu nên m¶t lòng 
 Lóng nghe ta nói: 
 ñåi ÇŒ tº ta 
 Ông Tu BÒ ñŠ 
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 Së ÇÜ®c thành PhÆt 
 HiŒu là Danh TÜ§ng. 
 Së cúng vô sÓ 
 Vån Ùc ÇÙc PhÆt 
 Tu hành theo PhÆt 
 DÀn Çû Çåi Çåo. 
 Thân cuÓi cùng ÇÜ®c 
 Ba mÜÖi hai tÜ§ng 
 TÓt ÇËp trang nghiêm 
 DÜ©ng nhÜ núi báu. 

Cõi nÜ§c PhÆt Çó 
 Nghiêm såch bÆc nhÃt 
 Chúng sinh thÃy ÇÜ®c 
 Thäy ÇŠu Üa thích. 
 PhÆt ª nÖi Çó 
 ñ¶ vô lÜ®ng chúng 
 Trong pháp h¶i Çó 
 ñông các BÒ Tát. 
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 Thäy ÇŠu l®i cæn 
 Chuy‹n bánh xe pháp 
 NÜ§c Çó thÜ©ng dùng 
 BÒ Tát trang nghiêm. 
 Các chúng Thanh Væn 
 Không th‹ tính k‹ 
 ñŠu ÇÜ®c ba minh 
 ñû sáu thÀn thông. 
 Trø tám giäi thoát 
 Có oai ÇÙc l§n 
 PhÆt Çó thuy‰t pháp 
 Hi‹n hiŒn vô lÜ®ng. 
 ThÀn thông bi‰n hóa 
 Không th‹ nghï bàn 
 Tr©i ngÜ©i nhân dân 
 ñông nhÜ H¢ng sa. 
 ñŠu cùng ch¡p tay 
 Nghe PhÆt nói pháp 
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 PhÆt Çó sÓng lâu 
 Hai mÜÖi ti‹u ki‰p. 
 Chánh pháp ª Ç©i 
 Hai mÜÖi ti‹u ki‰p 
 TÜ®ng pháp cÛng trø 
 Hai mÜÖi ti‹u ki‰p. 
 

BÃy gi©, ÇÙc Th‰ Tôn låi bäo các 
chúng Tÿ Kheo: Nay ta nói v§i các 
ông,  ông Ca Chiên Diên nÀy, ª Ç©i vÎ 
lai, dùng các ÇÒ cúng dÜ©ng, Ç‹ cúng 
dÜ©ng phøng th© tám ngàn Ùc ÇÙc 
PhÆt, cung kính tôn tr†ng. ChÜ PhÆt 
diŒt Ç¶ rÒi, xây d¿ng các tháp mi‰u 
cao m¶t nghìn do tuÀn, bŠ ngang 
r¶ng næm træm do tuÀn. Dùng vàng, 
båc, lÜu ly, xa cØ, mã não, trân châu, 
xích châu, bäy báu tåo thành. Dùng 
các thÙ chu‡i hoa, hÜÖng ÇÓt, hÜÖng 
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thoa, hÜÖng b¶t, l†ng thêu, tràng 
phan, Ç‹ cúng ÇÜ©ng tháp mi‰u. 
Cúng dÜ©ng nhÜ vÆy xong rÒi, låi 
cúng dÜ©ng hai vån Ùc ÇÙc PhÆt, 
cÛng låi nhÜ th‰. Cúng dÜ©ng các ÇÙc 
PhÆt Çó rÒi, ÇÀy Çû Çåo BÒ Tát, së 
ÇÜ®c thành PhÆt, hiŒu là Diêm Phù 
Na ñŠ Kim Quang NhÜ Lai, Ứng 
Cúng, Chánh Bi‰n Tri, Minh Hånh 
Túc, ThiŒn ThŒ, Th‰ Gian Giäi, Vô 
ThÜ®ng Sï, ñiŠu Ng¿ TrÜ®ng Phu, 
Thiên NhÖn SÜ, PhÆt, Th‰ Tôn. Cõi 
Çó b¢ng ph£ng, ÇÃt b¢ng pha lê, cây 
báu trang nghiêm, vàng ròng làm dây 
Ç‹ giæng bên ÇÜ©ng, hoa quš räi trên 
m¥t ÇÃt, kh¡p nÖi såch së, ai thÃy 
cÛng hoan hÌ. Ch£ng có bÓn ÇÜ©ng 
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ác: ñÎa ngøc, ngå qu›, súc sinh, A tu 
la.   
 Tr©i ngÜ©i rÃt Çông, các chúng 
hàng Thanh Væn và BÒ Tát, Çông vô 
lÜ®ng vån Ùc trang ngiêm cõi nÜ§c 
Çó. PhÆt sÓng lâu hai mÜÖi ti‹u ki‰p, 
chánh pháp lÜu låi Ç©i hai mÜÖi ti‹u 
ki‰p, tÜ®ng pháp cÛng lÜu låi hai 
mÜÖi ti‹u ki‰p.  

Khi Çó, ÇÙc Th‰ Tôn muÓn thuÆt 
låi nghïa nÀy, bèn nói bài kŒ r¢ng: 

Các chúng Tÿ Kheo ! 
 ñŠu m¶t lòng nghe 
 Pháp cûa ta nói 
 Chân thÆt không khác. 

Ca Chiên Diên nÀy 
 Së dùng Çû thÙ 
 ñÒ cúng tÓt ÇËp 
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 Cúng dÜ©ng chÜ PhÆt. 
 ChÜ PhÆt diŒt rÒi 
 D¿ng tháp bäy báu 
 CÛng dùng hoa hÜÖng 
 Cúng dÜ©ng xá l®i. 
 NÖi thân cuÓi cùng 
 ñÜ®c trí huŒ PhÆt 
 Thành ñ£ng Chánh Giác. 

Cõi nÜ§c såch së 
 ñ¶ thoát vô lÜ®ng 
 Vån Ùc chúng sinh 
 ñŠu tØ mÜ©i phÜÖng. 
 ñ‰n Ç‹ cúng dÜ©ng 
 Quang minh PhÆt Çó 
 Không ai sánh b¢ng 
 PhÆt Çó hiŒu là. 
 Diêm Phù  Kim Quang 
 BÒ Tát Thanh Væn 
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 DÙt h‰t h»u lÆu 
 Vô lÜ®ng vô sÓ 
 Trang nghiêm nÜ§c Çó. 
 

BÃy gi©, ÇÙc Th‰ Tôn låi bäo Çåi 
chúng : Nay ta nói v§i các ông, ñåi 
Møc KiŠn Liên nÀy, së dùng Çû thÙ 
ÇÒ cúng dÜ©ng, Ç‹ cúng dÜ©ng tám 
ngàn các ÇÙc PhÆt, cung kính tôn 
tr†ng. Các ÇÙc PhÆt Çó diŒt Ç¶ rÒi, 
ÇŠu xây d¿ng tháp mi‰u, cao m¶t 
ngàn do tuÀn, bŠ ngang r¶ng næm 
træm do tuÀn, dùng vàng, båc, lÜu ly, 
xa cØ, mã não, trân châu, xích châu, 
bäy báu tåo thành. 
 Dùng các thÙ chu‡i hoa, hÜÖng 
thoa, hÜÖng b¶t, hÜÖng ÇÓt, l†ng báu, 
tràng phan, Ç‹ cúng dÜ©ng. ViŒc làm 
Çó xong rÒi, låi cúng dÜ©ng hai træm 
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vån Ùc các ÇÙc PhÆt, cÛng låi nhÜ 
th‰. Së ÇÜ®c thành PhÆt, hiŒu là ña 
Ma La Båt Chiên ñàn HÜÖng NhÜ 
Lai, Ứng Cúng, Chánh Bi‰n Tri, 
Minh Hånh Túc, ThiŒn ThŒ Th‰ Gian 
Giäi, Vô ThÜ®ng Sï, ñiŠu Ng¿ 
TrÜ®ng Phu, Thiên Nhân SÜ, PhÆt, 
Th‰ Tôn. Ki‰p tên là HÌ Mãn. NÜ§c 
tên là Ý Låc. Cõi Çó b¢ng ph£ng, ÇÃt 
b¢ng pha lê, cây báu trang nghiêm, 
räi các thÙ hoa trân châu, kh¡p nÖi 
ÇŠu såch së, ai thÃy cÛng ÇŠu hoan hÌ. 
RÃt Çông tr©i ngÜ©i, các chúng BÒ 
Tát và Thanh Væn sÓ Çông vô lÜ®ng. 
PhÆt sÓng lâu hai mÜÖi bÓn ti‹u ki‰p, 
chánh pháp lÜu låi Ç©i bÓn mÜÖi ti‹u 
ki‰p, tÜ®ng pháp cÛng lÜu låi Ç©i bÓn 
mÜÖi ti‹u ki‰p.  
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BÃy gi©, ÇÙc Th‰ Tôn muÓn thuÆt 
låi nghïa nÀy, mà nói bài kŒ r¢ng : 

ñŒ tº ta Çây 
 ñåi Møc KiŠn Liên 
 BÕ thân nÀy rÒi 
 ñÜ®c thÃy tám ngàn. 
 Hai træm vån Ùc 
 ChÜ PhÆt Th‰ Tôn 
 Vì thành PhÆt Çåo 
 Cung kính cúng dÜ©ng. 
 Ÿ ch‡ chÜ PhÆt 
 ThÜ©ng tu phåm hånh 
 Trong vô lÜ®ng ki‰p 
 Phøng trì PhÆt pháp. 
 ChÜ PhÆt diŒt rÒi 
 D¿ng tháp bäy báu 
 Cao r¶ng tÓt ÇËp 
 Dùng các hÜÖng hoa. 
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 KÏ nhåc cúng dÜ©ng 
 Tháp chùa chÜ PhÆt. 

DÀn dÀn ÇÀy Çû 
 ñåo BÒ Tát rÒi 
 Ÿ nÜ§c Ý Låc 
 Së ÇÜ®c thành PhÆt 
 HiŒu ña Ma La 
 Båt Chiên ñàn HÜÖng 
 PhÆt Çó sÓng lâu 
 Hai mÜÖi bÓn ki‰p. 

ThÜ©ng vì tr©i ngÜ©i 
 DiÍn nói PhÆt Çåo 
 Thanh Væn vô lÜ®ng 
 NhÜ cát sông H¢ng. 
 Có oai ÇÙc l§n 
 Ba minh sáu thông 
 BÒ Tát vô sÓ 
 Chí bŠn tinh tÃn. 
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 ñŠu ch£ng thÓi chuy‹n 
 NÖi trí huŒ PhÆt. 

PhÆt diŒt Ç¶ rÒi 
 Chánh pháp trø th‰. 
 BÓn mÜÖi ti‹u ki‰p 
 TÜ®ng pháp cÛng th‰ 
 Các ÇŒ tº ta 
 Oai ÇÙc ÇÀy Çû. 
 SÓ Çông næm træm 
 ñŠu ÇÜ®c th† kš 
 Ÿ Ç©i vÎ lai 
 ñŠu ÇÜ®c thành PhÆt. 
 Ta và các ông 
 ñ©i trÜ§c có duyên 
 Nay ta së nói 
 Các ông khéo nghe. 

 
----------
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kinh  
diŒu pháp liên hoa 

 

PhÄm hóa thành dø thÙ bäy 
 

ñÙc PhÆt bäo các vÎ Tÿ Kheo 
r¢ng: VŠ thuª quá khÙ, vô lÜ®ng vô 
biên A tæng kÿ ki‰p không th‹ nghï 
bàn. BÃy gi©, có ÇÙc PhÆt hiŒu là ñåi 
Thông Trí Th¡ng NhÜ Lai, Ứng 
Cúng, Chánh Bi‰n Tri, Minh Hånh 
Túc, ThiŒn ThŒ Th‰ Gian Giäi, Vô 
ThÜ®ng Sï, ñiŠu Ng¿ TrÜ®ng Phu, 
Thiên Nhân SÜ, PhÆt, Th‰ Tôn. Cõi 
nÜ§c Çó tên là Häo Thành, ki‰p Çó 
tên là ñåi TÜ§ng.  

Các Tÿ Kheo ! ñÙc PhÆt Çó diŒt 
Ç¶ Ç‰n nay rÃt là lâu xa. Ví nhÜ tÃt cä 
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ÇÃt Çai cûa ba ngàn Çåi thiên th‰ gi§i. 
Giä sº, có ngÜ©i Çem mài ra thành 
m¿c, rÒi Çi qua phÜÖng Çông, cách 
m¶t ngàn cõi nÜ§c, m§i chÃm xuÓng 
m¶t chút, l§n nhÜ håt bøi. RÒi Çi qua 
m¶t ngàn cõi nÜ§c n»a, låi chÃm 
xuÓng m¶t chút. NhÜ th‰, lÀn lÜ®c 
chÃm h‰t m¿c mài b¢ng ÇÃt Çai, š 
cûa các ông nghï sao ? Các cõi nÜ§c 
Çó, ho¥c thÀy toán, ho¥c ÇŒ tº cûa 
thÀy toán, có th‹ bi‰t ÇÜ®c b© mé cûa 
sÓ Çó chæng ?  

Không vÆy, ÇÙc Th‰ Tôn.  
 Các Tÿ Kheo ! Cõi nÜ§c cûa 
ngÜ©i Çó Çi qua, ho¥c chÃm m¿c, 
ho¥c không chÃm m¿c, ÇŠu nghiŠn 
h‰t ra làm bøi, cÙ m¶t håt bøi là m¶t 
ki‰p. TØ khi ÇÙc PhÆt Çó diŒt Ç¶ Ç‰n 
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nay, låi lâu hÖn sÓ Çó, vô lÜ®ng vô 
biên træm ngàn vån Ùc A tæng kÿ 
ki‰p. Ta dùng sÙc tri ki‰n cûa NhÜ 
Lai, xem thuª lâu xa Çó nhÜ ngày 
hôm nay. 
 BÃy gi©, ÇÙc Th‰ Tôn muÓn thuÆt 
låi nghïa nÀy, bèn nói bài kŒ r¢ng: 
 Ta nh§ Ç©i quá khÙ 
 Vô lÜ®ng vô biên ki‰p 
 Có PhÆt LÜ«ng Túc Tôn 
 HiŒu ñåi Thông Trí Th¡ng. 

NhÜ ngÜ©i dùng sÙc mài 
 Ba ngàn cõi Çåi thiên 
 H‰t tÃt cä ÇÃt Çai 
 Thäy ÇŠu làm thành m¿c. 
 Qua khÕi ngàn cõi nÜ§c 
 M§i chÃm xuÓng chút m¿c 
 LÀn lÜ®c chÃm nhÜ th‰ 
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 H‰t såch sÓ m¿c Çó. 
 Các cõi nÜ§c nhÜ th‰ 
 ChÃm m¿c ho¥c không chÃm 
 Låi nghiŠn ra làm bøi 
 M¶t bøi là m¶t ki‰p. 
 Ki‰p sÓ lâu xa kia 
 Låi nhiŠu hÖn sÓ bøi 
 PhÆt Çó diŒt Ç‰n nay 
 Vô lÜ®ng ki‰p nhÜ th‰. 

Trí vô ngåi cûa PhÆt 
 Bi‰t PhÆt Çó diŒt Ç¶ 
 Và Thanh Væn BÒ Tát 
 NhÜ thÃy nay diŒt Ç¶. 
 Các Tÿ Kheo nên bi‰t 
 Trí PhÆt tÎnh vi diŒu 
 Vô lÆu ch£ng vì ngåi 
 Thông Çåt vô lÜ®ng ki‰p. 
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ñÙc PhÆt bäo các Tÿ Kheo ! ñÙc 
PhÆt ñåi Thông Trí Th¡ng, sÓng lâu 
næm træm bÓn mÜÖi vån Ùc Na do tha 
ki‰p. Khi ÇÙc PhÆt Çó ngÒi Çåo tràng 
phá ma quân rÒi, s¡p ÇÜ®c Çåo Vô 
ThÜ®ng Chánh ñ£ng Chánh Giác, 
mà các PhÆt pháp ch£ng hiŒn ra ª 
trÜ§c, ÇÙc PhÆt ngÒi ki‰t già nhÜ th‰ 
m¶t ti‹u ki‰p, cho ÇŠn mÜ©i ti‹u ki‰p, 
thân và tâm ÇŠu bÃt Ç¶ng, mà các 
PhÆt pháp cÛng ch£ng hiŒn ra.  
 BÃy gi©, chÜ Thiên cõi tr©i ñao 
L®i, trÜ§c Çã vì ÇÙc PhÆt Çó, làm tòa 
sÜ tº ª dÜ§i c¶i bÒ ÇŠ cao m¶t do 
tuÀn. ñÙc PhÆt ng¿ lên tòa Çó, së 
ÇÜ®c Vô ThÜ®ng Chánh ñ£ng Chánh 
Giác. Khi PhÆt ngÒi lên tòa Çó, thì 
các vÎ Phåm Thiên VÜÖng mÜa xuÓng 
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các hoa tr©i, kh¡p m¶t træm do tuÀn. 
Gió thÖm låi Ç‰n th°i Çi các hoa héo, 
rÒi mÜa xuÓng hoa tÜÖi, cÙ nhÜ th‰ 
không ngØng, tr†n mÜ©i ti‹u ki‰p Ç‹ 
cúng dÜ©ng ÇÙc PhÆt. Cho Ç‰n sau 
khi ÇÙc PhÆt diŒt Ç¶, vÅn luôn luôn 
mÜa xuÓng các hoa tr©i.   
 BÓn vÎ TÙ Thiên VÜÖng vì cúng 
dÜ©ng ÇÙc PhÆt, mà thÜ©ng Çánh 
trÓng tr©i, còn các vÎ tr©i khác thì tÃu 
nhåc tr©i, tr†n mÜ©i ti‹u ki‰p, Ç‰n 
khi ÇÙc PhÆt diŒt Ç¶ cÛng låi nhÜ th‰. 

Các Tÿ Kheo ! PhÆt ñåi Thông 
Trí Th¡ng träi qua mÜ©i ti‹u ki‰p, 
các PhÆt pháp m§i hiŒn ra ª trÜ§c, 
thành Vô ThÜ®ng Chánh ñ£ng 
Chánh Giác. Khi ÇÙc PhÆt Çó chÜa 
xuÃt gia, thì có mÜ©i sáu ngÜ©i con. 
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NgÜ©i con thÙ nhÃt tên là Trí Tích. 
Các ngÜ©i con ÇŠu có ÇÒ chÖi tÓt ÇËp, 
quš báu lå thÜ©ng, nghe cha Ç¡c 
ÇÜ®c Vô ThÜ®ng Chánh ñ£ng Chánh 
Giác, ÇŠu bÕ ÇÒ chÖi báu lå, Çi Ç‰n 
chÓn PhÆt. Các bà mË khóc rÖi lŒ Çi 
theo tiÍn ÇÜa. Ông n¶i cûa các vÎ Çó 
là Chuy‹n Luân Thánh VÜÖng, v§i 
m¶t træm vÎ Çåi thÀn, và træm ngàn 
vån Ùc nhân dân khác, ÇŠu cùng 
nhau vây quanh theo Ç‰n Çåo tràng. 
ñŠu muÓn gÀn gÛi ÇÙc ñåi Thông Trí 
Th¡ng NhÜ Lai, cúng dÜ©ng cung 
kính, tôn tr†ng khen ng®i.   
 ñ‰n rÒi, thäy ÇŠu cuÓi ÇÀu Çänh 
lÍ dÜ§i chân ÇÙc PhÆt, nhiÍu PhÆt 
xong rÒi, m¶t lòng ch¡p tay chiêm 
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ngÜ«ng ÇÙc Th‰ Tôn, nói bài kŒ 
r¢ng: 

Th‰ Tôn oai ÇÙc l§n 
 Vì cÙu Ç¶ chúng sinh 
 Trong vô lÜ®ng Ùc ki‰p 
 Nay m§i ÇÜ®c thành PhÆt. 
 Các nguyŒn Çã ÇÀy Çû 
 Hay thay lành vô thÜ®ng 
 Th‰ Tôn rÃt ít có 
 M¶t phen ngÒi mÜ©i ki‰p. 
 Thân th‹ và tay chân 
 V¡ng l¥ng yên ch£ng Ç¶ng 
 Tâm PhÆt thÜ©ng l¥ng lë 
 ChÜa tØng có tán loån. 
 RÓt ráo h¢ng tÎch diŒt 
 An trø pháp vô lÆu 
 Ngày nay thÃy Th‰ Tôn 
 An °n thành PhÆt Çåo. 
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 Chúng con ÇÜ®c l®i lành 
 RÃt h§n hª vui mØng 
 Chúng sinh thÜ©ng kh° não 
 ñui mù không Çåo sÜ. 
 Ch£ng bi‰t Çåo dÙt kh° 
 Không bi‰t cÀu giäi thoát 
 Ngày Çêm thêm nÈo ác 
 T°n giäm chúng chÜ thiên. 
 TØ tÓi vào nÖi tÓi 
 Tr†n ch£ng nghe tên PhÆt 
 Nay PhÆt ÇÜ®c vô thÜ®ng 
 ñåo an °n vô lÆu. 
 Chúng con và tr©i ngÜ©i 
 Vì ÇÜ®c l®i lành l§n 
 Cho nên ÇŠu cuÓi ÇÀu 
 Quy mång ÇÃng Vô ThÜ®ng. 
 

BÃy gi©, mÜ©i sáu vÎ vÜÖng tº nói 
kŒ khen ÇÙc PhÆt rÒi, bèn thÌnh cÀu 
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ÇÙc Th‰ Tôn chuy‹n bánh xe pháp, 
ÇŠu thÜa r¢ng: ñÙc Th‰ Tôn thuy‰t 
pháp ÇÜ®c nhiŠu s¿ an °n, thÜÖng xót 
l®i ích các tr©i ngÜ©i, låi nói bài kŒ 
r¢ng: 

 

Th‰ Tôn ch£ng ai b¢ng 
 Træm phÜ§c t¿ trang nghiêm 
 ñÜ®c trí huŒ vô thÜ®ng 
 Xin vì th‰ gian nói. 
 ñ¶ thoát cho chúng con 
 Và các loài chúng sinh 
 Vì phân biŒt hi‹n bày 
 Khi‰n ÇÜ®c trí huŒ PhÆt. 
 N‰u chúng con thành PhÆt 
 Chúng sinh cÛng nhÜ th‰ 
 Th‰ Tôn bi‰t chúng sinh 
 Nghï gì trong thâm tâm. 
 CÛng bi‰t h† nguyŒn gì 
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Låi bi‰t sÙc trí huŒ 
 Ða muÓn và tu phÜ§c 
 NghiŒp tåo ra Ç©i trÜ§c. 
 Th‰ Tôn bi‰t cä rÒi 
 Nên chuy‹n pháp vô thÜ®ng. 
 

PhÆt bäo các Tÿ Kheo ! Khi ÇÙc 
PhÆt ñåi Thông Trí Th¡ng ÇÜ®c Vô 
ThÜ®ng Chánh ñ£ng Chánh Giác, thì 
trong mÜ©i phÜÖng, m‡i phÜÖng ÇŠu 
có næm vån Ùc th‰ gi§i cûa chÜ PhÆt, 
có sáu thÙ chÃn Ç¶ng. Trong các cõi 
nÜ§c Çó, ch‡ tÓi tæm ánh sáng m¥t 
tr©i, m¥t træng, không th‹ chi‰u Ç‰n, 
mà nay ÇŠu sáng r¿c r«. Chúng sinh 
ª trong Çó ÇŠu thÃy nhau, ÇŠu nói 
r¢ng: Trong Çây tåi sao b‡ng sinh ra 
chúng sinh ? Và cung ÇiŒn cûa chÜ 
Thiên, cho Ç‰n cung ÇiŒn cûa Phåm 
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Thiên, trong các cõi Çó, ÇŠu có sáu 
thÙ chÃn Ç¶ng. Quang minh chi‰u 
kh¡p ÇÀy các th‰ gi§i, sáng hÖn ánh 
sáng cûa chÜ Thiên. 

BÃy gi©, ª phÜÖng Çông næm 
træm vån Ùc cõi nÜ§c, các cung ÇiŒn 
cûa cõi tr©i Phåm Thiên, có ánh sáng 
chi‰u sáng gÃp b¶i hÖn ánh sáng 
thÜ©ng. Các vÎ Phåm Thiên VÜÖng 
ÇŠu nghï : Hôm nay, ánh sáng chi‰u 
Ç‰n cung ÇiŒn, tØ xÜa chÜa tØng có, 
bªi nhân duyên gì mà hiŒn tÜ§ng 
nÀy? Lúc Çó, các Phåm Thiên VÜÖng 
ÇŠu Çi Ç‰n v§i nhau cùng bàn vŠ viŒc 
nÀy.  

Khi Çó, trong chúng có m¶t vÎ 
Phåm Thiên VÜÖng tên là CÙu NhÃt 
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Thi‰t, vì các chúng Phåm Thiên mà 
nói bài kŒ r¢ng: 

Các cung ÇiŒn chúng ta 
 Ánh sáng xÜa chÜa có 
 ñây là nhân duyên gì ? 
 Thäy ÇŠu cùng nhau tìm. 
 Là tr©i Çåi ÇÙc sinh 
 Hay PhÆt hiŒn ra Ç©i ? 
 Mà ánh sáng l§n nÀy 
 Chi‰u kh¡p trong mÜ©i phÜÖng. 
 

Khi Çó, các vÎ Phåm Thiên VÜÖng 
cûa næm træm vån Ùc các cõi nÜ§c, 
cùng v§i cung ÇiŒn, ai nÃy ÇŠu dùng 
túi y Ç¿ng ÇÀy các hoa tr©i, ÇÒng Çi 
Ç‰n hÜ§ng tây Ç‹ tìm tÜ§ng ánh sáng 
Çó. ThÃy ÇÙc ñåi Thông Trí Th¡ng 
NhÜ Lai, ngÒi trên tòa sÜ tº, tåi Çåo 
tràng dÜ§i c¶i bÒ ÇŠ. ChÜ Thiên, 



Kinh Diệu Pháp Liên Hoa                                                                   268 

 

Long VÜÖng, Càn Thác Bà, KhÄn Na 
La, Ma HÀu La Già, nhân, phi nhân 
.v.v... ÇŠu cung kính vây quanh, và 
thÃy mÜ©i sáu vÎ vÜÖng tº thÌnh ÇÙc 
PhÆt chuy‹n bánh xe pháp. 

TÙc th©i, các vÎ Phåm Thiên 
VÜÖng cuÓi ÇÀu Çänh lÍ ÇÙc PhÆt, 
nhiÍu træm ngàn vòng, liŠn lÃy hoa 
tr©i räi trên ÇÙc PhÆt, hoa räi xuÓng 
nhiŠu nhÜ núi Tu Di, cùng Ç‹ cúng 
dÜ©ng cây bÒ ÇŠ cûa PhÆt. Cây bÒ ÇŠ 
Çó cao mÜ©i do tuÀn, cúng dÜ©ng hoa 
xong, ai nÃy ÇŠu Çem cung ÇiŒn dâng 
lên ÇÙc PhÆt Çó, mà båch r¢ng : Xin 
ÇÙc PhÆt thÜÖng xót l®i ích cho chúng 
con, cung ÇiŒn dâng cúng Çây, xin 
ÇÙc PhÆt hãy nhÆn Ç‹ ª.   
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 Lúc Çó, các vÎ Phåm Thiên VÜÖng 
ª trÜ§c ÇÙc PhÆt, m¶t lòng ÇÒng ti‰ng 
nói bài kŒ r¢ng: 
 Th‰ tôn rÃt ít có 
 Khó có th‹ g¥p ÇÜ®c 
 ñû vô lÜ®ng công ÇÙc 
 Hay cÙu h¶ tÃt cä. 
 ñåi sÜ cûa tr©i ngÜ©i 
 ThÜÖng xót nÖi th‰ gian 
 Các chúng sinh mÜ©i phÜÖng 
 Kh¡p ÇŠu ÇÜ®c l®i ích. 
 Chúng con ÇŠu Ç‰n tØ 
 Næm træm vån Ùc cõi 
 Xä bÕ vui thiŠn ÇÎnh 
 Vì cúng dÜ©ng ÇÙc PhÆt. 
 Chúng con phÜ§c Ç©i trÜ§c 
 Cung ÇiŒn rÃt tÓt ÇËp 
 Nay dâng lên Th‰ Tôn 
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 Cúi xin thÜÖng nhÆn ª. 
 

BÃy gi©, các vÎ Phåm Thiên 
VÜÖng nói kŒ khen ÇÙc PhÆt rÒi, ai 
nÃy ÇŠu nói: Cúi xin ÇÙc Th‰ Tôn 
chuy‹n bánh xe pháp Ç¶ thoát cúng 
sinh, mª ÇÜ©ng Ni‰t Bàn.  

Lúc Çó, các vÎ Phåm Thiên VÜÖng 
m¶t lòng ÇÒng thanh nói kŒ r¢ng: 
  Th‰ hùng LÜ«ng Túc Tôn 
  Cúi xin diÍn nói pháp 
  Dùng sÙc Çåi tØ bi 
  ñ¶ chúng sinh kh° não. 
 

BÃy gi©, ÇÙc ñåi Thông Trí 
Th¡ng NhÜ Lai im l¥ng nhÆn l©i. 
 Låi n»a, các Tÿ Kheo ! PhÜÖng 
Çông nam, có næm træm vån Ùc cõi 
nÜ§c, các vÎ ñåi Phåm VÜÖng ÇŠu 
thÃy ánh sáng chi‰u sáng cung ÇiŒn 
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cûa mình, tØ xÜa chÜa tØng có, thäy 
ÇŠu h§n hª vui mØng, sinh tâm hy 
h»u, bèn cùng nhau Çi Ç‰n bàn vŠ 
viŒc nÀy.   
 Lúc Çó, trong chúng Çó có m¶t vÎ 
ñåi Phåm Thiên VÜÖng tên là ñåi Bi, 
vì các chúng Phåm Thiên mà nói kŒ 
r¢ng: 
 ViŒc nÀy nhân duyên gì ? 
 Mà hiŒn tÜ§ng nhÜ th‰ 
 Các cung ÇiŒn chúng ta 
 Ánh sáng chÜa tØng có. 
 Là tr©i Çåi ÇÙc sinh 
 Hay PhÆt hiŒn ra Ç©i ? 
 ChÜa tØng có tÜ§ng nÀy 
 Nên cùng m¶t lòng tìm. 
 Qua ngàn vån Ùc cõi 
 Theo luÒng sáng tìm Ç‰n 
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 PhÀn nhiŠu PhÆt ra Ç©i 
 ñ¶ thoát chúng sinh kh°. 
 

Khi Çó, các vÎ Phåm Thiên VÜÖng 
cûa næm træm vån Ùc cõi nÜ§c, ÇŠu 
mang theo cung ÇiŒn Çi v§i, ai nÃy 
cÛng ÇŠu dùng túi Ç¿ng ÇÀy hoa tr©i, 
cùng Çi Ç‰n phÜÖng tây b¡c Ç‹ tìm 
tÜ§ng Çó, thÃy ÇÙc Đåi Thông Trí 
Th¡ng NhÜ Lai ngÒi trên tòa sÜ tº, 
nÖi ñåo tràng dÜ§i c¶i bÒ ÇŠ. ChÜ 
Thiên, Long VÜÖng, Càn Thác Bà, 
KhÄn Na La, Ma HÀu La Già, nhân, 
phi nhân .v.v... thäy ÇŠu cung kính 
vây quanh, và thÃy mÜ©i sáu vÎ 
vÜÖng tº Çang thÌnh ÇÙc PhÆt chuy‹n 
pháp luân. 

BÃy gi©, các vÎ Phåm Thiên 
VÜÖng cuÓi ÇÀu Çänh lÍ dÜ§i chân 
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ÇÙc PhÆt, nhiÍu quanh ÇÙc PhÆt træm 
ngàn vòng, bèn dùng hoa tr©i räi lên 
trên ÇÙc PhÆt. Hoa räi nhiŠu nhÜ núi 
Tu Di, cùng cúng dÜ©ng cây bÒ ÇŠ 
cûa PhÆt, cúng dÜ©ng hoa rÒi, ai nÃy 
ÇŠu Çem cung ÇiŒn dâng lên cúng 
dÜ©ng ÇÙc PhÆt Çó, mà båch r¢ng: 
Cúi xin ÇÙc PhÆt thÜÖng xót l®i ích 
chúng con, cung ÇiŒn dâng cúng Çây, 
xin ÇÙc PhÆt hãy nhÆn.   
 Khi Çó, các vÎ Phåm Thiên VÜÖng 
ª trÜ§c ÇÙc PhÆt, m¶t lòng ÇÒng 
thanh nói bài kŒ r¢ng: 

Thánh chúa Thiên Trung VÜÖng 
 Ti‰ng Ca læng tÀn già 
 ThÜÖng xót các chúng sinh 
 Chúng con nay kính lÍ. 
 Th‰ Tôn rÃt ít có 
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 Lâu xa hiŒn m¶t lÀn 
 M¶t træm tám mÜÖi ki‰p 
 Träi qua ch£ng có PhÆt. 
 ĐÀy dÅy ba ÇÜ©ng ác 
 Chúng chÜ Thiên giäm b§t 
 Nay PhÆt hiŒn ra Ç©i 
 M¡t sáng cûa chúng sinh. 
 Ch‡ th‰ gian nÜÖng t¿a 
 CÙu h¶ thäy m†i loài 
 Cha lành cûa chúng sinh 
 ThÜÖng xót làm l®i ích. 
 Chúng con nh© phÜ§c xÜa 
 Nay ÇÜ®c g¥p Th‰ Tôn. 
 

Lúc Çó, các vÎ Phåm Thiên VÜÖng 
nói kŒ khen ÇÙc PhÆt rÒi, ai nÃy ÇŠu 
båch r¢ng: Cúi xin ÇÙc Th‰ Tôn 
thÜÖng xót tÃt cä, chuy‹n bánh xe 
pháp, Ç¶ thoát chúng sinh.  
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Khi Çó, các vÎ Phåm Thiên VÜÖng 
m¶t lòng ÇÒng thanh mà nói kŒ rằng: 
 Đåi Thánh chuy‹n pháp luân 
 Hi‹n bày các pháp tÜ§ng 
 Đ¶ chúng sinh kh° não 
 Khi‰n ÇÜ®c vui mØng l§n. 
 Chúng sinh nghe pháp nÀy 
 Đ¡c Çåo ho¥c sinh thiên 
 Các ÇÜ©ng ác giäm dÀn 
 NgÜ©i khéo nhÅn thêm nhiŠu. 
 

BÃy gi©, ÇÙc Đåi Thông Trí 
Th¡ng NhÜ Lai im l¥ng nhÆn l©i. 
 Låi n»a, các Tÿ Kheo ! Ở phÜÖng 
nam, có næm træm vån Ùc cõi nÜ§c, 
các vÎ Đåi Phåm VÜÖng, ÇŠu thÃy ánh 
sáng chi‰u sáng cung ÇiŒn cûa mình, 
tØ xÜa chÜa tØng có tÜ§ng ÇiŠm lành 
nÀy, ai nÃy ÇŠu vui mØng h§n hª, 
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sinh tâm hy h»u, bèn cùng nhau tø 
låi luÆn bàn viŒc nÀy. Vì nhân duyên 
gì mà cung ÇiŒn cûa chúng ta có ánh 
sáng nÀy ?  

Lúc Çó, trong chúng có m¶t vÎ 
Đåi Phåm Thiên VÜÖng tên là DiŒu 
Pháp, vì các Phåm chúng mà nói kŒ 
rằng: 
 Các cung ÇiŒn chúng ta 
 Ánh sáng chi‰u sáng r¿c 
 Đây là nhân duyên gì ? 
 TÜ§ng nÀy phäi tìm cÀu. 
 Träi qua træm ngàn ki‰p 
 ChÜa tØng thÃy tÜ§ng nÀy 
 Là tr©i Çåi ÇÙc sinh 
 Hay là PhÆt ra Ç©i. 
 

BÃy gi©, næm træm vån Ùc các vÎ 
Phåm Thiên VÜÖng, ÇŠu mang theo 
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cung ÇiŒn cûa h†, và dùng túi y Ç¿ng 
ÇÀy hoa tr©i, cùng nhau Çi vŠ phÜÖng 
b¡c, tìm tÜ§ng ánh sáng Çó, thÃy ÇÙc 
Đåi Thông Trí Th¡ng NhÜ Lai, ngÒi 
trên tòa sÜ tº, nÖi ñåo tràng dÜ§i c¶i 
bÒ ÇŠ. ChÜ Thiên, Long VÜÖng, Càn 
Thát Bà, KhÄn Na La, Ma HÀu La 
Già, nhân, phi nhân .v.v... thäy ÇŠu 
vây quanh, và thÃy mÜ©i sáu vÎ 
vÜÖng tº Çang thÌnh ÇÙc PhÆt chuy‹n 
bánh xe pháp. 

Lúc Çó, các vÎ Phåm Thiên VÜÖng 
Çänh lÍ dÜới chân cûa ÇÙc PhÆt, 
nhiÍu quanh træm ngàn vòng, bèn 
dùng hoa tr©i räi lên trên ÇÙc PhÆt. 
Hoa räi nhiŠu nhÜ núi Tu Di, cùng Ç‹ 
cúng dÜ©ng cây bÒ ÇŠ cûa PhÆt. Cúng 
dÜ©ng hoa rÒi, ai nÃy ÇŠu Çem cung 
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ÇiŒn dâng lên cúng dÜ©ng ÇÙc PhÆt 
Çó, mà båch PhÆt r¢ng : Cúi xin PhÆt 
thÜÖng xót, l®i ích cho chúng con, 
cung ÇiŒn dâng cúng Çây, xin PhÆt 
hãy nhÆn ª.  

Khi Çó, các vÎ Phåm Thiên VÜÖng 
ª trÜ§c ÇÙc PhÆt, m¶t lòng ÇÒng 
thanh nói kệ rằng: 

Th‰ Tôn rÃt khó g¥p 
 BÆc phá các phiŠn não 
 Qua træm ba mÜÖi ki‰p 
 Nay m§i g¥p m¶t lÀn. 
 Các chúng sinh Çói khác 
 ĐŠu thÃm nhuÀn mÜa pháp 
 XÜa chÜa tØng g¥p PhÆt 
 BÆc vô lÜ®ng trí huŒ. 
 NhÜ hoa Üu Çàm bát 
 Hôm nay m§i g¥p ÇÜ®c 
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 Các cung ÇiŒn chúng con 
 Nh© ánh sáng nghiêm sÙc. 
 Th‰ Tôn Çåi tØ mÅn 
 Cúi xin hãy nhÆn ª. 
 

BÃy gi©, các vÎ Phåm Thiên 
VÜÖng nói kŒ khen ÇÙc PhÆt rÒi, ai 
nÃy ÇŠu båch PhÆt r¢ng : Cúi xin ÇÙc 
Th‰ Tôn chuy‹n bánh xe pháp, khi‰n 
cho tÃt cä th‰ gian, chÜ Thiên, ma 
vÜÖng, Phåm VÜÖng, Sa Môn, Bà La 
Môn, ÇŠu ÇÜ®c an °n mà ÇÜ®c giäi 
thoát.   
 Lúc Çó, các vÎ Phåm Thiên VÜÖng 
m¶t lòng ÇÒng thanh nói kŒ rằng: 
 Cúi xin Thiên Nhân Tôn 
 Chuy‹n pháp luân vô thÜ®ng 
 Đánh vang trÓng pháp l§n 
 Th°i lên Óc pháp l§n. 



Kinh Diệu Pháp Liên Hoa                                                                   280 

 

 RÜ§i kh¡p mÜa pháp l§n 
 Đ¶ vô lÜ®ng chúng sinh 
 Chúng con ÇŠu thÌnh cÀu 
 Nói ti‰ng pháp sâu xa. 
 

BÃy gi©, ÇÙc Đåi Thông Trí 
Th¡ng NhÜ Lai im l¥ng nhÆn l©i. 
PhÜÖng tây nam cho Ç‰n phÜÖng 
dÜ§i cÛng lại nhÜ th‰.   
 BÃy gi©, phÜÖng trên có næm 
træm vån Ùc cõi nÜ§c, các vÎ Đåi 
Phåm Thiên VÜÖng, ÇŠu t¿ thÃy ánh 
sáng, chi‰u sáng r¿c cung ÇiŒn cûa 
mình, tØ xÜa chÜa tØng có, vui mØng 
h§n hª, sinh tâm hy h»u, ÇŠu tø låi 
cùng nhau bàn vŠ viŒc Çó. Vì nhân 
duyên gì, mà cung ÇiŒn cûa chúng ta 
có ánh sáng Çó ?   
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 Lúc Çó, ª trong chúng có m¶t vÎ 
Đåi Phåm Thiên VÜÖng tên là Thi 
Khí, vì các chúng Đåi Phåm Thiên 
mà nói kŒ rằng: 
 Nay bªi nhân duyên gì ? 
 Các cung ÇiŒn chúng ta 
 Ánh sáng chi‰u sáng r¿c 
 Trang nghiêm chÜa tØng có. 
 DiŒu tÜ§ng lå nhÜ th‰ 
 XÜa nay chÜa nghe thÃy 
 Là tr©i Çåi ÇÙc sinh 
 Hay PhÆt hiŒn ra Ç©i ? 
 

Khi Çó, næm træm vån Ùc các vÎ 
Đåi Phåm Thiên VÜÖng, ai nÃy ÇŠu 
mang theo cung ÇiŒn cûa mình và 
dùng túi y Ç¿ng ÇÀy các hoa tr©i, 
cùng nhau Çi vŠ phÜÖng dÜ§i Ç‹ tìm 
tÜ§ng Çó. ThÃy ÇÙc Đåi Thông Trí 
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Th¡ng NhÜ Lai, Çang ngÒi trên tòa sÜ 
tº nÖi ñåo tràng dÜ§i c¶i bÒ ÇŠ. ChÜ 
Thiên, Long VÜÖng, Càn Thát Bà, 
KhÄn Na La, Ma HÀu La Già, nhân, 
phi nhân, thäy ÇŠu cung kính vây 
quanh ÇÙc PhÆt, và thÃy mÜ©i sáu vÎ 
vÜÖng tº Çang thÌnh ÇÙc PhÆt chuy‹n 
bánh xe pháp. 

Lúc Çó, các vÎ Phåm Thiên VÜÖng 
cúi ÇÀu Çänh lÍ dÜ§i chân ÇÙc PhÆt, 
nhiÍu quanh ÇÙc PhÆt træm ngàn 
vòng, bèn dùng hoa tr©i räi lên trên 
ÇÙc PhÆt. Hoa räi nhiŠu nhÜ núi Tu 
Di, cÛng dùng Ç‹ cúng dÜ©ng cây bÒ 
ÇŠ cûa PhÆt, cúng dÜ©ng hoa rÒi, ai 
nÃy ÇŠu Çem cung ÇiŒn dâng lên cúng 
dÜ©ng ÇÙc PhÆt Çó, mà båch r¢ng : 
Cúi xin ÇÙc PhÆt thÜÖng xót l®i ích 
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chúng con, cung ÇiŒn dâng cúng Çây 
xin ÇÙc PhÆt hãy nhÆn ª.   
 Lúc Çó, các vÎ Phåm Thiên VÜÖng 
ª trÜ§c ÇÙc PhÆt, m¶t lòng ÇÒng 
thanh nói bài kŒ rằng: 

Lành thay g¥p ÇÜ®c PhÆt 
 ĐÃng Thánh Tôn cÙu Ç©i 
 ThÜ©ng ª ngøc tam gi§i 
 Đ¶ thoát các chúng sinh. 
 Thiên Nhân Tôn trí kh¡p 
 ThÜÖng xót loài quÀn mê 
 Khai mª cºa cam lÒ 
 R¶ng Ç¶ h‰t tÃt cä. 
 Thuª xÜa vô lÜ®ng ki‰p 
 Träi qua ch£ng có PhÆt 
 Khi PhÆt chÜa ra Ç©i 
 MÜ©i phÜÖng thÜ©ng Çen tÓi. 
 Ba ÇÜ©ng ác thêm nhiŠu 
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 A Tu La cÛng thÎnh 
 Chúng chÜ Thiên b§t Çi 
 Ch‰t nhiŠu Ç†a ÇÜ©ng ác. 
 Ch£ng theo PhÆt nghe pháp 
 ThÜ©ng làm nh»ng viŒc ác. 

S¡c l¿c và trí huŒ 
 Thäy ÇŠu giäm b§t dÀn 
 Vì t¶i nghiŒp nhân duyên 
 MÃt vui cùng tÜªng vui. 
 Trø trong pháp tà ki‰n 
 Ch£ng bi‰t nghi t¡c lành 
 Ch£ng nh© PhÆt hóa Ç¶ 
 ThÜ©ng Ç†a trong ÇÜ©ng ác. 
 PhÆt là m¡t th‰ gian 
 Lâu xa m§i xuÃt hiŒn 
 ThÜÖng xót các chúng sinh 
 Nên m§i hiŒn ra Ç©i. 
 VÜ®t khÕi thành Chánh Giác 
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 Chúng con rÃt sung sÜ§ng 
 Và các chúng sinh khác 
 Vui mØng chÜa tØng có. 
 Các cung ÇiŒn chúng con 
 Nh© ánh sáng trang nghiêm 
 Nay Çem dâng Th‰ Tôn 
 Xin hãy thÜÖng nhÆn ª. 
 NguyŒn Çem công ÇÙc nÀy 
 HÒi hÜ§ng kh¡p tÃt cä 
 Chúng con và chúng sinh 
 ñŠu tr†n thành PhÆt Çåo. 
 

Khi Çó, næm træm vån Ùc các vÎ 
Phåm Thiên nói kŒ khen ÇÙc PhÆt 
rÒi, ai nÃy ÇŠu båch PhÆt r¢ng: Cúi 
xin ÇÙc Th‰ Tôn chuy‹n bánh xe 
pháp, ÇÜ®c nhiŠu s¿ an °n, ÇÜ®c 
nhiŠu s¿ Ç¶ thoát.  
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Lúc Çó, các vÎ Phåm Thiên VÜÖng 
nói bài kŒ r¢ng: 
 Th‰ Tôn chuy‹n pháp luân 
 ñánh trÓng pháp cam lÒ 
 ñ¶ chúng sinh kh° não 
 Mª bày ÇÜ©ng Ni‰t Bàn. 
 Cúi xin nhÆn con thÌnh 
 Dùng âm thanh vi diŒu 
 ThÜÖng xót mà diÍn nói 
 Pháp tu vô lÜ®ng ki‰p. 
 

BÃy gi©, ÇÙc ñåi Thông Trí 
Th¡ng NhÜ Lai, nhÆn l©i thÌnh cÀu 
cûa các vÎ Phåm Thiên VÜÖng trong 
mÜ©i phÜÖng, và mÜ©i sáu vÎ vÜÖng 
tº, lÆp tÙc ba lÀn chuy‹n bánh xe 
pháp mÜ©i hai hành. Dù Sa Môn, Bà 
La Môn, ho¥c chÜ Thiên, ma vÜÖng, 
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Phåm VÜÖng, và các th‰ gian khác, 
không th‹ chuy‹n ÇÜ®c. 
 ñây là kh°, là kh° tÆp, là kh° 
diŒt, là Çåo diŒt kh°, và pháp Ç¶ 
thoát mÜ©i hai nhân duyên: Vô minh 
duyên hành, hành duyên thÙc, thÙc 
duyên danh s¡c, danh s¡c duyên løc 
nhÆp, løc nhÆp duyên xúc, xúc duyên 
th†, th† duyên ái, ái duyên thû, thû 
duyên h»u, h»u duyên sinh, sinh 
duyên lão tº Üu bi kh° não.  
 Vô minh diŒt thì hành diŒt, hành 
diŒt thì thÙc diŒt, thÙc diŒt thì danh 
s¡c diŒt, danh s¡c diŒt thì løc nhÆp 
diŒt, løc nhÆp diŒt thì xúc diŒt, xúc 
diŒt thì th† diŒt, th† diŒt thì ái diŒt, ái 
diŒt thì thû diŒt, thû diŒt thì h»u diŒt, 
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h»u diŒt thì sinh diŒt, sinh diŒt thì lão 
t» Üu bi kh° não diŒt. 

Khi ÇÙc PhÆt ª trong Çåi chúng 
tr©i ngÜ©i nói pháp Çó, thì có sáu 
træm vån Ùc Na do tha ngÜ©i, vì 
ch£ng th† tÃt cä các pháp, nên ª nÖi 
các lÆu, tâm ÇÜ®c giäi thoát, ÇŠu ÇÜ®c 
thiŠn ÇÎnh thâm sâu vi diŒu, ba minh 
sáu thông, Çû tám giäi thoát. 
 Khi nói pháp lÀn thÙ hai, thÙ ba, 
thÙ tÜ, thì có ngàn vån Ùc H¢ng hà sa 
Na do tha chúng sinh, cÛng vì ch£ng 
th† tÃt cä các pháp, nên ª nÖi các lÆu, 
tâm ÇÜ®c giäi thoát. TØ Çó vŠ sau, các 
chúng Thanh Væn vô lÜ®ng vô biên 
không th‹ tính Ç‰m. 

BÃy gi©, mÜ©i sáu vÎ vÜÖng tº, 
ÇŠu là ÇÒng tº xuÃt gia làm Sa di, các 
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cæn lanh l®i, trí huŒ sáng suÓt, Çã 
tØng cúng dÜ©ng træm ngàn vån Ùc 
các ÇÙc PhÆt, tu phåm hånh thanh 
tÎnh, cÀu quä vÎ Vô ThÜ®ng Chánh 
ñ£ng Chánh Giác. ñŠu båch ÇÙc 
PhÆt r¢ng: ñÙc Th‰ Tôn ! Vô lÜ®ng 
ngàn vån Ùc các Çåi ÇÙc Thanh Væn 
Çó, ÇŠu Çã thành t¿u, ÇÙc Th‰ Tôn 
cÛng nên vì chúng con nói pháp Vô 
ThÜ®ng Chánh ñ£ng Chánh Giác, 
chúng con nghe rÒi ÇŠu cùng tu h†c.   
 ñÙc Th‰ Tôn ! Chúng con chí 
nguyŒn Ç¡c ÇÜ®c tri ki‰n cûa NhÜ 
Lai, trong thâm tâm nghï gì, ÇÙc 
PhÆt t¿ chÙng bi‰t.  

Lúc Çó, tám vån Ùc ngÜ©i trong 
chúng cûa vua Chuy‹n Luân Thánh 
VÜÖng dÅn Ç‰n, thÃy mÜ©i sáu vÎ 
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vÜÖng tº xuÃt gia, cÛng xin xuÃt gia, 
vua bèn chÃp nhÆn. 

BÃy gi© ! ñÙc PhÆt Çó nhÆn l©i 
thÌnh cÀu cûa các vÎ Sa di, träi qua 
hai vån ki‰p sau, m§i ª trong bÓn 
chúng nói kinh Çåi thØa nÀy, tên là 
DiŒu Pháp Liên Hoa, pháp giáo hóa 
BÒ Tát, ÇÜ®c PhÆt h¶ niŒm. Nói kinh 
nÀy rÒi, mÜ©i sáu vÎ Sa di ÇŠu vì quä 
vÎ Vô ThÜ®ng Chánh ñ£ng Chánh 
Giác, mà cùng nhau th† trì Ç†c tøng 
thông thu¶c.  

Lúc nói kinh Çó, thì mÜ©i sáu vÎ 
BÒ Tát Sa di ÇŠu tin nhÆn th† trì, 
trong chúng hàng Thanh Væn cÛng 
có ngÜ©i tin hi‹u. Ngoài ra, ngàn vån 
Ùc loåi chúng sinh ÇŠu sinh tâm nghi 
ho¥c.   
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 ñÙc PhÆt nói kinh Çó, suÓt tám 
ngàn ki‰p chÜa tØng thôi nghÌ, nói 
kinh Çó rÒi, bèn vào tÎnh thÃt, trø 
trong thiŠn ÇÎnh tám vån bÓn ngàn 
ki‰p. 

Lúc Çó, mÜ©i sáu vÎ BÒ Tát Sa di, 
bi‰t ÇÙc PhÆt nhÆp thÃt v¡ng l¥ng ª 
trong thiŠn ÇÎnh, ai nÃy ÇŠu lên pháp 
tòa, cÛng träi qua tám vån bÓn ngàn 
ki‰p, vì bÓn chúng r¶ng nói phân biŒt 
Kinh DiŒu Pháp Liên Hoa. M‡i vÎ 
ÇŠu Ç¶ sáu træm vån Ùc Na do tha 
H¢ng hà sa chúng sinh, mª bày giáo 
hóa tÃt cä chúng sinh, khi‰n cho h† 
ÇÜ®c l®i ích và vui mØng phát tâm Vô 
ThÜ®ng Chánh ñ£ng Chánh Giác. 

ñÙc PhÆt ñåi Thông Trí Th¡ng 
träi qua tám vån bÓn ngàn ki‰p, rÒi 
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tØ tam mu¶i dÆy, Çi Ç‰n pháp tòa, 
ngÒi ngay th£ng bäo kh¡p Çåi chúng 
r¢ng: MÜ©i sáu vÎ BÒ Tát Sa di nÀy, 
rÃt là hy h»u, các cæn lanh l®i, trí huŒ 
sáng suÓt, Çã tØng cúng dÜ©ng vô 
lÜ®ng ngàn vån Ùc các ÇÙc PhÆt. Ÿ 
ch‡ chÜ PhÆt thÜ©ng tu phåm hånh, 
th† trí huŒ cûa PhÆt, mª bày cho 
chúng sinh, cÛng khi‰n cho h† ÇÜ®c 
nhÜ th‰. 

Các ông ÇŠu phäi gÀn gÛi cúng 
dÜ©ng các vÎ Ãy. Tåi sao ? Vì n‰u 
hàng Thanh Væn, Bích Chi PhÆt, và 
các BÒ Tát Çó, tin kinh pháp cûa 
mÜ©i sáu vÎ BÒ Tát nÀy nói, th† trì 
ch£ng sinh tâm hûy báng, thì ngÜ©i 
Çó së ÇÜ®c trí huŒ Vô ThÜ®ng Chánh 
ñ£ng Chánh Giác cûa NhÜ Lai. 
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ñÙc PhÆt bäo các Tÿ Kheo : MÜ©i 
sáu vÎ BÒ Tát nÀy, thÜ©ng Üa thích 
diÍn nói Kinh DiŒu Pháp Liên Hoa 
nÀy. M‡i vÎ BÒ Tát, giáo hóa sáu 
træm vån Ùc Na do tha H¢ng hà sa 
chúng sinh. ñ©i Ç©i sinh ra ÇŠu g¥p 
các vÎ BÒ Tát nÀy, theo các Ngài nghe 
pháp, thäy ÇŠu tin hi‹u. Nh© nhân 
duyên Çó, ÇÜ®c g¥p bÓn vån Ùc các 
ÇÙc PhÆt Th‰ Tôn, Ç‰n nay vÅn chÜa 
h‰t. 

Các Tÿ Kheo ! Nay ta nói v§i các 
ông : MÜ©i sáu vÎ Sa di ÇŒ tº cûa ÇÙc 
PhÆt Çó, nay ÇŠu ÇÜ®c quä vÎ Vô 
ThÜ®ng Chánh ñ£ng Chánh Giác, 
hiŒn Çang nói pháp ª trong cõi nÜ§c 
mÜ©i phÜÖng. Có vô lÜ®ng træm ngàn 
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vån Ùc chúng BÒ Tát, và Thanh Væn 
làm quy‰n thu¶c.   
 Hai vÎ làm PhÆt ª phÜÖng Çông, 
vÎ thÙ nhÃt hiŒu là A Súc, ª cõi nÜ§c 
Hoan HÌ. VÎ thÙ hai hiŒu là Tu Di 
ñÌnh. Hai vÎ PhÆt ª phÜÖng Çông 
nam, m¶t vÎ hiŒu là SÜ Tº Âm, vÎ thÙ 
hai hiŒu là SÜ Tº TÜ§ng. Hai vÎ PhÆt 
ª phÜÖng nam, vÎ thÙ nhÃt hiŒu là HÜ 
Không Trø, vÎ thÙ hai hiŒu là ThÜ©ng 
DiŒt. Hai vÎ PhÆt ª phÜÖng tây nam, 
vÎ thÙ nhÃt hiŒu là ñ‰ TÜ§ng, vÎ thÙ 
hai hiŒu là Phåm TÜ§ng. Hai vÎ PhÆt 
ª phÜÖng tây, vÎ thÙ nhÃt hiŒu là A Di 
ñà, vÎ thÙ hai hiŒu là ñ¶ NhÃt Thi‰t 
Th‰ Gian Kh° Não. Hai vÎ PhÆt ª 
phÜÖng tây b¡c, vÎ thÙ nhÃt hiŒu là 
ña Ma La Båt Chiên ñàn HÜÖng 
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ThÀn Thông, vÎ thÙ hai hiŒu là Tu Di 
TÜ§ng. Hai vÎ PhÆt ª phÜÖng b¡c, vÎ 
thÙ nhÃt hiŒu là Vân T¿ Tåi, vÎ thÙ 
hai hiŒu là Vân T¿ Tåi VÜÖng. VÎ 
PhÆt ª phÜÖng Çông b¡c hiŒu là Hoåi 
NhÃt Thi‰t Th‰ Gian BÓ Úy, vÎ PhÆt 
thÙ mÜ©i sáu chính là ta Thích Ca 
Mâu Ni PhÆt, ª cõi Ta Bà thành quä 
vÎ Vô ThÜ®ng Chánh ñ£ng Chánh 
Giác. 

Các Tÿ Kheo ! Lúc chúng ta làm 
Sa di, thì m‡i ngÜ©i giáo hóa vô lÜ®ng 
træm ngàn vån Ùc H¢ng hà sa chúng 
sinh, theo ta nghe pháp, vì Çåo Vô 
ThÜ®ng Chánh ñ£ng Chánh Giác. 
Nh»ng chúng sinh Çó, nay có ngÜ©i 
trø ª bÆc Thanh Væn. Ta thÜ©ng giáo 
hóa Çåo Vô ThÜ®ng Chánh Giác, 
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nh»ng ngÜ©i Çó nh© pháp nÀy, mà 
dÀn dÀn vào PhÆt Çåo. Tåi sao ? Vì 
trí huŒ cûa NhÜ Lai khó tin, khó 
hi‹u. Vô lÜ®ng H¢ng hà sa chúng 
sinh giáo hóa thuª Çó, tÙc là hàng Tÿ 
Kheo các ông. Sau khi ta diŒt Ç¶ rÒi, 
ª Ç©i vÎ lai hàng ÇŒ tº Thanh Væn 
cÛng vÆy. Ta diŒt Ç¶ rÒi, låi có ÇŒ tº 
ch£ng nghe kinh nÀy, ch£ng bi‰t, 
ch£ng hay s¿ tu hành cûa BÒ Tát, t¿ 
ª nÖi công ÇÙc cûa mình ÇÜ®c, tÜªng 
là diŒt Ç¶ së vào Ni‰t bàn.   
 Ta thành PhÆt ª nÜ§c khác, bèn 
có tên khác, ngÜ©i Çó tuy tÜªng là 
diŒt Ç¶ vào Ni‰t Bàn, mà ª cõi kia cÀu 
trí huŒ cûa PhÆt ÇÜ®c nghe kinh nÀy, 
chÌ dùng PhÆt thØa mà ÇÜ®c diŒt Ç¶, 
ch£ng có thØa nào khác, trØ khi các 
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ÇÙc NhÜ Lai phÜÖng tiŒn thuy‰t 
pháp. 

Các Tÿ Kheo ! N‰u ÇÙc NhÜ Lai 
t¿ bi‰t gi© Ni‰t Bàn s¡p Ç‰n, Çåi 
chúng låi thanh tÎnh, tâm tin hi‹u 
v»ng ch¡c, thông Çåt pháp không, 
vào sâu thiŠn ÇÎnh, bèn tø tÆp các 
chúng BÒ Tát và Thanh Væn Ç‹ nói 
kinh nÀy, th‰ gian ch£ng có hai thØa 
mà ÇÜ®c diŒt Ç¶, chÌ m¶t PhÆt thØa 
ÇÜ®c diŒt Ç¶ thôi. 

Các Tÿ Kheo nên bi‰t ! ñÙc NhÜ 
Lai phÜÖng tiŒn sâu vào tánh cûa 
chúng sanh, bi‰t chí cûa h† thích 
pháp nhÕ, chÃp sâu næm døc, vì 
nh»ng ngÜ©i Çó nói Ni‰t Bàn, n‰u h† 
nghe thì liŠn tin nhÆn th† trì. 
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Ví nhÜ ÇÜ©ng d» hi‹m nån, dài 
næm træm do tuÀn, chÓn ghê s® hoang 
v¡ng không ngÜ©i. N‰u có Çông ngÜ©i 
muÓn Çi qua ÇÜ©ng hi‹m nÀy, Ç‰n 
ch‡ châu báu. Có m¶t vÎ ñåo SÜ trí 
huŒ sáng suÓt, khéo bi‰t rõ tÜ§ng 
thông bít cûa con ÇÜ©ng, d¡t m†i 
ngÜ©i muÓn vÜ®t qua hi‹m nån nÀy.  

M†i ngÜ©i ÇÜ®c d¡t Çi gi»a ÇÜ©ng 
lÜ©i mÕi, bèn båch v§i ñåo SÜ r¢ng : 
Chúng con rÃt mŒt nh†c, låi thêm s® 
sŒt, không th‹ Çi thêm ÇÜ®c n»a, 
ÇÜ©ng ª trÜ§c còn dài, nay chúng con 
muÓn lui vŠ. VÎ ñåo sÜ nhiŠu phÜÖng 
tiŒn bèn nghï th‰ nÀy: Nh»ng ngÜ©i 
nÀy rÃt Çáng thÜÖng, sao låi bÕ châu 
báu mà muÓn lui vŠ. Nghï nhÜ th‰ 
rÒi, dùng sÙc phÜÖng tiŒn, ª gi»a 
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ÇÜ©ng hi‹m hÖn ba træm do tuÀn, 
hóa làm m¶t cái thành, bäo m†i 
ngÜ©i r¢ng : Các ngÜÖi ÇØng s®, ÇØng 
lui vŠ, nay thành l§n nÀy có th‹ ª 
trong Çó, làm gì tùy š. N‰u vào thành 
Çó rÃt ÇÜ®c an °n, n‰u có th‹ Çi 
th£ng Ç‰n ch‡ châu báu cÛng ÇÜ®c. 

Lúc Çó, chúng mÕi mŒt tâm rÃt 
vui mØng, khen chÜa tØng có. Nay 
chúng ta khÕi ÇÜ©ng hi‹m Çó, rÃt 
ÇÜ®c an °n. Do Çó, m†i ngÜ©i ÇŠu vào 
hóa thành, sinh lòng tÜªng r¢ng Çã 
ÇÜ®c Ç¶ rÃt an °n. 

BÃy gi©, vÎ ñåo SÜ bi‰t nh»ng 
ngÜ©i Çó Çã nghÌ ngÖi xong, ch£ng 
còn mŒt nh†c, bèn diŒt hóa thành, 
bäo v§i m†i ngÜ©i r¢ng : Các ngÜÖi 
hãy Çi t§i ch‡ châu báu ª gÀn Çây, 
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thành l§n Çó do ta hóa làm ra, Ç‹ 
dùng nghÌ thôi. 

Các Tÿ Kheo ! ñÙc NhÜ Lai cÛng 
låi nhÜ th‰, nay vì các ông làm Çåi 
ñåo SÜ, bi‰t các ÇÜ©ng hi‹m sinh tº 
phiŠn não dài xa, nên bÕ, nên vÜ®t 
qua. N‰u chúng sinh chÌ nghe m¶t 
PhÆt thØa, thì ch£ng muÓn thÃy PhÆt, 
ch£ng muÓn gÀn gÛi, bèn nghï nhÜ 
vÀy: PhÆt Çåo dài xa, chÎu kh° siêng 
cÀn lâu m§i có th‹ thành t¿u. PhÆt 
bi‰t tâm cûa h† khi‰p nhÜ®c hå liŒt, 
bèn dùng sÙc phÜÖng tiŒn nghÌ ngÖi ª 
gi»a ÇÜ©ng, nên nói hai Ni‰t Bàn.   
 N‰u chúng sinh trø ª hai bÆc, thì 
bÃy gi© ÇÙc NhÜ Lai bèn nói: Ch‡ tu 
cûa các ông chÜa xong, bÆc cûa các 
ông gÀn v§i trí huŒ cûa PhÆt. Nên 
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quán sát suy lÜ©ng Ni‰t Bàn Çã ÇÜ®c 
Çó, ch£ng chân thÆt vÆy, chÌ là sÙc 
phÜÖng tiŒn cûa NhÜ Lai, nÖi m¶t 
PhÆt thØa mà phân biŒt nói thành ba. 
NhÜ vÎ ñåo sÜ kia, vì dØng låi nghÌ 
mà hóa làm thành l§n. Bi‰t Çã nghÌ 
rÒi, bèn bäo h† r¢ng: Ch‡ châu báu 
gÀn Çây, thành nÀy ch£ng thÆt, do ta 
hóa làm ra thôi. 

BÃy gi©, ÇÙc Th‰ Tôn muÓn thuÆt 
låi nghïa trên, bèn nói bài kŒ r¢ng: 
 PhÆt ñåi Thông Trí Th¡ng 
 MÜ©i ki‰p ngÒi ñåo tràng 
 PhÆt pháp ch£ng hiŒn tiŠn 
 Không ÇÜ®c thành PhÆt Çåo. 
 Các tr©i thÀn long vÜÖng 
 Chúng A Tu La thäy 
 ThÜ©ng mÜa các hoa tr©i 
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 ñ‹ cúng dÜ©ng PhÆt Çó. 
 ChÜ Thiên Çánh trÓng tr©i 
 Và tÃu các âm nhåc 
 Gió thÖm th°i hoa héo 
 Låi mÜa hoa tÜÖi tÓt. 
 Träi qua mÜ©i ti‹u ki‰p 
 M§i ÇÜ®c thành PhÆt Çåo 
 ChÜ Thiên và ngÜ©i Ç©i 
 Tâm ÇŠu mØng h§n hª. 
 MÜ©i sáu ngÜ©i con PhÆt 
 ñŠu cùng v§i quy‰n thu¶c 
 Ngàn vån Ùc vây quanh 
 ñŠu Çi Ç‰n chÓn PhÆt. 
 ñÀu m¥t lÍ chân PhÆt 
 Mà thÌnh chuy‹n pháp luân 
 Thánh sÜ tº mÜa pháp 
 L®i con và tÃt cä. 

Th‰ Tôn rÃt khó g¥p 
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 Lâu xa hiŒn m¶t lÀn 
 Vì giác ng¶ quÀn sinh 
 ChÃn Ç¶ng h‰t tÃt cä. 
 Các th‰ gi§i phÜÖng Çông 
 Næm træm vån Ùc cõi 
 Ánh sáng chi‰u Phåm cung 
 TØ xÜa chÜa tØng có. 
 Phåm chúng thÃy tÜ§ng nÀy 
 Tìm Ç‰n ch‡ ÇÙc PhÆt 
 Räi hoa Ç‹ cúng dÜ©ng 
 Và dâng cung ÇiŒn lên. 
 ThÌnh PhÆt chuy‹n pháp luân 
 Dùng kŒ khen ng®i PhÆt 
 PhÆt bi‰t chÜa Ç‰n th©i 
 NhÆn l©i ngÒi yên l¥ng. 
 Ba phÜÖng và bÓn hÜ§ng 
 Trên dÜ§i cÛng nhÜ th‰ 
 Räi hoa dâng cung ÇiŒn 



Kinh Diệu Pháp Liên Hoa                                                                   304 

 

 ThÌnh PhÆt chuy‹n pháp luân. 
 Th‰ Tôn rÃt khó g¥p 
 Xin vì lòng tØ bi 
 R¶ng mª cºa cam lÒ 
 Chuy‹n pháp luân vô thÜ®ng. 

Th‰ Tôn tuŒ vô thÜ®ng 
 NhÆn nh»ng ngÜ©i kia thÌnh 
 Vì nói các thÙ pháp 
 BÓn Ç‰ mÜ©i hai duyên. 
 Vô minh Ç‰n lão tº 
 ñŠu tØ sinh duyên có 
 Nh»ng hoå hoån nhÜ th‰ 
 Các ông phäi nên bi‰t. 
 Lúc diÍn nói pháp Çó 
 Sáu træm vån Ùc chúng 
 ñÜ®c h‰t såch các kh° 
 ñŠu thành A La Hán. 
 Nói pháp lÀn thÙ hai 
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 Ngàn vån H¢ng sa chúng 
 Ch£ng th† nÖi các pháp 
 CÛng Ç¡c A La Hán. 
 TØ Çó sau Ç¡c Çåo 
 SÓ Çông không th‹ lÜ©ng 
 Vån Ùc ki‰p tính Ç‰m 
 Không bi‰t ÇÜ®c ng¢n mé. 

Lúc Çó mÜ©i sáu vÎ 
 XuÃt gia làm Sa di 
 ñŠu cùng thÌnh PhÆt Çó 
 DiÍn nói pháp Çåi thØa. 
 Chúng con và quy‰n thu¶c 
 ñŠu së thành PhÆt Çåo 
 NguyŒn ÇÜ®c nhÜ Th‰ Tôn 

M¡t huŒ tÎnh bÆc nhÃt. 
PhÆt bi‰t tâm ÇÒng tº 

 Tu hành trong Ç©i trÜ§c 
 Dùng vô lÜ®ng nhân duyên 
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 ñû thÙ các ví dø. 
 Nói sáu Ba La MÆt 
 Và các viŒc thÀn thông 
 Phân biŒt pháp chân thÆt 
 ñåo BÒ Tát tu hành. 
 Nói Kinh Pháp Hoa nÀy 

KŒ nhÜ cát sông H¢ng. 
PhÆt Çó nói kinh rÒi 

 Vào tÎnh thÃt nhÆp ÇÎnh. 
 NhÃt tâm ngÒi m¶t ch‡ 
 Tám vån bÓn ngàn ki‰p 
 Các vÎ Sa Di Çó 
 Bi‰t PhÆt chÜa xuÃt ÇÎnh. 
 Vì vô lÜ®ng Ùc chúng 
 Nói PhÆt huŒ vô thÜ®ng 
 Ai nÃy lên pháp tòa 
 Nói kinh Çåi thØa nÀy. 
 Lúc ÇÙc PhÆt tïnh l¥ng 
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 Giúp tuyên dÜÖng giáo hóa. 
M‡i m‡i vÎ Sa Di 

 ñ¶ ÇÜ®c các chúng sinh. 
 Khoäng sáu træm vån Ùc 
 H¢ng hà sa chúng sinh 
 PhÆt Çó diŒt Ç¶ rÒi 
 Nh»ng ngÜ©i nghe pháp Çó. 
 Ÿ tåi các cõi PhÆt 
 ThÜ©ng sinh chung v§i thÀy. 

MÜ©i sáu Sa Di Çó 
 ñÀy Çû hånh PhÆt Çåo. 
 Nay hiŒn trong mÜ©i phÜÖng 
 Thäy ÇŠu thành Chánh Giác 
 NgÜ©i nghe pháp thuª Çó 
 ñŠu ª ch‡ chÜ PhÆt. 
 Có ngÜ©i trø Thanh Væn 
 DÀn dÀn vào PhÆt Çåo. 

Ta là thÙ mÜ©i sáu 
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 CÛng tØng vì ông nói. 
 Cho nên dùng phÜÖng tiŒn 
 DÅn ông Ç‰n PhÆt huŒ 
 Do gÓc nhân duyên Çó 
 Nay nói Kinh Pháp Hoa. 
 Khi‰n ông vào PhÆt Çåo 
 CÄn thÆn ch§ kinh s®. 

Ví nhÜ ÇÜ©ng hi‹m d» 
 Xa v¡ng nhiŠu thú Ç¶c. 
 Låi không có cÕ nÜ§c 
 Ch‡ m†i ngÜ©i s® hãi 
 Vô sÓ ngàn vån chúng 
 MuÓn qua ÇÜ©ng hi‹m này. 
 ñÜ©ng Çó rÃt xa xôi 
 Dài næm træm do tuÀn 
 Th©i có m¶t ñåo SÜ 
 Thông minh có trí tuŒ. 
 Sáng suÓt tâm quy‰t ÇÎnh 
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 CÙu nguy các hoån nån. 
M†i ngÜ©i ÇŠu mÕi mŒt 

 Bèn båch ñåo SÜ r¢ng: 
 Chúng con nay mŒt mÕi 
 NÖi Çây muÓn trª vŠ 
 ñåo SÜ nghï th‰ nÀy : 
 B†n nÀy rÃt Çáng thÜÖng. 
 Sao låi muÓn lui vŠ 
 ñ‹ mÃt châu báu l§n. 

Bèn nghï tìm phÜÖng tiŒn 
 Nên bày sÙc thÀn thông. 
 Hóa làm thành quách l§n 
 Trang nghiêm các phòng nhà 
 Chung quanh có vÜ©n rØng 
 SuÓi chäy và ao t¡m. 
 Cºa l§n lÀu gác cao 
 Nam n» ÇŠu ÇÀy dÅy 
 Hóa làm thành Çó rÒi 
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 An ûi h† ch§ s®. 
 Các ông vào thành nÀy 
 ñŠu ÇÜ®c tùy sª thích. 

M†i ngÜ©i ÇŠu vào thành 
 Tâm ÇŠu rÃt vui mØng. 
 ñŠu sinh tÜªng an °n 
 T¿ cho Çã ÇÜ®c Ç¶ 
 ñåo SÜ bi‰t nghÌ rÒi 
 Nhóm chúng mà bäo r¢ng: 
 Các ngÜÖi nên Çi n»a 
 ñây là hóa thành thôi 
 ThÃy các ngÜÖi mÕi mŒt 
 Gi»a ÇÜ©ng muÓn lui vŠ. 
 Nên dùng sÙc phÜÖng tiŒn 
 Ta hóa làm thành nÀy 
 Các ngÜÖi g¡ng tinh tÃn 
 Nên cùng Ç‰n bäo sª. 
 Ta cÛng låi nhÜ th‰ 
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 ñåo SÜ cûa tÃt cä. 
ThÃy nh»ng ngÜ©i cÀu Çåo 

 Gi»a ÇÜ©ng mà lÜ©i bÕ. 
 Không th‹ vÜ®t sinh tº 
 PhiŠn não các ÇÜ©ng hi‹m 
 Nên ta dùng phÜÖng tiŒn 
 Vì nghÌ nói Ni‰t Bàn. 
 Bäo các ông kh° diŒt 
 ViŒc làm ÇŠu Çã xong 
 TÙc bi‰t Ç‰n Ni‰t Bàn 
 ñŠu ÇÜ®c A la hán. 
 Nên m§i nhóm Çåi chúng 
 Vì nói pháp chân thÆt. 

ChÜ PhÆt dùng phÜÖng tiŒn 
 Phân biŒt nói ba thØa. 
 ChÌ có m¶t PhÆt thØa 
 Ch‡ nghÌ nên nói hai 
 Nay vì ngÜÖi nói thÆt 
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 Ch‡ ngÜÖi ÇÜ®c ch£ng diŒt. 
 Vì PhÆt nhÃt thi‰t trí 
 Hãy phát Çåi tinh tÃn. 

NgÜÖi chÙng nhÃt thi‰t trí 
 MÜ©i l¿c các PhÆt pháp. 
 ñû ba mÜÖi hai tÜ§ng 
 M§i là chân thÆt diŒt 
 ChÜ PhÆt là ñåo SÜ 
 Vì nghÌ nói Ni‰t Bàn. 
 ñã bi‰t nghÌ ngÖi rÒi 
 DÅn vào nÖi PhÆt huŒ. 
 
 

------------
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KINH DIỆU PHÁP LIÊN HOA 

HẾT QUYỂN THỨ BA 

-------- 

Một lời thầm mở dạy, thần thông hoá hiện thầm 
gia hộ,  

Mưa pháp khắp thấm nhuần, hết thảy được nảy 
mầm,  

Quả báo hưởng nơi nhà rộng lớn, chốn bảo sở 
chẳng phải xa 

Quyền biến hoá ra, đồng với hoa đốm hư không.  

Nam Mô Pháp Hoa Hội Thượng Phật Bồ Tát (3 lần) 

Ba căn thấm nhuần khắp, đệ tử được nhờ ơn,  

Thành biến hóa là giả tạm, chẳng phải chân,  

Nhìn lại nhân duyên Trí Thắng Phật,  

Mười sáu vị vương tôn, tám phương chứng thân 
vàng.  
       

Nam Mô Đại Thông Trí Thắng Phật (3 lần)
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Kinh  

diŒu pháp liên hoa 
 

quy‹n 4 
 

phÄm th† kš cho næm træm  
vÎ ÇŒ tº thÙ tám 

 

BÃy gi©, Ngài Phú Lâu Na Di ña 
La Ni Tº, tØ ÇÙc PhÆt nghe trí huŒ 
phÜÖng tiŒn tùy nghi thuy‰t pháp, và 
nghe th† kš quä Vô ThÜ®ng Chánh 
Đ£ng Chánh Giác, cho các vÎ ÇŒ tº 
l§n, låi nghe viŒc nhân duyên Ç©i 
trÜ§c, và nghe chÜ PhÆt có sÙc thÀn 
thông Çåi t¿ tåi, ÇÜ®c chÜa tØng có, 
tâm thanh tÎnh h§n hª, bèn tØ ch‡ 
ngÒi ÇÙng dÆy, Ç‰n trÜ§c ÇÙc PhÆt, 
ÇÀu m¥t lÍ dÜ§i chân ÇÙc PhÆt, rÒi 
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ÇÙng qua m¶t bên, chiêm ngÜ«ng 
dung nhan cûa ÇÙc PhÆt, m¡t ch£ng 
tåm r©i mà nghï nhÜ vÀy : ñÙc Th‰ 
Tôn rÃt kÿ Ç¥c, làm nh»ng viŒc ít có, 
tùy thuÆn bao nhiêu chûng tánh th‰ 
gian, dùng phÜÖng tiŒn tri ki‰n mà vì 
h† thuy‰t pháp, cÙu v§t chúng sinh 
ra khÕi nh»ng ch‡ tham trÜ§c. 
Chúng con ª nÖi công ÇÙc cûa PhÆt, 
không l©i lë nào mà nói cho h‰t ÇÜ®c, 
chÌ có ÇÙc PhÆt Th‰ Tôn m§i bi‰t 
ÇÜ®c nguyŒn xÜa trong thâm tâm cûa 
chúng con. 

BÃy gi©, ÇÙc PhÆt bäo các vÎ Tÿ 
Kheo r¢ng ! Các ông có thÃy ông Phú 
Lâu Na Di ña La Ni Tº Çây chæng, ta 
thÜ©ng khen ông ta là ngÜ©i thuy‰t 
pháp giÕi bÆc nhÃt, cÛng thÜ©ng khen 
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ng®i ông ta tu Çû thÙ công ÇÙc, tinh 
tÃn siêng næng h¶ trì, tr® giúp tuyên 
dÜÖng pháp cûa ta, hay ª trong bÓn 
chúng khai thÎ giáo hóa, khi‰n cho 
m†i ngÜ©i ÇÜ®c l®i ích vui mØng, giäi 
thích ÇÀy Çû chánh pháp cûa PhÆt, 
khi‰n cho bÆc ÇÒng phåm hånh ÇÜ®c 
l®i ích rÃt l§n. Ngoài ÇÙc NhÜ Lai ra, 
ch£ng có ai biŒn luÆn b¢ng ông Phú 
Lâu Na. Các ông ch§ cho r¢ng, ông 
Phú Lâu Na chÌ h¶ trì tuyên dÜÖng 
pháp cûa ta thôi, mà trong quá khÙ, 
nÖi chín mÜÖi Ùc chÜ PhÆt, cÛng h¶ 
trì tuyên dÜÖng chánh pháp cûa chÜ 
PhÆt, trong hàng ngÜ©i nói pháp, ông 
Phú Lâu Na cÛng là bÆc nhÃt, và nÖi 
pháp không cûa các ÇÙc PhÆt nói, 
thÃu rõ thông Çåt, Ç¡c ÇÜ®c bÓn trí 
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vô ngåi, thÜ©ng hay suy xét kÏ lÜ«ng 
thanh tÎnh thuy‰t pháp ch£ng có nghi 
ho¥c, ÇÀy Çû sÙc thÀn thông cûa BÒ 
Tát, tùy theo th† mång, thÜ©ng tu 
phåm hånh. NgÜ©i ª Ç©i thuª các ÇÙc 
PhÆt kia, ÇŠu cho r¢ng ông thÆt là 
Thanh Væn, nhÜng ông Phú Lâu Na 
dùng phÜÖng tiŒn Çó, l®i ích vô lÜ®ng 
træm nghìn chúng sinh, và hóa Ç¶ sÓ 
ngÜ©i nhiŠu vô lÜ®ng A tæng kÿ, 
khi‰n cho h† trø nÖi quä vÎ Vô 
ThÜ®ng Chánh Đ£ng Chánh Giác. Vì 
tÎnh cõi PhÆt, mà thÜ©ng làm PhÆt s¿ 
giáo hóa chúng sinh. 

Các Tÿ Kheo ! Ông Phú Lâu Na ª 
nÖi bäy ÇÙc PhÆt, cÛng là ngÜ©i 
thuy‰t pháp bÆc nhÃt. Nay trong 
hàng ÇŒ tº cûa ta, cÛng là ngÜ©i 
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thuy‰t pháp bÆc nhÃt. NÖi các ÇÙc 
PhÆt vÎ lai trong HiŠn ki‰p, cÛng là 
ngÜ©i thuy‰t pháp bÆc nhÃt, ÇŠu h¶ 
trì tuyên dÜÖng PhÆt pháp.  

ñ©i vÎ lai, ông Phú Lâu Na cÛng 
h¶ trì tuyên dÜÖng pháp cûa vô lÜ®ng 
vô biên các ÇÙc PhÆt, giáo hóa l®i ích 
vô lÜ®ng chúng sinh, khi‰n cho h† trø 
nÖi quä vÎ Vô ThÜ®ng Chánh Đ£ng 
Chánh Giác. Vì tÎnh cõi PhÆt, nên 
thÜ©ng siêng næng tinh tÃn giáo hóa 
chúng sinh. DÀn dÀn ÇÀy Çû Çåo BÒ 
Tát, träi qua vô lÜ®ng A tæng kÿ ki‰p, 
së ª cõi này Ç¡c ÇÜ®c Vô ThÜ®ng 
Chánh Đ£ng Chánh Giác, hiŒu là 
Pháp Minh NhÜ Lai, Ứng Cúng,  
Chánh Bi‰n Tri, Minh Hånh Túc, 
ThiŒn ThŒ Th‰ Gian Giäi, Vô ThÜ®ng 
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Sï, ñiŠu Ng¿ TrÜ®ng Phu, Thiên 
Nhân SÜ, PhÆt, Th‰ Tôn. ñÙc PhÆt 
Çó, dùng ba ngàn Çåi thiên th‰ gi§i, 
nhiŠu nhÜ sÓ các sông H¢ng làm m¶t 
cõi PhÆt. ñÃt b¢ng bäy báu, m¥t ÇÃt 
b¢ng ph£ng nhÜ bàn tay, ch£ng có 
núi gò khe suÓi råch ngòi. ñài quán 
b¢ng bäy báu ÇÀy dÅy trong Çó. 
Cung ÇiŒn cûa chÜ Thiên ª gÀn nÖi 
hÜ không, tr©i ngÜ©i giao ti‰p nhau 
và thÃy ÇÜ®c nhau. Ch£ng có các 
ÇÜ©ng ác, cÛng ch£ng có các ngÜ©i 
n». TÃt cä chúng sinh ÇŠu hóa sinh 
ra, ch£ng có dâm døc, ÇÜ®c Çåi thÀn 
thông, thân phóng quang minh, bay 
Çi t¿ tåi, chí niŒm v»ng ch¡c, tinh tÃn 
trí huŒ, thäy ÇŠu màu vàng thÆt, ba 
mÜÖi hai tÜ§ng t¿ trang nghiêm. 
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Chúng sinh trong cõi nÜ§c Çó, thÜ©ng 
dùng hai thÙ æn uÓng, m¶t là dùng 
niŠm vui cûa pháp, thÙ hai là dùng 
niŠm vui cûa thiŠn ÇÎnh. Có vô lÜ®ng 
A tæng kÿ ngàn vån Ùc Na do tha các 
chúng BÒ Tát, ÇÜ®c Çåi thÀn thông, 
bÓn trí vô ngåi, khéo giáo hóa chúng 
sinh. Chúng hàng Thanh Væn dù tính 
toán cÛng không bi‰t ÇÜ®c sÓ lÜ®ng, 
ÇŠu ÇÜ®c ÇÀy Çû sáu thÀn thông ba 
minh và tám giäi thoát.  

Cõi nÜ§c ÇÙc PhÆt Çó, có vô 
lÜ®ng công ÇÙc trang nghiêm thành 
t¿u nhÜ th‰, ki‰p tên là Bäo Minh, 
cõi nÜ§c Çó tên là ThiŒn TÎnh, tu°i 
th† cûa ÇÙc PhÆt Çó, vô lÜ®ng A tæng 
kÿ ki‰p, pháp lÜu låi ª Ç©i rÃt lâu. 
Sau khi ÇÙc PhÆt diŒt Ç¶, tåo d¿ng 
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tháp b¢ng bäy báu, ÇÀy kh¡p cõi 
nÜ§c Çó. 
 BÃy gi©, ÇÙc Th‰ Tôn muÓn thuÆt 
låi nghïa này, bèn nói bài kệ rằng: 
 Các Tÿ Kheo lóng nghe 
 ñåo cûa PhÆt tº hành 
 Vì khéo h†c phÜÖng tiŒn 
 Không th‹ nghï bàn ÇÜ®c. 
 Bi‰t chúng Üa pháp nhÕ 
 Mà s® nÖi trí l§n 
 Cho nên các BÒ Tát 
 Làm Thanh Væn Duyên Giác. 
 Dùng vô sÓ phÜÖng tiŒn 
 ñ¶ các loài chúng sinh 
 T¿ nói là Thanh Væn 
 Cách PhÆt Çåo rÃt xa. 
 ñ¶ thoát vô lÜ®ng chúng 
 Thäy ÇŠu ÇÜ®c thành t¿u 
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 Tuy ti‹u thØa giäi Çãi 
 DÀn së khi‰n thành PhÆt. 
 Trong Än hånh BÒ Tát 
 Ngoài hiŒn là Thanh Væn 
 ´t muÓn nhàm sinh tº 
 ThÆt t¿ tÎnh cõi PhÆt. 
 ThÎ hiŒn có ba Ç¶c 
 Låi hiŒn tÜ§ng tà ki‰n 
 ñŒ tº ta nhÜ th‰ 
 PhÜÖng tiŒn Ç¶ chúng sinh. 
 N‰u ta nói ÇÀy Çû 
 Các thÙ viŒc hóa hiŒn 
 Chúng sinh nghe nhÜ th‰ 
 Tâm bèn sinh nghi ho¥c. 

Nay Phú Lâu Na Çây 
 NÖi ngàn Ùc PhÆt xÜa 
 Siêng tu BÒ Tát Çåo 
 Tuyên dÜÖng pháp chÜ PhÆt. 
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 Vì cÀu huŒ vô thÜ®ng 
 Nên nÖi ch‡ chÜ PhÆt 
 HiŒn ª trong ÇŒ tº 
 ña væn có trí huŒ. 
 Thuy‰t pháp vô sª úy 
 Hay khi‰n chúng hoan hÌ 
 ChÜa tØng có mŒt nh†c 
 ñ‹ tr® giúp PhÆt s¿. 
 ñã ÇÜ®c Çåi thÀn thông 
 ñû bÓn trí vô ngåi 
 Bi‰t các cæn l®i Ç¶n 
 ThÜ©ng nói pháp thanh tÎnh. 
 DiÍn xÜ§ng nghïa nhÜ th‰ 
 ñ¶ ngàn Ùc chúng sinh 
 Khi‰n trø pháp Çåi thØa 
 Mà t¿ tÎnh cõi PhÆt. 
 VÎ lai cÛng cúng dÜ©ng 
 Vô lÜ®ng vô sÓ PhÆt 
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 Tr® giúp tuyên chánh pháp 
 CÛng t¿ tÎnh cõi PhÆt. 
 ThÜ©ng dùng các phÜÖng tiŒn 
 Thuy‰t pháp vô sª úy 
 ñ¶ chúng không tính ÇÜ®c 
 Thành t¿u NhÃt thi‰t trí. 

Cúng dÜ©ng các NhÜ Lai 
 H¶ trì tång pháp bäo 
 Sau Çó ÇÜ®c thành PhÆt 
 HiŒu là PhÆt Pháp Minh. 
 NÜ§c Çó tên ThiŒn TÎnh 
 ñÃt Çai b¢ng bäy báu 
 Ki‰p tên là Bäo Minh 
 Chúng BÒ Tát rÃt nhiŠu. 
 Có Ç‰n vô lÜ®ng Ùc 
 ñŠu có Çåi thÀn thông 
 SÙc oai ÇÙc ÇÀy Çû 
 ñÀy dÅy trong nÜ§c Çó. 
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 Thanh Væn cÛng vô sÓ 
 Ba minh tám giäi thoát 
 ñÜ®c bÓn trí vô ngåi 
 Dùng h† Ç‹ làm Tæng. 
 Các chúng sinh nÜ§c Çó 
 ñŠu Çã Çoån dâm døc 
 ChÌ bi‰n hóa sinh ra 
 Thân Çû tÜ§ng trang nghiêm. 
 ˆn pháp hÌ thiŠn duyŒt 
 Càng ch£ng có nghï æn 
 Ch£ng có nh»ng ngÜ©i n» 
 CÛng ch£ng có ÇÜ©ng ác. 
 Tÿ Kheo Phú Lâu Na 
 Công ÇÙc ÇŠu viên mãn 
 Së ÇÜ®c tÎnh Ç¶ Çó 
 Chúng hiŠn Thánh rÃt Çông. 
 Vô lÜ®ng viŒc nhÜ th‰ 
 Nay ta chÌ lÜ®c nói. 
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BÃy gi©, m¶t nghìn hai træm vÎ A 
La Hán tâm t¿ tåi nghï nhÜ vÀy: 
Chúng ta vui mØng ÇÜ®c chÜa tØng 
có. N‰u ÇÜ®c ÇÙc Th‰ Tôn ÇŠu th† 
kš, nhÜ các vÎ ÇŒ tº l§n, thì sung 
sÜ§ng l¡m. ñÙc PhÆt bi‰t tâm suy 
nghï cûa các vÎ Çó, bèn nói v§i ngài 
Ma Ha Ca Di‰p r¢ng: M¶t nghìn hai 
træm vÎ A La Hán này, nay ta së lÀn 
lÜ®c th† kš quä vÎ Vô ThÜ®ng Chánh 
Đ£ng Chánh Giác. Ÿ trong chúng 
Çây, ÇŒ tº l§n cûa ta, Tÿ Kheo KiŠu 
TrÀn NhÜ së cúng dÜ©ng sáu vån hai 
nghìn Ùc ÇÙc PhÆt, sau Çó së ÇÜ®c 
thành PhÆt, hiŒu là Ph° Minh NhÜ 
Lai, Ứng Cúng, Chánh Bi‰n Tri, 
Minh Hånh Túc, ThiŒn ThŒ, Th‰ 
Gian Giäi, Vô ThÜ®ng Sï, ñiŠu Ng¿ 
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TrÜ®ng Phu, Thiên NhÖn SÜ, PhÆt, 
Th‰ Tôn. Næm træm vÎ A La Hán Çó, 
Ðu LÀu TÀn Loa Ca Di‰p, Già Gia 
Ca Di‰p, Na ñŠ Ca Di‰p, Ca LÜu ñà 
Di, Ðu ñà Di, A NÆu Lâu ñà, Ly Bà 
ña, Ki‰p Tân Na, Båc Câu La, Châu 
ñà, Sa Già ñà .v.v... ÇŠu së ÇÜ®c quä 
vÎ Vô ThÜ®ng Chánh Đ£ng Chánh 
Giác, ÇŠu ÇÒng m¶t danh hiŒu là Ph° 
Minh.  

BÃy gi©, ÇÙc Th‰ Tôn muÓn thuÆt 
låi nghïa này, bèn nói bài kệ rằng : 

Tÿ Kheo KiŠu TrÀn NhÜ 
 Së g¥p vô lÜ®ng PhÆt 
 Qua A tæng kÿ ki‰p 
 M§i thành ñ£ng Chánh Giác. 
 ThÜ©ng phóng Çåi quang minh 
 ñÀy Çû các thÀn thông 
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 Danh ÇÒn kh¡p mÜ©i phÜÖng 
 TÃt cä ÇŠu cung kính. 
 ThÜ©ng nói Çåo vô thÜ®ng 
 Nên hiŒu là Ph° Minh 
 Cõi nÜ§c Çó thanh tÎnh 
 BÒ Tát ÇŠu dÛng mãnh. 
 ñŠu lên lÀu các ÇËp 
 ñ‰n các nÜ§c mÜ©i phÜÖng 
 Dùng ÇÒ cúng vô thÜ®ng 
 Cúng dÜ©ng các ÇÙc PhÆt. 
 Cúng dÜ©ng nhÜ th‰ rÒi 
 Trong tâm rÃt hoan hÌ 
 ChÓc lát vŠ b°n quÓc 
 Có thÀn thông nhÜ th‰. 

PhÆt th† sáu vån ki‰p 
 Chánh pháp trø hÖn th† 
 TÜ®ng pháp låi hÖn chánh 
 Pháp diŒt tr©i ngÜ©i lo. 
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 Næm træm Tÿ Kheo này 
 LÀn lÜ®t së thành PhÆt 
 ñÒng hiŒu là Ph° Minh 
 LÀn lÜ®t th† kš nhau. 
 Sau khi ta diŒt Ç¶ 
 VÎ Çó së thành PhÆt 
 Th‰ gian PhÆt Çó Ç¶ 
 CÛng nhÜ ta ngày nay. 
 Cõi nÜ§c Çó nghiêm tÎnh 
 Và các sÙc thÀn thông 
 Chúng BÒ Tát Thanh Væn 
 Chánh pháp và tÜ®ng pháp. 
 Ki‰p th† mång bao nhiêu 
 ñŠu Çã nói ª trên 
 Ca Di‰p ông Çã bi‰t 
 Næm træm vÎ t¿ tåi. 
 Ngoài các chúng Thanh Væn 
 CÛng së låi nhÜ th‰ 
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 Ai ch£ng có ª Çây 
 Ông nên vì h† nói. 
 

BÃy gi©, næm træm vÎ A La Hán ª 
trÜ§c ÇÙc PhÆt ÇÜ®c th† kš rÒi, vui 
mØng h§n hª, bèn tØ ch‡ ngÒi ÇÙng 
dÆy, Ç‰n trÜ§c ÇÙc PhÆt, Çänh lÍ dÜ§i 
chân ÇÙc PhÆt, hÓi l‡i tự trách r¢ng: 
ñÙc Th‰ Tôn ! Chúng con thÜ©ng 
nghï nhÜ vÀy: T¿ cho r¢ng Çã ÇÜ®c 
diŒt Ç¶ rÓt ráo, nay m§i bi‰t là ngÜ©i 
ch£ng có trí huŒ. Tåi sao ? Vì chúng 
con Çáng ÇÜ®c trí huŒ cûa ÇÙc NhÜ 
Lai, mà t¿ cho r¢ng trí nhÕ là Çû.  

ñÙc Th‰ Tôn ! Ví nhÜ có ngÜ©i 
n†, Ç‰n nhà bån thân say rÜ®u mà 
n¢m, lúc Çó bån thân bÆn viŒc quan 
phäi Çi, bèn lÃy håt châu vô giá, bu¶c 
vào trong áo cûa gã say rÒi bÕ Çi. Gã 
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Çó tÌnh dÆy cÛng ch£ng bi‰t, Çi lang 
thang Ç‰n nÜ§c khác, vì æn m¥c nên 
g¡ng sÙc mà tìm cÀu rÃt là khÓn kh°, 
ÇÜ®c chút ít bèn cho là Çû. 

Th©i gian sau, ngÜ©i bån thân låi 
thÃy gã kia bèn nói r¢ng : Lå thay 
anh này ! Sao låi vì æn m¥c mà Ç‰n 
n‡i này. TrÜ§c kia, ta muÓn khi‰n 
cho anh ÇÜ®c an låc, tha hÒ th† 
hÜªng næm døc. Vào ngày tháng næm 
Çó, ta lÃy håt châu vô giá bu¶c vào 
trong áo cûa anh, mà Ç‰n bây gi© anh 
vÅn không bi‰t, Ç‹ phäi c¿c kh° lo 
buÒn tìm cÀu t¿ sÓng, rÃt là ngu si 
vÆy. Nay ông có th‹ dùng håt châu 
báu Çó, Ç°i lÃy nh»ng ÇÒ cÀn dùng, 
thì së ÇÜ®c nhÜ š, ch£ng còn thi‰u 
thÓn. PhÆt cÛng nhÜ th‰, khi làm BÒ 
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Tát thì giáo hóa chúng con, khi‰n cho 
phát tâm NhÃt thi‰t trí, mà chúng 
con bÕ quên không hay, không bi‰t. 
TÙc ÇÜ®c quä A La Hán, mà t¿ cho là 
Çã diŒt Ç¶. Kh° nh†c sinh sÓng ÇÜ®c 
ít cho là Çû, nguyện NhÃt thi‰t trí vÅn 
còn ch£ng mÃt.   
 Hôm nay ÇÙc Th‰ Tôn giác ng¶ 
chúng con, bèn bäo r¢ng: Này các Tÿ 
Kheo ! Ch‡ các ông ÇÜ®c ch£ng phäi 
rÓt ráo diŒt Ç¶. TØ lâu, ta Çã khi‰n 
cho các ông trÒng cæn lành cûa PhÆt, 
dùng phÜÖng tiŒn nên thÎ hiŒn tÜ§ng 
Ni‰t Bàn, mà các ông cho r¢ng thÆt 
ÇÜ®c diŒt Ç¶. 

ñÙc Th‰ Tôn ! Nay chúng con 
m§i bi‰t thÆt là BÒ Tát, ÇÜ®c th† kš 
Vô ThÜ®ng Chánh Đ£ng Chánh 
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Giác, nh© nhân duyên Çó, nên chúng 
con rÃt vui mØng ÇÜ®c chÜa tØng có.  

BÃy gi©, Ngài A Nhã KiŠu TrÀn 
NhÜ muÓn thuÆt låi nghïa này, bèn 
nói bài kệ rằng: 
  Chúng con nghe th† kš 
 Ti‰ng an °n vô thÜ®ng 
 Vui mØng chÜa tØng có 
 LÍ vô lÜ®ng trí PhÆt. 
 Nay ª trÜ§c Th‰ Tôn 
 T¿ sám hÓi l‡i lÀm 
 NÖi vô lÜ®ng PhÆt bäo 
 ñÜ®c chút phÀn Ni‰t Bàn. 
 NhÜ kÈ ngu vô trí 
 Bèn t¿ cho là Çû. 

Ví nhÜ gã bÀn cùng 
 ñi Ç‰n nhà bån thân 
 Nhà Çó rÃt giàu có 
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 Bày Çû c‡ tiŒc ngon. 
 LÃy châu báu vô giá 
 Bu¶c ch¥c vào trong áo 
 Yên l¥ng mà bÕ Çi 
 Gã n¢m ch£ng hay bi‰t. 
 Sau gã Çó thÙc dÆy 
 Lang thang Ç‰n nÜ§c khác 
 CÀu æn m¥c t¿ sÓng 
 Sinh sÓng rÃt khÓn kh°. 
 ñÜ®c ít cho là Çû 
 Càng không muÓn ÇÒ tÓt 
 Ch£ng bi‰t ª trong áo  
 Có châu báu vô giá. 

Bån thân cho håt châu 
 Sau g¥p låi gã nghèo 
 Kh° thi‰t trách gã rÒi 
 ChÌ cho ch‡ bu¶c châu. 
 Gã nghèo thÃy châu rÒi 
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 Trong tâm rÃt vui mØng 
 Giàu có các cûa cäi 
 Tha hÒ hÜªng næm døc. 
 Chúng con cÛng nhÜ th‰ 
 Th‰ Tôn tØ thuª xÜa 
 ThÜ©ng giáo hóa chúng con 
 Khi‰n trÒng nguyŒn vô thÜ®ng. 
 Vì chúng con vô trí 
 Ch£ng bi‰t cÛng ch£ng hay 
 ñÜ®c ít phÀn Ni‰t Bàn 
 Cho Çû ch£ng cÀu n»a. 
 Nay PhÆt giác ng¶ con 
 Nói ch£ng thÆt diŒt Ç¶ 

ñÜ®c PhÆt trí vô thÜ®ng 
 ñó m§i là thÆt diŒt. 
 Nay con nghe tØ PhÆt 
 Th† kš viŒc trang nghiêm 
 Và lÀn lÜ®c th† kš 
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 Kh¡p thân tâm vui mØng. 
 
 
 

----------



Kinh Diệu Pháp Liên Hoa                                                                   337 

 

 
 

kinh   
diŒu pháp liên hoa 

 

phÄm th† kš cho bÆc h»u h†c  
và vô h†c thÙ chín 

 

 BÃy gi©, Ngài A nan, La HÀu La 
nghï nhÜ vÀy: Chúng ta ai nÃy ÇŠu t¿ 
nghï r¢ng: N‰u ÇÜ®c ÇÙc PhÆt th† kš 
cho, thì ch£ng sung sÜ§ng l¡m sao ! 
Bèn tØ ch‡ ngÒi ÇÙng dÆy, Çi Ç‰n 
trÜ§c ÇÙc PhÆt, ÇÀu m¥t lÍ dÜ§i chân 
ÇÙc PhÆt, ÇŠu båch PhÆt r¢ng: ñÙc 
Th‰ Tôn ! Chúng con ª nÖi Çây cÛng 
Çáng có phÀn, chÌ có ÇÙc NhÜ Lai là 
ch‡ nÜÖng t¿a cûa chúng con, và 
chúng con là ch‡ thÃy bi‰t cûa hàng 
tr©i, ngÜ©i, A Tu La. A Nan thÜ©ng 



Kinh Diệu Pháp Liên Hoa                                                                   338 

 

làm thÎ giä, h¶ trì tång pháp, La HÀu 
La là con cûa ÇÙc PhÆt. N‰u ÇÜ®c 
thÃy ÇÙc PhÆt th† kš quä vÎ Vô 
ThÜ®ng Chánh Đ£ng Chánh Giác, thì 
nguyŒn cÀu cûa chúng con Çã ÇÀy Çû, 
nguyŒn v†ng cûa Çåi chúng cÛng viên 
mãn. 
 BÃy gi©, hai ngàn vÎ ÇŒ tº Thanh 
Væn h»u h†c và vô h†c, ÇŠu tØ ch‡ 
ngÒi ÇÙng dÆy, hª áo vai bên phäi, 
Ç‰n trÜ§c ÇÙc PhÆt, m¶t lòng ch¡p 
tay chiêm ngÜ«ng ÇÙc Th‰ Tôn, cÛng 
nhÜ ch‡ nguyŒn cÀu cûa A Nan và La 
HÀu La, rÒi ÇÙng qua m¶t bên. 
 BÃy gi©, ÇÙc PhÆt bäo A Nan 
r¢ng: Ông ª Ç©i vÎ lai së thành PhÆt, 
hiŒu là SÖn Häi TuŒ T¿ Tåi Thông 
VÜÖng NhÜ Lai, Ứng Cúng, Chánh 
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Bi‰n Tri, Minh Hånh Túc, ThiŒn 
ThŒ, Th‰ Gian Giäi, Vô ThÜ®ng Sï, 
ñiŠu Ng¿ TrÜ®ng Phu, Thiên Nhân 
SÜ, PhÆt, Th‰ Tôn. Së cúng dÜ©ng 
sáu mÜÖi hai Ùc các ÇÙc PhÆt, h¶ trì 
tång pháp, sau Çó së ÇÜ®c quä vÎ Vô 
ThÜ®ng Chánh Đ£ng Chánh Giác. 
Giáo hóa hai mÜÖi ngàn vån Ùc các vÎ 
BÒ Tát, nhiŠu nhÜ sÓ cát sông H¢ng, 
khi‰n cho thành t¿u Vô ThÜ®ng 
Chánh Đ£ng Chánh Giác. NÜ§c Çó 
tên là ThÜ©ng LÆp Th¡ng Phan, cõi 
Çó thanh tÎnh, ÇÃt b¢ng lÜu ly, ki‰p 
tên là DiŒu Âm Bi‰n Mãn. ñÙc PhÆt 
Çó, sÓng lâu vô lÜ®ng nghìn vån Ùc A 
tæng kÿ ki‰p. N‰u có ngÜ©i ª trong 
nghìn vån Ùc A tæng kÿ ki‰p, tính 
toán cÛng ch£ng bi‰t ÇÜ®c. Chánh 
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pháp lÜu låi ª Ç©i gÃp b¶i sÓ th† 
mång. TÜ®ng pháp lÜu låi ª Ç©i, låi 
gÃp b¶i chánh pháp. 
 A Nan ! ñÙc PhÆt SÖn Häi TuŒ 
T¿ Tåi Thông VÜÖng Çó, ÇÜ®c vô 
lÜ®ng ngàn vån Ùc các ÇÙc PhÆt NhÜ 
Lai, nhiŠu nhÜ sÓ cát sông H¢ng, 
trong mÜ©i phÜÖng ÇŠu khen ng®i, 
tán thán công ÇÙc.  

BÃy gi©, ÇÙc Th‰ Tôn muÓn thuÆt 
låi nghïa này, bèn nói bài kŒ rằng: 

Nay ta trong Tæng nói 
 A Nan ngÜ©i trì pháp 
 Së cúng dÜ©ng chÜ PhÆt 
 Sau së thành Chánh Giác. 
 HiŒu là PhÆt SÖn Häi 
 TuŒ T¿ Tåi Thông VÜÖng 
 Cõi nÜ§c Çó thanh tÎnh 
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 Tên ThÜ©ng LÆp Th¡ng Phan. 
 Giáo hóa các BÒ Tát 
 NhiŠu nhÜ cát sông H¢ng 
 PhÆt có oai ÇÙc l§n 
 Danh ÇÒn kh¡p mÜ©i phÜÖng. 
 SÓng lâu vô sÓ ki‰p 
 ThÜÖng xót Ç¶ chúng sinh 
 Chánh pháp b¶i tu°i th† 
 TÜ®ng pháp b¶i chánh pháp. 
 Vô sÓ các chúng sinh 
 NhiŠu nhÜ cát sông H¢ng 
 Ÿ trong PhÆt pháp Çó 
 TrÒng nhân duyên PhÆt Çåo. 
 

BÃy gi©, tám nghìn ngÜ©i m§i 
phát tâm BÒ Tát ª trong chúng h¶i, 
ÇŠu nghï nhÜ vÀy: Chúng ta còn chÜa 
nghe các vÎ Çåi BÒ Tát ÇÜ®c th† kš 
nhÜ th‰. Có nhân duyên gì, mà các 
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hàng Thanh Væn ÇÜ®c th† kš nhÜ 
th‰? 
 BÃy gi©, ÇÙc Th‰ Tôn bi‰t tâm 
niŒm cûa các vÎ BÒ Tát Çó, bèn nói 
r¢ng: Các thiŒn nam tº ! Ta và A 
Nan ª ch‡ ÇÙc PhÆt Không VÜÖng, 
cùng nhau phát tâm Vô ThÜ®ng 
Chánh Đ£ng Chánh Giác. A Nan 
thÜ©ng thích Ça væn, ta thÜ©ng siêng 
næng tinh tÃn, cho nên ta Çã s§m 
thành Vô ThÜ®ng Chánh Đ£ng 
Chánh Giác, còn A Nan h¶ trì pháp 
cûa ta, cÛng së h¶ trì tång pháp cûa 
các ÇÙc PhÆt ª Ç©i vÎ lai, giáo hóa 
thành t¿u các chúng BÒ Tát. Do b°n 
nguyŒn xÜa nhÜ th‰, nên hôm nay 
ÇÜ®c th† kš. A Nan ª trÜ§c ÇÙc PhÆt 
ÇÜ®c nghe ÇÙc PhÆt th† kš, và cõi 
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nÜ§c trang nghiêm, nguyŒn cÀu Çã 
ÇÀy Çû, trong tâm rÃt vui mØng ÇÜ®c 
chÜa tØng có, lÆp tÙc, nghï nh§ lại 
tång pháp cûa vô lÜ®ng nghìn vån Ùc 
các ÇÙc PhÆt trong quá khÙ, thông 
Çåt vô ngåi, nhÜ hôm nay Çã nghe, 
cÛng nh§ bi‰t nguyŒn xÜa.  

BÃy gi©, Ngài A Nan nói ra bài kệ 
r¢ng: 

Th‰ Tôn rÃt hi h»u 
 Khi‰n con nh§ quá khÙ 
 Vô lÜ®ng các PhÆt pháp 
 NhÜ pháp nay Çã nghe. 
 Nay con ch£ng còn nghi 
 An trø nÖi PhÆt Çåo 
 PhÜÖng tiŒn làm thÎ giä 
 H¶ trì các PhÆt pháp. 
 



Kinh Diệu Pháp Liên Hoa                                                                   344 

 

BÃy gi©, ÇÙc PhÆt bäo La HÀu La 
: Ông ª Ç©i vÎ lai së thành PhÆt, hiŒu 
là ñåo ThÃt Bäo Hoa NhÜ Lai, Ứng 
Cúng, Chánh Bi‰n Tri, Minh Hånh 
Túc, ThiŒn ThŒ Th‰ Gian Giäi, Vô 
ThÜ®ng Sï, ñiŠu Ng¿ TrÜ®ng Phu, 
Thiên NhÖn SÜ, PhÆt, Th‰ Tôn. Së 
cúng dÜ©ng các ÇÙc PhÆt NhÜ Lai, 
nhiŠu nhÜ sÓ håt bøi cûa mÜ©i th‰ 
gi§i. ThÜ©ng làm trÜªng tº cûa các 
ÇÙc PhÆt, giÓng nhÜ hôm nay vÆy.  

Cõi nÜ§c cûa ÇÙc PhÆt ñåo ThÃt 
Bäo Hoa Çó, rÃt trang nghiêm. SÓ 
ki‰p tu°i th†, giáo hóa ÇŒ tº, chánh 
pháp tÜ®ng pháp, cÛng giÓng nhÜ 
SÖn Häi TuŒ T¿ Tåi Thông VÜÖng 
NhÜ Lai không khác, cÛng làm 
trÜªng tº cho ÇÙc PhÆt Çó, sau Çó së 
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thành Vô ThÜ®ng Chánh Đ£ng 
Chánh Giác.  

BÃy gi©, ÇÙc Th‰ Tôn muÓn thuÆt 
låi nghïa này, bèn nói bài kŒ r¢ng: 

Khi ta làm thái tº 
 La HÀu làm trÜªng tº 
 Nay ta thành PhÆt Çåo 
 Th† pháp làm pháp tº. 
 Ÿ trong Ç©i vÎ lai 
 ThÃy vô lÜ®ng ÇÙc PhÆt 
 Làm trÜªng tº chÜ PhÆt 
 M¶t lòng cÀu PhÆt Çåo. 
 MÆt hånh cûa La HÀu 
 ChÌ ta m§i bi‰t ÇÜ®c 

Nay làm trÜªng tº ta 
 ThÎ hiŒn các chúng sinh. 
 Vô lÜ®ng Ùc nghìn vån 
 Công ÇÙc không th‹ lÜ©ng 
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 An trø nÖi PhÆt pháp 
 Vì cÀu Çåo vô thÜ®ng. 
 

BÃy gi©, ÇÙc Th‰ Tôn thÃy bÆc 
h»u h†c và vô h†c hai nghìn ngÜ©i, 
tâm š nhu hòa, thanh tÎnh v¡ng l¥ng, 
m¶t lòng nhìn ÇÙc PhÆt.  

ñÙc PhÆt bäo Ngài A Nan: Ông 
có thÃy bÆc hữu h†c và vô h†c hai 
nghìn ngÜ©i Çây chæng ?  

Då con Çã thÃy. 
Này A Nan ! Nh»ng ngÜ©i Çó, së 

cúng dÜ©ng các ÇÙc PhÆt NhÜ Lai, 
nhiŠu nhÜ sÓ håt bøi cûa næm mÜÖi 
th‰ gi§i, cung kính tôn tr†ng, h¶ trì 
tång pháp, sau Çó ÇÒng th©i së ÇÜ®c 
thành PhÆt, trong cõi nÜ§c mÜ©i 
phÜÖng, ÇŠu ÇÒng m¶t danh hiŒu là 
Bäo TÜ§ng NhÜ Lai, Ứng Cúng, 
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Chánh Bi‰n Tri, Minh Hånh Túc, 
ThiŒn ThŒ Th‰ Gian Giäi, Vô ThÜ®ng 
Sï, ñiŠu Ng¿ TrÜ®ng Phu, Thiên 
NhÖn SÜ, PhÆt, Th‰ Tôn. Tu°i th† 
m¶t ki‰p, cõi nÜ§c trang nghiêm, 
hàng Thanh Væn BÒ Tát, chánh pháp 
tÜ®ng pháp, thäy ÇŠu ÇÒng nhau.   

BÃy gi©, ÇÙc Th‰ Tôn muÓn thuÆt 
låi nghïa này, bèn nói bài kŒ r¢ng: 

Hai nghìn Thanh Væn này 
 Nay ª trÜ§c m¥t ta 
 Thäy ÇŠu ÇÜ®c th† kš 
 VÎ lai së thành PhÆt. 
 Cúng dÜ©ng các ÇÙc PhÆt 
 NhÜ Çã nói ª trên 
 H¶ trì các tång pháp 
 Sau së thành Chánh Giác. 
 Trong cõi nÜ§c mÜ©i phÜÖng 
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 ñŠu ÇÒng m¶t danh hiŒu 
 ñŠu cùng ngÒi Çåo tràng 
 ChÙng Ç¡c quä vô thÜ®ng. 
 ñÒng hiŒu là Bäo TÜ§ng 
 Cõi nÜ§c và ÇŒ tº 
 Chánh pháp v§i tÜ®ng pháp 
 ñŠu ÇÒng ch£ng khác biŒt. 
 ñŠu dùng các thÀn thông 
 ñ¶ chúng sinh mÜ©i phÜÖng 
 Danh ÇÒn kh¡p h‰t thäy 
 DÀn dÀn vào Ni‰t Bàn. 
 

BÃy gi©, bÆc h»u h†c và vô h†c 
hai nghìn ngÜ©i nghe ÇÙc PhÆt th† 
kš, ÇŠu vui mØng h§n hª, bèn nói kŒ 
r¢ng: 
 Th‰ Tôn Çèn huŒ sáng 
 Chúng con nghe th† kš 
 Tâm vui mØng tràn ÇÀy 
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 NhÜ ÇÜ®c rÜ§i cam lÒ. 
 

 
----------
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kinh   
diŒu pháp liên hoa 

 

phÄm pháp sÜ thÙ mÜ©i 
 

 BÃy gi©, ÇÙc Th‰ Tôn vì BÒ Tát 
DÜ®c VÜÖng, mà bäo tám vån ñåi Sï 
r¢ng: DÜ®c VÜÖng ! Ông thÃy Çó, 
trong Çåi chúng vô lÜ®ng chÜ Thiên, 
Long VÜÖng, Då Xoa, Càn Thát Bà, 
A Tu La, Ca Lâu La, KhÄn Na La, 
Ma HÀu La Già, ngÜ©i, và ch£ng phäi 
ngÜ©i, và hàng Tÿ Kheo, Tÿ Kheo ni, 
cÜ sï nam, cÜ sï n», kÈ cÀu Thanh 
Væn, kÈ cÀu Bích Chi PhÆt, kÈ cÀu 
PhÆt Çåo, các loài nhÜ th‰, ÇŠu ª 
trÜ§c PhÆt, nghe m¶t câu, m¶t bài kŒ 
Kinh Pháp Hoa, cho Ç‰n m¶t niŒm 
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tùy hÌ, ta ÇŠu th† kš cho h†, së ÇÜ®c 
quä vÎ Vô ThÜ®ng Chánh Đ£ng 
Chánh Giác. 
 ñÙc PhÆt bäo DÜ®c VÜÖng ! Låi 
n»a, sau khi NhÜ Lai diŒt Ç¶, n‰u có 
ngÜ©i nào, dù chÌ nghe ÇÜ®c m¶t câu, 
m¶t bài kŒ cûa Kinh Pháp Hoa, mà 
sinh m¶t niŒm tùy hÌ, thì ta cÛng th† 
kš Vô ThÜ®ng Chánh Đ£ng Chánh 
Giác cho ngÜ©i Çó. N‰u låi có ngÜ©i: 
Th† trì, Ç†c tøng, giäi thích, diÍn nói, 
biên chép Kinh DiŒu Pháp Liên Hoa, 
dù chÌ m¶t bài kŒ, mà ª nÖi kinh này, 
cung kính xem nhÜ PhÆt. Cúng 
dÜ©ng các thÙ hÜÖng hoa, anh låc, 
hÜÖng b¶t, hÜÖng xoa, hÜÖng ÇÓt, 
l†ng løa, tràng phan, y phøc, âm 
nhåc, cho Ç‰n ch¡p tay cung kính.  
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DÜ®c VÜÖng nên bi‰t ! Nh»ng 
ngÜ©i Çó, tÙc Çã tØng cúng dÜ©ng 
mÜ©i vån Ùc các ÇÙc PhÆt, ª ch‡ các 
ÇÙc PhÆt thành t¿u nguyŒn l§n, vì 
thÜÖng xót chúng sinh, nên sinh vào 
th‰ gian này. 
 DÜ®c VÜÖng ! N‰u có ngÜ©i hÕi: 
Nh»ng chúng sinh nào ª Ç©i vÎ lai së 
ÇÜ®c thành PhÆt ? Thì nên chÌ nh»ng 
ngÜ©i Çó ª Ç©i vÎ lai, tÃt së ÇÜ®c 
thành PhÆt. Tåi sao ? N‰u ngÜ©i 
thiŒn nam, ngÜ©i thiŒn n», th† trì Ç†c 
tøng giäi thích nói Kinh Pháp Hoa, 
dù chÌ m¶t câu, ho¥c dùng các thÙ: 
HÜÖng hoa, anh låc, hÜÖng b¶t, 
hÜÖng xoa, hÜÖng ÇÓt, l†ng løa, tràng 
phan, y phøc, âm nhåc, Ç‹ cúng 
dÜ©ng kinh quy‹n, ch¡p tay cung 
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kính, thì ngÜ©i Çó, là ch‡ Çáng chiêm 
ngÜ«ng tôn th© cûa tÃt cä th‰ gian, 
nên Çem ÇÒ cúng dÜ©ng NhÜ Lai, mà 
cúng dÜ©ng cho ngÜ©i Çó. Nên bi‰t 
ngÜ©i Çó là Çåi BÒ Tát, thành t¿u Vô 
ThÜ®ng Chánh Đ£ng Chánh Giác, 
thÜÖng xót chúng sinh mà nguyŒn 
sinh vào th‰ gian này, Ç‹ r¶ng nói 
phân biŒt Kinh DiŒu Pháp Liên Hoa, 
hà huÓng là ngÜ©i hay th† trì, và 
dùng các thÙ cúng dÜ©ng.  

DÜ®c VÜÖng ! Nên bi‰t ngÜ©i Çó, 
t¿ xä bÕ nghiŒp báo thanh tÎnh, sau 
khi ta diŒt Ç¶, vì thÜÖng xót chúng 
sinh, mà sinh vào Ç©i ác, Ç‹ r¶ng nói 
kinh này. Sau khi ta diŒt Ç¶, n‰u 
ngÜ©i thiŒn nam, ngÜ©i thiŒn n», hay 
riêng vì m¶t ngÜ©i nói Kinh Pháp 
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Hoa, cho dù m¶t câu, nên bi‰t ngÜ©i 
Çó, là sÙ giä cûa NhÜ Lai, ÇÜ®c NhÜ 
Lai sai khi‰n, làm viŒc cûa NhÜ Lai, 
hà huÓng ª trong Çåi chúng r¶ng vì 
ngÜ©i nói.  

DÜ®c VÜÖng ! N‰u có kÈ ác dùng 
tâm bÃt thiŒn, ª trong m¶t ki‰p hiŒn 
thân ª trÜ§c PhÆt, thÜ©ng hûy báng 
m¡ng chÜªi PhÆt, t¶i cûa ngÜ©i Çó 
còn nhË. N‰u có ngÜ©i, dùng l©i ác 
hûy báng m¡ng chÜªi ngÜ©i tåi gia, 
ho¥c xuÃt gia, Ç†c tøng Kinh Pháp 
Hoa, thì t¶i Çó n¥ng hÖn. 
 DÜ®c VÜÖng ! N‰u có ngÜ©i hay 
trì tøng Kinh Pháp Hoa, thì nên bi‰t 
ngÜ©i Çó, dùng s¿ trang nghiêm cûa 
PhÆt, mà t¿ trang nghiêm cho mình, 
tÙc ÇÜ®c mang vác trên vai cûa NhÜ 
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Lai, ngÜ©i Çó Ç‰n Çâu, ÇŠu nên hÜ§ng 
ngÜ©i Çó làm lÍ. M¶t lòng ch¡p tay, 
cung kính cúng dÜ©ng tôn tr†ng khen 
ng®i, dùng hÜÖng hoa, anh låc, hÜÖng 
b¶t, hÜÖng xoa, hÜÖng ÇÓt, l†ng løa, 
tràng phan, y phøc, c‡ tiŒc, tÃu các 
âm nhåc, đem ÇÒ tÓi thÜ®ng trong th‰ 
gian, Ç‹ cúng dÜ©ng ngÜ©i Çó. Nên 
dùng hoa báu cõi tr©i räi lên thân 
ngÜ©i Çó, vì ngÜ©i Çó là báu tø trên 
tr©i, nên cúng dÜ©ng nhÜ th‰. Tåi sao 
? Vì ngÜ©i Çó Üa thích thuy‰t pháp, 
khi‰n cho ngÜ©i nghe trong chÓc lát, 
liŠn ÇÜ®c rÓt ráo Vô ThÜ®ng Chánh 
Đ£ng Chánh Giác.  

BÃy gi©, ÇÙc Th‰ Tôn muÓn thuÆt 
låi nghïa này, bèn nói bài kŒ r¢ng: 

N‰u muÓn trø PhÆt Çåo 
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 Thành t¿u trí t¿ nhiên 
 Luôn siêng næng cúng dÜ©ng 
 NgÜ©i th† trì Pháp Hoa. 
 Có ngÜ©i muÓn mau ÇÜ®c 
 NhÃt thi‰t chûng trí huŒ 
 Nên th† trì kinh này 
 Và cúng dÜ©ng ngÜ©i trì. 

N‰u có ngÜ©i th† trì 
 Kinh DiŒu Pháp Liên Hoa 
 Đó là sÙ cûa PhÆt 
 ThÜÖng xót các chúng sinh. 
 Nh»ng ngÜ©i hay th† trì 
 Kinh DiŒu Pháp Liên Hoa 
 Xä bÕ cõi thanh tÎnh 
 ThÜÖng chúng sinh vào Ç©i. 
 Nên bi‰t ngÜ©i nhÜ th‰ 
 Ch‡ muÓn sinh t¿ tåi 
 Ở trong Ç©i ác này 
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 R¶ng nói pháp vô thÜ®ng. 
 Nên dùng hÜÖng hoa tr©i 
 Và y báu cõi tr©i 
 DiŒu báu tø trên tr©i 
 Cúng dÜ©ng ngÜ©i thuy‰t pháp. 

ñ©i ác sau ta diŒt 
 NgÜ©i hay trì kinh này 
 Nên ch¡p tay kính lÍ 
 NhÜ cúng dÜ©ng Th‰ Tôn. 
 Bày tiŒc ngon thÜ®ng hång 
 Và các thÙ y phøc 
 Cúng dÜ©ng PhÆt tº Çó 
 Mong ÇÜ®c chÓc lát nghe. 
 N‰u ngÜ©i ª Ç©i sau 
 Hay th† trì kinh này 
 Ta phái h† trong Ç©i 
 Làm viŒc cûa NhÜ Lai. 

N‰u ª trong m¶t ki‰p 
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 ThÜ©ng ôm lòng bÃt thiŒn 
 N°i giÆn mà m¡ng PhÆt 
 M¡c vô lÜ®ng t¶i n¥ng. 
 N‰u có ngÜ©i trì tøng 
 Kinh DiŒu Pháp Liên Hoa 
 ChÓc lát dùng l©i m¡ng 
 T¶i này låi hÖn kia. 

Có ngÜ©i cÀu PhÆt Çåo 
 Mà ª trong m¶t ki‰p 
 Ch¡p tay ª trÜ§c ta 
 Dùng vô sÓ kŒ khen. 
 Do vì khen ng®i PhÆt 
 ñÜ®c vô lÜ®ng công ÇÙc 
 Khen tÓt ngÜ©i trì kinh 
 PhÜ§c này låi hÖn kia. 

Trong tám vån Ùc ki‰p 
 Dùng s¡c thanh diŒu nhÃt 
 Cùng v§i hÜÖng vÎ xúc 
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 Cúng dÜ©ng ngÜ©i trì kinh. 
 Cúng dÜ©ng nhÜ th‰ rÒi 
 N‰u chÓc lát ÇÜ®c nghe 
 Thì nên t¿ vui mØng 
 Nay ta ÇÜ®c l®i l§n. 
 DÜ®c VÜÖng ! Nay bäo ông 
 Các kinh cûa ta nói 
 Mà ª trong các kinh 
 Pháp Hoa là bÆc nhÃt. 
 

BÃy gi©, ÇÙc PhÆt låi bäo Çåi BÒ 
Tát DÜ®c VÜÖng r¢ng: Kinh Çi‹n cûa 
ta nói vô lÜ®ng ngàn vån Ùc, Çã nói, 
nay nói và së nói, mà ª trong các kinh 
Çó, thì Kinh Pháp Hoa khó tin, khó 
hi‹u nhÃt. 
 DÜ®c VÜÖng ! Kinh này là tång bí 
y‰u cûa chÜ PhÆt, không th‹ phân 
chia v†ng trao cho ngÜ©i, là kinh 
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ÇÜ®c các ÇÙc PhÆt gi» gìn bäo h¶. TØ 
xÜa Ç‰n nay chÜa tØng bày nói, mà 
kinh này lúc NhÜ Lai còn hiŒn tåi, Çã 
có nhiŠu kÈ oán ghét, huÓng chi sau 
khi NhÜ Lai diŒt Ç¶.   

DÜ®c VÜÖng nên bi‰t ! Sau khi 
NhÜ Lai diŒt Ç¶, ai hay biên chép, th† 
trì, Ç†c tøng, cúng dÜ©ng, vì ngÜ©i 
khác nói b¶ kinh này, thì ÇÜ®c ÇÙc 
NhÜ Lai lÃy y trùm cho, låi ÇÜ®c các 
ÇÙc PhÆt ª phÜÖng khác h¶ niŒm cho, 
ngÜ©i Çó có sÙc tin l§n và sÙc chí 
nguyŒn, các sÙc cæn lành. Nên bi‰t 
ngÜ©i Çó, cùng v§i ÇÙc NhÜ Lai ª 
chung, ÇÜ®c ÇÙc NhÜ Lai lÃy tay r© 
ÇÀu ngÜ©i Çó. 
 DÜ®c VÜÖng ! BÃt cÙ nÖi chÓn 
nào, ho¥c có ngÜ©i nói, Ç†c tøng, biên 
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chép, ho¥c có quy‹n kinh này ª Çó, 
thì nên xây d¿ng tháp bäy báu cho 
thÆt cao r¶ng trang nghiêm, không 
cÀn an trí xá l®i n»a. Tåi sao ? Vì 
trong Çó Çã có toàn thân cûa NhÜ 
Lai. Tháp Çó nên dùng tÃt cä các hoa, 
hÜÖng, anh låc, l†ng løa, tràng phan, 
âm nhåc, ca xÜ§ng, cúng dÜ©ng, cung 
kính, tôn tr†ng, khen ng®i. N‰u có ai 
thÃy ÇÜ®c tháp này, mà lÍ bái cúng 
dÜ©ng, thì nên bi‰t nh»ng ngÜ©i Çó, 
ÇŠu gÀn Vô ThÜ®ng Chánh Đ£ng 
Chánh Giác. 
 DÜ®c VÜÖng ! Có nhiŠu ngÜ©i tåi 
gia, ho¥c xuÃt gia, th¿c hành BÒ Tát 
Çåo, n‰u không th‹ thÃy nghe ÇÜ®c 
ngÜ©i Ç†c tøng, biên chép, th† trì, 
cúng dÜ©ng Kinh Pháp Hoa này, thì 
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nên bi‰t ngÜ©i Çó, chÜa khéo hành BÒ 
Tát Çåo. N‰u có ngÜ©i nghe kinh Çi‹n 
này, thì m§i khéo th¿c hành BÒ Tát 
Çåo. N‰u có chúng sinh cÀu PhÆt Çåo, 
n‰u thÃy, ho¥c nghe ÇÜ®c Kinh Pháp 
Hoa này, ngÜ©i Çó nghe rÒi, tin hi‹u 
th† trì, nên bi‰t ngÜ©i Çó, gÀn quä vÎ 
Vô ThÜ®ng Chánh Đ£ng Chánh 
Giác. 
 DÜ®c VÜÖng ! Ví nhÜ có ngÜ©i 
khát nÜ§c, ª nÖi vùng cao nguyên Çào 
khoét tìm nÜ§c, thÃy ÇÃt còn khô, 
bi‰t nÜ§c còn xa, cÓ g¡ng Çào không 
ngØng, bèn thÃy ÇÃt Ü§t, dÀn dÀn Ç‰n 
bùn, tâm ngÜ©i Çó bi‰t ch¡c s¡p t§i 
nÜ§c. BÒ Tát cÛng låi nhÜ th‰, n‰u 
chÜa nghe, chÜa hi‹u, chÜa th‹ tu tÆp 
Kinh Pháp Hoa này, thì cách quä vÎ 
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Vô ThÜ®ng Chánh Đ£ng Chánh Giác 
còn xa. N‰u ÇÜ®c nghe hi‹u suy nghï 
tu tÆp, thì bi‰t ÇÜ®c gÀn quä vÎ Vô 
ThÜ®ng Chánh Đ£ng Chánh Giác. 
Tåi sao ? Vì tÃt cä BÒ Tát chÙng Vô 
ThÜ®ng Chánh Đ£ng Chánh Giác, 
ÇŠu thu¶c nÖi kinh này. Kinh này 
khai mª môn phÜÖng tiŒn, mª bày 
tÜ§ng chân thÆt. Tång Kinh Pháp 
Hoa này sâu xa v»ng ch¡c, ch£ng ai 
Ç‰n ÇÜ®c. Nay PhÆt vì giáo hóa thành 
t¿u BÒ Tát mà mª bày.  

DÜ®c VÜÖng ! N‰u có BÒ Tát 
nghe Kinh Pháp Hoa này, mà kinh 
hãi hoài nghi s® sŒt, thì nên bi‰t ngÜ©i 
Çó là BÒ Tát m§i phát tâm. N‰u hàng 
Thanh Væn nghe kinh này, mà kinh 
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hãi hoài nghi s® sŒt, thì nên bi‰t ngÜ©i 
Çó là kÈ tæng thÜ®ng mån. 
 DÜ®c VÜÖng ! N‰u có ngÜ©i thiŒn 
nam, ngÜ©i n» nào, sau khi NhÜ Lai 
diŒt Ç¶, muÓn vì bÓn chúng nói Kinh 
Pháp Hoa này, thì ngÜ©i thiŒn nam, 
thiŒn n» Çó, phäi vào nhà NhÜ Lai, 
m¥c y NhÜ Lai, ngÒi tòa NhÜ Lai, rÒi 
m§i nên vì bÓn chúng r¶ng nói kinh 
này.  
 Nhà NhÜ Lai là có tâm Çåi tØ bi 
ÇÓi v§i tÃt cä chúng sinh. Y NhÜ Lai 
là tâm nhu hòa nhÅn nhøc. Tòa NhÜ 
Lai là tÃt cä các pháp không. An trø 
ª trong Çó, rÒi sau Çó dùng tâm 
không giäi Çãi, mà vì các BÒ Tát và 
bÓn chúng, r¶ng nói Kinh Pháp Hoa 
này. 
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 DÜ®c VÜÖng ! Ta ª nÖi nÜ§c 
khác, sai ngÜ©i bi‰n hóa Ç‰n Ç‹ nghe 
pháp, và cÛng sai Tÿ Kheo, Tÿ Kheo 
ni, cÜ sï nam, cÜ sï n», Ç‰n nghe 
ngÜ©i Çó nói pháp. Nh»ng ngÜ©i bi‰n 
hóa Çó, nghe pháp tin nhÆn, tùy 
thuÆn ch£ng nghÎch. N‰u ngÜ©i nói 
pháp ª ch‡ v¡ng vÈ, thì ta r¶ng sai 
tr©i, rÒng, qu› thÀn, Càn Thát Bà, A 
Tu La, Ç‰n để nghe nói pháp. Tuy ta 
ª nÜ§c khác, nhÜng luôn luôn khi‰n 
cho ngÜ©i nói pháp, ÇÜ®c thÃy thân 
ta. N‰u ª nÖi kinh này, quên mÃt câu 
kinh væn, thì ta së vì ngÜ©i Çó nói, 
khi‰n cho ÇÜ®c ÇÀy Çû.  

BÃy gi©, ÇÙc Th‰ Tôn muÓn thuÆt 
låi nghïa này, bèn nói bài kệ r¢ng: 

MuÓn lìa s¿ giäi Çãi 
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 Hãy nên nghe kinh này 
 Kinh rÃt khó ÇÜ®c nghe 
 Tin nhÆn ÇÜ®c cÛng khó. 
 NhÜ ngÜ©i khát tìm nÜ§c 
 ñào khoét nÖi cao nguyên 
 Do thÃy ÇÃt còn khô 
 Bi‰t r¢ng nÜ§c còn xa 

DÀn thÃy ÇÃt bùn Ü§t 
 Bi‰t ch¡c ch¡n gÀn nÜ§c. 

DÜ®c VÜÖng ông nên bi‰t ! 
 TÃt cä nh»ng ngÜ©i Çó 
 Không nghe Kinh Pháp Hoa 
 Cách trí PhÆt rÃt xa. 
 N‰u nghe sâu kinh này 
 Ch¡c rõ pháp Thanh Væn 
 Là vua trong các kinh 
 Nghe rÒi suy gÅm kÏ. 
 Nên bi‰t nh»ng ngÜ©i Çó 
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 GÀn kŠ trí huŒ Phật. 
N‰u ngÜ©i nói Kinh này 

 Nên vào nhà NhÜ Lai 
 M¥c y cûa NhÜ Lai 
 NgÒi tòa cûa NhÜ Lai. 
 Trong chúng ch£ng s® sŒt 
 R¶ng vì phân biŒt nói 
 ñåi tØ bi làm nhà 
 Y nhu hòa nhÅn nhøc. 
 Các pháp không làm tòa 
 NÖi Çó vì nói pháp 
 N‰u khi nói Kinh này 
 Có ngÜ©i ác khÄu m¡ng. 
 NhÜ Çao gÆy gói Çá 
 Vì nh§ PhÆt nên nhÅn. 

Ta ngàn vån Ùc cõi 
 HiŒn thân tÎnh kiên cÓ 
 NÖi vô lÜ®ng Ùc ki‰p 
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 Vì chúng sinh nói pháp. 
 N‰u sau ta diŒt Ç¶ 
 NgÜ©i nói ÇÜ®c Kinh này 
 Ta sai hóa bÓn chúng 
 Tÿ Kheo Tÿ Kheo ni. 
 Và cÜ sï nam n»  

Cúng dÜ©ng pháp sÜ Çó 
 DÅn Çåo các chúng sinh 
 TÆp h®p khi‰n nghe pháp. 
 N‰u có kÈ ác håi 
 Dùng Çao gÆy ngói Çá 
 Thì ta sai hóa nhân 
 ñ‹ bäo h¶ ngÜ©i Çó. 

N‰u ngÜ©i Çó nói pháp 
 M¶t mình nÖi ch‡ v¡ng 
 V¡ng vÈ ch£ng ngÜ©i nghe 
 ñ†c tøng kinh Çi‹n này. 
 BÃy gi© ta së hiŒn 
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 Thân thanh tÎnh quang minh 
 N‰u quên mÃt chÜÖng câu 
 Vì nói khi‰n thông l®i. 
 N‰u ngÜ©i Çû ÇÙc hånh 
 Ho¥c vì bÓn chúng nói 
 NÖi v¡ng Ç†c tøng Kinh 
 ñŠu ÇÜ®c thÃy thân ta. 
 N‰u ngÜ©i nÖi ch‡ v¡ng 
 Ta sai tr©i long vÜÖng 
 Då Xoa qu› thÀn thäy 
 ñ‹ làm chúng nghe pháp. 
 NgÜ©i Çó thích nói pháp 
 Phân biŒt ch£ng quái ngåi 
 Vì chÜ PhÆt h¶ niŒm 
 Hay khi‰n Çåi chúng vui. 
 N‰u gÀn gÛi pháp sÜ 
 Mau ÇÜ®c BÒ Tát Çåo 
 Tùy thuÆn thÀy Çó h†c 
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 ñÜ®c thÃy H¢ng sa PhÆt. 
 
 

----------
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kinh   
diŒu pháp liên hoa 

 

phÄm thÃy bäo tháp  
thÙ mÜ©i m¶t 

 

BÃy gi©, ª trÜ§c ÇÙc PhÆt, có tháp 
bäy báu cao næm træm do tuÀn, bŠ 
ngang r¶ng hai træm næm mÜÖi do 
tuÀn, tØ dÜ§i ÇÃt v†t lên, trø ª trong 
hÜ không, Çû thÙ các báu vÆt nghiêm 
sÙc rÃt trang nghiêm. Có næm ngàn 
lan can, ngàn vån phòng Óc, vô sÓ 
tràng phan, dùng Ç‹ nghiêm sÙc, 
chu‡i báu rÛ xuÓng, hàng vån Ùc linh 
báu treo trên tháp, bÓn m¥t ÇŠu tÕa 
ra hÜÖng thÖm Ça ma la båt chiên 
Çàn, xông kh¡p th‰ gi§i. Các phan 
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l†ng ÇŠu dùng: Vàng, båc, lÜu ly, xa 
cØ, mã não, trân châu, mai khôi, bäy 
báu, h®p låi tåo thành, cao Ç‰n cung 
tr©i TÙ Thiên VÜÖng. Tr©i ñao L®i 
mÜa xuÓng hoa tr©i mån Çà la, Ç‹ 
cúng dÜ©ng bäo tháp. Ngoài ra, các 
tr©i, rÒng, Då Xoa, Càn Thát Bà, A 
Tu La, Ca Lâu La, KhÄn Na La, Ma 
HÀu La Già, ngÜ©i, ch£ng phäi ngÜ©i, 
cä thäy ngàn vån Ùc chúng, ÇŠu Çem 
tÃt cä hoa, hÜÖng, anh låc, phan l†ng, 
âm nhåc, cúng dÜ©ng bäo tháp, cung 
kính tôn tr†ng khen ng®i.  

BÃy gi©, trong bäo tháp vang ra 
âm thanh l§n khen r¢ng: Lành thay, 
lành thay ! Thích Ca Mâu Ni Th‰ 
Tôn, hay dùng Çåi trí huŒ bình Ç£ng, 
Ç‹ giáo hóa pháp cûa BÒ Tát, ÇÜ®c 
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PhÆt h¶ niŒm Kinh DiŒu Pháp Liên 
Hoa, mà vì Çåi chúng nói. NhÜ th‰, 
nhÜ th‰ ! Thích Ca Mâu Ni Th‰ Tôn, 
nhÜ l©i cûa Ngài nói, ÇŠu là chân 
thÆt. 

BÃy gi©, bÓn chúng ÇŠu thÃy bäo 
tháp l§n trø ª trong hÜ không, låi 
nghe trong tháp vang ra âm thanh, 
thäy ÇŠu ÇÜ®c pháp hÌ, lå chÜa tØng 
có, tØ ch‡ ngÒi ÇÙng dÆy, cung kính 
ch¡p tay, rÒi ÇÙng vŠ m¶t bên. 

BÃy gi©, có Çåi BÒ Tát tên là Đåi 
Nhåo Thuy‰t, bi‰t ÇÜ®c ch‡ nghi ng© 
ª trong tâm cûa tÃt cä th‰ gian tr©i, 
ngÜ©i, A Tu La, bèn båch ÇÙc PhÆt 
r¢ng: ñÙc Th‰ Tôn ! Vì nhân duyên 
gì, mà có bäo tháp này tØ dÜ§i ÇÃt 
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v†t lên, và ª trong Çó låi phát ra âm 
thanh ? 

BÃy gi©, ÇÙc PhÆt bäo BÒ Tát Đåi 
Nhåo Thuy‰t ! Trong bäo tháp này có 
toàn thân cûa NhÜ Lai, thuª quá khÙ 
vŠ phÜÖng Çông, qua vô lÜ®ng ngàn 
vån Ùc A tæng kÿ th‰ gi§i, có cõi nÜ§c 
tên là Bäo TÎnh. Trong cõi nÜ§c Çó, 
có ÇÙc PhÆt hiŒu là ña Bäo. ñÙc PhÆt 
Çó, khi hành BÒ Tát Çåo, có phát thŒ 
nguyŒn l§n r¢ng: N‰u ta thành PhÆt, 
sau khi diŒt Ç¶, trong cõi nÜ§c mÜ©i 
phÜÖng, nÖi nào có nói Kinh Pháp 
Hoa, thì tháp mi‰u cûa ta vì nghe 
Kinh này, mà v†t lên hiŒn ra ª trÜ§c, 
Ç‹ làm chÙng minh, khen ng®i nói: 
Lành thay ! 
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ĐÙc PhÆt Çó thành Çåo rÒi, khi 
diŒt Ç¶, ª trong Çåi chúng tr©i, ngÜ©i, 
bäo các Tÿ Kheo r¢ng: Sau khi ta 
diŒt Ç¶, ai muÓn cúng dÜ©ng toàn 
thân cûa ta, thì nên xây m¶t ngôi 
tháp l§n. PhÆt së dùng thÀn thông 
nguyŒn l¿c, kh¡p nÖi trong mÜ©i 
phÜÖng th‰ gi§i, n‰u ch‡ nào có nói 
Kinh Pháp Hoa, thì bäo tháp Çó ÇŠu 
v†t lên ª trÜ§c. Toàn thân ª trong 
bäo tháp khen ng®i nói: Lành thay, 
lành thay ! 

Đại Nhåo Thuy‰t ! Nay tháp cûa 
ÇÙc ña Bäo NhÜ Lai, vì nghe nói 
Kinh Pháp Hoa, nên tØ dÜ§i ÇÃt v†t 
lên, khen ng®i nói: Lành thay, lành 
thay ! 
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Bấy giờ, BÒ Tát ñåi Nhåo Thuy‰t 
nh© thÀn l¿c cûa NhÜ Lai, nên båch 
ÇÙc PhÆt r¢ng: ñÙc Th‰ Tôn ! Chúng 
con xin muÓn ÇÜ®c thÃy thân cûa ÇÙc 
PhÆt Çó.  

ñÙc PhÆt bäo Çåi BÒ Tát ñåi 
Nhåo Thuy‰t: ñÙc PhÆt ña Bäo Çó, 
có nguyŒn sâu n¥ng rằng: N‰u bäo 
tháp cûa ta, vì nghe Kinh Pháp Hoa, 
mà hiŒn ra ª trÜ§c các ÇÙc PhÆt. N‰u 
có bÓn chúng muÓn thÃy thân cûa ta, 
thì ÇÙc PhÆt Çó, phân thân các ÇÙc 
PhÆt thuy‰t pháp trong mÜ©i phÜÖng 
th‰ gi§i, phäi tø h‰t låi m¶t ch‡, sau 
Çó thân cûa ta m§i xuÃt hiŒn vÆy.  

ñåi Nhåo Thuy‰t ! Phân thân các 
ÇÙc PhÆt cûa ta, Çang thuy‰t pháp 
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trong mÜ©i phÜÖng th‰ gi§i, nay së tø 
låi h‰t. 

ñåi Nhåo Thuyết båch ÇÙc PhÆt 
r¢ng: ñÙc Th‰ Tôn ! Chúng con cÛng 
muÓn thÃy phân thân các ÇÙc PhÆt 
cûa ÇÙc Th‰ Tôn, Ç‹ lÍ låy cúng 
dÜ©ng. 

BÃy gi©, ÇÙc PhÆt phóng luÒng 
hào quang tr¡ng chi‰u phÜÖng Çông, 
næm træm vån Ùc Na do tha H¢ng hà 
sa cõi nÜ§c chÜ PhÆt, các cõi nÜ§c Çó, 
ÇŠu dùng pha lê làm ÇÃt, cây báu, y 
báu, dùng Ç‹ trang nghiêm. Có vô sÓ 
ngàn vån Ùc BÒ Tát ÇÀy kh¡p trong 
cõi nÜ§c Çó, màng báu, lÜ§i báu, 
giæng che kh¡p ª phía trên. Các ÇÙc 
PhÆt cõi nÜ§c Çó, dùng âm thanh l§n 
vi diŒu Ç‹ nói các pháp, và thÃy vô 
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lÜ®ng ngàn vån Ùc BÒ Tát, ÇÀy kh¡p 
các cõi nÜ§c, vì chúng sinh mà nói 
pháp. 
 PhÜÖng nam, tây, b¡c, tÙ duy 
thÜ®ng hå, ch‡ nào tÜ§ng hào quang 
tr¡ng chi‰u Ç‰n, cÛng låi nhÜ th‰. 

BÃy gi©, mÜ©i phÜÖng chÜ PhÆt 
ÇŠu nói v§i chúng BÒ Tát r¢ng: ThiŒn 
nam tº ! Hôm nay ta Ç‰n th‰ gi§i Ta 
Bà, ch‡ cûa ÇÙc PhÆt Thích Ca Mâu 
Ni, và cúng dÜ©ng bäo tháp cûa ÇÙc 
ña Bäo NhÜ Lai. 

BÃy gi©, th‰ gi§i Ta Bà lÆp tÙc 
bi‰n thành thanh tÎnh, ÇÃt b¢ng lÜu 
ly, cây báu trang nghiêm, dây b¢ng 
vàng giæng bày tám ngã ÇÜ©ng, 
ch£ng có các tø låc, thôn xóm, thành 
Ãp, bi‹n cä, sông ngòi, núi rØng, ao 
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ÇÀm. ñÓt hÜÖng báu l§n, dùng hoa 
mån Çà la räi kh¡p trên m¥t ÇÃt, låi 
dùng lÜ§i báu và màn løa giæng che, 
phía trên treo các linh báu, chÌ vang 
ra ª trong chúng h¶i, d©i các tr©i 
ngÜ©i Ç‹ ª cõi khác. 

BÃy gi©, các ÇÙc PhÆt, m‡i vÎ ÇŠu 
Çem theo m¶t vÎ Çåi BÒ Tát, dùng 
làm thÎ giä, Ç‰n th‰ gi§i Ta Bà, ÇŠu 
Ç‰n dÜ§i cây báu. M‡i cây báu cao 
næm træm do tuÀn, cành lá hoa quä 
thÙ l§p trang nghiêm. DÜ§i các cây 
báu, ÇŠu có toà sÜ tº cao næm do 
tuÀn, cÛng dùng các thÙ báu Ç‹ 
nghiêm sÙc.  

BÃy gi©, các ÇÙc PhÆt ÇŠu ngÒi 
ki‰t già trên tòa sÜ tº Çó, tri‹n 
chuy‹n nhÜ th‰ ÇÀy kh¡p ba ngàn Çåi 
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thiên th‰ gi§i, mà phân thân cûa ÇÙc 
PhÆt Thích Ca Mâu Ni trong m¶t 
phÜÖng, vÅn còn chÜa h‰t. 

BÃy gi©, ÇÙc PhÆt Thích Ca vì 
muÓn dung chÙa h‰t thäy phân thân 
các hóa PhÆt, nên tám phÜÖng kia, 
m‡i phÜÖng ÇŠu bi‰n ra hai træm vån 
Ùc Na do tha cõi nÜ§c, thäy ÇŠu 
thanh tÎnh, ch£ng có ÇÎa ngøc, ngã 
qu›, súc sinh, và A Tu La, låi d©i các 
tr©i ngÜ©i Ç‹ ª cõi khác.  

Nh»ng cõi nÜ§c bi‰n hóa ra, cÛng 
dùng lÜu ly làm ÇÃt, cây báu trang 
nghiêm. Cây cao næm træm do tuÀn, 
cành lá hoa quä, thÙ l§p trang 
nghiêm, dÜ§i cây ÇŠu có tòa báu sÜ 
tº, cao næm do tuÀn, Çû các thÙ báu 
dùng làm nghiêm sÙc. CÛng không có 
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bi‹n cä sông ngòi, và núi Møc chân 
lân Çà, núi ñåi møc chân lân Çà, núi 
Thi‰t vi, núi ñåi thi‰t vi, núi Tu di, 
các núi chúa .v.v... thäy ÇŠu làm m¶t 
cõi nÜ§c PhÆt, ÇÃt báu b¢ng ph£ng, 
các báu xen nhau làm màn giæng che 
kh¡p ª phía trên, låi treo các phan 
l†ng, ÇÓt hÜÖng báu l§n. Các hoa báu 
cõi tr©i räi kh¡p trên m¥t ÇÃt.  

ñÙc PhÆt Thích Ca Mâu Ni vì các 
ÇÙc PhÆt phân thân có ch‡ ngÒi, nên 
tám phÜÖng kia, m‡i phÜÖng låi bi‰n 
ra hai træm vån Ùc Na do tha cõi 
nÜ§c, thäy ÇŠu khi‰n cho thanh tÎnh, 
ch£ng có ÇÎa ngøc, ngå qu›, súc sinh 
và A Tu La. Låi d©i các tr©i ngÜ©i Ç‹ 
ª cõi khác. Nh»ng cõi nÜ§c bi‰n hóa 
ra, cÛng dùng lÜu ly làm ÇÃt, cây báu 
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trang nghiêm. Cây cao næm træm do 
tuÀn, cành lá hoa quä thÙ l§p trang 
nghiêm. DÜ§i cây ÇŠu có tòa báu sÜ 
tº, cao næm do tuÀn, cÛng dùng các 
thÙ báu nghiêm sÙc tÓt ÇËp. CÛng 
không có bi‹n cä sông ngòi, và núi 
Møc chân lân Çà, núi ñåi møc chân 
lân Çà, núi Thi‰t vi, núi ñåi thi‰t vi, 
núi Tu di, các núi chúa thäy, thông 
làm m¶t cõi PhÆt. ñÃt báu bằng 
ph£ng, các thÙ báu xen nhau làm 
thành màn, giæng che phû kh¡p ª 
phía trên, låi treo các phan l†ng, ÇÓt 
hÜÖng báu l§n, các thÙ hoa báu cõi 
tr©i räi ÇÀy kh¡p m¥t ÇÃt. 

BÃy gi©, các ÇÙc PhÆt phân thân 
cûa PhÆt Thích Ca Mâu Ni ª phÜÖng 
Çông, trong træm vån Ùc Na do tha 
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cõi nÜ§c, m‡i vÎ Çang thuy‰t pháp ª 
cõi Çó, ÇŠu tø tÆp låi. NhÜ th‰ lÀn 
lÜ®c các ÇÙc PhÆt trong mÜ©i 
phÜÖng, cÛng ÇŠu tø tÆp låi ngÒi ª tåi 
tám phÜÖng. 

BÃy gi©, tåi m‡i phÜÖng ÇŠu có 
bÓn træm vån Ùc Na do tha cõi nÜ§c, 
các ÇÙc PhÆt NhÜ Lai ÇŠu ÇÀy kh¡p 
trong Çó. 

BÃy gi©, các ÇÙc PhÆt ÇŠu ngÒi 
trên tòa sÜ tº dÜ§i cây báu, rÒi sai thÎ 
giä Ç‰n thÜa hÕi ÇÙc PhÆt Thích Ca, 
và ÇŠu ÇÜa cho m¶t bó hoa báu, mà 
d¥n dò r¢ng: ThiŒn nam tº ! NgÜÖi 
hãy Ç‰n núi Kÿ Xà QuÆt, ch‡ cûa 
PhÆt Thích Ca Mâu Ni, theo nhÜ l©i 
cûa ta nói r¢ng: ñÙc Th‰ Tôn ít bŒnh, 
ít kh° não, sÙc khÕe an vui chæng ! 
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Các chúng BÒ Tát Thanh Væn ÇŠu an 
°n chæng ! Dùng hoa báu này räi lên 
cúng dÜ©ng ÇÙc PhÆt, rÒi båch r¢ng: 
ñÙc PhÆt Çó cÛng muÓn mª bäo tháp 
này, các ÇÙc PhÆt sai sÙ Ç‰n cÛng låi 
nhÜ th‰. 

BÃy gi©, ÇÙc PhÆt Thích Ca Mâu 
Ni thÃy tÃt cä chÜ PhÆt phân thân, 
ÇŠu Çã tø låi, ÇŠu ngÒi trên tòa sÜ tº, 
ÇŠu nghe các ÇÙc PhÆt cùng muÓn 
mª bäo tháp. Bèn tØ tòa ÇÙng dÆy, 
trø ª trong hÜ không, tÃt cä bÓn 
chúng ÇŠu ÇÙng dÆy, ch¡p tay m¶t 
lòng nhìn PhÆt. 

BÃy gi©, ÇÙc PhÆt Thích Ca Mâu 
Ni dùng tay phäi, mª cºa tháp bäy 
báu vang ra âm thanh l§n, nhÜ tháo 
chÓt mª cºa thành l§n. 
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Bấy giờ, tÃt cä Çåi chúng trong 
pháp h¶i, ÇŠu thÃy ÇÙc ña Bäo NhÜ 
Lai, ngÒi trên tòa sÜ tº trong bäo 
tháp, toàn thân không tán hoåi, nhÜ 
nhÆp thiŠn ÇÎnh. Låi nghe ÇÙc ña 
Bäo NhÜ Lai nói: Lành thay, lành 
thay ! PhÆt Thích Ca Mâu Ni, xin hãy 
mau nói Kinh Pháp Hoa, ta vì nghe 
kinh này mà Ç‰n Çây. 

BÃy gi©, bÓn chúng thÃy PhÆt Çã 
diŒt Ç¶ trong quá khÙ, vô lÜ®ng ngàn 
vån Ùc ki‰p nói l©i nhÜ th‰, khen 
chÜa tØng có. ñåi chúng ÇŠu Çem hoa 
báu cõi tr©i, tø låi räi lên trên ÇÙc 
PhÆt ña Bäo, và PhÆt Thích Ca Mâu 
Ni. 
 BÃy gi©, ÇÙc PhÆt ña Bäo ª trong 
bäo tháp, chia nºa tòa ngÒi cho ÇÙc 
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PhÆt Thích Ca Mâu Ni mà nói r¢ng: 
PhÆt Thích Ca Mâu Ni, hãy lên ngÒi 
trên tòa này. TÙc th©i, PhÆt Thích Ca 
Mâu Ni vào trong bäo tháp Çó, ngÒi 
ki‰t già trên nºa tòa Çó. 

BÃy gi©, Çåi chúng thÃy hai ÇÙc 
NhÜ Lai ngÒi ki‰t già trên tòa sÜ tº 
trong tháp bäy báu, ai nÃy ÇŠu nghï: 
ñÙc PhÆt ngÒi quá cao xa, xin nguyŒn 
ÇÙc NhÜ Lai dùng sÙc thÀn thông, 
khi‰n cho tÃt cä chúng con ÇŠu Ç‰n 
trong hÜ không.  

TÙc th©i, ÇÙc PhÆt Thích Ca Mâu 
Ni dùng sÙc thÀn thông, ti‰p các Çåi 
chúng ÇŠu Ç‰n trong hÜ không, dùng 
âm thanh l§n bäo kh¡p bÓn chúng: 
Ai có th‹ ª cõi Ta Bà này, mà r¶ng 
nói Kinh DiŒu Pháp Liên Hoa, thì 
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nay chính là phäi th©i. NhÜ Lai 
ch£ng bao lâu n»a së vào Ni‰t Bàn, 
PhÆt muÓn Çem Kinh DiŒu Pháp Liên 
Hoa này, phó chúc cho m†i ngÜ©i. 

BÃy gi©, ÇÙc Th‰ Tôn muÓn thuÆt 
låi nghïa này, bèn nói bài kệ r¢ng: 
 Thánh chúa Th‰ Tôn 
 Tuy diŒt Ç¶ lâu 
 Ÿ trong bäo tháp 
 Còn vì pháp Ç‰n. 
 Các ngÜÖi th‰ nào 
 Ch£ng siêng vì pháp ! 

PhÆt Çó diŒt Ç¶ 
 Vô lÜ®ng sÓ ki‰p 
 Kh¡p nÖi nghe pháp 
 Vì khó ÇÜ®c g¥p. 
 NguyŒn xÜa PhÆt Çó 
 Sau khi ta diŒt 
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 Đ‰n kh¡p m†i nÖi 
 ThÜ©ng vì nghe pháp. 

Ta lại phân thân 
 Vô lÜ®ng chÜ PhÆt 
 NhÜ cát sông H¢ng 
 Đ‰n muÓn nghe pháp. 
 Và thÃy Đa Bäo 
 NhÜ Lai diŒt Ç¶ 
 ĐŠu bÕ cõi nÜ§c 
 Và chúng ÇŒ tº. 
 Tr©i ngÜ©i rÒng thÀn 
 Các s¿ cúng dÜ©ng 
 Khi‰n pháp trø lâu 
 Nên Ç‰n nÖi này. 

Vì chÜ PhÆt ngÒi 
 Mà dùng thÀn thông 
 D©i vô lÜ®ng chúng 
 Khi‰n nÜ§c thanh tÎnh. 
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 M‡i m‡i vÎ PhÆt 
 Đ‰n dÜ§i cây báu 
 NhÜ ÇÃt thanh tÎnh 
 Hoa sen trang nghiêm. 

PhÆt ngÒi ª trên 
 Tòa báu sÜ tº 
 DÜ§i các cây báu 
 Quang minh nghiêm sÙc. 
 NhÜ trong Çêm tÓi 
 ñÓt ÇuÓt lºa l§n. 

Thân tÕa hÜÖng thÖm 
 Kh¡p mÜ©i phÜÖng cõi. 
 Chúng sinh ngºi ÇÜ®c 
 Thäy ÇŠu vui mØng 
 Ví nhÜ gió l§n 
 Th°i nhánh cây nhÕ. 
 Do phÜÖng tiŒn Çó 
 Khi‰n pháp trø lâu. 
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Bäo các Çåi chúng: 
 Ta diŒt Ç¶ rÒi. 
 Ai hay th† trì 
 ñ†c nói kinh này 
 Nay ª trÜ§c PhÆt 
 T¿ phát thŒ nguyŒn. 

PhÆt ña Bäo Çó 
 Tuy diŒt Ç¶ lâu. 
 Nh© thŒ nguyŒn l§n 
 Mà sÜ tº hÓng 
 ña Bäo NhÜ Lai 
 Cùng v§i thân ta. 
 Tø tÆp hóa PhÆt 
 Së bi‰t š Çó. 

Các PhÆt tº thäy 
 Ai hay h¶ pháp. 
 Nên phát nguyŒn l§n 
 Khi‰n pháp trø lâu 
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 Có ngÜ©i h¶ trì 
 Kinh Pháp Hoa này. 
 TÙc là cúng dÜ©ng 
 Ta và Đa Bäo. 

PhÆt ña Bäo Çó 
 Trø trong bäo tháp. 
 ThÜ©ng du mÜ©i phÜÖng 
 ñ‹ vì kinh này 
 CÛng låi cúng dÜ©ng 
 Các hóa PhÆt Ç‰n. 
 Trang nghiêm quang sÙc 
 TÃt cä th‰ gi§i 
 N‰u nói kinh này 
 TÙc là thÃy ta. 
 ña Bäo NhÜ Lai 
 Và các hóa PhÆt. 

Các thiŒn nam tº ! 
 Hãy suy nghï kÏ. 
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 ñây là viŒc khó 
 Nên phát nguyŒn l§n 
 Các kinh Çi‹n khác 
 SÓ nhÜ H¢ng sa. 
 Tuy nói rÃt nhiŠu 
 ChÜa phäi là khó. 

N‰u cÀm Tu Di  
 Ném qua phÜÖng khác. 
 Vô sÓ cõi PhÆt 
 CÛng chÜa phäi khó 
 N‰u dùng chân tay 
 ñ¶ng cõi Çåi thiên. 
 Ném xa cõi khác 
 CÛng chÜa phäi khó. 

N‰u ÇÙng trên tr©i 
 Vì chúng diÍn nói. 
 Vô lÜ®ng kinh khác 
 CÛng chÜa phäi khó 
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 N‰u PhÆt diŒt Ç¶ 
 Ở trong Ç©i khác. 
 Hay nói kinh này 
 ñó m§i là khó. 

N‰u nhÜ có ngÜ©i 
 Tay cÀm hÜ không. 
 Dùng Ç‹ du hành 
 CÛng chÜa phäi khó 
 Sau ta diŒt Ç¶ 
 N‰u t¿ biên trì. 
 Ho¥c khi‰n ngÜ©i biên 
 ñó m§i là khó. 

N‰u dùng Çåi ÇÎa 
 ñ‹ lên bàn chân. 
 Thæng lên Phåm Thiên 
 CÛng chÜa phäi khó 

Sau PhÆt diŒt Ç¶ 
Ở trong Ç©i ác. 
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Tåm Ç†c kinh này 
ñó m§i là khó. 
N‰u nhÜ ki‰p thiêu 
Gánh vác cÕ khô. 

 Vào trong không cháy 
 CÛng chÜa phäi khó 
 Sau ta diŒt Ç¶ 
 N‰u trì kinh này. 
 Vì m¶t ngÜ©i nói 
 Thì m§i là khó. 

N‰u trì tám vån 
 BÓn ngàn tång pháp. 
 MÜ©i hai b¶ kinh 
 Vì ngÜ©i diÍn nói 
 Khi‰n các ngÜ©i nghe 
 ñÜ®c sáu thÀn thông. 
 Tuy ÇÜ®c nhÜ th‰ 
 CÛng chÜa phäi khó 
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 Sau ta diŒt Ç¶ 
 Nghe th† kinh này. 
 HÕi nghïa trong kinh 
 ñó m§i là khó. 

N‰u ngÜ©i nói pháp 
 Khi‰n ngàn vån Ùc. 
 Vô lÜ®ng vô sÓ 
 H¢ng sa chúng sinh 
 ñÜ®c A la hán 
 ñû sáu thÀn thông. 
 Tuy có l®i ích 
 CÛng chÜa phäi khó 
 Sau ta diŒt Ç¶ 
 N‰u hay phøng trì. 
 Kinh Pháp Hoa này 
 ñó m§i là khó. 

Ta vì PhÆt Çåo 
 Trong vô lÜ®ng cõi 
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 TØ xÜa Ç‰n nay 
 R¶ng nói các kinh. 
 Mà ª trong Çó 
 Kinh này bÆc nhÃt 
 N‰u ngÜ©i hay trì 

TÙc là thân PhÆt. 
Các thiŒn nam tº ! 

 Sau ta diŒt Ç¶ 
 Ai hay th† trì 
 ñ†c tøng kinh này. 
 Nay ª trÜ§c PhÆt 
 T¿ nói l©i thŠ. 

Kinh này khó trì 
 N‰u ai tåm trì. 
 Ta rÃt hoan hÌ 
 ChÜ PhÆt cÛng th‰ 
 Nh»ng ngÜ©i nhÜ th‰ 
 ñÜ®c PhÆt khen ng®i. 
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 ñó là dÛng mãnh 
 ñó là tinh tÃn 
 ñó g†i trì gi§i 
 NgÜ©i hành ÇÀu Çà. 
 Thì mau Ç¡c ÇÜ®c 
 PhÆt Çåo vô thÜ®ng. 

Hay ª Ç©i sau 
 ñ†c trì kinh này. 
 ñó thÆt PhÆt tº 
 Ÿ thuÀn ÇÃt lành 
 Sau PhÆt diŒt Ç¶ 
 Hay giäi nghïa kinh. 
 Các tr©i ngÜ©i Çó 
 Là m¡t th‰ gian 
 Ÿ Ç©i s® hãi 
 Nói trong chÓc lát. 
 TÃt cä tr©i ngÜ©i 
 ñŠu nên cúng dÜ©ng. 
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kinh   

diŒu pháp liên hoa 
 

phÄm ÇŠ bà Çåt Ça  
thÙ mÜ©i hai 

 

BÃy gi©, PhÆt bäo các vÎ BÒ Tát 
và tr©i ngÜ©i bÓn chúng: Ta ª trong 
vô lÜ®ng ki‰p quá khÙ, cÀu Kinh 
Pháp Hoa ch£ng khi nào lÜ©i mÕi. Ÿ 
trong nhiŠu ki‰p thÜ©ng làm vua, 
phát nguyŒn cÀu vô thÜ®ng bÒ ÇŠ, 
tâm ch£ng thÓi chuy‹n, vì muÓn ÇÀy 
Çû sáu Ba La MÆt, tâm ch£ng xan 
tham, nên siêng th¿c hành bÓ thí: Voi 
ng¿a bäy báu, ÇÃt nÜ§c v® con, nô tì 
tôi t§, ÇÀu m¡t tûy não, thân thÎt tay 
chân, ch£ng ti‰c thân mång.  



Kinh Diệu Pháp Liên Hoa                                                                   399 

 

Thuª Çó, nhân dân sÓng lâu vô 
lÜ®ng. Vì cÀu pháp mà xä bÕ ngôi 
vua, giao phó låi cho thái tº, Çánh 
trÓng tuyên cáo, cÀu pháp kh¡p bÓn 
phÜÖng r¢ng: Ai có th‹ vì ta nói pháp 
Çåi thØa, thì ta së suÓt Ç©i hÀu hå 
cung phøng ngÜ©i Çó. 
 BÃy gi©, có vÎ Tiên nhân Ç‰n båch 
v§i vua r¢ng: Ta có pháp Çåi thØa tên 
là Kinh DiŒu Pháp Liên Hoa. N‰u 
không làm trái š cûa ta, thì ta së vì 
nhà ngÜÖi mà nói. Vua nghe vÎ Tiên 
nói rÃt vui mØng h§n hª, bèn Çi theo 
vÎ Tiên nhân, cung phøng hái quä, 
gánh nÜ§c, nh¥t cûi, nÃu cÖm, cho 
Ç‰n dùng thân mà làm giÜ©ng tòa, 
thân tâm ch£ng bi‰t mŒt mÕi, phøng 
s¿ nhÜ th‰ träi qua m¶t ngàn næm, vì 
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cÀu pháp nên siêng næng cung cÃp 
hÀu hå, khi‰n cho vÎ Tiên nhân ch£ng 
thi‰u thÓn gì cä.  

BÃy gi©, ÇÙc Th‰ Tôn muÓn thuÆt 
låi nghïa này, bèn nói bài kŒ r¢ng: 

 

Ta nh§ ki‰p quá khÙ 
 Vì cÀu pháp Çåi thØa 
 Tuy làm vua trong Ç©i 
 Ch£ng tham vui næm døc. 
 ñánh trÓng kh¡p bÓn phÜÖng 
 Ai có pháp Çåi thØa 
 N‰u vì ta giäi nói 
 Ta së làm tôi t§. 
 Bèn có tiên A TÜ 
 ñ‰n båch v§i vua r¢ng: 
 Ta có pháp vi diŒu 
 Hi‰m có ª trong Ç©i. 
 N‰u mà tu hành ÇÜ®c 
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 Ta së vì ngÜÖi nói. 
Khi vua nghe Tiên nói 

 Trong tâm rÃt vui mØng. 
 LÆp tÙc theo Tiên nhân 
 Cung cÃp thÙ cÀn dùng 
 Nh¥t cûi và hái quä 
 Theo l©i cung kính dâng. 
 Vì muÓn cÀu diŒu pháp 
 Thân tâm ch£ng mŒt mÕi 
 Kh¡p vì các chúng sinh 
 Siêng cÀu pháp Çåi thØa. 
 CÛng ch£ng vì thân mình 
 Và cÀu vui næm døc 
 Nên làm Çåi quÓc vÜÖng 
 Siêng cÀu ÇÜ®c pháp này. 
 CuÓi cùng ÇÜ®c thành PhÆt 

Nên nay vì ông nói. 
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PhÆt bäo các Tÿ Kheo ! Ông vua 
thuª Çó chính là thân ta, còn vÎ Tiên 
Çó, nay là ñŠ Bà ñåt ña vÆy. Do 
thiŒn tri thÙc ñŠ Bà ñåt ña, mà 
khi‰n cho ta ÇÀy Çû sáu Ba La MÆt, 
tØ bi hÌ xä, ba mÜÖi hai tÜ§ng, tám 
mÜÖi vÈ ÇËp, ÇÜ®c thân màu vàng tía, 
mÜ©i l¿c, bÓn vô sª úy, bÓn pháp 
nhi‰p, mÜ©i tám pháp bÃt c¶ng, thÀn 
thông, thành ñ£ng Chánh Giác, r¶ng 
Ç¶ chúng sinh, ÇŠu do thiŒn tri thÙc 
ñŠ Bà ñåt ña vÆy. 

ñÙc PhÆt låi bäo bÓn chúng: ñŠ 
Bà ñåt ña qua vô lÜ®ng ki‰p sau này, 
së ÇÜ®c thành PhÆt, hiŒu là Thiên 
VÜÖng NhÜ Lai, Ứng Cúng, Chánh 
Bi‰n Tri, Minh Hånh Túc, ThiŒn ThŒ 
Th‰ Gian Giäi, Vô ThÜ®ng Sï, ñiŠu 
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Ng¿ TrÜ®ng Phu, Thiên Nhân SÜ, 
PhÆt, Th‰ Tôn. Th‰ gi§i tên là Thiên 
ñåo. PhÆt Thiên VÜÖng Çó, sÓng lâu 
ª Ç©i hai mÜÖi trung ki‰p. R¶ng vì 
chúng sinh diÍn nói diŒu pháp. 
Chúng sinh nhiŠu nhÜ sÓ cát sông 
H¢ng, ÇŠu Ç¡c ÇÜ®c quä A La Hán. 
Vô lÜ®ng chúng sinh phát tâm Duyên 
Giác, nhiŠu chúng sinh nhÜ sÓ cát 
sông H¢ng, phát tâm vô thÜ®ng Çåo, 
ÇÜ®c vô sinh nhÅn, cho Ç‰n bÃt thÓi 
chuy‹n.  

Sau khi PhÆt Thiên VÜÖng Çó vào 
Ni‰t Bàn, chánh pháp lÜu låi ª Ç©i 
hai mÜÖi trung ki‰p. Toàn thân xá l®i 
ÇÜ®c tåo d¿ng tháp b¢ng bäy báu, 
cao sáu mÜÖi do tuÀn, bŠ ngang r¶ng 
bÓn mÜÖi do tuÀn. ChÜ Thiên nhân 
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dân ÇŠu dùng các thÙ: Hoa, hÜÖng 
b¶t, hÜÖng ÇÓt, hÜÖng xoa, y phøc, 
anh låc, tràng phan, l†ng báu, âm 
nhåc, ca xÜ§ng, lÍ bái cúng dÜ©ng 
tháp báu. Vô lÜ®ng chúng sinh ÇÜ®c 
quä A La Hán, vô lÜ®ng chúng sinh 
ng¶ Bích Chi PhÆt, có nhiŠu chúng 
sinh không th‹ nghï bàn phát bÒ ÇŠ 
tâm, Ç‰n quä vÎ bÃt thÓi chuy‹n. 

ñÙc PhÆt bäo các Tÿ Kheo ! 
Trong Ç©i vÎ lai, n‰u có ngÜ©i thiŒn 
nam, ngÜ©i thiŒn n» nào, nghe Kinh 
Pháp Hoa PhÄm ñŠ Bà ñåt ña, mà 
tâm tin kính thanh tÎnh, ch£ng sinh 
tâm nghi ho¥c, thì ch£ng Ç†a vào ÇÎa 
ngøc, ngå qu›, súc sinh, ÇÜ®c sinh ª 
trÜ§c mÜ©i phÜÖng chÜ PhÆt, ch‡ 
ÇÜ®c sinh vŠ thÜ©ng nghe Kinh này. 
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N‰u sinh trong loài ngÜ©i, trên tr©i, 
thì ÇÜ®c hÜªng s¿ vui thù th¡ng vi 
diŒu. N‰u sinh ª trÜ§c chÜ PhÆt, thì 
ÇÜ®c hoa sen hóa sinh. 

Lúc Çó, phÜÖng dÜ§i ÇÙc ña Bäo 
Th‰ Tôn, có vÎ BÒ Tát Çi theo tên là 
Trí Tích, båch ÇÙc PhÆt ña Bäo Ç‹ 
trª vŠ b°n quÓc, thì ÇÙc PhÆt Thích 
Ca Mâu Ni bäo BÒ Tát Trí Tích 
r¢ng: ThiŒn nam tº ! Hãy Ç®i chÓc 
lát, së có BÒ Tát tên là Væn Thù SÜ 
L®i, có th‹ g¥p nhau luÆn bàn vŠ diŒu 
pháp, rÒi hãy trª vŠ b°n quÓc.  

Lúc Çó, BÒ Tát Væn Thù SÜ L®i 
ngÒi trên hoa sen báu ngàn cánh, l§n 
nhÜ bánh xe, nh»ng BÒ Tát cùng Ç‰n, 
cÛng ngÒi trên hoa sen báu. TØ bi‹n 
Long cung Ta KiŒt La, t¿ nhiên v†t 
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ra trø ª trong hÜ không, Çi th£ng Ç‰n 
núi Linh ThÙu. TØ hoa sen bÜ§c 
xuÓng, Ç‰n ª trÜ§c PhÆt, ÇÀu m¥t 
kính lÍ dÜ§i chân hai vÎ Th‰ Tôn, làm 
lÍ xong rÒi, Ç‰n ch‡ BÒ Tát Trí Tích 
cùng nhau thæm hÕi, bèn ngÒi qua 
m¶t bên.  

BÒ Tát Trí Tích hÕi BÒ Tát Væn 
Thù SÜ L®i r¢ng: Ngài Ç‰n Long 
cung giáo hóa chúng sinh, sÓ ÇÜ®c 
bao nhiêu ?  

BÒ Tát Væn Thù SÜ L®i nói: SÓ 
nhiŠu vô lÜ®ng, không th‹ tính k‹, 
ch£ng phäi miŒng nói ÇÜ®c, ch£ng 
phäi tâm Ço lÜ©ng ÇÜ®c, hãy Ç®i chÓc 
lát t¿ nhiên së bi‰t.  

Nói chÜa dÙt l©i, thì có vô sÓ BÒ 
Tát ngÒi trên hoa sen báu, tØ dÜ§i 
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bi‹n v†t lên, Ç‰n núi Linh ThÙu, trø 
ª trong hÜ không. Các vÎ BÒ Tát Çó, 
ÇŠu do BÒ Tát Væn Thù SÜ L®i hóa 
Ç¶, Çû hånh BÒ Tát, ÇŠu cùng Çàm 
luÆn nói sáu Ba La MÆt. H† vÓn là 
hàng Thanh Væn, ª trong hÜ không 
nói hånh Thanh Væn, nay ÇŠu tu 
hành nghïa không cûa Çåi thØa. BÒ 
Tát Væn Thù SÜ L®i nói v§i BÒ Tát 
Trí Tích r¢ng: ViŒc giáo hóa ª trong 
bi‹n là nhÜ th‰.  

BÃy gi©, BÒ Tát Trí Tích dùng kŒ 
Ç‹ khen ng®i r¢ng: 
 ñåi trí ÇÙc dÛng mãnh 
 Hóa Ç¶ vô lÜ®ng chúng 
 Nay trong Çåi h¶i này 
 Tôi ÇŠu Çã thÃy h‰t. 
 DiÍn nói nghïa thÆt tÜ§ng 
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 Mª bày pháp m¶t thØa 
 R¶ng Ç¶ các chúng sinh 
 Khi‰n mau thành bÒ ÇŠ. 
 

BÒ Tát Væn Thù SÜ L®i nói: Tôi ª 
trong bi‹n chÌ thÜ©ng nói Kinh Pháp 
Hoa.  

BÒ Tát Trí Tích hÕi BÒ Tát Væn 
Thù SÜ L®i: Kinh này thâm sâu vi 
diŒu, là báu trong các kinh, ít có ª 
trong Ç©i. N‰u có chúng sinh siêng 
næng tinh tÃn tu hành kinh này, thì 
mau ÇÜ®c thành PhÆt chæng ?  

BÒ Tát Væn Thù Çáp: Có con gái 
cûa Long VÜÖng Ta KiŒt La, m§i tám 
tu°i mà trí huŒ lanh l®i, khéo bi‰t các 
cæn hành nghiŒp cûa chúng sinh, 
ÇÜ®c ñà la ni, hay th† trì pháp bí 
tàng thâm sâu cûa các ÇÙc PhÆt nói, 
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vào sâu thiŠn ÇÎnh, thÃu hi‹u thông 
Çåt các pháp, trong khoäng sát na 
phát tâm bÒ ÇŠ, ÇÜ®c ch£ng thÓi 
chuy‹n, biŒn tài vô ngåi, thÜÖng nh§ 
chúng sinh nhÜ con ÇÕ, công ÇÙc ÇÀy 
Çû, trong tâm nh§ pháp, miŒng diÍn 
nói pháp vi diŒu r¶ng l§n, tØ bi ÇÓi 
v§i tÃt cä chúng sinh, š chí nhu hòa, 
Ç‰n ÇÜ®c bÒ ÇŠ. 

BÒ Tát Trí Tích nói: Tôi thÃy ÇÙc 
Thích Ca NhÜ Lai trong vô lÜ®ng 
ki‰p, làm nh»ng viŒc khó làm, tích 
lÛy công ÇÙc, cÀu Çåo bÒ ÇŠ chÜa 
tØng nghÌ ngÖi. Tôi quán ba ngàn Çåi 
thiên th‰ gi§i, cho Ç‰n ch£ng có nÖi 
nào nhÕ nhÜ håt cäi, mà ch£ng phäi 
là nÖi BÒ Tát vì chúng sinh xä bÕ 
thân mång, rÒi sau Çó m§i thành t¿u 
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Çåo bÒ ÇŠ, tôi không tin cô Long N» 
này, trong chÓc lát mà ÇÜ®c thành 
Chánh Giác. 

Nói chÜa xong thì Long N» Ç¶t 
nhiên hiŒn ra ª trÜ§c, ÇÀu m¥t lÍ 
kính ÇÙc PhÆt, rÒi ÇÙng qua m¶t bên, 
bèn dùng kŒ khen ng®i r¢ng: 
 Thông Çåt tÜ§ng t¶i phÜ§c 
 Chi‰u kh¡p mÜ©i phÜÖng cõi 
 Pháp thân tÎnh vi diŒu 
 ñû ba mÜÖi hai tÜ§ng. 
 Và tám mÜÖi vÈ ÇËp 
 Dùng trang nghiêm pháp thân 
 Ch‡ tr©i ngÜ©i kính ngÜ«ng 
 RÒng thÀn ÇŠu cung kính. 
 H‰t thäy loài chúng sinh 
 Ch£ng ai không sùng bái 
 Låi nghe thành bÒ ÇŠ 
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 ChÌ PhÆt chÙng bi‰t ÇÜ®c. 
 Con nói pháp Çåi thØa  
 ñ¶ thoát chúng sinh kh°. 
 

BÃy gi©, Xá L®i PhÃt nói v§i Long 
N» r¢ng: Cô nói ch£ng bao lâu cô Ç¡c 
ÇÜ®c vô thÜ®ng Çåo, Çó là viŒc khó 
tin. Tåi sao ? Vì thân ngÜ©i n» dÖ 
bÄn, ch£ng phäi pháp khí, sao låi có 
th‹ Ç¡c ÇÜ®c Vô thÜ®ng bÒ ÇŠ ? PhÆt 
Çåo lâu xa, phäi träi qua vô lÜ®ng 
ki‰p tinh tÃn siêng tu kh° hånh, tu Çû 
các Ba La MÆt, sau Çó m§i thành. 
HÖn n»a, thân ngÜ©i n» có næm ÇiŠu 
chÜ§ng ngåi: ThÙ nhÃt ch£ng ÇÜ®c 
làm Phåm Thiên VÜÖng, thÙ hai 
ch£ng ÇÜ®c làm ñ‰ Thích, thÙ ba 
ch£ng ÇÜ®c làm ma vÜÖng, thÙ tÜ 
ch£ng ÇÜ®c làm Chuy‹n Luân Thánh 
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VÜÖng, thÙ næm không th‹ thành 
PhÆt. Sao thân n» låi mau ÇÜ®c 
thành PhÆt ? 

BÃy gi©, Long N» có m¶t håt bäo 
châu, giá trÎ ba ngàn Çåi thiên th‰ 
gi§i, cÀm dâng lên ÇÙc PhÆt, ÇÙc PhÆt 
bèn th† nhÆn.  

Long N» bäo BÒ Tát Trí Tích và 
tôn giä Xá L®i PhÃt r¢ng: Tôi cúng 
håt bäo châu, ÇÙc Th‰ Tôn th† nhÆn, 
viŒc Çó có mau chæng ?  

ñáp r¢ng: RÃt mau.  
Long n» nói: Dùng thÀn l¿c cûa 

các Ngài Ç‹ quán sát tôi thành PhÆt, 
còn mau hÖn viŒc Çó.  

Lúc Çó, trong chúng h¶i ÇŠu thÃy 
Long n» Ç¶t nhiên bi‰n thành thân 
nam, ÇÀy Çû hånh BÒ Tát, bèn Çi qua 
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phÜÖng nam th‰ gi§i Vô CÃu, ngÒi 
trên hoa sen báu thành ñ£ng Chánh 
Giác, Çû ba mÜÖi hai tÜ§ng tÓt, tám 
mÜÖi vÈ ÇËp, kh¡p vì h‰t thäy chúng 
sinh trong mÜ©i phÜÖng, mà diÍn nói 
diŒu pháp. 

BÃy gi©, ª th‰ gi§i Ta Bà, hàng BÒ 
Tát, Thanh Væn, Thiên Long bát b¶, 
ngÜ©i, ch£ng phäi ngÜ©i, ÇŠu thÃy 
Long N» thành PhÆt, kh¡p vì chúng 
h¶i tr©i ngÜ©i ª cõi Çó nói pháp, tâm 
ÇŠu hoan hÌ, ÇŠu kính lÍ Long N». Vô 
lÜ®ng chúng sinh nghe pháp hi‹u rõ 
tÕ ng¶, ÇÜ®c không thÓi chuy‹n, vô 
lÜ®ng chúng sinh ÇÜ®c th† kš thành 
PhÆt. Th‰ gi§i Vô CÃu có sáu thÙ 
chÃn Ç¶ng. Th‰ gi§i Ta Bà có ba ngàn 
chúng sinh ÇÜ®c bÃt thÓi chuy‹n, ba 
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ngàn chúng sinh phát tâm bÒ ÇŠ, mà 
ÇÜ®c th† kš. BÒ Tát Trí Tích và Xá 
L®i PhÃt, tÃt cä chúng h¶i ÇŠu yên 
l¥ng tin nhÆn. 

 
---------- 
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kinh   
diŒu pháp liên hoa 

 

phÄm khuyên trì thÙ mÜ©i ba 
 

BÃy gi©, Çåi BÒ Tát DÜ®c VÜÖng 
và BÒ Tát ñåi Nhåo Thuy‰t, cùng hai 
vån vÎ BÒ Tát quy‰n thu¶c, cùng 
nhau ÇÒng Ç‰n trÜ§c ÇÙc PhÆt phát 
thŒ nguyŒn r¢ng: Xin nguyŒn ÇÙc 
Th‰ Tôn, ÇØng lÃy làm lo l¡ng, sau 
khi ÇÙc PhÆt diŒt Ç¶, chúng con së 
phøng trì, Ç†c tøng, diÍn nói kinh 
này. Chúng sinh Ç©i ác sau này, cæn 
lành dÀn dÀn b§t Çi, tæng nhiŠu 
thÜ®ng mån, tham l®i cúng dÜ©ng, 
tæng trÜªng cæn ch£ng lành, xa lìa 
giäi thoát. Tuy khó có th‹ giáo hóa, 
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nhÜng chúng con së khªi sÙc nhÅn 
nhøc l§n, Ç†c tøng kinh này, biên 
chép giäi nói, Çû thÙ cúng dÜ©ng, 
ch£ng ti‰c thân mång. 

BÃy gi©, næm træm vÎ A La Hán ª 
trong chúng, ÇÜ®c th† kš båch PhÆt 
r¢ng: ñÙc Th‰ Tôn ! Chúng con cÛng 
t¿ thŒ nguyŒn, ª cõi nÜ§c khác r¶ng 
nói kinh này. 

Låi có bÆc h»u h†c và vô h†c hai 
ngàn ngÜ©i ÇÜ®c th† kš, tØ tòa ngÒi 
ÇÙng dÆy, ch¡p tay hÜ§ng vŠ ÇÙc 
PhÆt phát thŒ nguyŒn nói: ñÙc Th‰ 
Tôn ! Chúng con cÛng së ª cõi nÜ§c 
khác, r¶ng nói kinh này. Tåi sao ? Vì 
nhiŠu ngÜ©i ª th‰ gi§i Ta Bà tŒ ác, ôm 
lòng tæng thÜ®ng mån, công ÇÙc cån 
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mÕng, tâm sân hÆn ô trÜ®c si‹m khúc 
ch£ng thÆt. 

BÃy gi©, dì cûa ÇÙc PhÆt là Tÿ 
Kheo Ni Ma Ha Ba Xà Ba ñŠ, v§i các 
Tÿ Kheo Ni h»u h†c và vô h†c sáu 
ngàn ngÜ©i, ÇŠu tØ ch‡ ngÒi ÇÙng 
dÆy, m¶t lòng ch¡p tay chiêm ngÜ«ng 
tôn nhan ÇÙc Th‰ Tôn, m¡t ch£ng 
tåm r©i. 

Lúc Çó, ÇÙc Th‰ Tôn bäo KiŠu 
ñàm Di r¢ng: Sao låi buÒn rÀu mà 
nhìn NhÜ Lai ! Có phäi trong tâm 
ngÜÖi cho r¢ng, ta không nói Ç‰n tên 
ngÜÖi, th† kš quä Vô ThÜ®ng Chánh 
ñ£ng Chánh Giác chæng ?  

KiŠu ñàm Di ! TrÜ§c ta Çã nói 
t°ng quát, tÃt cä hàng Thanh Væn 
ÇŠu Çã th† kš. Nay ngÜÖi muÓn bi‰t 
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th† kš chæng ? ñ©i vÎ lai, ngÜÖi së 
làm Çåi pháp sÜ, ª trong sáu vån tám 
ngàn các PhÆt pháp, và sáu ngàn vÎ 
Tÿ Kheo ni h»u h†c, vô h†c, cÛng ÇŠu 
làm pháp sÜ. NhÜ th‰, ngÜÖi dÀn dÀn 
ÇÀy Çû BÒ Tát Çåo, së ÇÜ®c thành 
PhÆt, hiŒu là NhÃt Thi‰t Chúng Sinh 
HÌ Ki‰n NhÜ Lai, Ứng Cúng, Chánh 
Bi‰n Tri, Minh Hånh Túc, ThiŒn ThŒ 
Th‰ Gian Giäi, Vô ThÜ®ng Sï, ñiŠu 
Ng¿ TrÜ®ng Phu, Thiên Nhân SÜ, 
PhÆt, Th‰ Tôn. 

KiŠu ñàm Di ! PhÆt NhÃt Thi‰t 
Chúng Sinh HÌ Ki‰n Çó, và sáu ngàn 
vÎ BÒ Tát, lÀn lÜ®t th† kš Vô ThÜ®ng 
Chánh ñ£ng Chánh Giác. 

BÃy gi©, mË cûa La HÀu La Tÿ 
Kheo ni Gia Du ñà La, nghï nhÜ vÀy: 
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ñÙc Th‰ Tôn th† kš, mà riêng ch£ng 
nói Ç‰n tên tôi. 

PhÆt bäo Gia Du ñà La r¢ng: 
NgÜÖi ª Ç©i vÎ lai, trong træm ngàn 
vån Ùc các PhÆt pháp tu hånh BÒ Tát, 
làm Çåi pháp sÜ, dÀn dÀn Çû PhÆt 
Çåo, së ÇÜ®c thành PhÆt hiŒu là Cø 
Túc Thiên Vån Quang TÜ§ng NhÜ 
Lai, Ứng Cúng, Chánh Bi‰n Tri, 
Minh Hånh Túc, ThiŒn ThŒ Th‰ Gian 
Giäi, Vô ThÜ®ng Sï, ñiŠu Ng¿ 
TrÜ®ng Phu, Thiên Nhân SÜ, PhÆt, 
Th‰ Tôn. PhÆt Çó sÓng lâu vô lÜ®ng A 
tæng kÿ ki‰p. 

BÃy gi©, Tÿ Kheo Ni Ma Ha Ba 
Xà Ba ñŠ và Tÿ Kheo Ni Gia Du ñà 
La, cùng v§i quy‰n thu¶c ÇŠu rÃt 
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hoan hÌ, ÇÜ®c chÜa tØng có, bèn ª 
trÜ§c ÇÙc PhÆt nói bài kŒ r¢ng: 
 ñÃng ñåo sÜ Th‰ Tôn 
 An °n các tr©i ngÜ©i  
 Chúng con nghe th† kš 
 Tâm an Çã ÇÀy Çû. 
 

Các Tÿ Kheo ni nói kŒ xong, bèn 
båch ÇÙc PhÆt nói: ñÙc Th‰ tôn ! 
Chúng con cÛng ª nÖi cõi nÜ§c 
phÜÖng khác, r¶ng nói kinh này. 

BÃy gi©, ÇÙc Th‰ Tôn nhìn tám 
mÜÖi vån Ùc Na do tha các vÎ Çåi BÒ 
Tát. Các vÎ BÒ Tát Çó, ÇŠu là chuy‹n 
bÃt thÓi pháp luân, Ç¡c ÇÜ®c các Đà 
la ni, bèn tØ tòa ngÒi ÇÙng dÆy, Ç‰n 
trÜ§c ÇÙc PhÆt, m¶t lòng ch¡p tay mà 
nghï nhÜ vÀy: N‰u ÇÙc Th‰ Tôn dåy 
bäo chúng con th† trì diÍn nói kinh 
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này, thì chúng con së y theo l©i PhÆt 
dåy, mà r¶ng tuyên nói pháp này. Låi 
nghï nhÜ vÀy: Nay ÇÙc PhÆt yên l¥ng, 
ch£ng thÃy dåy bäo, chúng ta phäi 
làm th‰ nào ? 

BÃy gi©, các vÎ Çåi BÒ Tát Çó, 
cung kính thuÆn theo š cûa ÇÙc PhÆt, 
và muÓn ÇÀy Çû nguyŒn cûa mình Çã 
phát ra, bèn ª trÜ§c ÇÙc PhÆt làm sÜ 
tº hÓng, mà phát thŒ nguyŒn r¢ng: 
ñÙc Th‰ Tôn ! Sau khi NhÜ Lai diŒt 
Ç¶, chúng con së Çi kh¡p mÜ©i 
phÜÖng th‰ gi§i, Ç‹ khi‰n cho chúng 
sinh, th† trì, Ç†c tøng, biên chép, Ãn 
tÓng, giäi nói, kinh này, theo nhÜ 
pháp mà tu hành, nghï nh§ chân 
chánh, Çó ÇŠu là oai l¿c cûa ÇÙc 
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PhÆt. Xin nguyŒn ÇÙc Th‰ Tôn ª nÖi 
phÜÖng khác, trông thÃy mà bäo h¶. 

TÙc th©i, các vÎ BÒ Tát cùng nhau 
phát ra ti‰ng, mà nói kŒ r¢ng: 
 Xin nguyŒn PhÆt ÇØng lo 
 Sau khi PhÆt diŒt Ç¶ 
 Trong Ç©i ác s® hãi 
 Chúng con së r¶ng nói. 
 Có nh»ng kÈ vô trí 
 MiŒng ác chÜªi m¡ng thäy 
 Dùng Çao gÆy Çánh ÇÆp 
 Chúng con ÇŠu nhÅn nhÎn. 

Tÿ Kheo trong Ç©i ác 
 Tà trí tâm si‹m khúc 
 ChÜa chÙng nói Çã chÙng 
 Tâm ngã mån ÇÀy dÅy. 
 Ho¥c có vÎ Tÿ kheo 
 M¥c nåp y ch‡ v¡ng 
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 T¿ cho hành chân Çåo 
 Khinh khi ngÜ©i nhân gian. 

Vì tham trÜ§c l®i dÜ«ng 
 Nói pháp v§i cÜ sï 
 ñ‹ ngÜ©i Ç©i cung kính 
 NhÜ løc thông La Hán. 
 NgÜ©i Çó ôm lòng ác 
 ThÜ©ng nh§ viŒc th‰ tøc 
 Giä danh A lan nhã 
 Chuyên nói l‡i cûa ngÜ©i. 

Mà nói nhÜ th‰ này 
 Các vÎ Tÿ Kheo Çó 
 Vì tham cÀu l®i dÜ«ng 
 Nói luÆn nghÎ ngoåi Çåo. 
 T¿ làm kinh Çi‹n này 
 DÓi gåt ngÜ©i th‰ gian  
 Vì cầu danh cÀu l®i 
 Phân biŒt nói kinh này. 
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ThÜ©ng ª trong Çåi chúng 
 MuÓn hûy báng chúng ta 
 HÜ§ng quÓc vÜÖng Çåi thÀn 
 Bà la môn cÜ sï. 
 Và chúng Tÿ Kheo khác 
 PhÌ báng nói ta ác 
 NgÜ©i Çó kÈ tà ki‰n 
 Nói luÆn nghÎ ngoåi Çåo. 

Vì chúng con kính PhÆt 
 Phäi nhÅn các viŒc ác 
 H† nói l©i khinh khi 
 Các ông ÇŠu là PhÆt. 
 L©i khinh mån nhÜ th‰ 
 Chúng con ÇŠu nhÅn nhÎn 
 Trong Ç©i ác ki‰p trÜ®c 
 Có nhiŠu viŒc kinh hãi. 

Ác qu› nhÆp thân h† 
 M¡ng chÜªi hûy nhøc con 
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 Chúng con kính tin PhÆt 
 Phäi m¥c giáp nhÅn nhøc. 
 Do vì nói kinh này 
 NhÅn các viŒc khó Çó 
 Con ch£ng ti‰c thân mång 
 ChÌ ti‰c Çåo vô thÜ®ng. 

Chúng con Ç©i vÎ låi 
 H¶ trì PhÆt phó chúc 
 Th‰ Tôn së t¿ bi‰t 
 Tÿ Kheo Ç©i ác trÜ®c. 
 Ch£ng bi‰t PhÆt phÜÖng tiŒn 
 Tùy nghi mà nói pháp 
 MiŒng ác còn nhæn nhó 
 ThÜ©ng thÃy Çu°i h† ra. 
 Xa lìa nÖi chùa tháp 
 Nh»ng viŒc ác nhÜ th‰ 
 Vì nh§ l©i PhÆt dåy 
 Nên ÇŠu phäi nhÅn nhÎn. 
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Các xóm làng thành Ãp 
 N‰u có ngÜ©i cÀu pháp 
 Con ÇŠu Ç‰n ch‡ h† 
 Nói pháp cûa PhÆt nói. 
 Con là sÙ cûa PhÆt 
 Trong chúng ÇŠu ch£ng s® 
 Con së khéo nói pháp 
 Xin PhÆt hãy yên lòng. 
 Con ª trÜ§c Th‰ Tôn 
 Và chÜ PhÆt mÜ©i phÜÖng 
 Phát thŒ nguyŒn nhÜ th‰ 
 PhÆt t¿ bi‰t tâm con. 

 

----------
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KINH DIỆU PHÁP LIÊN HOA 

HẾT QUYỂN BỐN 

-------- 

Đem theo ngọc báu đi làm thuê, được chút ít cho 
là đủ.  

Trên cao nguyên đào giếng, chí nguyện muốn 
suối sâu.  

Tháp báu hoá hiện lên khắp nơi.  

Lý nhân quả giải rõ ràng, pháp mầu nhiệm ý ân 
cần. 

 NAM MÔ PHÁP HOA HỘI THƯỢNG 
PHẬT BỒ TÁT. (3 lần) 

Năm trăm đệ tử thọ ký chứng quả Phật.  

Tháp Phật Đa Bảo hiện ra trước,  

Ngài Nhạo Thuyết hỏi căn nguyên.  

Vì pháp cầu thầy hiền, nghe kinh Diệu Pháp giải 
rõ nghĩa huyền.  

NAM MÔ QUÁ KHỨ ĐA BẢO PHẬT. (3 lần)
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Kinh 
diŒu pháp liên hoa 

 

quy‹n næm 
 

phÄm an låc hånh  
thÙ mÜ©i bÓn 

 

BÃy gi©, Çåi BÒ Tát Væn Thù SÜ 
L®i Pháp VÜÖng tº båch PhÆt r¢ng: 
ñÙc Th‰ Tôn ! Các vÎ BÒ Tát Çó rÃt 
khó có ÇÜ®c, vì kính thuÆn l©i PhÆt 
dåy, mà phát thŒ nguyŒn l§n, ª trong 
Ç©i ác h¶ trì Ç†c tøng diÍn nói Kinh 
Pháp Hoa này. 

ñÙc Th‰ Tôn ! ñåi BÒ Tát làm 
th‰ nào Ç‹ diÍn nói ÇÜ®c kinh này ?  

ñÙc PhÆt bäo BÒ Tát Væn Thù SÜ 
L®i: N‰u Çåi BÒ Tát ª trong Ç©i ác 
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trÜ®c, muÓn nói kinh này, thì phäi an 
trø vào bÓn pháp. M¶t là an trø vào 
nÖi th¿c hành, và nÖi gÀn gÛi cûa BÒ 
Tát, thì có th‹ vì chúng sinh diÍn nói 
kinh này. 

Væn Thù SÜ L®i ! Th‰ nào g†i là 
nÖi Çåi BÒ Tát th¿c hành ? N‰u Çåi 
BÒ Tát trø ª sÙc nhÅn nhøc, nhu hòa, 
khéo thuÆn, ch£ng thô båo, tâm cÛng 
ch£ng kinh s®. HÖn n»a, nÖi các pháp 
vô sª hành, mà quán các pháp nhÜ 
thÆt tÜ§ng, cÛng ch£ng hành, ch£ng 
phân biŒt. ñó g†i là nÖi BÒ Tát th¿c 
hành.  

Th‰ nào g†i là nÖi Çåi BÒ Tát gÀn 
gÛi ? ñåi BÒ Tát ch£ng gÀn gÛi nhà 
vua, thái tº, Çåi thÀn, quan l§n. 
Ch£ng gÀn gÛi v§i các ngoåi Çåo, 
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Phåm chí, Ni kiŠn tº, và vi‰t sách vª 
th‰ tøc, Ç†c ngâm nga sách ngoåi 
Çåo, cùng L¶ già gia Çà, NghÎch l¶ già 
gia Çà, cÛng ch£ng gÀn gÛi nh»ng kÈ 
hung ác, giÍu c®t, Çánh ÇÆp lÅn nhau, 
và Na la thäy, các thÙ kÎch bi‰n hiŒn. 
Låi ch£ng gÀn gÛi hång chiên Çà la, 
và kÈ nuôi heo dê gà chó, sæn b¡n 
chài lÜ§i, các luÆt nghi ác. Nh»ng 
ngÜ©i nhÜ th‰, ho¥c khi h† Ç‰n, thì vì 
h† nói pháp, ÇØng mong cÀu gì cä.  

Låi n»a, ÇØng gÀn gÛi v§i nh»ng 
Tÿ Kheo, Tÿ Kheo ni, cÜ sï nam, cÜ sï 
n», cÀu quä vÎ Thanh Væn, cÛng 
ch£ng thæm hÕi. N‰u ª trong phòng, 
ho¥c Çi kinh hành, ho¥c ª trong 
giäng ÇÜ©ng, thì không nên ª chung 
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v§i h†. N‰u h† Ç‰n, thì tùy nghi nói 
pháp, ÇØng mong cÀu gì cä. 

Låi n»a, Væn Thù SÜ L®i ! Đåi BÒ 
Tát ÇÓi v§i ngÜ©i n», ch£ng sinh š 
niŒm dâm døc, mà vì h† nói pháp, 
cÛng ÇØng thích thÃy. N‰u vào nhà 
ngÜ©i, thì ch£ng nên nói chuyŒn cùng 
v§i gái nhÕ, gái trinh, gái góa, cÛng 
ÇØng gÀn gÛi v§i næm hång ngÜ©i bÃt 
nam Ç‹ k‰t thân giao. Không nên m¶t 
mình vào nhà ngÜ©i. Nếu có nhân 
duyên phäi m¶t mình vào, thì phäi 
m¶t lòng niŒm PhÆt. N‰u vì ngÜ©i n» 
nói pháp, thì không ÇÜ®c hª ræng 
cÜ©i, ch£ng Ç‹ ng¿c hª hang, cho Ç‰n 
vì pháp còn ch£ng gÀn gÛi, hà huÓng 
là viŒc khác. Không nên thích nuôi ÇŒ 
tº nhÕ tu°i, Sa di nhÕ bé, cÛng không 
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nên cùng thÀy. ThÜ©ng nên ngÒi 
thiŠn, ở nÖi ch‡ v¡ng nên tu nhi‰p 
tâm mình låi. Væn Thù SÜ L®i ! Đó 
g†i là ch‡ gÀn gÛi ban ÇÀu. 
 Låi n»a, Çåi BÒ Tát quán tÃt cä 
các pháp không nhÜ thÆt tÜ§ng, 
không Çiên Çäo, không lay Ç¶ng, 
không thÓi lùi, không chuy‹n, nhÜ hÜ 
không, ch£ng có t¿ tánh. TÃt cä ngôn 
ng» Çåo Çoån, không sanh, không 
xuÃt ly, không khªi, không tên, 
không tÜ§ng, thäy ÇŠu không, không 
lÜ®ng, không b©, không ngåi, không 
chÜ§ng, chÌ nh© nhân duyên mà có, 
tØ Çiên Çäo mà sinh ra, cho nên nói: 
ThÜ©ng thích quán pháp tÜ§ng nhÜ 
th‰, Çó g†i là ch‡ gÀn gÛi thÙ hai cûa 
Çåi BÒ Tát. 
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BÃy gi©, ÇÙc Thế Tôn muÓn thuÆt 
låi nghïa này, bèn nói bài kệ rằng: 
 N‰u có BÒ Tát 
 Ở Ç©i ác sau 
 Tâm ch£ng s® hãi 
 MuÓn nói kinh này. 
 Nên vào hành xÙ 
 Và thân cÆn xÙ. 

ThÜ©ng lìa quÓc vÜÖng 
 Và các vÜÖng tº. 
 ñåi thÀn quan l§n 
 KÈ ác ch‰ giÍu 
 Và chiên Çà la 
 Ngoåi Çåo Phåm chí. 
 CÛng ch£ng gÀn gÛi 
 KÈ tæng thÜ®ng mån 
 Tham trÜ§c ti‹u thØa 
 NgÜ©i h†c tam tång. 
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 Tÿ Kheo phá gi§i 
 XÜng là La Hán 
 Và Tÿ Kheo ni 
 KÈ thích gi«n cÜ©i. 
 ChÃp sâu næm døc 
 CÀu ÇÜ®c diŒt Ç¶ 
 Các cÜ sï n» 
 ñŠu ch§ gÀn gÛi. 

N‰u nh»ng ngÜ©i Çó 
 Dùng tâm cÀu Çåo 
 ñ‰n ch‡ BÒ Tát 
 Vì nghe PhÆt Çåo. 
 BÒ Tát bèn dùng 
 Tâm không s® hãi 
 Ch£ng mong cÀu gì 
 Vì h† nói pháp. 

Gái góa gái trinh 
 Và ngÜ©i bÃt nam 
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 ñŠu ch§ gÀn gÛi 
 ñ‹ k‰t thân giao. 
 CÛng ÇØng gÀn gÛi 
 ñÒ t‹ hàng thÎt 
 Th® sæn chài lÜ§i 
 Vì l®i gi‰t håi 
 Bán thÎt t¿ sÓng 
 Ho¥c buôn gái ÇËp 
 Nh»ng ngÜ©i nhÜ th‰ 
 Ch§ nên gÀn gÛi. 

Hung ác Çánh nhau 
 ñû thÙ Çùa gi«n 
 Các dâm n» thäy 
 ñŠu ch§ gÀn gÛi. 
 ñØng ª ch‡ v¡ng 
 Vì n» nói pháp 
 N‰u khi nói pháp 
 Không ÇÜ®c gi«n cÜ©i. 
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 Vào xóm khÃt th¿c 
 D¡t m¶t Tÿ Kheo 
 N‰u không Tÿ Kheo 
 M¶t lòng niŒm PhÆt. 
 ñó tÙc g†i là: 
 Hành xÙ, cÆn xÙ 
 Dùng hai nÖi này 
 An vui nói pháp. 

Låi n»a ch£ng tu 
 Pháp thÜ®ng trung hå 
 H»u vi vô vi 
 Pháp thÆt ch£ng thÆt. 
 CÛng ch£ng phân biŒt 
 NgÜ©i nam ngÜ©i n» 
 Ch£ng Ç¡c các pháp 
 Ch£ng bi‰t ch£ng thÃy. 
 TÙc Çó g†i là: 
 Ch‡ BÒ Tát tu 
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 TÃt cä các pháp 
 H‰t thäy ÇŠu không. 
 Ch£ng có thÜ©ng trø 
 CÛng ch£ng khªi diŒt 
 ñó g†i bÆc trí 
 Ch‡ nên gÀn gÛi. 
 ñiên Çäo phân biŒt 
 Các pháp có không 
 Là thÆt ch£ng thÆt 
 Là sinh ch£ng sinh. 
 Ÿ nÖi ch‡ v¡ng 
 Tu nhi‰p tâm mình 
 An trø ch£ng Ç¶ng 
 NhÜ núi Tu Di. 
 Quán tÃt cä pháp 
 H‰t thäy ÇŠu không 
 GiÓng nhÜ hÜ không 
 Nên ch£ng kiên cÓ. 
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 Không sinh không xuÃt 
 Không Ç¶ng không lùi 
 ThÜ©ng trø m¶t tÜ§ng 
 ñó g†i cÆn xÙ. 

N‰u có Tÿ Kheo 
 Sau ta diŒt Ç¶ 
 Vào hành xÙ này 
 Khi nói kinh này. 
 Ch£ng có s® hãi 
 BÒ Tát có khi 
 Vào nÖi yên tïnh 
 Nh§ nghï chân chánh. 
 Theo nghïa quán pháp 
 TØ thiŠn ÇÎnh dÆy 
 Vì các quÓc vÜÖng 
 VÜÖng tº thÀn dân. 
 Bà La Môn thäy 
 Khai thÎ diÍn nói 
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 Kinh Pháp Hoa này 
 Trong tâm an °n. 
 Ch£ng có s® hãi 
 Væn Thù SÜ L®i ! 
 ñó g†i BÒ Tát 
 An trø sÖ pháp. 
 Hay ª Ç©i sau 
 Nói Kinh Pháp Hoa. 
 

Låi n»a, Væn Thù SÜ L®i ! Sau 
khi NhÜ Lai diŒt Ç¶, ª trong Ç©i måc 
pháp, muÓn nói kinh này, thì nên trø 
vào an låc hånh. N‰u miŒng diÍn nói, 
ho¥c Ç†c tøng kinh này, thì ÇØng nên 
nói l‡i cûa ngÜ©i, và l‡i cûa kinh 
Çi‹n, cÛng ÇØng khinh mån các pháp 
sÜ khác, ÇØng nói tÓt xÃu thÎ phi cûa 
kÈ khác, ÇÓi v§i hàng Thanh Væn 
cÛng ÇØng g†i tên cûa h†, nói l‡i lÀm 
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cûa h†, cÛng ÇØng g†i tên khen ng®i 
tÓt, cÛng ÇØng sinh tâm oán hÆn, vì 
khéo tu tâm an låc nhÜ th‰. Các 
ngÜ©i Ç‰n nghe pháp ch£ng nghÎch š 
cûa h†. N‰u h† có vÃn nån, thì ÇØng 
dùng pháp ti‹u thØa mà Çáp, chÌ 
dùng pháp Çåi thØa Ç‹ giäi thích, 
khi‰n cho h† Ç¡c ÇÜ®c NhÃt thi‰t 
chûng trí. 

BÃy gi©, ÇÙc Th‰ Tôn muÓn thuÆt 
låi nghïa này, bèn nói bài kệ rằng: 
 BÒ Tát thÜ©ng thích 
 An °n nói pháp 
 Ở ch‡ thanh tÎnh 
 Mà thí giÜ©ng tòa. 
 Dùng dÀu thoa thân 
 T¡m rºa bøi b¥m 
 M¥c y m§i såch 
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 Trong ngoài ÇŠu såch. 
 NgÒi yên pháp tòa 
 Tùy hÕi mà nói 
 N‰u có Tÿ Kheo 
 Và Tÿ Kheo ni. 
 Các cÜ sï nam 
 Và cÜ sï n» 
 QuÓc vÜÖng vÜÖng tº 
 QuÀn thÀn sï dân. 
 Dùng nghïa vi diŒu 
 Vui vÈ mà nói 
 N‰u có vÃn nån 
 Theo nghïa mà Çáp. 
 Nhân duyên ví dø 
 Phân biŒt diÍn nói 
 Nh© phÜÖng tiŒn Çó 
 Khi‰n h† phát tâm. 
 DÀn dÀn tæng ích 
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 Vào trong PhÆt Çåo 
 TrØ tâm lÜ©i bi‰ng 
 Và tÜªng giäi Çãi. 
 Lìa các Üu não 
 TØ tâm nói pháp. 

Ngày Çêm thÜ©ng nói 
 Đåo lš vô thÜ®ng. 
 Dùng các nhân duyên 
 Vô lÜ®ng ví dø 
 Khai thÎ chúng sinh 
 Khi‰n cho hoan hÌ. 
 Y phøc ng†a cø 
 Ẩm th¿c thuÓc thang 
 H‰t thäy các thÙ 
 Ch£ng mong cÀu gì. 
 ChÌ m¶t lòng nh§ 
 Nhân duyên nói pháp 
 NguyŒn thành PhÆt Çåo 
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 Khi‰n h† cÛng th‰. 
 Đó là l®i l§n 
 An vui cúng dÜ©ng. 

Sau ta diŒt Ç¶ 
 Nếu có Tÿ Kheo. 
 ThÜ©ng hay diÍn nói 
 Kinh Pháp Hoa này 
 Tâm ch£ng sân hÆn 
 Các não chÜ§ng ngåi. 
 CÛng ch£ng sÀu lo 
 Và ngÜ©i chÜªi m¡ng 
 Låi ch£ng s® hãi 
 Thêm Çao gÆy thäy. 
 CÛng ch£ng Çu°i ra 
 Vì nh© nhÅn nhøc 
 BÆc trí nhÜ th‰ 
 Khéo tu tâm mình. 
 ThÜ©ng trø an låc 
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 NhÜ ta nói trên 
 Công ÇÙc ngÜ©i Çó 
 Ngàn vån Ùc ki‰p. 
 Toán sÓ ví dø 
 Nói ch£ng h‰t ÇÜ®c. 
 

Låi n»a, Væn Thù SÜ L®i ! Đåi BÒ 
Tát, ª Ç©i måt pháp sau này, khi 
pháp muÓn diŒt, thì ngÜ©i th† trì Ç†c 
tøng kinh này, ÇØng ôm lòng ÇÓ kÎ 
xi‹m nÎnh, cÛng ÇØng khinh khi 
m¡ng chÜªi ngÜ©i h†c PhÆt Çåo, ÇØng 
nói thÎ phi. N‰u Tÿ Kheo, Tÿ Kheo ni, 
cÜ sï nam, cÜ sï n», ngÜ©i cÀu Thanh 
Væn, ngÜ©i cÀu Bích Chi PhÆt, ngÜ©i 
cÀu BÒ Tát Çåo, ÇØng làm cho h† sinh 
phiŠn não, khi‰n cho h† nghi ng©, nói 
v§i h† r¢ng: Các ngÜÖi cách Çåo rÃt 
xa, không khi nào Ç¡c ÇÜ®c NhÃt 
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thi‰t chûng trí. Tåi sao ? Vì các ngÜÖi 
là nh»ng ngÜ©i phóng dÆt, tu Çåo thì 
giäi Çãi, låi cÛng không nên hí luÆn 
các pháp, có sự tranh luÆn. Nên khªi 
tâm Çåi bi ÇÓi v§i tÃt cä chúng sinh, 
v§i các ÇÙc NhÜ Lai khªi nghï nhÜ 
ñåi SÜ, v§i các vÎ Çåi BÒ Tát trong 
mÜ©i phÜÖng, luôn thành tâm cung 
kính lÍ låy. ĐÓi v§i tÃt cä chúng sinh, 
nên bình Çẳng mà nói pháp, bªi do 
thuÆn pháp, không nên nói nhiŠu, 
không nên nói ít, cho Ç‰n ngÜ©i ái 
m‰n pháp thâm sâu, cÛng không vì 
h† mà nói nhiŠu. 
 Væn Thù SÜ L®i ! Đåi BÒ Tát Çó, 
ª Ç©i måt pháp sau này, lúc pháp s¡p 
diŒt, ngÜ©i thành t¿u an låc hånh thÙ 
ba, khi nói kinh này, thì không ai có 



Kinh Diệu Pháp Liên Hoa                                                                   446 

 

th‹ não loån, ÇÜ®c ngÜ©i ÇÒng h†c 
tÓt, cùng nhau Ç†c tøng kinh này, 
cÛng ÇÜ®c Çåi chúng Ç‰n nghe nhÆn, 
nghe rÒi hay trì, trì rÒi  hay tøng, 
tøng rÒi hay nói, nói rÒi thì së biên 
chép, ho¥c khi‰n cho ngÜ©i biên chép 
cúng dÜ©ng kinh quy‹n, cung kính 
tôn tr†ng khen ng®i. 
 BÃy gi©, ÇÙc Th‰ Tôn muÓn thuÆt 
låi nghïa này, bèn nói bài kŒ r¢ng: 
 N‰u muÓn nói kinh này 
 Nên bÕ ÇÓ sân mån 
 Tâm xi‹m nÎnh tà ngøy 
 ThÜ©ng tu hånh chÃt tr¿c. 
 Ch£ng khinh khi kÈ khác 
 CÛng ch£ng hí luÆn pháp 
 Ch£ng khi‰n h† nghi ng© 
 R¢ng ông không thành PhÆt. 
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 BÒ Tát Çó nói pháp 
 ThÜ©ng nhu hòa nhÅn nhøc 
 TØ bi v§i tÃt cä 
 Ch£ng sinh tâm giäi Çãi. 
 MÜ©i phÜÖng Çåi BÒ Tát 
 ThÜÖng chúng nên hành Çåo 
 Nên sinh tâm cung kính 
 ñó là thÀy cûa ta. 
 V§i chÜ PhÆt Th‰ Tôn 
 Nghï là cha vô thÜ®ng 
 Phá ÇÜ®c tâm kiêu mån 
 Nói pháp ch£ng chÜ§ng ngåi. 
 Pháp thÙ ba nhÜ th‰ 
 BÆc trí nên m¶t lòng 
 Thû h¶ an låc hånh 
 Vô lÜ®ng chúng cung kính. 
 

Låi n»a, Væn Thù SÜ L®i ! ñåi BÒ 
Tát vào Ç©i sau này, khi pháp s¡p 
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diŒt, có ngÜ©i nào trì Kinh Pháp Hoa 
này, ÇÓi v§i ngÜ©i tåi gia, ho¥c xuÃt 
gia, ÇŠu nên sinh tâm Çåi bi, ÇÓi v§i 
nh»ng ngÜ©i ch£ng phäi BÒ Tát, cÛng 
nên sinh tâm Çåi bi, nên nghï nhÜ 
vÀy: NgÜ©i nhÜ th‰ t°n thÃt rÃt l§n, 
ÇÙc NhÜ Lai phÜÖng tiŒn tùy nghi nói 
pháp, mà ch£ng nghe, ch£ng bi‰t, 
ch£ng hay, ch£ng hÕi, ch£ng tin, 
ch£ng hi‹u. NgÜ©i Çó tuy ch£ng hÕi, 
ch£ng tin, ch£ng hi‹u, kinh này, khi 
ta ÇÜ®c Vô ThÜ®ng Chánh ñ£ng 
Chánh Giác, bÃt cÙ ª Çâu, ta cÛng 
dùng thÀn thông và trí huŒ dÅn d¡t 
h†, khi‰n cho h† ÇÜ®c trø ª trong 
pháp này. 
 Væn Thù SÜ L®i ! ñåi BÒ Tát Çó, 
sau khi NhÜ Lai diŒt Ç¶, có ai thành 
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t¿u pháp thÙ tÜ này, khi nói pháp 
này, thì ch£ng có l‡i lÀm, thÜ©ng 
ÇÜ®c Tÿ Kheo, Tÿ Kheo ni, cÜ sï nam, 
cÜ sï n», quÓc vÜÖng, vÜÖng tº, Çåi 
thÀn, nhân dân, Bà La Môn, cÜ sï 
thäy, cung kính cúng ÇÜ©ng, tôn 
tr†ng khen ng®i. ChÜ thiên vì nghe 
pháp, nên cÛng thÜ©ng theo hÀu vÎ 
BÒ Tát Çó. N‰u ª trong xóm làng, 
thành Ãp, rØng v¡ng, có ngÜ©i Ç‰n 
muÓn vÃn nån, thì chÜ Thiên ngày 
Çêm thÜ©ng vì pháp mà h¶ vŒ, khi‰n 
cho ngÜ©i nghe ÇŠu ÇÜ®c hoan hÌ. Tåi 
sao ? Vì kinh này nh© thÀn l¿c cûa 
tÃt cä chÜ PhÆt quá khÙ, hiŒn tåi, vÎ 
lai, ûng h¶ vÆy. 

Væn Thù SÜ L®i ! Kinh Pháp Hoa 
này, ª trong vô lÜ®ng cõi nÜ§c, cho 
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Ç‰n tên kinh còn không th‹ nghe 
ÇÜ®c, hà huÓng là ÇÜ®c thÃy th† trì 
Ç†c tøng. 
 Væn Thù SÜ L®i ! Ví nhÜ Chuy‹n 
Luân Thánh VÜÖng có sÙc månh, 
muÓn dùng uy th‰ Ç‹ hàng phøc các 
nÜ§c, song các ông vua nhÕ ch£ng 
thuÆn theo mŒnh lŒnh. Vua Chuy‹n 
Luân bèn Çem các thÙ binh Çi chinh 
phøc. Vua thÃy binh chúng ai chi‰n 
ÇÃu có công thì rÃt hoan hÌ, tùy theo 
công lao mà ban thÜªng, ho¥c ban 
cho ru¶ng ÇÃt, nhà cºa, xóm làng, 
thành Ãp, ho¥c ban cho quÀn áo, ÇÒ 
nghiêm thân, ho¥c ban cho các thÙ 
châu báu, vàng båc, lÜu ly, xa cØ, mã 
não, san hô, h° phách, voi ng¿a, xe 
c¶, nô tì nhân dân. ChÌ có håt minh 
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châu trong búi tóc là không cho thôi. 
Tåi sao ? Vì chÌ có trên ÇÌnh cûa vua 
m§i có håt minh châu này. N‰u lÃy 
Çem cho, thì các quy‰n thu¶c cûa vua 
rÃt kinh ngåc.   
 Væn Thù SÜ L®i ! NhÜ Lai cÛng 
låi nhÜ th‰, nh© sÙc thiŠn ÇÎnh trí 
huŒ, mà ÇÜ®c cõi nÜ§c pháp, là vua 
trong ba cõi, mà các ma vÜÖng ch£ng 
chÎu thuÆn phøc. Các hiŠn Thánh cûa 
NhÜ Lai cùng chi‰n ÇÃu v§i ma, ai có 
công thì tâm cÛng hoan hÌ. PhÆt cÛng 
hoan hÌ vì bÓn chúng mà nói các 
kinh, khi‰n cho h† ÇÜ®c vui mØng, 
ban cho thiŠn ÇÎnh, giäi thoát, cæn l¿c 
vô lÆu các pháp tài, còn ban cho 
thành Ni‰t Bàn, nói ÇÜ®c diŒt Ç¶, dÅn 
Çåo tâm š, khi‰n cho chúng sinh ÇŠu 
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hoan hÌ, mà ch£ng vì h† nói Kinh 
Pháp Hoa này. 

Væn Thù SÜ L®i ! NhÜ vua 
Chuy‹n Luân thÃy các binh chúng, ai 
có công l§n thì tâm rÃt hoan hÌ, bèn 
Çem håt châu khó tin này, tØ lâu Ç‹ 
trong búi tóc ch£ng tùy tiŒn cho 
ngÜ©i, mà nay Çem cho.  

NhÜ lai cÛng låi nhÜ th‰, là Çåi 
Pháp VÜÖng ª trong ba cõi, Çem 
pháp giáo hóa tÃt cä chúng sinh, thÃy 
quân hiŠn Thánh v§i ma næm Ãm, ma 
phiŠn não, ma ch‰t, Çánh nhau. Có 
công lao l§n diŒt trØ ba Ç¶c, ra khÕi 
ba cõi, phá tan lÜ§i ma.  

BÃy gi©, NhÜ Lai cÛng rÃt hoan 
hÌ, Kinh Pháp Hoa này hay khi‰n cho 
chúng sinh Ç‰n nhÃt thi‰t trí. TÃt cä 
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th‰ gian nhiŠu oán khó tin kinh này, 
trÜ§c kia chÜa tØng nói, mà nay nói 
ra. 

Væn Thù SÜ L®i ! Kinh Pháp Hoa 
này, là l©i nói bÆc nhÃt cûa các ÇÙc 
NhÜ Lai. Ÿ trong các kinh, thì kinh 
này là thâm sâu nhÃt, chÜa tØng ban 
cho. NhÜ vua Chuy‹n Luân sÙc månh 
kia, tØ lâu gi» håt minh châu, nay 
m§i Çem ra cho. 
 Væn Thù SÜ L®i ! Kinh Pháp Hoa 
này, là tång bí mÆt cûa chÜ PhÆt NhÜ 
Lai. Ÿ trong các kinh, thì kinh này là 
trên hÖn h‰t, gi» gìn tØ lâu chÜa hŠ 
tuyên nói, cho Ç‰n hôm nay, m§i nói 
ra cho các ông nghe. 

BÃy gi©, ÇÙc Th‰ Tôn muÓn thuÆt 
låi nghïa này, bèn nói bài kŒ r¢ng: 
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 ThÜ©ng thÆt hành nhÅn nhøc 
 ThÜÖng xót h‰t tÃt cä 
 M§i nên nói kinh này 
 Kinh này ÇÜ®c PhÆt khen. 
 Ai trì tøng kinh này 
 ñÓi v§i tåi, xuÃt gia 
 Và ch£ng phäi BÒ Tát 
 Nên sinh lòng tØ bi. 
 Nh»ng ngÜ©i nào ch£ng nghe 
 CÛng ch£ng tin kinh này 
 TÙc t°n thÃt rÃt l§n 
 Khi ta ÇÜ®c PhÆt Çåo. 
 Së dùng các phÜÖng tiŒn 
 Vì h† nói pháp này 
 Khi‰n h† trø pháp này. 

Ví nhÜ vua Chuy‹n Luân 
 Có sÙc l¿c månh më 
 ThÃy lính Çánh có công 
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 Ban thÜªng các báu vÆt. 
 Voi ng¿a các xe c¶ 
 Và ÇÒ dùng nghiêm thân 
 Cùng ÇÃt Çai nhà cºa 
 Xóm làng và thành Ãp. 
 Ho¥c ban cho y phøc 
 ñû thÙ ÇÒ quš báu 
 Nô tì và cûa cäi 
 ñŠu hoan hÌ ban cho. 
 NhÜ có tÜ§ng tài giÕi  
 Làm ÇÜ®c các viŒc khó 
 Vua lÃy håt minh châu 
 Trong búi tóc Çem t¥ng. 

NhÜ Lai cÛng nhÜ th‰ 
 Là vua cûa các pháp 
 Có sÙc nhÅn nhøc l§n 
 Và bäo tång trí huŒ. 
 Dùng sÙc Çåi tØ bi 
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 Theo pháp giáo hóa Ç©i 
ThÃy tÃt cä m†i ngÜ©i 
ChÎu các s¿ kh° não. 
MuÓn cÀu ÇÜ®c giäi thoát 
Chi‰n ÇÃu v§i lÛ ma 
Vì nh»ng chúng sinh Çó 
Nói ra Çû thÙ pháp. 
Dùng sÙc Çåi phÜÖng tiŒn 
DiÍn nói các kinh này 
Khi Çã bi‰t chúng sinh 
ñ¡c ÇÜ®c các l¿c rÒi. 
CuÓi cùng m§i vì nói 
Kinh DiŒu Pháp Hoa này 
NhÜ vua mª búi tóc 
Ban t¥ng håt minh châu. 
Kinh này rÃt tôn quí 
Trên h‰t trong các kinh 
Ta thÜ©ng luôn gi» gìn 
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Ch£ng tùy tiŒn nói ra. 
Nay Çúng là phäi th©i 
Vì các ông mà nói. 
Sau khi ta diŒt Ç¶ 

 Ai mong cÀu PhÆt Çåo. 
 MuÓn ÇÜ®c s¿ an °n 
 Nên diÍn nói kinh này 
 Và phäi nên gÀn gÛi 
 BÓn pháp nhÜ Çã nói. 
 Ai Ç†c tøng kinh này 
 ThÜ©ng ch£ng có Üu não 
 Nhan s¡c rÃt tÜÖi th¡m 
 Ch£ng sinh nhà bÀn cùng. 
 Ch£ng làm kÈ nô tì 
 Chúng sinh ÇŠu Üa thÃy 
 NhÜ kính m¶ hiŠn Thánh 
 ChÜ Thiên các ÇÒng tº. 
 CÛng nghe s¿ sai khi‰n 
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 ñao gÆy ch£ng håi ÇÜ®c 
 ñ¶c cÛng không th‹ håi 
 N‰u ngÜ©i ác m¡ng chºi. 
 Thì miŒng ch£ng mª Ç¥ng 
 Du hành ch£ng s® sŒt 
 NhÜ loài sÜ tº chúa 
 Trí huŒ quang chi‰u sáng 
 NhÜ m¥t tr©i chi‰u kh¡p. 

N‰u nhÜ ª trong m¶ng 
 ChÌ thÃy nh»ng viŒc tÓt 
 ThÃy các ÇÙc NhÜ Lai 
 NgÒi trên tòa sÜ tº. 
 Các Çåi chúng Tÿ Kheo 
 Vây quanh diÍn nói pháp 
 Låi thÃy các rÒng thÀn 
 Và A Tu La thäy. 
 NhiŠu nhÜ cát sông H¢ng 
 ñŠu cung kính ch¡p tay 
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 T¿ thÃy chính thân mình 
 Vì chúng sinh nói pháp. 
 Låi thÃy các ÇÙc PhÆt 
 Thân tÜ§ng s¡c vàng tía 
 Phóng vô lÜ®ng quang minh 
 Chi‰u kh¡p h‰t tÃt cä. 
 Dùng phåm âm thanh tÎnh 
 DiÍn nói thäy các pháp 
 PhÆt låi vì bÓn chúng 
 Nói diŒu pháp vô lÜ®ng. 
 Thäy ÇŠu thÃy thân mình 
 Ch¡p tay khen ng®i PhÆt 
 Nghe pháp ÇŠu hoan hÌ 
 Mà dùng Ç‹ cúng dÜ©ng. 
 ñ¡c ÇÜ®c ñà la ni 
 ChÙng ÇÜ®c trí bÃt thÓi 
 PhÆt bi‰t tâm ngÜ©i Ãy 
 Vào sâu nÖi PhÆt Çåo. 
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 TÙc là ÇÜ®c th† kš 
 Thành Chánh Ç£ng chánh giác 
 Các ông thiŒn nam tº ! 
 Së ª Ç©i vÎ lai. 
 ñÜ®c vô lÜ®ng trí huŒ 
 ñÜ®c thành t¿u PhÆt Çåo 
 Cõi nÜ§c rÃt nghiêm tÎnh 
 R¶ng l§n ch£ng sánh ÇÜ®c. 
 CÛng có Çû bÓn chúng 
 ñŠu ch¡p tay nghe pháp 

Låi thÃy chính thân mình 
 Ÿ trong nÖi núi rØng. 
 Tu tÆp các pháp lành 
 ChÙng ÇÜ®c các thÆt tÜ§ng 
 Vào sâu nÖi thiŠn ÇÎnh 
 ThÃy chÜ PhÆt mÜ©i phÜÖng. 

ChÜ PhÆt thân s¡c vàng 
 TÜ§ng træm phÜ§c trang nghiêm 
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 Nghe pháp vì ngÜ©i nói 
 ThÜ©ng có m¶ng tÓt Çó. 
 Låi m¶ng làm Pháp VÜÖng 
 BÕ cung ÇiŒn quy‰n thu¶c 
 Và næm døc thÜ®ng diŒu 
 ñi th£ng Ç‰n ñåo tràng. 
 Ÿ dÜ§i c¶i bÒ ÇŠ 
 NgÒi trên tòa sÜ tº 
 CÀu Çåo quá bäy ngày 
 ñ¡c ÇÜ®c trí chÜ PhÆt. 
 Thành Çåo vô thÜ®ng rÒi 
 Bèn chuy‹n bánh xe pháp 
 Vì bÓn chúng nói pháp 
 Qua ngàn vån Ùc ki‰p. 
 Nói diŒu pháp vô lÆu 
 ñ¶ vô lÜ®ng chúng sinh 
 Sau së vào Ni‰t Bàn 
 NhÜ cûi h‰t lºa t¡t. 
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 N‰u Ç©i ác sau này 
 Nói pháp bÆc nhÃt này 
 NgÜ©i Çó ÇÜ®c l®i l§n 
 NhÜ công ÇÙc ª trên. 

 
----------
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kinh   
diŒu pháp liên hoa 

 

phÄm tØ dÜ§i  ÇÃt v†t lên  
thÙ mÜ©i læm  

 

BÃy gi©, các vÎ Çåi BÒ Tát Ç‰n tØ 
các cõi nÜ§c phÜÖng khác, sÓ nhiŠu 
hÖn sÓ cát cûa tám sông H¢ng, ª 
trong Çåi chúng ÇŠu ÇÙng dÆy ch¡p 
tay làm lÍ, mà båch ÇÙc PhÆt r¢ng: 
ñÙc Th‰ Tôn ! Xin Ngài lóng nghe, 
sau khi PhÆt diŒt Ç¶, chúng con së ª 
tåi th‰ gi§i Ta Bà này, siêng næng 
tinh tÃn, h¶ trì Ç†c tøng biên chép 
cúng dÜ©ng kinh Çi‹n này, së ª cõi 
này mà vì chúng sinh r¶ng nói kinh 
này. 



Kinh Diệu Pháp Liên Hoa                                                                   464 

 

BÃy gi©, ÇÙc PhÆt bäo các chúng 
Çåi BÒ Tát: Thôi Çi ! ThiŒn nam tº ! 
Không cÀn các ông h¶ trì kinh này, 
tåi sao ? Vì th‰ gi§i Ta Bà cûa ta Çây, 
Çã có các Çåi BÒ Tát nhiŠu nhÜ sÓ cát 
sáu vån sông H¢ng. M‡i vÎ BÒ Tát 
ÇŠu có quy‰n thu¶c, nhiŠu nhÜ sÓ cát 
sáu vån sông H¢ng. H‰t thäy nh»ng 
ngÜ©i Çó, sau khi ta diŒt Ç¶, së h¶ trì 
Ç†c tøng r¶ng nói kinh này.  

Khi ÇÙc PhÆt nói nhÜ th‰, thì ba 
ngàn Çåi thiên th‰ gi§i Ta Bà m¥t ÇÃt 
rúng nÙt, và trong s¿ rúng nÙt Çó, có 
vô lÜ®ng ngàn vån Ùc Çåi BÒ Tát 
ÇÒng th©i v†t lên, các vÎ BÒ Tát Çó, 
thân ÇŠu màu vàng, Çû ba mÜÖi hai 
tÜ§ng, có vô lÜ®ng quang minh. Các 
vÎ BÒ Tát Çó, ÇŠu trø ª trong hÜ 
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không ª dÜ§i cõi Ta Bà. Các vÎ BÒ 
Tát Çó, nghe ti‰ng cûa ÇÙc PhÆt 
Thích Ca Mâu Ni diÍn nói diŒu pháp, 
bèn tØ phÜÖng dÜ§i mà Ç‰n, m‡i vÎ 
BÒ Tát ÇŠu là Çåo sÜ cûa Çåi chúng, 
ai nÃy ÇŠu mang theo quy‰n thu¶c, 
nhiŠu nhÜ sÓ cát sáu vån sông H¢ng, 
có vÎ mang theo quy‰n thu¶c nhiŠu 
nhÜ sÓ cát næm vån, bÓn vån, ba vån, 
hai vån, m¶t vån, sông H¢ng.  

Ho¥c có vÎ chÌ mang theo quy‰n 
thu¶c, nhiŠu nhÜ sÓ cát m¶t sông 
H¢ng, nºa sông H¢ng, m¶t phÀn tÜ, 
cho Ç‰n m¶t phÀn ngàn vån Ùc Na do 
tha. Låi có vÎ mang theo, ngàn vån Ùc 
Na do tha quy‰n thu¶c, ho¥c là Ùc 
vån quy‰n thu¶c, ho¥c ngàn vån, 
træm vån, cho Ç‰n m¶t vån, ho¥c m¶t 
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ngàn, m¶t træm, cho Ç‰n mÜ©i, ho¥c 
có vÎ chÌ mang theo næm, bÓn, ba, 
hai, m¶t, vÎ ÇŒ tº. Låi có vÎ BÒ Tát 
sÓng m¶t mình, Üa thích hånh xa lìa 
th‰ gian, h‰t thäy nhÜ th‰ vô lÜ®ng vô 
biên, không th‹ nào tính Ç‰m ví dø 
bi‰t ÇÜ®c sÓ lÜ®ng. Các vÎ BÒ Tát Çó, 
tØ dÜ§i ÇÃt v†t lên rÒi, ÇŠu Ç‰n ch‡ 
tháp bäy báu trong hÜ không cûa ÇÙc 
ña Bäo NhÜ Lai, và ÇÙc PhÆt Thích 
Ca Mâu Ni.  

 ñ‰n rÒi, ai nÃy ÇŠu hÜ§ng vŠ hai 
ÇÙc Th‰ Tôn cuÓi ÇÀu Çänh lÍ dÜ§i 
chân PhÆt, và Ç‰n dÜ§i các cây báu 
ch‡ cûa chÜ PhÆt, ngÒi trên tòa sÜ tº 
cÛng ÇŠu làm lÍ, nhiÍu bên phäi ba 
vòng, ch¡p tay cung kính, dùng Çû 
thÙ pháp khen ng®i cûa các BÒ Tát 
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Ç‹ khen ng®i, rÒi lui vŠ m¶t bên 
chiêm ngÜ«ng hai ÇÙc Th‰ Tôn. Các 
vÎ Çåi BÒ Tát tØ khi m§i v†t lên, dùng 
Çû thÙ pháp cûa các BÒ Tát Ç‹ khen 
ng®i PhÆt, th©i gian nhÜ th‰ träi qua 
næm mÜÖi ti‹u ki‰p. 

BÃy gi©, ÇÙc PhÆt Thích Ca Mâu 
Ni vÅn ngÒi yên l¥ng, bÓn chúng cÛng 
ÇŠu yên l¥ng. Th©i gian næm mÜÖi 
ti‹u ki‰p rÃt dài, nhÜng nh© thÀn l¿c 
cûa PhÆt, mà khi‰n cho Çåi chúng 
cäm thÃy nhÜ chÌ nºa ngày. 

BÃy gi©, bÓn chúng cÛng nh© 
thÀn l¿c cûa ÇÙc PhÆt, cho nên thÃy 
các vÎ BÒ Tát, cûa vô lÜ®ng træm 
ngàn vån Ùc cõi nÜ§c ÇÀy kh¡p hÜ 
không. Trong chúng BÒ Tát Çó, có 
bÓn vÎ Çåo sÜ, m¶t tên là ThÜ®ng 
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Hånh, hai tên là Vô Biên Hånh, ba 
tên là TÎnh Hånh, bÓn tên là An LÆp 
Hånh. BÓn vÎ BÒ Tát này là thÜ®ng 
thû, là thÀy xÜ§ng Çåo ª trong  
chúng. Ÿ trÜ§c Çåi chúng, ai nÃy ÇŠu 
ch¡p tay nhìn ÇÙc PhÆt Thích Ca 
Mâu Ni, mà thæm hÕi r¢ng : ñÙc Th‰ 
Tôn ít bŒnh, ít phiŠn não, an låc hånh 
chæng ! Nh»ng ngÜ©i Çáng Ç¶ có dÍ 
giáo hóa chæng ! Không khi‰n cho 
ÇÙc Th‰ Tôn mŒt nh†c chæng ! 

BÃy gi©, bÓn vÎ Çåi BÒ Tát bèn nói 
bài kŒ r¢ng: 
 Th‰ Tôn an låc 
 ´t bŒnh ít não 
 Giáo hóa chúng sinh 
 ñÜ®c ch£ng mŒt nh†c. 

Và các chúng sinh 



Kinh Diệu Pháp Liên Hoa                                                                   469 

 

Th† hóa dÍ chæng 
Ch£ng khi‰n Th‰ Tôn 
Sinh mÕi nh†c chæng ! 
 

BÃy gi©, ÇÙc Th‰ Tôn ª trong 
chúng Çåi BÒ Tát nói nhÜ vÀy: NhÜ 
th‰, nhÜ th‰ ! Các thiŒn nam tº, NhÜ 
Lai an låc, ít bŒnh, ít phiŠn não, h‰t 
thäy các chúng sinh dÍ hóa Ç¶, ch£ng 
có mŒt nh†c. Tåi sao ? Vì các chúng 
sinh Çó, Ç©i Ç©i ki‰p ki‰p Ç‰n nay, 
luôn luôn th† s¿ giáo hóa cûa ta, ª 
trong quá khÙ, h† cÛng cung kính 
tôn tr†ng các ÇÙc PhÆt, gieo trÒng 
các cæn lành. 

Nh»ng chúng sinh Çó, tØ khi thÃy 
thân ta, nghe l©i cûa ta nói, thì ÇŠu 
tin nhÆn vào trí huŒ cûa NhÜ Lai. 
Nh»ng ngÜ©i trÜ§c kia tu tÆp ti‹u 
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thØa, nay ta cÛng khi‰n cho h† ÇÜ®c 
nghe kinh này, mà vào trí huŒ cûa 
PhÆt. 

BÃy gi©, các vÎ Çåi BÒ Tát bèn nói 
bài kŒ r¢ng: 

Lành thay lành thay ! 
ñåi hùng Th‰ Tôn 
H‰t thäy chúng sinh 
DÍ dàng hóa Ç¶. 
Nghe ÇÜ®c chÜ PhÆt 
Trí huŒ sâu xa 
Nghe rÒi tin hành 
Chúng con tùy hÌ. 
 

 Khi Ãy, ÇÙc Th‰ Tôn khen ng®i 
các vÎ Çåi BÒ Tát thÜ®ng thû r¢ng: 
Lành thay, lành thay ! ThiŒn nam tº, 
các ông ª trÜ§c NhÜ Lai phát tâm tùy 
hÌ. 
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BÃy gi©, BÒ Tát Di L¥c và tám 
ngàn chúng BÒ Tát, nhiŠu nhÜ sÓ cát 
sông H¢ng, ÇŠu nghï nhÜ vÀy: Chúng 
ta tØ xÜa Ç‰n nay, ch£ng thÃy ch£ng 
nghe các chúng Çåi BÒ Tát nhÜ th‰, 
tØ dÜ§i ÇÃt v†t lên, ª trÜ§c ÇÙc Th‰ 
Tôn ch¡p tay cúng dÜ©ng, thæm hÕi 
ÇÙc NhÜ Lai. 

Khi Ãy, Çåi BÒ Tát Di L¥c bi‰t 
tâm niŒm cûa các vÎ BÒ Tát, nhiŠu 
nhÜ sÓ cát tám ngàn sông H¢ng, cÛng 
muÓn t¿ mình hi‹u rõ ÇiŠu nghi này, 
bèn ch¡p tay hÜ§ng vŠ ÇÙc PhÆt dùng 
kŒ hÕi r¢ng: 

Vô lÜ®ng ngàn vån Ùc 
 Các Çåi chúng BÒ Tát 
 XÜa kia chÜa tØng thÃy 
 NguyŒn ÇÙc Th‰ Tôn nói. 
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 H† tØ nÖi nào Ç‰n 
 Do bªi nhân duyên gì ? 
 Thân l§n Çåi thÀn thông 
 Trí huŒ không nghï bàn. 
 Chí niŒm rÃt kiên cÓ 
 Có sÙc nhÅn nhøc l§n 
 Ch‡ chúng sinh Üa thÃy 
 TØ xÙ nào mà Ç‰n ? 

M‡i m‡i vÎ BÒ Tát 
 ñem theo các quy‰n thu¶c 
 SÓ Çông nhiŠu vô lÜ®ng 
 NhÜ sÓ cát sông H¢ng. 
 Ho¥c có Çåi BÒ Tát 
 ñem sáu vån H¢ng sa 
 Các Çåi chúng nhÜ th‰ 
 M¶t lòng cÀu PhÆt Çåo. 
 Các Çåi sÜ Çó thäy 
 Sáu vån H¢ng hà sa 



Kinh Diệu Pháp Liên Hoa                                                                   473 

 

 ñŠu Ç‰n cúng dÜ©ng PhÆt 
 Và h¶ trì kinh này. 

ñem næm vån H¢ng sa 
 Ho¥c sÓ lÜ®ng tr¶i hÖn 
 BÓn vån và ba vån 
 Hai vån Ç‰n m¶t vån. 
 M¶t ngàn m¶t træm thäy 
 Cho Ç‰n m¶t H¢ng sa 
 Nºa và ba bÓn phÀn 
 Ho¥c m¶t phÀn Ùc vån. 
 Ngàn vån Na do tha 
 Vån Ùc các ÇŒ tº 
 Cho Ç‰n sÓ nºa Ùc 
 SÓ lÜ®ng låi hÖn trên. 
 Træm vån Ç‰n m¶t vån 
 M¶t ngàn và m¶t træm 
 Næm mÜÖi và m¶t mÜÖi 
 Cho Ç‰n ba hai m¶t. 
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 ĐÖn Ç¶c ch£ng quy‰n thu¶c 
 Ưa thích tu m¶t mình 
 ĐŠu Ç‰n ch‡ ÇÙc PhÆt 
 SÓ Çó låi hÖn trên. 
 Các Çåi chúng nhÜ th‰ 
 N‰u ai muÓn tính Ç‰m 
 Träi qua H¢ng sa ki‰p 
 Không th‹ bi‰t h‰t ÇÜ®c. 

Các Çåi uy ÇÙc Çó 
 Chúng BÒ Tát tinh tÃn 
 Ai vì h† nói pháp 
 Giáo hóa mà thành t¿u ? 
 TØ ai sÖ phát tâm 
 XÜng dÜÖng PhÆt pháp nào 
 Th† trì hành kinh gì  
 Tu tÆp PhÆt Çåo nào ? 
 Các BÒ Tát nhÜ th‰ 
 ThÀn thông Çåi trí l¿c 
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 BÓn phÜÖng ÇÃt rúng nÙt 
 ñŠu tØ ÇÃt v†t lên. 

Th‰ Tôn con xÜa nay 
 ChÜa tØng thÃy viŒc này 
 Xin nói ch‡ h† Ç‰n 
 Tên cõi nÜ§c h† ª. 
 Con thÜ©ng du các nÜ§c 
 ChÜa tØng thÃy chúng này 
 Con ª trong chúng này 
 Ch£ng quen bi‰t m¶t ngÜ©i. 
 ñ¶t nhiên tØ ÇÃt lên 
 Xin nói rõ nhân duyên. 

Nay trong Çåi h¶i này 
 Vô lÜ®ng træm ngàn Ùc. 
 Các BÒ Tát này thäy 
 ñŠu muÓn bi‰t viŒc này 
 Nhân duyên và gÓc ng†n 
 Các chúng BÒ Tát Çó. 
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 Vô lÜ®ng, ÇÙc Th‰ Tôn ! 
 Xin nguyŒn giäi chúng nghi. 
 

BÃy gi©, các phân thân cûa ÇÙc 
PhÆt Thích Ca Mâu Ni, Ç‰n tØ vô 
lÜ®ng ngàn vån Ùc cõi nÜ§c phÜÖng 
khác, ª dÜ§i các cây báu trong tám 
phÜÖng, ÇŠu ngÒi ki‰t già trên tòa sÜ 
tº. ThÎ giä cûa các ÇÙc PhÆt Çó, ÇŠu 
thÃy Çåi chúng BÒ Tát Çó, trong ba 
ngàn Çåi thiên th‰ gi§i bÓn phÜÖng, 
tØ dÜ§i ÇÃt v†t lên trø ª trong hÜ 
không. Các vÎ thÎ giä ÇŠu båch v§i 
PhÆt cûa mình r¢ng: ñÙc Th‰ Tôn ! 
Vô lÜ®ng vô biên A tæng kÿ Çåi chúng 
BÒ Tát Çó, tØ Çâu Ç‰n Çây ? 

BÃy gi©, các ÇÙc PhÆt ÇŠu bäo thÎ 
giä r¢ng: Các thiŒn nam tº ! Hãy Ç®i 
giây lát, có Çåi BÒ Tát tên là Di L¥c, 
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ÇÜ®c ÇÙc PhÆt Thích Ca th† kš sau 
này së thành PhÆt, Çã hÕi viŒc Çó. 
ñÙc PhÆt së trä l©i, các ông së nh© Çó 
mà ÇÜ®c nghe. 

BÃy gi©, ÇÙc PhÆt Thích Ca bäo 
BÒ Tát Di L¥c: Lành thay ! Lành 
thay ! A DÆt ña m§i có th‹ hÕi PhÆt 
viŒc l§n nhÜ th‰. Các ông nên cùng 
m¶t lòng m¥c áo giáp tinh tÃn, phát 
tâm kiên cÓ, nay NhÜ Lai muÓn hi‹n 
phát diÍn nói mª bày trí tuŒ cûa chÜ 
PhÆt, sÙc thÀn thông t¿ tåi cûa chÜ 
PhÆt, sÙc sÜ tº phÃn tÃn cûa chÜ 
PhÆt, sÙc oai mãnh Çåi th‰ cûa chÜ 
PhÆt. 

BÃy gi©, ÇÙc Th‰ Tôn muÓn thuÆt 
låi nghïa này, bèn nói bài kŒ r¢ng: 

Hãy m¶t lòng tinh tÃn 
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Ta muÓn nói viŒc Çó 
Ch§ ÇØng có nghi hÓi 
Trí PhÆt không nghï bàn. 
Nay ông sinh ÇÙc tin 
Trø ª trong nhÅn nhøc 
Pháp ch‡ xÜa chÜa nghe 
Nay ÇŠu së ÇÜ®c nghe. 
Nay ta an ûi ông 
Ch§ ÇØng hoài nghi s® 
L©i PhÆt nói ch£ng sai 
Trí huŒ không th‹ lÜ©ng. 
ñ¡c ÇÜ®c pháp bÆc nhÃt 
Thâm sâu không phân biŒt 
NhÜ vÆy nay së nói 
Các ông m¶t lòng nghe. 
 

BÃy gi©, ÇÙc Th‰ Tôn nói kŒ rÒi, 
bäo BÒ Tát Di L¥c: Hôm nay ta ª 
trong chúng này nói v§i các ông: A 
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DÆt ña ! Các chúng Çåi BÒ Tát Çó, vô 
lÜ®ng vô sÓ A tæng kÿ tØ dÜ§i ÇÃt v†t 
lên. Thuª xÜa các ông chÜa tØng 
thÃy, ta ª tåi th‰ gi§i Ta Bà này, 
chÙng ÇÜ®c Vô ThÜ®ng Chánh Đ£ng 
Chánh Giác rÒi, bèn giáo hóa chÌ Çåo 
cho các BÒ Tát Çó, ÇiŠu phøc tâm cûa 
h†, khi‰n cho h† phát Çåo tâm. 
Nh»ng vÎ BÒ Tát Çó, ÇŠu ª dÜ§i th‰ 
gi§i Ta Bà này, trø ª trong hÜ không. 
NÖi các kinh Çi‹n h† ÇŠu Ç†c tøng 
thông thu¶c, suy gÅm phân biŒt, nghï 
nh§ chân chánh. 

A DÆt ña ! H‰t thäy các vÎ thiŒn 
nam tº Çó, ch£ng Üa thích ª trong 
chúng nói nhiŠu, thÜ©ng thích ª ch‡ 
yên tïnh, siêng hành tinh tÃn, chÜa 
tØng nghÌ ngÖi, cÛng ch£ng ª tåi nhân 
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gian, cÛng ch£ng ª trên tr©i, thÜ©ng 
thích trí huŒ thâm sâu, ch£ng có 
chÜ§ng ngåi, cÛng thÜ©ng Üa thích 
pháp cûa chÜ PhÆt, m¶t lòng tinh tÃn 
cÀu trí huŒ vô thÜ®ng. 

BÃy gi©, ÇÙc Th‰ Tôn muÓn thuÆt 
låi nghïa này, bèn nói bài kŒ r¢ng: 

A DÆt ña nên bi‰t ! 
Các Çåi BÒ Tát Çó 
TØ sÓ ki‰p Ç‰n nay 
Tu tÆp trí cûa PhÆt. 
ñŠu do ta giáo hóa 
Khi‰n phát Çåi Çåo tâm 
H† ÇŠu là con ta 
NÜÖng trø th‰ gi§i Çó. 
ThÜ©ng tu hånh ÇÀu Çà 
Ý thích nÖi ch‡ v¡ng 
BÕ Çåi chúng Òn náo 
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Ch£ng Üa thích nói nhiŠu. 
Các con nhÜ vÆy thäy 
Tu h†c Çåo pháp ta 
Ngày Çêm thÜ©ng tinh tÃn 
ChÌ vì cÀu PhÆt Çåo. 
Trø ª trong hÜ không 
PhÜÖng dÜ§i cõi Ta Bà 
SÙc chí niŒm kiên cÓ 
ThÜ©ng siêng cÀu trí huŒ. 
Nói Çû thÙ diŒu pháp 
Tâm h† ch£ng s® sŒt. 
Ta ª thành Già Gia 
NgÒi dÜ§i c¶i bÒ ÇŠ 
ñ¡c ÇÜ®c tÓi chánh giác 
Chuy‹n pháp luân vô thÜ®ng. 
Giáo hóa các BÒ Tát 
Khi‰n h† sÖ phát tâm 
Nay ÇŠu trø bÃt thÓi 
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ñŠu së ÇÜ®c thành PhÆt. 
Nay ta nói l©i thÆt 
Các ông m¶t lòng tin 
Ta tØ lâu Ç‰n nay 
Giáo hóa Çåi chúng Çó. 
 

BÃy gi©, Çåi BÒ Tát Di L¥c và vô 
sÓ các vÎ BÒ Tát khác, ÇŠu sinh tâm 
nghi ho¥c, lå chÜa tØng có, bèn nghï 
nhÜ vÀy: Sao ÇÙc Th‰ Tôn ª trong 
th©i gian ng¡n, mà có th‹ giáo hóa vô 
lÜ®ng vô biên A tæng kÿ các Çåi BÒ 
Tát nhÜ th‰, khi‰n cho h† trø Vô 
ThÜ®ng Chánh Đ£ng Chánh Giác ? 
Bèn båch ÇÙc PhÆt r¢ng: ñÙc Th‰ 
Tôn ! Khi NhÜ Lai làm thái tº, ra 
khÕi cung dòng h† Thích, cách thành 
Già Gia ch£ng bao xa, ngÒi nÖi ñåo 
tràng Ç¡c ÇÜ®c Vô ThÜ®ng Chánh 
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Đ£ng Chánh Giác, tØ Çó Ç‰n nay m§i 
hÖn bÓn mÜÖi næm. 

ñÙc Th‰ Tôn ! Sao trong th©i 
gian ng¡n mà làm Çåi PhÆt s¿, dùng 
th‰ l¿c cûa PhÆt, dùng công ÇÙc cûa 
PhÆt, Ç‹ giáo hóa vô lÜ®ng Çåi BÒ Tát 
nhÜ th‰, së thành Vô ThÜ®ng Chánh 
Đ£ng Chánh Giác ? 

ñÙc Th‰ Tôn ! Chúng Çåi BÒ Tát 
Çó, n‰u nhÜ có ngÜ©i ª trong ngàn 
vån Ùc ki‰p, tính Ç‰m cÛng ch£ng h‰t 
ÇÜ®c, ch£ng bi‰t ÇÜ®c b© mé. Nh»ng 
vÎ BÒ Tát Çó, tØ lâu xa Ç‰n nay, ª 
trong vô lÜ®ng vô biên ch‡ chÜ PhÆt, 
gieo trÒng các cæn lành, thành t¿u 
Çåo bÒ ÇŠ, thÜ©ng tu phåm hånh. 

ñÙc Th‰ Tôn ! ViŒc nhÜ th‰, 
ngÜ©i th‰ gian khó tin. Ví nhÜ: Có 
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ngÜ©i s¡c ÇËp tóc Çen, m§i hai mÜÖi 
læm tu°i, mà chÌ ngÜ©i træm tu°i nói 
Çó là con ta, ngÜ©i træm tu°i cÛng chÌ 
ngÜ©i trÈ tu°i Çó, nói là cha ta, sinh 
ÇÈ nuôi dÜ«ng chúng ta, viŒc Çó khó 
tin. 

ñÙc PhÆt cÛng nhÜ th‰, tØ khi 
Ç¡c Çåo Ç‰n nay, chÜa ÇÜ®c bao lâu, 
mà các Çåi chúng BÒ Tát Çó, Çã ª 
trong vô lÜ®ng ngàn vån Ùc ki‰p, vì 
PhÆt Çåo mà siêng tu hành tinh tÃn, 
khéo nhÆp, xuÃt, trø, ª trong vô 
lÜ®ng træm ngàn vån Ùc tam mu¶i, 
ÇÜ®c Çåi thÀn thông, tØ lâu tu phåm 
hånh, khéo tu tÆp các pháp lành theo 
thÙ t¿, khéo vŠ vÃn Çáp, là báu trong 
loài ngÜ©i, tÃt cä th‰ gian rÃt là ít có. 
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Hôm nay, ÇÙc Th‰ Tôn m§i nói, 
khi Ç¡c ÇÜ®c PhÆt Çåo, thì ÇÀu tiên 
khi‰n cho các BÒ Tát Çó, phát tâm 
giáo hóa chÌ bày, khi‰n cho h† hÜ§ng 
vŠ Vô ThÜ®ng Chánh Đ£ng Chánh 
Giác. 

ñÙc Th‰ Tôn thành PhÆt chÜa 
bao lâu, mà có th‹ làm ÇÜ®c viŒc công 
ÇÙc l§n. Tuy chúng con tin ÇÙc PhÆt 
tùy nghi nói pháp, nh»ng l©i PhÆt nói 
ra chÜa tØng hÜ v†ng. Nh»ng gì PhÆt 
bi‰t thäy ÇŠu thông Çåt, nhÜng nh»ng 
vÎ m§i phát tâm BÒ Tát, sau khi PhÆt 
diŒt Ç¶, n‰u h† nghe l©i này, thì h† 
ch£ng tin nhÆn, mà khªi tâm hûy 
báng pháp tåo t¶i nghiŒp. Tuy vÆy, 
xin ÇÙc Th‰ Tôn hãy giäi thích nói, 
Ç‹ trØ nghi ho¥c cûa chúng con, và 



Kinh Diệu Pháp Liên Hoa                                                                   486 

 

các thiŒn nam tº ª Ç©i vÎ lai, nghe 
viŒc này rÒi, cÛng không còn nghi 
ho¥c n»a. 

BÃy gi©, BÒ Tát Di L¥c muÓn 
thuÆt låi nghïa này, bèn nói bài kŒ 
r¢ng: 

XÜa PhÆt tØ dòng thích 
XuÃt gia gÀn Già Gia 
NgÒi dÜ§i c¶i bÒ ÇŠ 
ñ‰n nay ch£ng bao lâu. 
Các PhÆt tº Çó thäy 
SÓ Çông không th‹ lÜ©ng 
Lâu Çã hành PhÆt Çåo 
Trø nÖi sÙc thÀn thông. 
Khéo h†c BÒ Tát Çåo 
Ch£ng nhiÍm pháp th‰ gian 
NhÜ hoa sen trong nÜ§c 
TØ dÜ§i ÇÃt m†c lên. 
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ñŠu khªi tâm cung kính 
Trø ª trÜ§c Th‰ Tôn 
ViŒc Çó khó nghï bàn 
Làm sao khi‰n ngÜ©i tin ? 
PhÆt Ç¡c Çåo gÀn Çây 
Mà thành t¿u rÃt nhiŠu 
Xin vì trØ chúng nghi 
NhÜ thÆt phân biŒt nói. 
Ví nhÜ ngÜ©i thi‰u niên 
Tu°i m§i hai mÜÖi læm 
ChÌ ngÜ©i già là con 
Tóc båc và m¥t nhæn. 
Nói h† là ta sinh 
Con cÛng nói ngÜ©i Çó 
Chính là cha cûa ta 
Cha trÈ mà con già 
Khi‰n Ç©i không th‹ tin. 
Th‰ Tôn cÛng nhÜ th‰ 
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ñ¡c Çåo ch£ng bao lâu 
Các BÒ Tát Çó thäy 
Chí bŠn ch£ng suy nhÜ®c. 
Vô lÜ®ng ki‰p Ç‰n nay 
Luôn hành BÒ Tát Çåo 
Khéo vŠ nån vÃn Çáp 
Tâm h† ch£ng s® hãi. 
Tâm nhÅn nhøc quy‰t ÇÎnh 
ñoan chánh có uy ÇÙc 
ñÜ®c mÜ©i phÜÖng PhÆt khen 
Khéo hay phân biŒt nói. 
Ch£ng thích ª trong chúng 
ThÜ©ng thích nhÆp thiŠn ÇÎnh 
Do vì cÀu PhÆt Çåo 
Trø hÜ không phÜÖng dÜ§i. 
Chúng con tØ PhÆt nghe 
ViŒc này nên h‰t nghi 
Xin PhÆt vì vÎ lai 
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DiÍn nói khi‰n h† hi‹u. 
N‰u ª nÖi kinh này 
Có ngÜ©i nghi không tin 
TÙc së Ç†a ÇÜ©ng ác 
Nay xin PhÆt giäi nói. 
Vô lÜ®ng BÒ Tát Çó 
Sao trong th©i gian ng¡n 
Giáo hóa khi‰n phát tâm 
Trø vào bÆc bÃt thÓi ? 

 
 

----------
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Kinh  
diŒu pháp liên hoa 

 

PhÄm th† lÜ®ng cûa NhÜ Lai 
thÙ mÜ©I sáu 

 

BÃy gi©, ÇÙc PhÆt bäo các BÒ Tát, 
và tÃt cä Çåi chúng: Các thiŒn nam 
tº ! Các ông nên tin hi‹u l©i nói chân 
thÆt cûa NhÜ Lai. Låi bäo Çåi chúng: 
Các ông nên tin hi‹u l©i nói chân thÆt 
cûa NhÜ Lai. Låi bäo Çåi chúng: Các 
ông nên tin hi‹u l©i nói chân thÆt cûa 
NhÜ Lai.  

BÃy gi©, trong Çåi chúng BÒ Tát, 
BÒ Tát Di L¥c làm thÜ®ng thû ch¡p 
tay båch ÇÙc PhÆt r¢ng: ñÙc Th‰ 
Tôn ! Xin hãy nói Çi, chúng con së tin 
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nhÆn l©i cûa ÇÙc PhÆt nói, båch ba 
lÀn nhÜ th‰ rÒi nói: Xin hãy nói Çi, 
chúng con së tin nhÆn l©i cûa ÇÙc 
PhÆt nói. 

BÃy gi©, ÇÙc Th‰ Tôn bi‰t các BÒ 
Tát ba lÀn thÌnh không ngØng, bèn 
bäo r¢ng: Các ông hãy l¡ng nghe, sÙc 
thÀn thông bí mÆt cûa NhÜ Lai, tÃt cä 
th‰ gian tr©i ngÜ©i và A tu la, ÇŠu cho 
r¢ng hôm nay ÇÙc PhÆt Thích Ca 
Mâu Ni, lìa bÕ hoàng cung Ç‰n thành 
Già Gia ch£ng bao xa, ngÒi nÖi ñåo 
tràng Ç¡c ÇÜ®c Vô ThÜ®ng Chánh 
Đ£ng Chánh Giác. 

ThiŒn nam tº ! ThÆt ra, tØ khi ta 
thành PhÆt Ç‰n nay, Çã vô lÜ®ng vô 
biên træm ngàn vån Ùc Na do tha 
ki‰p. Ví nhÜ: Næm træm ngàn vån Ùc 
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Na do tha A tæng kÿ ba ngàn Çåi 
thiên th‰ gi§i. Giä sº, có ngÜ©i nghiŠn 
ra thành bøi, Çi qua phÜÖng Çông 
næm træm ngàn vån Ùc Na do tha A 
tæng kÿ cõi nÜ§c, m§i Ç‹ xuÓng m¶t 
håt bøi, cÙ theo hÜ§ng Çông làm nhÜ 
th‰, h‰t sÓ håt bøi Çó. 

Các thiŒn nam tº ! Ý cûa các ông 
th‰ nào ? Các th‰ gi§i Çó, có th‹ suy 
nghï tính Ç‰m bi‰t ÇÜ®c sÓ bao nhiêu 
chæng ? 

BÒ Tát Di L¥c và h‰t thäy BÒ Tát, 
ÇŠu båch ÇÙc PhÆt r¢ng: ñÙc Th‰ 
Tôn ! Các th‰ gi§i Çó vô lÜ®ng vô 
biên, ch£ng phäi tính Ç‰m mà bi‰t 
ÇÜ®c. TÃt cä hàng Thanh Væn, Bích 
Chi PhÆt, dùng trí huŒ vô lÆu, cÛng 
không th‹ suy nghï bi‰t ÇÜ®c sÓ 
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lÜ®ng. Chúng con trø ª bÆc bÃt thÓi, 
ª nÖi viŒc này cÛng ch£ng bi‰t ÇÜ®c.  

ñÙc Th‰ Tôn ! Các th‰ gi§i nhÜ 
th‰ vô lÜ®ng vô biên. 

BÃy gi©, ÇÙc PhÆt bäo Çåi chúng 
BÒ Tát: Các thiŒn nam tº ! Nay ta 
phân minh nói cho các ông nghe, các 
th‰ gi§i Çó, ho¥c Ç‹ håt bøi, ho¥c 
không Ç‹, ÇŠu nghiŠn ra thành bøi 
h‰t. M¶t håt bøi là m¶t ki‰p. TØ ta 
thành PhÆt Ç‰n nay, còn nhiŠu hÖn sÓ 
Çó træm ngàn vån Ùc Na do tha A 
tæng kÿ ki‰p. TØ Çó Ç‰n nay, ta 
thÜ©ng ª tåi th‰ gi§i Ta Bà này 
thuy‰t pháp giáo hóa, cÛng ª nÖi 
træm ngàn vån Ùc Na do tha A tæng 
kÿ cõi nÜ§c khác, giáo hóa l®i ích 
chúng sinh. 
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Các thiŒn nam tº ! Trong khoäng 
gi»a Çó, ta nói PhÆt Nhiên ñæng, và 
còn nói ÇÙc PhÆt Çó vào Ni‰t Bàn. 
NhÜ th‰ ÇŠu dùng phÜÖng tiŒn phân 
biŒt. 

Các thiŒn nam tº ! N‰u có chúng 
sinh Ç‰n ch‡ ta, thì ta dùng PhÆt 
nhãn quán sát, niŠm tin và các cæn l®i 
Ç¶n cûa h†, Ç‹ Ç¶ h†. NÖi nÖi t¿ nói 
danh t¿ khác nhau, tu°i tác l§n nhÕ, 
cÛng hiŒn nói së vào Ni‰t Bàn, låi 
dùng Çû thÙ phÜÖng tiŒn nói pháp vi 
diŒu, khi‰n cho chúng sinh phát tâm 
hoan h›. 

Các thiŒn nam tº ! NhÜ Lai thÃy 
các chúng sinh Üa thích pháp ti‹u 
thØa, ÇÙc mÕng, trÀn cÃu n¥ng, thì vì 
ngÜ©i Çó nói: Ta thi‰u niên xuÃt gia, 
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Ç¡c ÇÜ®c Vô ThÜ®ng Chánh Đ£ng 
Chánh Giác. NhÜng thÆt ra, ta thành 
PhÆt Ç‰n nay rÃt là lâu xa, nhÜng 
dùng phÜÖng tiŒn giáo hóa chúng 
sinh, khi‰n cho h† vào PhÆt Çåo, mà 
nói nhÜ th‰. 

Các thiŒn nam tº ! NhÜ Lai nói 
tÃt cä kinh Çi‹n, ÇŠu vì Ç¶ thoát 
chúng sinh, ho¥c nói thân mình, ho¥c 
nói thân cûa chÜ PhÆt, ho¥c thÎ hiŒn 
thân mình, ho¥c thÎ hiŒn thân PhÆt 
khác, ho¥c nói viŒc cûa mình, ho¥c 
nói viŒc cûa PhÆt khác. Nh»ng l©i nói 
ra, ÇŠu chân thÆt không hÜ. Tåi sao ? 
Vì NhÜ Lai thÃy bi‰t tÜ§ng ba cõi 
nhÜ thÆt, ch£ng có sinh tº, ho¥c thÓi, 
ho¥c xuÃt, cÛng ch£ng tåi th‰, ho¥c 
diŒt Ç¶, ch£ng thÆt, ch£ng hÜ, ch£ng 
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nhÜ, ch£ng khác. Ch£ng nhÜ ba cõi 
mà thÃy ba cõi, nh»ng s¿ viŒc Çó, chÌ 
có NhÜ Lai m§i thÃy rõ ch£ng có sai 
lÀm. Vì chúng sinh có Çû thÙ tánh, Çû 
thÙ døc, Çû thÙ hånh, Çû thÙ nghï 
nh§ phân biŒt. PhÆt muÓn khi‰n cho 
h† sinh các cæn lành, cho nên dùng 
Çû thÙ nhân duyên, ví dø, l©i lë, Çû 
thÙ thuy‰t pháp, làm các PhÆt s¿, 
chÜa tØng tåm ph‰ bÕ. NhÜ th‰, tØ 
khi ta thành PhÆt Ç‰n nay rÃt là lâu 
xa, th† mång vô lÜ®ng A tæng kÿ 
ki‰p, thÜ©ng trø bÃt diŒt. 

Các thiŒn nam tº ! Thuª xÜa ta 
hành BÒ Tát Çåo, ÇÜ®c tu°i th† Ç‰n 
nay vÅn chÜa h‰t, låi tæng thêm. Nay 
ch£ng phäi thÆt diŒt Ç¶, mà nói là së 
diŒt Ç¶. NhÜ Lai dùng phÜÖng tiŒn 
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Çó, Ç‹ giáo hóa chúng sinh. Tåi sao ? 
Vì n‰u PhÆt sÓng lâu ª Ç©i, thì ngÜ©i 
ÇÙc mÕng ch£ng trÒng cæn lành, bÀn 
cùng hå tiŒn tham trÜ§c næm døc, 
vào trong lÜ§i v†ng ki‰n nh§ tÜªng. 
N‰u thÃy NhÜ Lai thÜ©ng ª Ç©i ch£ng 
nhÆp diŒt, thì h† së sinh tâm kiêu 
mån phóng túng, mà ôm lòng nhàm 
chán giäi Çãi, ch£ng sinh tâm khó 
ÇÜ®c g¥p PhÆt, ch£ng sinh tâm cung 
kính. Do Çó, NhÜ Lai dùng phÜÖng 
tiŒn nói: Tÿ Kheo nên bi‰t, chÜ PhÆt 
ra Ç©i rÃt khó ÇÜ®c g¥p. Tåi sao ? Vì 
nh»ng ngÜ©i ÇÙc mÕng, träi qua vô 
lÜ®ng træm ngàn vån Ùc ki‰p, ho¥c có 
g¥p PhÆt, ho¥c không g¥p PhÆt. Nh© 
viŒc Çó mà ta nói r¢ng: Các Tÿ 
Kheo ! NhÜ Lai khó có th‹ ÇÜ®c g¥p, 
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nh»ng chúng sinh Çó nghe l©i nhÜ 
th‰, thì së sinh tâm khó ÇÜ®c g¥p 
PhÆt, ôm lòng luy‰n m¶ khát ngÜ«ng 
ÇÓi v§i PhÆt, bèn trÒng cæn lành. Do 
Çó, tuy NhÜ Lai ch£ng thÆt diŒt, mà 
nói là diŒt Ç¶. 

Låi n»a ! ThiŒn nam tº ! Pháp 
cûa chÜ PhÆt NhÜ Lai ÇŠu nhÜ th‰, vì 
Ç¶ chúng sinh, ÇŠu thÆt ch£ng hÜ. Ví 
nhÜ vÎ lÜÖng y trí huŒ thông Çåt, bi‰t 
luyŒn ch‰ thuÓc, khéo ch»a lành các 
chÙng bŒnh. Có rÃt nhiŠu ngÜ©i con, 
ho¥c mÜ©i, hai mÜÖi, cho Ç‰n m¶t 
træm ngÜ©i. Vì có duyên s¿ nên Çi xa 
Ç‰n nÜ§c khác. Các ngÜ©i con sau 
này uÓng nhÀm thuÓc Ç¶c, thuÓc phát 
buÒn b¿c Çiên loån, læn lóc trên ÇÃt. 
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BÃy gi©, ngÜ©i cha trª vŠ nhà, các 
ngÜ©i con uÓng thuÓc Ç¶c, ho¥c có 
ngÜ©i mÃt bän tâm, ho¥c có ngÜ©i 
không mÃt, ª xa trông thÃy cha vŠ 
ÇŠu rÃt vui mØng, quÿ låy thæm hÕi 
cha ÇÜ®c bình an trª vŠ. Chúng con 
ngu si, uÓng lÀm thuÓc Ç¶c, xin cha 
hãy cÙu ch»a, khi‰n cho chúng con 
khÕi bŒnh sÓng lâu. 

NgÜ©i cha thÃy các con Çau kh° 
nhÜ th‰, bèn y theo các phÜÖng pháp, 
tìm cÕ thuÓc tÓt, s¡c vÎ thÖm ngon 
thäy ÇŠu ÇÀy Çû, Çâm giã sàng rÒi 
hòa h®p cho các ngÜ©i con uÓng, mà 
nói r¢ng: ñây là thuÓc hay, s¡c vÎ 
thÖm ngon thäy ÇŠu ÇÀy Çû, các con 
hãy uÓng Çi, thì s§m së h‰t kh° não, 
ch£ng còn bÎ bŒnh n»a. 
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Trong sÓ các ngÜ©i con, ai không 
mÃt bän tâm, thÃy thuÓc hay Çó, s¡c 
hÜÖng ÇŠu tÓt bèn lÃy uÓng, bŒnh 
lành khÕi h£n. NgÜ©i mÃt Çi bän tâm, 
thÃy ngÜ©i cha vŠ, tuy cÛng vui mØng 
thæm hÕi, xin cha ch»a bŒnh, tuy 
cÛng cho thuÓc, mà ch£ng chÎu uÓng. 

Tåi sao ? Vì chÃt Ç¶c vào sâu mÃt 
Çi bän tâm. Do Çó, thuÓc hay thÖm 
ngon, mà cho là không ngon. NgÜ©i 
cha bèn nghï r¢ng: Nh»ng ÇÙa con 
này thÆt Çáng thÜÖng, vì trúng Ç¶c 
nên tâm Çiên Çäo. Tuy thÃy ta vui, 
xin ta cÙu ch»a, thuÓc hay nhÜ th‰, 
mà ch£ng chÎu uÓng. Nay ta së bày 
phÜÖng tiŒn, khi‰n cho chúng uÓng 
thuÓc này. Bèn nói nhÜ vÀy: Các con 
nên bi‰t, nay ta già nua, th©i kÿ ch‰t 
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Çã Ç‰n, thuÓc hay tÓt này, nay Ç‹ ª 
tåi Çây, các con có th‹ lÃy uÓng, ÇØng 
có lo l¡ng là bŒnh không lành. Dåy 
nhÜ th‰ rÒi, låi Ç‰n nÜ§c khác, sai sÙ 
vŠ nói là cha cûa nhà ngÜÖi Çã ch‰t. 

BÃy gi©, các ngÜ©i con nghe tin 
cha mÃt rÒi, tâm rÃt buÒn rÀu Çau 
kh°, mà nghï nhÜ vÀy: N‰u cha mình 
còn sÓng, thì së thÜÖng xót chúng ta, 
cÙu h¶ chúng ta. Nay Çã bÕ chúng ta 
mÃt ª xÙ ngÜ©i, chúng ta cô Ç¶c, låi 
ch£ng có ch‡ nÜÖng t¿a, thÜ©ng ôm 
lòng bi cäm, tâm bèn tÌnh ng¶, m§i 
bi‰t thuÓc này s¡c vÎ thÖm ngon, lÆp 
tÙc lÃy uÓng, bŒnh Ç¶c ÇŠu khÕi. 
NgÜ©i cha nghe tin con ÇŠu Çã khÕi 
bŒnh, bèn trª vŠ, khi‰n cho các ngÜ©i 
con g¥p låi. 
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Các thiŒn nam tº ! Ý các ông 
nghï sao ? Có ngÜ©i nào cho r¢ng, vÎ 
lÜÖng y Çó phåm t¶i v†ng ng» 
chæng ?  

Không vÆy, ÇÙc Th‰ Tôn ! 
ñÙc PhÆt nói: Ta cÛng nhÜ th‰, ta 

thành PhÆt Ç‰n nay, vô lÜ®ng vô biên 
træm ngàn vån Ùc Na do tha A tæng 
kÿ ki‰p, vì chúng sinh mà dùng sÙc 
phÜÖng tiŒn, nói là së diŒt Ç¶, cÛng 
ch£ng có ai có th‹ nói ta có l‡i nói 
dÓi. 

BÃy gi©, ÇÙc Th‰ Tôn muÓn thuÆt 
låi nghïa này, bèn nói bài kŒ r¢ng: 

Ta thành PhÆt Ç‰n nay 
Träi qua các ki‰p sÓ 
Vô lÜ®ng træm ngàn vån 
Ùc ki‰p A tæng kÿ. 
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ThÜ©ng nói pháp giáo hóa 
Vô sÓ Ùc chúng sinh 
Khi‰n vào trong PhÆt Çåo. 
Vô lÜ®ng ki‰p Ç‰n nay 
Vì Ç¶ hóa chúng sinh 
PhÜÖng tiŒn hiŒn Ni‰t Bàn 
Mà thÆt ch£ng diŒt Ç¶. 
ThÜ©ng ª Çây nói pháp 
Ta thÜ©ng trø nÖi Çây 
Dùng các sÙc thÀn thông 
Khi‰n chúng sinh Çiên Çäo 
Tuy gÀn mà ch£ng thÃy. 
Chúng thÃy ta diŒt Ç¶ 
R¶ng cúng dÜ©ng xá l®i 
ñŠu ôm lòng luy‰n m¶ 
Mà sinh tâm khát ngÜ«ng. 
Chúng sinh bèn tin phøc 
Ý chÃt tr¿c mŠm dÎu 



Kinh Diệu Pháp Liên Hoa                                                                   504 

 

M¶t lòng muÓn g¥p PhÆt 
Ch£ng t¿ ti‰c thân mång. 
Khi ta và chúng Tæng 
Cùng ª tåi Linh ThÙu 
Có lúc nói chúng sinh 
ThÜ©ng tåi Çây ch£ng diŒt. 
Vì dùng sÙc phÜÖng tiŒn 
HiŒn có diŒt ch£ng diŒt. 
NÜ§c khác có chúng sinh 
Ai cung kính tin Üa 
Ta låi ª trong h† 
Vì nói pháp vô thÜ®ng. 
Các ông ch£ng nghe Çây 
Cho r¢ng ta diŒt Ç¶ 
Ta thÃy các chúng sinh 
Trôi læn nÖi kh° não. 
Nên ch£ng vì hiŒn thân 
Khi‰n h† sinh khát ngÜ«ng 
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Do tâm h† luy‰n m¶ 
M§i hiŒn thân nói pháp. 
SÙc thÀn thông nhÜ th‰ 
Trong A tæng kÿ ki‰p 
ThÜ©ng ª núi Linh ThÙu 
Và ª các nÖi khác. 
Chúng sinh thÃy ki‰p tÆn 
Khi lºa l§n thiêu ÇÓt 
Ta cõi này an °n 
Tr©i ngÜ©i thÜ©ng ÇÀy dÅy. 
VÜ©n rØng nh»ng lÀu các 
ñû thÙ báu trang nghiêm 
Cây báu nhiŠu hoa quä 
NÖi chúng sinh dåo chÖi. 
ChÜ Thiên Çánh trÓng tr©i 
ThÜ©ng tÃu các âm nhåc 
MÜa hoa mån Çà la 
Räi PhÆt và Çåi chúng. 
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Cõi tÎnh ta ch£ng hoåi 
Mà chúng thÃy thiêu såch 
Lo s® các kh° não 
NhÜ th‰ ÇŠu ÇÀy dÅy. 
Chúng sinh có t¶i Çó 
Bªi nhân duyên nghiŒp ác 
Qua A tæng kÿ ki‰p 
Ch£ng nghe tên Tam Bäo. 
Nh»ng ngÜ©i tu công ÇÙc 
Tâm nhu hòa chÃt tr¿c 
Thäy ÇŠu thÃy thân ta 
Ÿ tåi Çây nói pháp. 
Có khi vì chúng Çó 
Nói PhÆt th† vô lÜ®ng 
NgÜ©i lâu m§i thÃy PhÆt 
Thì nói PhÆt khó g¥p. 
Trí l¿c ta nhÜ th‰ 
HuŒ quang chi‰u vô lÜ®ng 
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Th† mång vô sÓ ki‰p 
Do tu lâu mà ÇÜ®c. 
Các ông ngÜ©i có trí 
Ch§ nên sinh hoài nghi 
Hãy Çoån khi‰n dÙt såch 
L©i PhÆt thÆt không hÜ. 
NhÜ lÜÖng y phÜÖng tiŒn 
Vì trÎ bŒnh cho con 
ThÆt còn mà nói ch‰t 
Không th‹ nói hÜ v†ng. 
Ta là cha cõi Ç©i 
CÙu nh»ng ngÜ©i kh° nån 
Vì phàm phu Çiên Çäo 
ThÆt còn mà nói diŒt. 
Do bªi thÜ©ng thÃy ta 
Mà sinh tâm kiêu ngåo 
Phóng dÆt chÃp næm døc 
ñ†a trong ba ÇÜ©ng ác. 
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Ta bi‰t rõ chúng sinh 
Hành Çåo ch£ng hành Çåo 
Tùy chúng sinh Ç¶ ÇÜ®c 
Mà nói Çû thÙ pháp. 
T¿ š thÜ©ng nghï r¢ng: 
Làm sao khi‰n chúng sinh 
ñÜ®c vào vô thÜ®ng Çåo 
S§m thành t¿u thân PhÆt. 

 
 

----------
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kinh  
diŒu pháp liên hoa 

 

phÄm phân biŒt công ÇÙc  
thÙ mÜ©I bäy 

 

BÃy gi©, Çåi chúng trong Çåi h¶i 
nghe PhÆt nói sÓ ki‰p tu°i th† lâu dài 
nhÜ th‰, thì vô lÜ®ng vô biên A tæng 
kÿ chúng sinh, ÇŠu ÇÜ®c l®i ích. 

BÃy gi©, ÇÙc Th‰ Tôn bäo Çåi BÒ 
Tát Di L¥c: A DÆt ña ! Khi ta nói 
NhÜ Lai th† mång lâu dài nhÜ th‰, 
thì có sáu træm tám mÜÖi vån Ùc Na 
do tha H¢ng hà sa chúng sinh ÇÜ®c 
vô sinh pháp nhÅn. 

Låi có gÃp b¶i ngàn lÀn Çåi BÒ 
Tát, Ç¡c ÇÜ®c môn væn trì ñà la ni.  
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Låi có sÓ Çåi BÒ Tát nhiŠu nhÜ 
håt bøi cûa m¶t th‰ gi§i, Ç¡c ÇÜ®c 
nhåo thuy‰t biŒn tài vô ngåi.  

Låi có sÓ Çåi BÒ Tát nhiŠu nhÜ 
håt bøi cûa m¶t th‰ gi§i, Ç¡c ÇÜ®c 
træm ngàn vån Ùc vô lÜ®ng toàn ñà la 
ni.  

Låi có các Çåi BÒ Tát nhiŠu nhÜ 
håt bøi cûa ba ngàn Çåi thiên th‰ gi§i, 
chuy‹n ÇÜ®c pháp luân bÃt thÓi.  

Låi có các Çåi BÒ Tát nhiŠu nhÜ 
håt bøi cûa trung thiên th‰ gi§i, 
chuy‹n ÇÜ®c pháp luân thanh tÎnh.  

Låi có các Çåi BÒ Tát nhiŠu nhÜ 
sÓ håt bøi cûa ti‹u thiên th‰ gi§i, còn 
tám Ç©i n»a së Ç¡c ÇÜ®c Vô ThÜ®ng 
Chánh Đ£ng Chánh Giác.  
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Låi có Çåi BÒ Tát nhiŠu nhÜ håt 
bøi cûa bÓn tÙ thiên hå, còn bÓn Ç©i 
n»a së ÇÜ®c Vô ThÜ®ng Chánh Đ£ng 
Chánh Giác.  

Låi có Çåi BÒ Tát nhiŠu nhÜ håt 
bøi cûa ba tÙ thiên hå, còn ba Ç©i n»a 
së ÇÜ®c Vô ThÜ®ng Chánh Đ£ng 
Chánh Giác.  

Låi có Çåi BÒ Tát nhiŠu nhÜ håt 
bøi cûa hai tÙ thiên hå, còn hai Ç©i 
n»a së ÇÜ®c Vô ThÜ®ng Chánh Đ£ng 
Chánh Giác.  

Låi có Çåi BÒ Tát nhiŠu nhÜ håt 
bøi cûa m¶t tÙ thiên hå, còn m¶t Ç©i 
n»a së ÇÜ®c Vô ThÜ®ng Chánh Đ£ng 
Chánh Giác.  
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Låi có chúng sinh nhiŠu nhÜ håt 
bøi cûa tám th‰ gi§i, ÇŠu phát tâm Vô 
ThÜ®ng Chánh Đ£ng Chánh Giác. 

Khi ÇÙc PhÆt nói các vÎ Çåi BÒ 
Tát Çó ÇÜ®c Çåi pháp l®i, thì ª trong 
hÜ không mÜa xuÓng hoa mån Çà la, 
hoa ma ha mån Çà la, dùng Ç‹ räi lên 
vô lÜ®ng træm ngàn vån Ùc các ÇÙc 
PhÆt, ngÒi trên tòa sÜ tº dÜ§i các cây 
báu, và räi lên tháp bäy báu tòa sÜ tº 
cûa ÇÙc PhÆt Thích Ca Mâu Ni, và 
ÇÙc ña Bäo NhÜ Lai diŒt Ç¶ Çã lâu, 
cÛng räi lên tÃt cä các Çåi BÒ Tát, và 
bÓn b¶ chúng. 

Låi mÜa xuÓng hÜÖng b¶t chiên 
Çàn, và hÜÖng trÀm thûy. Ÿ trong hÜ 
không trÓng tr©i t¿ kêu, âm thanh vi 
diŒu sâu xa. Låi mÜa xuÓng hàng 
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ngàn thÙ y tr©i, thòng rÛ xuÓng các 
chu‡i ng†c, chu‡i trân châu, chu‡i 
châu ma ni, chu‡i châu nhÜ š, kh¡p 
cä chín phÜÖng. Các lò hÜÖng báu 
ÇÓt lên hÜÖng vô giá, t¿ nhiên tÕa 
kh¡p Ç‹ cúng dÜ©ng pháp h¶i. 

Ÿ phía trên, m‡i vÎ PhÆt có các 
BÒ Tát cÀm phan l†ng, thÙ t¿ thæng 
Ç‰n tr©i Phåm Thiên. Các vÎ BÒ Tát 
Çó, dùng âm thanh vi diŒu ca xÜ§ng 
vô lÜ®ng bài kŒ, Ç‹ khen ng®i các ÇÙc 
PhÆt. 

BÃy gi©, BÒ Tát Di L¥c tØ tòa 
ngÒi ÇÙng dÆy, hª vai bên phäi, ch¡p 
tay cung kính hÜ§ng vŠ ÇÙc PhÆt, mà 
nói bài kŒ r¢ng: 

PhÆt nói pháp hi h»u 
Thuª xÜa chÜa tØng nghe 
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Th‰ Tôn có thÀn l¿c 
Tu°i th† không th‹ lÜ©ng. 
Vô sÓ các PhÆt tº 
Nghe Th‰ Tôn phân biŒt 
Nói ngÜ©i ÇÜ®c pháp l®i 
Vui mØng kh¡p toàn thân. 
Ho¥c trø bÆc bÃt thÓi 
Ho¥c ÇÜ®c ñà la ni 
Ho¥c nhåo thuy‰t vô ngåi 
Vån Ùc toàn t°ng trì. 
Ho¥c có Çåi thiên gi§i 
SÓ håt bøi BÒ Tát 
Ai nÃy ÇŠu chuy‹n ÇÜ®c 
Bánh xe pháp bÃt thÓi. 
Låi có trung thiên gi§i 
SÓ håt bøi BÒ Tát 
Ai nÃy ÇŠu chuy‹n ÇÜ®c 
Bánh xe pháp thanh tÎnh. 
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Låi có ti‹u thiên gi§i 
SÓ håt bøi BÒ Tát 
ChÌ còn tám Ç©i n»a  
Së chÙng ÇÜ®c PhÆt Çåo. 
Låi có bÓn ba hai 
TÙ thiên hå nhÜ vÆy 
Các håt bøi BÒ Tát 
Theo sÓ Ç©i thành PhÆt. 
Ho¥c m¶t tÙ thiên hå 
SÓ håt bøi BÒ Tát 
ChÌ còn m¶t Ç©i n»a 
Së thành NhÃt thi‰t trí. 
NhÜ th‰ thäy chúng sinh 
Nghe PhÆt th† lâu dài 
ñÜ®c vô lÜ®ng vô lÆu 
Các quä báo thanh tÎnh. 
Låi có tám th‰ gi§i 
SÓ håt bøi chúng sinh 
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Nghe PhÆt nói th† mång 
ñŠu phát tâm vô thÜ®ng. 
Th‰ Tôn nói vô lÜ®ng 
Pháp không th‹ nghï bàn 
NhiŠu chúng ÇÜ®c l®i ích 
NhÜ hÜ không vô biên. 
MÜa hoa tr©i mån Çà 
Ma ha mån Çà la 
Thích Phåm nhÜ H¢ng sa 
ñ‰n tØ vô sÓ cõi. 
MÜa chiên Çàn trÀm thûy 
TÃp nÆp rÖi r§t xuÓng 
NhÜ chim bay không xuÓng 
Cúng räi lên chÜ PhÆt. 
TrÓng tr©i trong hÜ không 
T¿ nhiên vang diŒu âm 
Y tr©i ngàn vån thÙ 
Chuy‹n Ç¶ng rÖi r§t xuÓng. 



Kinh Diệu Pháp Liên Hoa                                                                   517 

 

Các lò hÜÖng báu ÇËp 
Xông ÇÓt hÜÖng vô giá 
T¿ nhiên tÕa kh¡p nÖi 
Cúng dÜ©ng các Th‰ Tôn. 
Chúng Çåi BÒ Tát Çó 
CÀm phan l†ng bäy báu 
Cao ÇËp vån Ùc thÙ 
ThÙ t¿ Ç‰n Phåm Thiên. 
TrÜ§c m‡i các ÇÙc PhÆt 
Tràng báu treo th¡ng phan 
CÛng dùng ngàn vån kŒ 
Ca ng®i các NhÜ  Lai. 
ñû thÙ viŒc nhÜ th‰ 
Thuª xÜa chÜa tØng có 
Nghe PhÆt th† vô lÜ®ng 
TÃt cä ÇŠu vui mØng. 
Danh PhÆt ÇÒn mÜ©i phÜÖng 
R¶ng l®i ích chúng sinh 
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H‰t thäy Çû cæn lành 
Tr® phát tâm vô thÜ®ng. 
 

BÃy gi©, ÇÙc PhÆt bäo Çåi BÒ Tát 
Di L¥c: A DÆt Da ! Nh»ng chúng sinh 
nào nghe th† mång cûa PhÆt lâu dài 
nhÜ th‰, cho Ç‰n sinh m¶t niŒm tin 
hi‹u, thì ÇÜ®c công ÇÙc ch£ng có hån 
lÜ®ng. 

N‰u có ngÜ©i thiŒn nam, thiŒn n», 
vì Vô ThÜ®ng Chánh Đ£ng Chánh 
Giác, ª trong tám mÜÖi vån Ùc Na do 
tha ki‰p, th¿c hành næm Ba La Mật, 
trì gi§i Ba La MÆt, nhÅn nhøc Ba La 
MÆt, tinh tÃn Ba La MÆt, thiŠn ÇÎnh 
Ba La MÆt, trØ Bát Nhã Ba La MÆt 
ra, Çem công ÇÙc này, so sánh v§i 
công ÇÙc ª trên, ch£ng b¢ng m¶t 
phÀn træm, m¶t phÀn ngàn, m¶t phÀn 
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træm ngàn vån Ùc, cho Ç‰n tính toán 
ví dø, cÛng không th‹ bi‰t ÇÜ®c. 

N‰u ngÜ©i thiŒn nam, ngÜ©i thiŒn 
n», có công ÇÙc nhÜ th‰, mà ch£ng 
Ç¡c ÇÜ®c Vô ThÜ®ng Chánh Đ£ng 
Chánh Giác, thì ch£ng có lš Çó. 

BÃy gi©, ÇÙc Th‰ Tôn muÓn thuÆt 
låi nghïa này, bèn nói bài kŒ r¢ng: 

N‰u ngÜ©i cÀu PhÆt huŒ 
Trong tám mÜÖi vån Ùc 
Na do tha ki‰p sÓ 
Tu næm Ba La MÆt. 
Ÿ trong các ki‰p Çó 
BÓ thí cúng dÜ©ng PhÆt 
Và Duyên Giác ÇŒ tº 
Cùng các chúng BÒ Tát. 
ñÒ æn uÓng häo hång 
Y tÓt và ÇÒ n¢m 
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Chiên Çàn làm tÎnh xá 
Dùng vÜ©n rØng trang nghiêm. 
BÓ thí nhÜ th‰ thäy 
ñû thÙ ÇŠu tÓt ÇËp 
H‰t các ki‰p sÓ Çó 
HÒi hÜ§ng vŠ PhÆt Çåo. 
N‰u gi» gìn gi§i cÃm 
Thanh tÎnh ch£ng thi‰u sót 
CÀu chÙng vô thÜ®ng Çåo 
ñÜ®c chÜ PhÆt khen ng®i. 
N‰u tu hånh nhÅn nhøc 
Trø nÖi ch‡ ÇiŠu nhu 
N‰u kÈ ác nhiÍu loån 
Mà tâm ch£ng lay Ç¶ng. 
Có nh»ng ngÜ©i Ç¡c pháp 
BÎ kÈ tæng thÜ®ng mån 
Khinh khi làm kh° não 
NhÜ th‰ cÛng nhÅn ÇÜ®c. 
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N‰u låi siêng tinh tÃn 
Chí niŒm thÜ©ng kiên cÓ 
Trong vô lÜ®ng Ùc ki‰p 
M¶t lòng ch£ng giäi Çãi. 
Låi trong vô sÓ ki‰p 
Trø ª ch‡ v¡ng l¥ng 
Ho¥c ngÒi ho¥c kinh hành 
TrØ ngû thÜ©ng nhi‰p tâm. 
Vì bªi nhân duyên Çó 
Hay sinh các thiŠn ÇÎnh 
Tám mÜÖi Ùc vån ki‰p 
An trø tâm ch£ng loån. 
ñem phÜ§c nhÃt tâm Çó 
NguyŒn cÀu vô thÜ®ng Çåo 
Con ÇÜ®c NhÃt thi‰t trí 
H‰t các b© thiŠn ÇÎnh. 
NgÜ©i Çó trong træm ngàn 
Vån Ùc vô sÓ ki‰p 
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Tu các công ÇÙc Çó 
NhÜ ª trên vØa nói. 
Có thiŒn nam tín n» 
Nghe ta nói th† mång 
Cho Ç‰n m¶t niŒm tin 
PhÜ§c Çây låi hÖn kia. 
N‰u có ngÜ©i ch£ng có 
TÃt cä các nghi ho¥c 
Sinh tâm tin chÓc lát 
PhÜ§c Çây ÇÒng phÜ§c kia. 
H‰t thäy các BÒ Tát 
Vô lÜ®ng ki‰p hành Çåo 
Nghe ta nói th† mång 
Thì tâm së tin nhÆn 
Nh»ng ngÜ©i nhÜ th‰ thäy 
Tin th† kinh Çi‹n này 
NguyŒn con Ç©i vÎ lai 
SÓng lâu Ç¶ chúng sinh. 
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NhÜ Th‰ Tôn hôm nay 
Vua trong dòng h† Thích 
ñåo tràng sÜ tº hÓng 
Thuy‰t pháp vô sª úy. 
Chúng con Ç©i vÎ lai 
ñÜ®c tÃt cä tôn kính 
Khi ngÒi nÖi Çåo tràng 
CÛng nói th† nhÜ th‰. 
N‰u có ngÜ©i thâm tâm 
Thanh tÎnh låi chÃt tr¿c 
ña væn hay t°ng trì 
Tùy nghïa giäi l©i PhÆt. 
H‰t thäy ngÜ©i nhÜ th‰ 
NÖi kinh này ch£ng nghi. 
 

Låi n»a, A DÆt ña ! n‰u có ngÜ©i 
nghe ÇÜ®c th† mång cûa PhÆt lâu dài, 
mà hi‹u rõ nghïa lš cûa l©i nói, thì 
ngÜ©i Çó ÇÜ®c công ÇÙc ch£ng có hån 
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lÜ®ng, hay sinh ra trí huŒ vô thÜ®ng 
cûa NhÜ Lai, hà huÓng là r¶ng nghe 
kinh này. Ho¥c dåy ngÜ©i Ç‰n nghe, 
ho¥c t¿ mình th† trì, ho¥c dåy ngÜ©i 
th† trì, ho¥c t¿ mình biên chép, ho¥c 
dåy ngÜ©i biên chép, ho¥c dùng 
hÜÖng hoa, anh låc, tràng phan, l†ng 
løa, dÀu thÖm, Çèn, Ç‹ cúng dÜ©ng 
kinh quy‹n. Công ÇÙc cûa ngÜ©i Çó 
vô lÜ®ng vô biên, hay sinh ra NhÃt 
thi‰t chûng trí. 

A DÆt ña ! N‰u ngÜ©i thiŒn nam, 
ngÜ©i thiŒn n», nghe ta nói th† mång 
dài lâu, mà thâm tâm tin hi‹u, tÙc là 
thÃy PhÆt thÜ©ng ª tåi núi Kÿ Xà 
QuÆt, cùng v§i các chúng Çåi BÒ Tát, 
Thanh Væn, vây quanh nói pháp. Låi 
thÃy th‰ gi§i Ta Bà này, ÇÃt b¢ng lÜu 
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ly, m¥t ÇÃt b¢ng ph£ng, vàng diêm 
phù Çàn dùng làm tám ÇÜ©ng, cây 
báu th£ng hàng, các ÇŠn Çài lÀu các, 
ÇŠu dùng bäy báu tåo thành, các 
chúng BÒ Tát ÇŠu ª trong Çó. N‰u có 
ngÜ©i hay quán nhÜ th‰, thì nên bi‰t 
ngÜ©i Çó tin sâu hi‹u kinh này. 

Låi n»a, sau khi NhÜ Lai diŒt Ç¶, 
n‰u có ngÜ©i nghe kinh này, mà 
ch£ng hûy báng, phát tâm tùy h›, thì 
nên bi‰t ngÜ©i Çó, Çã tin hi‹u sâu 
kinh này, hà huÓng là ngÜ©i Ç†c tøng 
th† trì, tÙc là ngÜ©i Çó ÇÀu Ç¶i ÇÙc 
NhÜ Lai. 

A DÆt ña ! NgÜ©i thiŒn nam, 
ngÜ©i thiŒn n» Çó, ch£ng cÀn vì ta mà 
tåo d¿ng chùa tháp, và làm phòng Óc 
cho chÜ Tæng, dùng tÙ s¿ cúng dÜ©ng 
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chúng Tæng. Sª dï vì sao ? Vì ngÜ©i 
thiŒn nam, ngÜ©i thiŒn n» Çó, th† trì 
Ç†c tøng kinh Çi‹n này, là Çã xây 
d¿ng tháp, tåo lÆp phòng Óc cho chÜ 
Tæng, cúng dÜ©ng chúng Tæng. TÙc 
là Çem PhÆt xá l®i tåo d¿ng tháp bäy 
báu, cao r¶ng nhÕ dÀn Ç‰n cõi tr©i 
Phåm Thiên. Låi treo các phan l†ng, 
và các linh báu, hoa hÜÖng, anh låc, 
hÜÖng b¶t, hÜÖng thoa, hÜÖng ÇÓt, 
các thÙ âm nhåc, Óng tiêu, Óng ÇÎch, 
Çàn không hÀu, Çû thÙ kÎch múa, 
dùng âm thanh vi diŒu ca ngâm khen 
ng®i, tÙc là ª trong vô lÜ®ng ngàn 
vån Ùc ki‰p, Çã tØng cúng dÜ©ng nhÜ 
th‰. 

A DÆt ña ! N‰u sau khi ta diŒt Ç¶, 
có ngÜ©i nghe ÇÜ®c kinh Çi‹n này, có 
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ngÜ©i hay th† trì, ho¥c t¿ mình biên 
chép, ho¥c bäo ngÜ©i biên chép, tÙc 
là tåo døng phòng Óc cho chúng 
Tæng. Dùng g‡ chiên Çàn ÇÕ làm các 
ÇiŒn ÇÜ©ng ba mÜÖi hai sª, cao 
khoäng tám cây Ça la, cao r¶ng trang 
nghiêm tÓt ÇËp, có træm ngàn vÎ Tÿ 
Kheo trø ª trong Çó. Låi có vÜ©n 
rØng ao t¡m, låi có ch‡ Çi kinh hành, 
hang Ç¶ng ngÒi thiŠn, y phøc thÙc æn 
uÓng, giÜ©ng nŒm thuÓc thang, tÃt cä 
døng cø âm nhåc ÇÀy dÅy trong Çó. 
Nhà Tæng lÀu các nhÜ th‰, hàng træm 
ngàn vån Ùc nhiŠu vô sÓ. Dùng nh»ng 
thÙ Çó, hiŒn tiŠn cúng dÜ©ng nÖi ta và 
Tÿ Kheo Tæng. Vì lë Çó mà ta nói, 
sau khi NhÜ Lai diŒt Ç¶, n‰u có ngÜ©i 
th† trì Ç†c tøng, vì ngÜ©i khác nói, 
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ho¥c t¿ biên chép, ho¥c bäo ngÜ©i 
khác biên chép, cúng dÜ©ng kinh 
quy‹n, không cÀn tåo lÆp chùa tháp, 
và tåo phòng Óc chÜ Tæng, cúng 
dÜ©ng chúng Tæng. HuÓng låi có 
ngÜ©i hay th† trì kinh này, và th¿c 
hành bÓ thí, trì gi§i, nhÅn nhøc, tinh 
tấn, thiŠn ÇÎnh, trí huŒ, ÇÜ®c công 
ÇÙc tÓi th¡ng vô lÜ®ng vô biên. Ví 
nhÜ hÜ không, Çông tây nam b¡c, 
bÓn hÜ§ng trên dÜ§i, vô lÜ®ng vô 
biên, công ÇÙc cûa ngÜ©i Çó, cÛng låi 
nhÜ th‰, vô lÜ®ng vô biên, s§m Ç¡c 
ÇÜ®c NhÃt thi‰t chûng trí. 

N‰u có ngÜ©i Ç†c tøng th† trì 
kinh này, vì ngÜ©i khác nói, ho¥c t¿ 
biên chép, ho¥c bäo ngÜ©i khác biên 
chép, låi hay tåo d¿ng tháp và tåo lÆp 
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phòng Óc chÜ Tæng, cúng dÜ©ng khen 
ng®i chúng Tæng Thanh Væn, cÛng 
dùng træm ngàn vån Ùc bài pháp 
khen ng®i, Ç‹ khen ng®i công ÇÙc cûa 
BÒ Tát. Låi vì ngÜ©i khác, Çû thÙ 
nhân duyên, tùy nghïa mà giäi nói 
Kinh Pháp Hoa này. Låi hay gi» gi§i 
thanh tÎnh, và nhu hòa ª chung v§i 
nhau, nhÅn nhøc ch£ng sân hÆn, š chí 
kiên cÓ, thÜ©ng thích ngÒi thiŠn, ÇÜ®c 
các thiŠn ÇÎnh thâm sâu, dÛng mãnh 
tinh tÃn, nhi‰p các pháp lành, l®i cæn 
trí huŒ, khéo Çáp các vÃn nån. 

A DÆt ña ! N‰u sau khi ta diŒt Ç¶, 
các thiŒn nam tº, thiŒn n» nhân, hay 
th† trì Ç†c tøng kinh này, låi có các 
công ÇÙc lành nhÜ th‰, thì nên bi‰t 
ngÜ©i Çó, Çã hÜ§ng về Çåo tràng, gÀn 
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Vô ThÜ®ng Chánh Đ£ng Chánh 
Giác, ngÒi dÜ§i bÒ ÇŠ Çåo tràng. 

A DÆt ña ! NgÜ©i thiŒn nam, 
ngÜ©i thiŒn n» Çó, ch‡ cûa h† ngÒi, 
ho¥c ÇÙng, ho¥c Çi, ÇŠu nên xây tháp, 
tÃt cä tr©i ngÜ©i, ÇŠu nên cúng dÜ©ng 
nhÜ tháp cûa PhÆt. 

BÃy gi©, Th‰ Tôn muÓn thuÆt låi 
nghïa này, bèn nói bài kŒ r¢ng: 

N‰u sau ta diŒt Ç¶ 
Hay phøng trì kinh này 
NgÜ©i Çó phÜ§c vô lÜ®ng 
NhÜ Çã nói ª trên. 
TÙc là ÇÜ®c ÇÀy Çû 
TÃt cä s¿ cúng dÜ©ng 
Vì xá l®i xây tháp 
Bäy báu rÃt trang nghiêm. 
NŠn tháp rÃt cao r¶ng 
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NhÕ dÀn Ç‰n Phåm Thiên 
Linh báu ngàn vån Ùc 
Gió Ç¶ng vang diŒu âm. 
Låi trong vô lÜ®ng ki‰p 
Cúng dÜ©ng nÖi tháp Çó 
Hoa hÜÖng các chu‡i ng†c 
Y tr©i các âm nhåc. 
HÜÖng ÇÓt dÀu thÖm Çèn 
ThÜ©ng chi‰u sáng quanh tháp 
Vào Ç©i ác måt pháp 
NgÜ©i hay trì kinh này. 
TÙc nhÜ trên Çã nói 
ñÀy Çû s¿ cúng dÜ©ng. 
N‰u hay trì kinh này 
TÙc nhÜ PhÆt tåi th‰ 
Dùng ngÜu ÇÀu chiên Çàn 
Làm nhà Tæng cúng dÜ©ng. 
GÒm ba mÜÖi hai sª 
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Cao tám cây Ça la 
ThÙc æn ngon y ÇËp 
GiÜ©ng n¢m ÇŠu ÇÀy Çû. 
Træm ngàn chúng ª Çó 
VÜ©n rØng các ao t¡m 
Kinh hành Ç¶ng ngÒi thiŠn 
Các thÙ ÇŠu trang nghiêm. 
N‰u ngÜ©i tâm tin hi‹u 
Th† trì Ç†c tøng biên 
Và cúng dÜ©ng kinh quy‹n 
Räi hoa thÖm hÜÖng b¶t. 
Hoa tu mån chiêm b¥c 
A ÇŠ møc Ça già 
ñÓt Çèn dÀu cháy mãi 
NgÜ©i cúng dÜ©ng nhÜ th‰. 
ñÜ®c công ÇÙc vô lÜ®ng 
NhÜ hÜ không vô b© 
PhÜ§c Çó cÛng nhÜ th‰. 
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HuÓng låi trì kinh này 
Và bÓ thí trì gi§i 
NhÅn nhøc thích thiŠn ÇÎnh 
Ch£ng sân ch£ng chÜªi m¡ng. 
Cung kính nÖi chùa tháp 
Khiêm nhÜ©ng các Tÿ Kheo 
Xa lìa tâm kiêu ngåo 
ThÜ©ng suy gÅm trí huŒ. 
Có vÃn nån ch£ng sân 
Tùy thuÆn làm giäi thoát 
N‰u làm ÇÜ®c hånh Çó 
Công ÇÙc không th‹ lÜ©ng. 
N‰u thÃy pháp sÜ Çó 
Thành t¿u ÇÙc nhÜ th‰ 
Nên dùng hoa tr©i räi 
Y tr©i che thân h†. 
Cúi ÇÀu cung kính lÍ 
Tâm sinh nghï nhÜ PhÆt 
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Låi nên nghï nhÜ vÀy: 
Ch£ng lâu Ç‰n Çåo tràng. 
ñÜ®c vô lÆu vô vi 
R¶ng l®i các tr©i ngÜ©i 
Ch‡ cûa ngÜ©i Çó ª 
Ho¥c kinh hành ngÒi thiŠn. 
Cho Ç‰n nói bài kŒ 
ñŠu nên xây d¿ng tháp 
Trang nghiêm khi‰n tÓt ÇËp 
Dùng các thÙ cúng dÜ©ng. 
PhÆt tº trø nÖi Çó 
TÙc là PhÆt th† døng 
ThÜ©ng ª tåi trong Çó 
Kinh hành và ngÒi n¢m. 
 
 

 

--------
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KINH DIỆU PHÁP LIÊN HOA 

HẾT QUYỂN NĂM 

-------- 

Luôn mong cầu an lạc, bốn pháp vững vàng tu 

Ngọc châu trong búi tóc, thân được nổi tiếng nhà 

Ba cõi thôi chinh chiến, dấu xưa sáng chói lòa 

Chúng sinh trong pháp giới, chứng ngộ quả vô 
sanh. 

 

      NAM MÔ PHÁP HOA HỘI THƯỢNG PHẬT BỒ 
TÁT. (3 lần)  
 

 Ngài Mạn Thù mở dạy, ủng hộ lý chân thuyên 

Bền giữ bốn pháp được an nhiên 

Từ đất hiện lên chúng nhiều ức muôn nghìn 

Ngài Di Lặc trùng tuyên, thọ lượng rộng vô biên. 
 

NAM MÔ A DẬT ĐA BỒ TÁT MA HA TÁT. (3 lần)
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Kinh  

diŒu pháp liên hoa  
 

quy‹n Sáu 
 

PhÄm tùy h› công ÇÙc 
thÙ mÜ©I tám 

 

BÃy gi©, Çåi BÒ Tát Di L¥c båch 
ÇÙc PhÆt r¢ng: ñÙc Th‰ Tôn ! N‰u có 
ngÜ©i thiŒn nam, ngÜ©i thiŒn n», 
nghe Kinh Pháp Hoa này mà tùy h›, 
thì Ç¡c ÇÜ®c bao nhiêu phÜ§c ÇÙc ? 
Bèn nói bài kŒ r¢ng: 

Sau khi PhÆt diŒt Ç¶ 
Có ngÜ©i nghe kinh này 
Mà sinh tâm tùy h› 
ñÜ®c bao nhiêu công ÇÙc ? 
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BÃy gi©, ÇÙc PhÆt bäo Çåi BÒ Tát 
Di L¥c: A DÆt ña ! Sau khi NhÜ Lai 
diŒt Ç¶, n‰u có Tÿ Kheo, Tÿ Kheo ni, 
cÜ sï nam, cÜ sï n», và nh»ng ngÜ©i 
có trí khác, ho¥c già, ho¥c trÈ, nghe 
kinh này mà tùy h›. TØ pháp h¶i ra 
Çi Ç‰n nÖi khác. Ho¥c tåi nhà cûa chÜ 
Tæng ª, ho¥c tåi ch‡ v¡ng vÈ, ho¥c tåi 
thành Ãp ÇÜ©ng xá, xóm làng ru¶ng 
nÜÖng, Çem s¿ nghe cûa mình mà vì 
cha mË, ngÜ©i thân, bån bè, tri thÙc, 
tùy sÙc mà diÍn nói, khi‰n cho h† 
nghe rÒi mà tùy h›, låi Çi diÍn nói v§i 
ngÜ©i khác. NgÜ©i khác nghe rÒi 
cÛng tùy h›, låi Çi diÍn nói v§i ngÜ©i 
khác n»a, cÙ nhÜ th‰ cho Ç‰n ngÜ©i 
thÙ næm mÜÖi. 
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A DÆt ña ! NgÜ©i thiŒn nam, 
ngÜ©i thiŒn n» thÙ næm mÜÖi Çó, tùy 
h› công ÇÙc, nay ta nói ra ông nên 
l¡ng nghe. N‰u bÓn loài sáu ÇÜ©ng 
chúng sinh, trong bÓn træm vån Ùc A 
tæng kÿ th‰ gi§i, loài sinh b¢ng trÙng, 
loài sinh b¢ng thai, loài sinh b¢ng Äm 
Ü§t, loài bi‰n hóa sinh ra, ho¥c loài có 
hình, loài không có hình, loài có nghï 
tÜªng, loài không có nghï tÜªng, loài 
ch£ng có nghï tÜªng ch£ng phäi 
không có nghï tÜªng, loài không 
chân, hai chân, loài bÓn chân, nhiŠu 
chân, nhÜ vÆy h‰t thäy loài chúng 
sinh. Có ngÜ©i cÀu phÜ§c, tùy theo s¿ 
Üa muÓn cûa h†, mà cung cÃp cho 
ÇÀy Çû. M‡i m‡i chúng sinh ÇŠu cÃp 
cho ÇÀy cõi Diêm Phù ñŠ: Vàng, båc, 
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lÜu ly, xa cØ, mã não, san hô, h° 
phách, các thÙ châu báu, và voi ng¿a, 
xe c¶, cung ÇiŒn lÀu các làm b¢ng bäy 
báu .v.v... ñåi thí chû Çó, bÓ thí nhÜ 
vÆy mãn tám mÜÖi næm rÒi, bèn nghï 
nhÜ vÀy: Ta Çã bÓ thí cho chúng sinh 
nh»ng ÇÒ vui thích, tùy š s¿ Üa muÓn 
cûa h†, nhÜng nh»ng chúng sinh này 
ÇŠu Çã già nua, tu°i Çã quá tám 
mÜÖi, tóc båc m¥t nhæn, s¿ ch‰t 
ch£ng còn bao lâu. Ta nên dùng PhÆt 
pháp Ç‹ giáo hóa h†. Bèn triŒu tÆp 
nh»ng chúng sinh Çó, truyŠn bá PhÆt 
pháp giáo hóa, khi‰n cho h† ÇÜ®c l®i 
ích sinh tâm hoan h›. NhÃt th©i ÇŠu 
Ç¡c ÇÜ®c Çåo Tu ñà Hoàn, Çåo TÜ 
ñà Hàm, Çåo A Na Hàm, Çåo A La 
Hán, såch các h»u lÆu, nÖi thiŠn ÇÎnh 
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thâm sâu ÇŠu Ç¡c ÇÜ®c t¿ tåi, Çû tám 
giäi thoát. Ý cûa ông th‰ nào ? VÎ Çåi 
thí chû Çó, Ç¡c ÇÜ®c công ÇÙc có 
nhiŠu chæng ? 

BÒ Tát Di L¥c båch ÇÙc PhÆt 
r¢ng: ñÙc Th‰ Tôn ! Công ÇÙc cûa 
ngÜ©i Çó rÃt nhiŠu, vô lÜ®ng vô biên. 
N‰u vÎ thí chû Çó, chÌ bÓ thí tÃt cä ÇÒ 
vui thích, thì công ÇÙc Çã vô lÜ®ng, 
hà huÓng khi‰n cho h† Ç¡c ÇÜ®c quä 
A La Hán. 

ñÙc PhÆt bäo BÒ Tát Di L¥c: Nay 
ta phân tích rõ cho ông nghe, ngÜ©i 
Çó Çem tÃt cä ÇÒ vui thích, bÓ thí cho 
sáu ÇÜ©ng chúng sinh, trong bÓn 
træm vån Ùc A tæng kÿ th‰ gi§i. Låi 
khi‰n cho h† Ç¡c quä A La Hán, công 
ÇÙc cûa ngÜ©i Çó, ch£ng b¢ng ngÜ©i 
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thÙ næm mÜÖi, nghe m¶t bài kŒ Kinh 
Pháp Hoa mà tùy h› công ÇÙc, træm 
phÀn, ngàn phÀn, træm ngàn vån Ùc 
phÀn, cÛng ch£ng b¢ng m¶t phÀn, 
cho Ç‰n tính Ç‰m thí dø, cÛng không 
th‹ bi‰t ÇÜ®c. 

A DÆt ña ! NhÜ ngÜ©i thÙ næm 
mÜÖi Çó, lÀn lÜ®t ÇÜ®c nghe Kinh 
Pháp Hoa mà tùy h›, công ÇÙc còn vô 
lÜ®ng vô biên A tæng kÿ, hà huÓng là 
ngÜ©i ÇÀu tiên ª trong pháp h¶i, nghe 
Kinh Pháp Hoa mà tùy h›. PhÜ§c 
ngÜ©i này, còn hÖn phÜ§c ngÜ©i thÙ 
næm mÜÖi, vô lÜ®ng vô biên A tæng 
kÿ, không th‹ sánh ÇÜ®c. 

Låi n»a, A DÆt ña ! N‰u có ngÜ©i 
vì kinh này, mà Çi Ç‰n phòng Tæng, 
ho¥c ngÒi, ho¥c ÇÙng, nghe trong 
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giây lát, thì nh© công ÇÙc Çó, mà tái 
sinh Ç©i sau, ÇÜ®c voi ng¿a, xe c¶, 
châu báu, kiŒu cáng, ÇÒ thÜ®ng hång 
và cung ÇiŒn. 

N‰u låi có ngÜ©i ngÒi ª nÖi giäng 
pháp, có ngÜ©i Ç‰n mà khuyên bäo, 
khi‰n cho h† ngÒi nghe pháp, ho¥c 
phân chia ch‡ cho h† ngÒi, thì công 
ÇÙc cûa ngÜ©i Çó khi chuy‹n thân 
khác, së ÇÜ®c ch‡ ngÒi cûa tr©i ñ‰ 
Thích, ho¥c ch‡ ngÒi cûa Phåm 
VÜÖng, ho¥c ch‡ ngÒi cûa vua 
Chuy‹n Luân Thánh VÜÖng. 

A DÆt ña ! N‰u låi có ngÜ©i nói 
v§i ngÜ©i khác r¢ng: Có kinh tên là 
Pháp Hoa, chúng ta có th‹ cùng nhau 
Ç‰n nghe, ngÜ©i Çó nghe l©i bèn Ç‰n 
nghe trong chÓc lát. Công ÇÙc cûa 
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ngÜ©i Çó chuy‹n thân sau, ÇÜ®c sinh 
cùng m¶t ch‡ v§i BÒ Tát ñà La Ni, có 
l®i cæn trí huŒ. Trong træm nghìn vån 
Ç©i ch£ng bao gi© bÎ câm, hÖi miŒng 
ch£ng hôi thÓi, lÜ«i thÜ©ng ch£ng có 
bŒnh tÆt, miŒng cÛng ch£ng có bŒnh 
tÆt, ræng ch£ng dÖ, ch£ng Çen, ch£ng 
vàng, ch£ng thÜa, cÛng ch£ng thi‰u 
røng, ch£ng so le, ch£ng cong. Môi 
ch£ng thòng xuÓng, cÛng ch£ng co 
rút låi, ch£ng thô rít, ch£ng ung nh†t, 
cÛng ch£ng khuy‰t xÃu, cÛng ch£ng 
cong vËo, ch£ng dày, ch£ng l§n, cÛng 
ch£ng Çen xåm, ch£ng có các s¿ Çáng 
chê. MÛi ch£ng dËp, cÛng ch£ng 
cong. S¡c m¥t ch£ng Çen, cÛng ch£ng 
dài hËp, cÛng ch£ng cong trÛng, 
ch£ng có nh»ng tÜ§ng khi‰n cho 
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ngÜ©i thÃy ch£ng vui. Môi lÜ«i ræng 
thäy ÇŠu tÓt ÇËp trang nghiêm, mÛi 
thì cao th£ng. M¥t mày tròn ÇÀy, mi 
cao mà dài, trán r¶ng b¢ng ph£ng, 
nhân tÜ§ng Çây Çû. ñ©i Ç©i sinh ra 
ÇŠu g¥p PhÆt, nghe pháp tin nhÆn l©i 
cûa PhÆt dåy. 

A DÆt ña ! Ông xem Çó, khuyên 
m¶t ngÜ©i khi‰n cho h† Ç‰n nghe 
pháp, mà ÇÜ®c công ÇÙc nhÜ th‰, hà 
huÓng là m¶t lòng nghe giäng, Ç†c 
tøng, rÒi ª trong Çåi chúng vì m†i 
ngÜ©i phân biŒt giäi nói pháp tu 
hành. 

BÃy gi©, ÇÙc Th‰ Tôn muÓn thuÆt 
låi nghïa này, bèn nói bài kŒ r¢ng: 

N‰u ngÜ©i trong pháp h¶i 
ñÜ®c nghe kinh Çi‹n này 
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Cho Ç‰n m¶t bài kŒ 
Tùy h› v§i ngÜ©i nói. 
NhÜ vÆy lÀn lÜ®t dåy  
ñ‰n ngÜ©i thÙ næm mÜÖi 
NgÜ©i cuÓi cùng ÇÜ®c phÜ§c 
Nay së phân biŒt nói. 
NhÜ có Çåi thí chû 
BÓ thí vô lÜ®ng chúng 
Tròn Çû tám mÜÖi næm 
Tùy š muÓn cûa h†. 
ThÃy h† tÜ§ng già nua 
Tóc båc và m¥t nhæn 
Ræng røng hình khô gÀy 
Nghï h† ch‰t s¡p Ç‰n. 
Nay ta nên dåy h† 
Khi‰n cho ÇÜ®c Çåo quä 
Bèn dùng phÜÖng tiŒn nói  
Pháp Ni‰t Bàn chân thÆt. 
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ñ©i ÇŠu ch£ng lâu bŠn 
NhÜ b†t nÜ§c ng†n lºa 
Các ông phäi nên bi‰t 
S§m sinh tâm nhàm lìa. 
M†i ngÜ©i nghe pháp Çó 
ñŠu Ç¡c A La Hán 
ñÀy Çû sáu thÀn thông  
Ba minh tám giäi thoát. 
NgÜ©i næm mÜÖi cuÓi cùng 
Nghe bài kŒ tùy h› 
NgÜ©i này phÜ§c hÖn kia 
Không th‹ ví dø ÇÜ®c. 
LÀn lÜ®t nghe nhÜ vÆy 
PhÜ§c ÇÙc còn vô lÜ®ng 
Hà huÓng trong pháp h¶i 
NgÜ©i ÇÀu nghe tùy h›. 
N‰u khuyên ÇÜ®c m¶t ngÜ©i 
DÅn h† nghe Pháp Hoa 



Kinh Diệu Pháp Liên Hoa                                                                   547 

 

Nói kinh này thâm diŒu 
Ngàn vån Ùc khó g¥p. 
Bèn nghe l©i Ç‰n nghe 
Cho dù nghe chÓc lát 
PhÜ§c báu cûa ngÜ©i Çó 
Nay së phân biŒt nói. 
ñ©i Ç©i miŒng ch£ng bŒnh 
Ræng ch£ng thÜa vàng Çen 
Môi ch£ng dày co thi‰u 
Ch£ng có tÜ§ng Çáng chê. 
LÜ«i ch£ng khô Çen ng¡n 
MÛi vØa cao låi th£ng 
Trán r¶ng và b¢ng ph£ng 
M¥t mày rÃt Çoan nghiêm. 
Khi‰n ngÜ©i hoan h› thÃy 
HÖi miŒng ch£ng hôi thÓi 
ThÖm nhÜ hoa Üu bát 
ThÜ©ng tØ miŒng toả ra. 
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N‰u Çi Ç‰n nhà Tæng  
MuÓn nghe Kinh Pháp Hoa 
Hoan h› nghe chÓc lát 
Nay së nói phÜ§c Çó. 
Sau sinh trong tr©i ngÜ©i 
ñÜ®c voi ng¿a xe báu 
Châu báu và kiŒu cáng 
Và ngÒi cung ÇiŒn tr©i. 
N‰u ª nÖi giäng pháp 
Khuyên ngÜ©i ngÒi nghe kinh 
Nh© phÜ§c Çó nên ÇÜ®c 
Tòa Thích Phåm chuy‹n luân. 
Hà huÓng m¶t lòng nghe 
Giäi nói nghïa lš kinh 
NhÜ l©i nói tu hành 
PhÜ§c Çó ch£ng hån lÜ®ng. 
 
 

----------
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Kinh  
DiŒu Pháp Liên Hoa  

 

PhÄm công ÇÙc pháp sÜ  
thÙ mÜ©I chín 

 

BÃy gi©, ÇÙc PhÆt bäo Çåi BÒ Tát 
ThÜ©ng Tinh TÃn ! N‰u ngÜ©i thiŒn 
nam, ngÜ©i thiŒn n», th† trì Kinh 
Pháp Hoa này, ho¥c Ç†c, ho¥c tụng, 
ho¥c giäi nói, ho¥c biên chép, thì 
ngÜ©i Çó së ÇÜ®c tám træm công ÇÙc 
nÖi m¡t, m¶t ngàn hai træm công ÇÙc 
nÖi tai, tám træm công ÇÙc nÖi mÛi, 
m¶t ngàn hai træm công ÇÙc nÖi lÜ«i, 
tám træm công ÇÙc nÖi thân, m¶t 
ngàn hai træm công ÇÙc nÖi š. Nh© 
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công ÇÙc Çó, trang nghiêm sáu cæn 
ÇŠu khi‰n cho thanh tÎnh. 

NgÜ©i thiŒn nam, ngÜ©i thiŒn n» 
Çó, m¡t thÎt cha mË sinh ra thÃy ba 
ngàn Çåi thiên th‰ gi§i, trong ngoài 
h‰t thäy núi rØng, sông bi‹n, dÜ§i 
Ç‰n ÇÎa ngøc A Tÿ, trên Ç‰n cõi tr©i 
H»u ñÌnh, cÛng thÃy tÃt cä chúng 
sinh trong Çó, và nghiŒp nhân duyên 
quä báo, nÖi sinh ÇŠu thÃy, ÇŠu bi‰t. 

BÃy gi©, ÇÙc Th‰ Tôn muÓn thuÆt 
låi nghïa này, bèn nói bài kŒ r¢ng: 

N‰u ª trong Çåi chúng  
Ch£ng có tâm s® sŒt 
Nói Kinh Pháp Hoa này 
Ông l¡ng nghe công ÇÙc. 
NgÜ©i Çó ÇÜ®c tám træm 
Công ÇÙc m¡t thù th¡ng 
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Nh© vÆy mà trang nghiêm 
Con m¡t rÃt thanh tÎnh. 
M¡t cha mË sinh ra 
ThÃy ÇÜ®c ba ngàn cõi 
Trong ngoài núi Di Lâu 
Tu Di và Thi‰t Vi. 
Và các núi rØng khác 
NÜ§c bi‹n cä sông ngòi. 
DÜ§i Ç‰n ngøc A Tÿ 
Trên Ç‰n tr©i H»u ñÌnh 
Các chúng sinh trong Çó 
H‰t thäy ÇŠu thÃy rõ. 
Tuy chÜa ÇÜ®c thiên nhãn 
SÙc nhøc nhãn nhÜ th‰. 
 

Låi n»a, ThÜ©ng Tinh TÃn ! N‰u 
ngÜ©i thiŒn nam, ngÜ©i thiŒn n», th† 
trì kinh này, ho¥c Ç†c, ho¥c tøng, 
ho¥c giäi nói, ho¥c biên chép, thì 
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ÇÜ®c m¶t ngàn hai træm công ÇÙc nÖi 
tai, nh© tai thanh tÎnh, nên nghe ÇÜ®c 
tÃt cä các thÙ ti‰ng, trong ba ngàn 
Çåi thiên th‰ gi§i, dÜ§i Ç‰n ÇÎa ngøc 
A Tÿ, trên Ç‰n cõi tr©i H»u ñÌnh, 
trong Çó h‰t thäy các thÙ l©i nói âm 
thanh, ÇŠu nghe rõ h‰t. Ti‰ng voi, 
ti‰ng ng¿a, ti‰ng bò, ti‰ng xe, ti‰ng 
khóc lóc, ti‰ng vui buÒn, ti‰ng pháp 
loa, ti‰ng trÓng, ti‰ng chuông, ti‰ng 
linh, ti‰ng cÜ©i, ti‰ng nói, ti‰ng ngÜ©i 
nam, ti‰ng ngÜ©i n», ti‰ng ÇÒng tº, 
ti‰ng ÇÒng n», ti‰ng pháp, ti‰ng phi 
pháp, ti‰ng kh°, ti‰ng vui, ti‰ng 
phàm phu, ti‰ng Thánh nhân, ti‰ng 
hoan h›, ti‰ng không hoan h›, ti‰ng 
tr©i, ti‰ng rÒng, ti‰ng Då Xoa, ti‰ng 
Càn Thát Bà, ti‰ng A Tu La, ti‰ng Ca 
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Lâu La, ti‰ng KhÄn Na La, ti‰ng Ma 
HÀu La Già, ti‰ng lºa, ti‰ng nÜ§c, 
ti‰ng gió, ti‰ng ÇÎa ngøc, ti‰ng súc 
sinh, ti‰ng ngå qu›, ti‰ng Tÿ Kheo, 
ti‰ng Tÿ Kheo ni, ti‰ng Thanh Væn, 
ti‰ng Bích Chi PhÆt, ti‰ng BÒ Tát, 
ti‰ng PhÆt. 

BÃy gi©, ÇÙc Th‰ Tôn muÓn thuÆt 
låi nghïa này, bèn nói bài kệ rằng: 

Tai cha mË sinh ra 
Thanh tÎnh ch£ng ô nhiÍm 
Dùng tai thÜ©ng này nghe 
Ti‰ng ba ngàn th‰ gi§i. 
Ti‰ng voi ng¿a xe trâu 
Ti‰ng chuông linh loa trÓng 
Ti‰ng cÀm s¡t không hÀu 
Ti‰ng Óng tiêu Óng ÇÎch. 
Ti‰ng ca hay thanh tÎnh 
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Nghe mà ch£ng chÃp trÜ§c 
Ti‰ng vô sÓ loåi ngÜ©i 
Nghe thäy ÇŠu hi‹u rõ. 
Låi nghe ti‰ng chÜ Thiên 
Âm thanh ca vi diŒu 
Và nghe ti‰ng nam n» 
Ti‰ng ÇÒng tº ÇÒng n». 
Trong núi sông hang hi‹m 
Ti‰ng Ca læng tÀn già 
C¶ng mŒnh các thÙ chim 
ñŠu nghe rõ các ti‰ng. 
Các thÓng kh° ÇÎa ngøc 
ñû thÙ ti‰ng rên la 
Qu› Çói khát bÙc bách 
Ti‰ng tìm cÀu æn uÓng. 
Các A Tu La thäy 
Ÿ ven cånh b© bi‹n 
Khi chúng cùng nhau nói 
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Vang ra âm thanh l§n. 
NgÜ©i giäi nói kinh này 
An trø vào nÖi nghe 
Nghe xa các ti‰ng Çó 
Mà ch£ng hÜ cæn tai. 
Trong mÜ©i phÜÖng th‰ gi§i 
Ti‰ng cÀm thú kêu la 
NgÜ©i hay nói pháp Çó 
Hoàn toàn nghe ÇÜ®c h‰t. 
Trên các tr©i Phåm Thiên 
Quang Âm và Bi‰n TÎnh 
Cho Ç‰n tr©i H»u ñÌnh 
L©i nói và âm thanh. 
Pháp sÜ ª tåi Çây 
Thäy ÇŠu nghe ÇÜ®c h‰t. 
ChÜ PhÆt ÇÃng ñåi Thánh 
Giáo hóa các chúng sinh 
Ÿ trong các Çåi h¶i 
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DiÍn nói pháp vi diŒu. 
NgÜ©i trì Kinh Pháp Hoa 
Hoàn toàn ÇŠu nghe ÇÜ®c. 
Ba ngàn Çåi thiên gi§i 
Trong ngoài các thÙ ti‰ng 
DÜ§i Ç‰n ngøc A Tÿ 
Trên Ç‰n tr©i H»u ñÌnh 
ñŠu nghe ÇÜ®c ti‰ng Çó 
Mà ch£ng hÜ cæn tai. 
Vì cæn tai thông l®i 
ñŠu phân biŒt bi‰t ÇÜ®c 
NgÜ©i trì Pháp Hoa này 
Tuy chÜa ÇÜ®c thiên nhï 
Dùng tai cha mË sinh 
Công ÇÙc Çã nhÜ th‰. 
TÃt cä chúng Tÿ Kheo  
Và chúng Tÿ Kheo ni 
Ho¥c Ç†c tøng kinh Çi‹n 
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Ho¥c vì ngÜ©i khác nói. 
Pháp sÜ ª tåi Çây 
Hoàn toàn ÇŠu nghe ÇÜ®c. 
Låi có các BÒ Tát 
ñ†c tøng kinh pháp này 
Ho¥c vì ngÜ©i khác nói  
Tuy‹n tÆp giäi nghïa kinh. 
Các âm thanh nhÜ th‰ 
Hoàn toàn ÇŠu nghe ÇÜ®c. 
 

Låi n»a, ThÜ©ng Tinh TÃn ! N‰u 
ngÜ©i thiŒn nam, ngÜ©i thiŒn n», th† 
trì kinh này, ho¥c Ç†c tøng giäi nói, 
ho¥c biên chép, thì thành t¿u tám 
træm công ÇÙc nÖi mÛi. Dùng cæn 
mÛi thanh tÎnh Çó, ngºi ÇÜ®c các thÙ 
mùi hÜÖng trong ngoài, trên dÜ§i 
trong ba ngàn Çåi thiên th‰ gi§i. 
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HÜÖng thÖm cûa hoa tu mån na, 
hÜÖng thÖm hoa xà ÇŠ, hÜÖng thÖm 
hoa m¥c l®i, hÜÖng thÖm hoa thiŠm 
b¥c, hÜÖng thÖm hoa ba la la, hÜÖng 
thÖm hoa sen ÇÕ, hÜÖng thÖm hoa sen 
xanh, hÜÖng thÖm hoa sen tr¡ng, 
hÜÖng thÖm cây có hoa, hÜÖng thÖm 
cây có quä, hÜÖng chiên Çàn, hÜÖng 
trÀm thûy, hÜÖng Ça ma la båt, 
hÜÖng Ça già la, và hàng ngàn vån 
thÙ hÜÖng hòa h®p, ho¥c hÜÖng b¶t, 
ho¥c hÜÖng viên tròn, ho¥c hÜÖng 
xoa. NgÜ©i trì kinh này, trø ª nÖi 
này, ÇŠu phân biŒt ÇÜ®c. 

Låi phân biŒt bi‰t ÇÜ®c mùi 
hÜÖng cûa chúng sinh, mùi hÜÖng 
cûa voi, mùi hÜÖng cûa ng¿a, mùi 
hÜÖng cûa bò dê, mùi hÜÖng con trai, 
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mùi hÜÖng con gái, mùi hÜÖng ÇÒng 
tº, mùi hÜÖng ÇÒng n» và mùi hÜÖng 
cÕ cây lùm rØng, h‰t thäy các mùi 
hÜÖng, ho¥c gÀn, ho¥c xa, ÇŠu ngºi 
ÇÜ®c, phân biŒt ch£ng sai lÀm. 

NgÜ©i trì kinh này, tuy ª nÖi Çây, 
mà cÛng ngºi ÇÜ®c mùi hÜÖng cûa 
chÜ Thiên ª trên tr©i, mùi hÜÖng cây 
ba l®i chÃt Ça la, câu tì Çà la, và mùi 
hÜÖng hoa mån Çà la, mùi hÜÖng hoa 
ma ha mån Çà la, mùi hÜÖng hoa 
mån thù sa, mùi hÜÖng hoa ma ha 
mån thù sa, các thÙ hÜÖng b¶t chiên 
Çàn, trÀm thûy, các thÙ hÜÖng cûa 
các loåi hoa. Các mùi hÜÖng tr©i hòa 
h®p tÕa ra nhÜ th‰, ch£ng có mùi 
hÜÖng nào mà ch£ng ngºi bi‰t ÇÜ®c. 
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Låi ngºi ÇÜ®c mùi hÜÖng thân 
cûa chÜ Thiên, mùi hÜÖng khi Thích 
ñŠ Hoàn Nhân ª trong Th¡ng ñiŒn, 
Çùa gi«n vui chÖi hÜªng thø næm 
døc, ho¥c mùi hÜÖng khi ª trong 
DiŒu Pháp ñÜ©ng, vì chÜ Thiên tr©i 
ñao L®i thuy‰t pháp, ho¥c mùi 
hÜÖng khi ª trong vÜ©n dåo chÖi, và 
mùi hÜÖng ngÜ©i nam, ngÜ©i n», cûa 
các vÎ tr©i khác, thäy ÇŠu ngºi bi‰t 
ÇÜ®c.  

NhÜ th‰, lÀn lÜ®t Ç‰n tr©i ñåi 
Phåm. Trên Ç‰n tr©i H»u ñÌnh, mùi 
hÜÖng nÖi thân cûa chÜ Thiên cÛng 
ÇŠu ngºi ÇÜ®c, mùi hÜÖng ÇÓt cûa 
chÜ Thiên, và mùi hÜÖng cûa Thanh 
Væn, mùi hÜÖng cûa Bích Chi PhÆt, 
mùi hÜÖng cûa BÒ Tát, mùi hÜÖng 
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thân cûa chÜ PhÆt, cÛng ÇŠu ngºi 
ÇÜ®c, và bi‰t ª Çâu. Tuy ngºi ÇÜ®c 
nh»ng mùi hÜÖng Çó, mà cæn mÛi 
ch£ng hÜ, ch£ng sai lÀm. N‰u muÓn 
phân biŒt giäi nói cho ngÜ©i khác, thì 
nh§ nghï ch£ng quên. 

BÃy gi©, ÇÙc Th‰ Tôn muÓn thuÆt 
låi nghïa này, bèn nói bài kệ rằng: 

NgÜ©i Çó mÛi thanh tÎnh 
Ÿ trong th‰ gi§i này 
Ho¥c vÆt thÖm hay hôi 
Các thÙ ÇŠu ngºi ÇÜ®c. 
Tu mån na xa ÇŠ 
ña ma la chiên Çàn 
TrÀm thûy và hÜÖng qu‰ 
Các thÙ hÜÖng hoa quä. 
Và hÜÖng các chúng sinh 
HÜÖng ngÜ©i nam ngÜ©i n» 
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NgÜ©i thuy‰t pháp ª xa 
Ngºi hÜÖng bi‰t ch‡ nào. 
ñåi th‰ Chuy‹n Luân VÜÖng 
Ti‹u chuy‹n luân và con 
QuÀn thÀn các cung nhân 
Ngºi hÜÖng bi‰t ch‡ nào. 
Thân mang các châu báu 
Và tång báu trong ÇÃt 
Chuy‹n luân vÜÖng n» báu 
Ngºi hÜÖng bi‰t ª Çâu. 
M†i ngÜ©i thân trang sÙc 
QuÀn áo và chu‡i ng†c 
Và các thÙ hÜÖng xoa 
Ngºi hÜÖng ÇŠu bi‰t rõ. 
ChÜ Thiên Çi ho¥c ngÒi 
ñùa gi«n và thÀn bi‰n 
NgÜ©i trì kinh pháp này 
Ngºi hÜÖng ÇŠu bi‰t ÇÜ®c. 
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Các cây hoa quä thÆt 
Và dÀu tô hÜÖng vÎ 
NgÜ©i trì kinh ª Çây 
Bi‰t rõ ª ch‡ nào. 
NÖi núi sâu nguy hi‹m 
Cây chiên Çàn nª hoa 
Chúng sinh ª trong Çó 
Ngºi hÜÖng ÇŠu bi‰t ÇÜ®c. 
Núi Thi‰t Vi bi‹n cä 
Các chúng sinh trong ÇÃt 
NgÜ©i trì kinh ngºi hÜÖng 
ñŠu bi‰t ª ch‡ nào. 
Nam n» A Tu La 
Và quy‰n thu¶c cûa h† 
Khi ÇÃu tranh vui Çùa 
Ngºi hÜÖng ÇŠu bi‰t ÇÜ®c. 
NÖi khoáng dã nguy hi‹m 
SÜ tº voi h° lang 
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Bò hoang trâu nÜ§c thäy 
Ngºi mùi bi‰t ch‡ ª. 
N‰u có ngÜ©i mang thai 
ChÜa bi‰t trai hay gái 
Vô cæn và phi nhân 
Ngºi hÜÖng ÇŠu bi‰t ÇÜ®c. 
Bªi nh© sÙc ngºi hÜÖng 

 Bi‰t ÇÜ®c s¿ mang thai 
 Thành t¿u ch£ng thành t¿u 
 An låc sinh quš tº. 

Bªi nh© sÙc ngºi hÜÖng 
Bi‰t nam n» nghï gì 
Tâm nhiÍm døc sân si 
CÛng bi‰t ngÜ©i tu thiŒn. 
Trong ÇÃt có kho tàng 
Vàng båc các châu báu 
ñÒ ÇÒng dùng Ç¿ng chÙa 
Ngºi hÜÖng ÇŠu bi‰t ÇÜ®c. 
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ñû thÙ các chu‡i ng†c 
 Không bi‰t ÇÜ®c giá cä 
 Ngºi hÜÖng bi‰t tÓt xÃu 
 XuÃt xÙ và ª Çâu. 

Các thÙ hoa trên tr©i 
Mån Çà mån thù sa 
Cây ba l®i chÃt Ça 
Ngºi hÜÖng ÇŠu bi‰t ÇÜ®c. 
Các cung ÇiŒn trên tr©i 

 ThÜ®ng trung hå khác nhau 
Các hoa báu trang nghiêm 
Ngºi hÜÖng ÇŠu bi‰t ÇÜ®c. 
VÜ©n rØng Th¡ng ñiŒn tr©i 
Các quán DiŒu Pháp ñÜ©ng 
Vui Çùa ª trong Çó 
Ngºi hÜÖng ÇŠu bi‰t ÇÜ®c. 
ChÜ Thiên ho¥c nghe pháp 
Ho¥c khi th† næm døc 
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Lai vãng Çi ngÒi n¢m 
Ngºi hÜÖng ÇŠu bi‰t ÇÜ®c. 
Y phøc thiên n» m¥c 
HÜÖng hoa quš trang nghiêm 
Khi Çi dåo du hí 
Ngºi hÜÖng ÇŠu bi‰t ÇÜ®c. 
NhÜ vÆy lÀn lÜ®t lên  
Cho Ç‰n tr©i Phåm Th‰ 
NgÜ©i nhÆp thiŠn xuÃt thiŠn 
Ngºi hÜÖng ÇŠu bi‰t ÇÜ®c. 
Tr©i Quang Âm Bi‰n TÎnh 

 Cho Ç‰n tr©i H»u ñÌnh 
 SÖ sinh và Ç‰n ch‰t 

Ngºi hÜÖng ÇŠu bi‰t ÇÜ®c. 
Các chúng Tÿ Kheo thäy 

 V§i pháp thÜ©ng tinh tÃn 
 Ho¥c ngÒi ho¥c kinh hành 

Và Ç†c tøng kinh Çi‹n. 
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Ho¥c dÜ§i cây trong rØng 
Chuyên tinh tÃn ngÒi thiŠn 
NgÜ©i trì kinh ngºi hÜÖng 
ñŠu bi‰t h† ª Çâu. 
BÒ Tát chí v»ng ch¡c 
NgÒi thiŠn ho¥c Ç†c tøng 
Ho¥c vì ngÜ©i nói pháp 
Ngºi hÜÖng ÇŠu bi‰t ÇÜ®c. 
Th‰ Tôn trong mÜ©i phÜÖng 
ñÜ®c tÃt cä cung kính 
ThÜÖng chúng mà nói pháp 
Ngºi hÜÖng ÇŠu bi‰t ÇÜ®c. 
Chúng sinh ª trÜ§c PhÆt 
Nghe kinh ÇŠu hoan h› 
NhÜ pháp mà tu hành 
Ngºi hÜÖng ÇŠu bi‰t ÇÜ®c. 
Tuy chÜa ÇÜ®c vô lÆu 
Pháp sinh tÏ BÒ Tát 
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Mà ngÜ©i trì kinh này 
TrÜ§c ÇÜ®c tÜ§ng mÛi này. 
 

Låi n»a, ThÜ©ng Tinh TÃn ! N‰u 
ngÜ©i thiŒn nam, ngÜ©i thiŒn n», th† 
trì kinh này, ho¥c Ç†c, ho¥c tøng, 
ho¥c giäi nói, ho¥c biên chép, thì 
ÇÜ®c m¶t ngàn hai træm công ÇÙc nÖi 
lÜ«i. Ho¥c tÓt, ho¥c xÃu, ho¥c ngon, 
ho¥c dª, và các ÇÒ Ç¡ng cay, khi Ç‰n 
cæn lÜ«i, thì ÇŠu bi‰n thành vÎ thÜ®ng 
diŒu, nhÜ là cam lÒ, ch£ng có gì mà 
không ngon. Ho¥c dùng cæn lÜ«i ª 
trong Çåi chúng diÍn nói pháp thâm 
sâu vi diŒu, khi‰n cho tâm cûa ngÜ©i 
nghe, ÇŠu hoan h› sung sÜ§ng. Låi có 
các Thiên tº, Thiên n», các vÎ tr©i ñ‰ 
Thích, Phåm Thiên .v.v... nghe ÇÜ®c 
âm thanh diÍn nói pháp vi diŒu nhÜ 
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th‰, l©i nói có thÙ l§p thì ÇŠu Ç‰n 
nghe. Và các rÒng, rÒng n», Då Xoa, 
Då Xoa n», Càn Thát Bà, Càn Thát 
Bà n», A Tu La, A Tu La n», Ca Lâu 
Na, Ca Lâu Na n», KhÄn Na La, 
KhÄn Na La n», Ma HÀu La Già, Ma 
HÀu La Già n», vì nghe pháp mà Ç‰n 
gÀn gÛi cung kính cúng dÜ©ng. Và Tÿ 
Kheo, Tÿ Kheo ni, cÜ sï nam, cÜ sï 
n», quÓc vÜÖng, thái tº, quÀn thÀn 
quy‰n thu¶c, ti‹u chuy‹n luân vÜÖng, 
Çåi chuy‹n luân vÜÖng, bäy báu, 
ngàn ngÜ©i con, quy‰n thu¶c n¶i 
ngoåi, ÇŠu ngÒi cung ÇiŒn Ç‰n Ç‹ 
nghe pháp. Bªi BÒ Tát Çó khéo nói 
pháp, cho nên các Bà La Môn, cÜ sï 
nhân dân trong nÜ§c, suÓt Ç©i theo 
hÀu hå cúng dÜ©ng. 
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Låi n»a, các vÎ Thanh Væn, Bích 
Chi PhÆt, BÒ Tát, chÜ PhÆt, thÜ©ng 
Üa thÃy vÎ pháp sÜ Çó. VÎ Çó ª Çâu, 
thì chÜ PhÆt ÇŠu hÜ§ng vŠ vÎ Çó nói 
pháp, vÎ Çó ÇŠu th† trì tÃt cä PhÆt 
pháp, låi có th‹ nói ra pháp âm thâm 
sâu vi diŒu. 

BÃy gi©, ÇÙc Th‰ Tôn muÓn thuÆt 
låi nghïa này, bèn nói bài kệ rằng : 

Cæn lÜ«i ngÜ©i Çó tÎnh 
Tr†n ch£ng th† vÎ dª 
NgÜ©i Çó æn nh»ng gì 
ñŠu bi‰n thành cam lÒ. 
Dùng ti‰ng diŒu thâm tÎnh 
Trong Çåi chúng nói pháp 
Dùng nhân duyên ví dø 
DÅn d¡t tâm chúng sinh. 
NgÜ©i nghe ÇŠu hoan h› 
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S¡m các thÙ cúng dÜ©ng. 
Các tr©i rÒng Då Xoa 
Và A Tu La thäy 
ñŠu dùng tâm cung kính 
Cùng Ç‰n Ç‹ nghe pháp. 
NgÜ©i Çó diÍn nói pháp 
Ho¥c muÓn dùng diŒu âm 
Vang kh¡p ba ngàn cõi 
Tùy š bèn Ç‰n ÇÜ®c. 
Vua luân vÜÖng l§n nhÕ 
Và ngàn con quy‰n thu¶c 
Ch¡p tay tâm cung kính 
ThÜ©ng Ç‰n nghe th† pháp. 
Các tr©i rÒng Då Xoa 
La sát Tÿ xá xà 
CÛng dùng tâm hoan h› 
ThÜ©ng thích Ç‰n cúng dÜ©ng. 
Tr©i Phåm Thiên ma vÜÖng 
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T¿ Tåi ñåi T¿ Tåi 
H‰t thäy các Thiên chúng 
ThÜ©ng Ç‰n ch‡ ngÜ©i Çó. 
ChÜ PhÆt và ÇŒ tº 
Nghe ngÜ©i Çó nói pháp 
ThÜ©ng nh§ mà bäo h¶ 
Ho¥c có khi hiŒn thân. 
 

Låi n»a, ThÜ©ng Tinh TÃn ! N‰u 
ngÜ©i thiŒn nam, ngÜ©i thiŒn n», th† 
trì kinh này, ho¥c Ç†c tøng, ho¥c giäi 
nói, ho¥c biên chép, thì ÇÜ®c tám 
træm công ÇÙc nÖi thân, ÇÜ®c thân 
thanh tÎnh nhÜ lÜu ly, chúng sinh ÇŠu 
thích thÃy. Vì thân ngÜ©i Çó thanh 
tÎnh, cho nên chúng sinh trong ba 
ngàn Çåi thiên th‰ gi§i, khi sinh, khi 
ch‰t, trên tr©i, dÜ§i ÇÎa ngøc, tÓt xÃu, 
sinh vŠ ch‡ lành, sinh vŠ ch‡ d», thäy 
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ÇŠu hiŒn ra trong thân ngÜ©i Çó. Và 
núi Thi‰t Vi, núi Çåi Thi‰t Vi, núi Di 
Lâu, núi Çåi Di Lâu, h‰t thäy các núi, 
và chúng sinh ª trong Çó, ÇŠu hiŒn ra 
trong Çó. DÜ§i Ç‰n ÇÎa ngøc A Tÿ, 
trên Ç‰n cõi tr©i H»u ñÌnh, h‰t thäy 
cänh gi§i và tÃt cä chúng sinh, ÇŠu 
hiŒn ra ª trong Çó. Ho¥c hàng Thanh 
Væn, Bích Chi PhÆt, BÒ Tát, chÜ PhÆt 
thuy‰t pháp, ÇŠu hiŒn ra hình bóng ª 
trong thân ngÜ©i Çó. 

BÃy gi©, ÇÙc Th‰ Tôn muÓn thuÆt 
låi nghïa này, bèn nói bài kŒ r¢ng: 

N‰u ngÜ©i trì Pháp Hoa 
ñÜ®c thân rÃt thanh tÎnh 
TÎnh nhÜ là lÜu ly 
Chúng sinh ÇŠu Üa thÃy. 
Låi tÎnh nhÜ gÜÖng sáng 
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ñŠu thÃy các hình bóng 
BÒ Tát nÖi thân tÎnh 
ñŠu thÃy toàn th‰ gi§i. 
ChÌ riêng mình thÃy rõ 
NgÜ©i khác ch£ng thÃy ÇÜ®c. 
Trong ba ngàn th‰ gi§i 
TÃt cä h»u vô tình 
Tr©i ngÜ©i A Tu La 
ñÎa ngøc qu› súc sinh. 
Các hình bóng nhÜ th‰ 
ñŠu hiŒn ra trong thân. 
Cung ÇiŒn cûa chÜ Thiên 
Cho Ç‰n tr©i H»u ñÌnh 
Núi Thi‰t và Di Lâu 
Các bi‹n cä sông ngòi 
ñŠu hiŒn ra trong thân. 
ChÜ PhÆt và Thanh Væn 
PhÆt tº BÒ Tát thäy 
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Ho¥c riêng ho¥c trong chúng 
Nói pháp ÇŠu hiŒn ra. 
Tuy chÜa ÇÜ®c vô lÆu 
Và pháp tánh diŒu thân 
Dùng thân thanh tÎnh thÜ©ng 
TÃt cä hiŒn trong Çó. 
 

Låi n»a, ThÜ©ng Tinh TÃn ! N‰u 
ngÜ©i thiŒn nam, ngÜ©i thiŒn n», sau 
khi NhÜ Lai diŒt Ç¶, mà th† trì kinh 
này, ho¥c Ç†c, ho¥c tøng, ho¥c giäi 
nói, ho¥c biên chép, thì ÇÜ®c m¶t 
ngàn hai træm công ÇÙc nÖi š. Nh© š 
cæn thanh tÎnh Çó, cho Ç‰n nghe m¶t 
bài kŒ, m¶t câu, mà thông Çåt ÇÜ®c 
nghïa lš vô lÜ®ng vô biên. Hi‹u nghïa 
lš Çó rÒi, mà có th‹ diÍn nói m¶t câu 
kinh, m¶t bài kŒ, thÆm chí giäng Ç‰n 
m¶t tháng, bÓn tháng, cho Ç‰n m¶t 
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næm. Các pháp nói ra, tùy theo nghïa 
lš ÇŠu h®p v§i thÆt tÜ§ng, chÙ ch£ng 
trái ngÜ®c v§i thÆt tÜ§ng, ho¥c nói 
kinh sách th‰ gian, l©i lë trÎ th‰, nghŠ 
nghiŒp làm æn, thäy ÇŠu h®p v§i 
chánh pháp. Sáu ÇÜ©ng chúng sinh 
trong ba ngàn Çåi thiên th‰ gi§i, tâm 
nghï gì, tâm khªi làm nh»ng gì, và 
tâm hí luÆn, thäy ÇŠu bi‰t rõ. Tuy 
chÜa ÇÜ®c trí huŒ vô lÆu, mà cæn š 
cûa ngÜ©i Çó thanh tÎnh nhÜ th‰. 
NgÜ©i Çó có suy nghï tính toán nói 
næng ÇŠu là PhÆt pháp, ch£ng có gì 
mà ch£ng chân thÆt, cÛng là Çåo lš ª 
trong kinh trÜ§c kia PhÆt Çã nói. 

BÃy gi©, ÇÙc Th‰ Tôn muÓn thuÆt 
låi nghïa này, bèn nói bài kŒ r¢ng: 

NgÜ©i Çó š thanh tÎnh 
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Sáng suÓt ch£ng vÄn Çøc 
Nh© cæn diŒu š Çó 
Bi‰t pháp thÜ®ng trung hå. 
Cho Ç‰n nghe bài kŒ 
Thông Çåt vô lÜ®ng nghïa 
ThÙ l§p nhÜ pháp nói 
Tháng bÓn tháng m¶t næm. 
Trong ngoài th‰ gi§i Çó 
TÃt cä các chúng sinh 
Ho¥c tr©i rÒng và ngÜ©i 
Chúng Då Xoa qu› thÀn. 
TÃt cä trong sáu ÇÜ©ng 
Khªi suy nghï nh»ng gì 
Nh© trì Kinh Pháp Hoa 
ñÒng th©i ÇŠu bi‰t rõ. 
Vô sÓ PhÆt mÜ©i phÜÖng 
Træm phÜ§c tÜ§ng trang nghiêm 
Vì chúng sinh nói pháp 
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Khi‰n h† nghe th† trì. 
Suy gÅm vô lÜ®ng nghïa 
Thuy‰t pháp cÛng vô lÜ®ng 
Tr†n ch£ng quên ho¥c sai 
Do nh© trì Pháp Hoa. 
ñŠu bi‰t tÜ§ng các pháp 
Theo nghïa nói thÙ l§p 
Rõ danh tØ l©i lë 
Theo s¿ bi‰t diÍn nói. 
NgÜ©i Çó nói nh»ng gì 
ñŠu là pháp PhÆt nói 
Bªi nh© nói pháp Çó 
Nên trÜ§c chúng ch£ng s®. 
NgÜ©i trì Kinh Pháp Hoa 
ñÜ®c cæn š thanh tÎnh 
Tuy chÜa ÇÜ®c vô lÆu 
TrÜ§c có tÜ§ng nhÜ th‰. 
NgÜ©i Çó trì kinh này 
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An trø nÖi hi h»u 
ñÜ®c tÃt cä chúng sinh 
Hoan h› và thÜÖng kính. 
Hay dùng ngàn vån thÙ 
L©i lë rÃt khéo léo 
ñ‹ phân biŒt diÍn nói 
Bªi trì Kinh Pháp Hoa. 

 
 
 
 

---------- 
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Kinh  
diŒu pháp liên hoa 

 

PhÄm BÒ Tát ThÜ©ng BÃt 
Khinh thÙ hai mÜÖi 

 

BÃy gi©, ÇÙc PhÆt bäo Çåi BÒ Tát 
ñ¡c ñåi Th‰ ! Ông nay nên bi‰t, n‰u 
Tÿ Kheo, Tÿ Kheo ni, cÜ sï nam, cÜ sï 
n», th† trì Kinh Pháp Hoa, n‰u có 
ngÜ©i ác khÄu m¡ng chửi phÌ báng, 
thì së m¡c t¶i báo l§n, nhÜ trÜ§c Çã 
nói. NgÜ©i trì Kinh Pháp Hoa ÇÜ®c 
công ÇÙc cÛng nhÜ ª trÜ§c Çã nói, 
m¡t tai mÛi lÜ«i ÇŠu thanh tÎnh. 

ñ¡c ñåi Th‰ ! Vào thuª xa xÜa, 
Çã träi qua vô lÜ®ng vô biên sÓ ki‰p 
A tæng kÿ không th‹ nghï bàn, có vÎ 
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PhÆt hiŒu là Uy Âm VÜÖng NhÜ Lai, 
Ứng Cúng, Chánh Bi‰n Tri, Minh 
Hånh Túc, ThiŒn ThŒ Th‰ Gian Giäi, 
Vô ThÜ®ng Sï, ñiŠu Ng¿ TrÜ®ng 
Phu, Thiên Nhân SÜ, PhÆt, Th‰ Tôn. 
Ki‰p Çó tên là Ly Suy, nÜ§c Çó tên là 
ñåi Thành. 

ñÙc PhÆt Uy Âm VÜÖng ª trong 
cõi nÜ§c Çó, vì các hàng tr©i, ngÜ©i, A 
Tu La mà nói pháp. Vì ngÜ©i cÀu 
Thanh Væn, nói pháp tÙ diŒu đ‰, Ç¶ 
thoát sinh già bŒnh ch‰t, Çåt Ç‰n cÙu 
cánh Ni‰t Bàn. Vì ngÜ©i cÀu Bích Chi 
PhÆt, nói pháp mÜ©i hai nhân duyên. 
Vì các BÒ Tát cÀu Vô ThÜ®ng Chánh 
Đ£ng Chánh Giác, nói pháp sáu Ba 
La MÆt, Çåt Ç‰n trí huŒ cÙu kính cûa 
PhÆt. 
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ñ¡c ñåi Th‰ ! ñÙc PhÆt Uy Âm 
VÜÖng Çó, th† bÓn mÜÖi vån Ùc Na 
do tha H¢ng hà sa sÓ ki‰p. Chánh 
pháp lÜu låi ª Ç©i, ki‰p sÓ nhÜ håt 
bøi cûa cõi Diêm Phù ñŠ, tÜ®ng pháp 
lÜu låi ª Ç©i, ki‰p sÓ nhÜ håt bøi cûa 
bÓn thiên hå. ñÙc PhÆt Çó, l®i ích 
chúng sinh rÒi, sau Çó m§i diŒt Ç¶. 

Sau khi chánh pháp và tÜ®ng 
pháp diŒt rÒi, ª cõi nÜ§c Çó, låi có 
PhÆt ra Ç©i cÛng hiŒu là Uy Âm 
VÜÖng NhÜ Lai, Ứng Cúng, Chánh 
Bi‰n Tri, Minh Hånh Túc, ThiŒn ThŒ 
Th‰ Gian Giäi, Vô ThÜ®ng Sï, ñiŠu 
Ng¿ TrÜ®ng Phu, Thiên Nhân SÜ, 
PhÆt, Th‰ Tôn. NhÜ th‰ lÀn lÜ®t có 
hai vån Ùc ÇÙc PhÆt, cÛng ÇŠu cùng 
m¶t hiŒu. Sau khi ÇÙc PhÆt Uy Âm 
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VÜÖng ÇÀu tiên diŒt Ç¶ rÒi, chánh 
pháp cÛng diŒt rÒi, thì trong th©i 
tÜ®ng pháp, hàng Tÿ Kheo tæng 
thÜ®ng mån có th‰ l¿c l§n. BÃy gi©, 
có m¶t BÒ Tát Tÿ Kheo tên là 
ThÜ©ng BÃt Khinh. 

ñ¡c ñåi Th‰ ! Do nhân duyên gì 
mà tên là ThÜ©ng BÃt Khinh ? Vì vÎ 
Tÿ Kheo Çó, bÃt cÙ g¥p ai, ho¥c Tÿ 
Kheo, Tÿ Kheo ni, cÜ sï nam, cÜ sï 
n», ÇŠu lÍ låy khen ng®i mà nói r¢ng: 
Ta rÃt kính các vÎ, ch£ng dám khinh 
khi. Tåi sao ? Vì các vÎ ÇŠu hành BÒ 
Tát Çåo, ÇŠu së thành PhÆt. Mà vÎ Tÿ 
Kheo Çó, ch£ng chuyên Ç†c tøng kinh 
Çi‹n, chÌ lÍ låy, cho Ç‰n ª xa thÃy bÓn 
chúng, cÛng ÇŠu cÓ Ç‰n gÀn lÍ låy 
khen ng®i mà nói r¢ng: Tôi ch£ng 
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dám khinh các vÎ, các vÎ ÇŠu së thành 
PhÆt. 

Ÿ trong bÓn chúng, có ngÜ©i sinh 
tâm sân hÆn ch£ng thanh tÎnh, ác 
khÄu m¡ng chửi nói: VÎ Tÿ Kheo vô 
trí này, tØ Çâu Ç‰n, mà t¿ nói là tôi 
ch£ng khinh các vÎ, mà th† kš cho 
chúng ta së ÇÜ®c thành PhÆt, chúng 
ta ch£ng nhÆn l©i th† kš hÜ v†ng nhÜ 
th‰.  

Träi qua nhiŠu næm nhÜ th‰, 
thÜ©ng bÎ m¡ng chửi mà ch£ng sinh 
tâm sân hÆn. ThÜ©ng nói nhÜ vÀy: 
Các vÎ së thành PhÆt. Khi nói l©i Çó, 
thì m†i ngÜ©i ho¥c dùng gÆy, ngói, Çá 
Çánh ném. Ngài bèn chåy trÓn thÆt 
xa, mà vÅn l§n ti‰ng nói: Tôi ch£ng 
dám khinh các vÎ, các vÎ ÇŠu së thành 
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PhÆt. Bªi thÜ©ng nói l©i nhÜ th‰, cho 
nên hàng Tÿ Kheo, Tÿ Kheo ni, cÜ sï 
nam, cÜ sï n» tæng thÜ®ng mån g†i 
Ngài là ThÜ©ng BÃt Khinh.  

Khi vÎ Tÿ Kheo Çó s¡p lâm 
chung, thì ª trong hÜ không, nghe Çû 
hai mÜÖi ngàn vån Ùc bài kŒ Kinh 
Pháp Hoa, cûa ÇÙc PhÆt Uy Âm 
VÜÖng nói trÜ§c kia. Ngài nghe rÒi 
th† trì, bèn ÇÜ®c cæn m¡t thanh tÎnh, 
cæn tai, mÛi, lÜ«i, thân, š, ÇŠu thanh 
tÎnh nhÜ Çã nói ª trên. ñÜ®c sáu cæn 
thanh tÎnh rÒi, thì càng tæng tu°i th† 
Ç‰n hai træm vån Ùc Na do tha tu°i, 
r¶ng vì ngÜ©i nói Kinh Pháp Hoa 
này. 

BÃy gi©, hàng Tÿ Kheo, Tÿ Kheo 
ni, cÜ sï nam, cÜ sï n», tæng thÜ®ng 
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mån khinh khi vÎ Çó, Ç¥t tên là 
ThÜ©ng BÃt Khinh, thÃy vÎ Çó Ç¡c 
ÇÜ®c sÙc Çåi thÀn thông, sÙc nhåo 
thuy‰t biŒn tài, tâm lÜÖng thiŒn. 
Nghe vÎ Çó nói pháp, ÇŠu tin th† Çi 
theo.  

VÎ BÒ Tát Çó, låi giáo hóa hàng 
ngàn vån Ùc chúng, khi‰n cho h† trø 
nÖi Çåo Vô ThÜ®ng Chánh Đ£ng 
Chánh Giác. Sau khi mång chung, 
ÇÜ®c g¥p hai ngàn Ùc vÎ PhÆt, ÇŠu 
hiŒu là NhÆt NguyŒt ñæng Minh. Ÿ 
trong pháp Çó, thÜ©ng nói Kinh Pháp 
Hoa này. Bªi nhân duyên Çó, låi ÇÜ®c 
g¥p hai ngàn Ùc vÎ PhÆt, ÇÒng hiŒu là 
Vân T¿ Tåi ñæng VÜÖng. Ÿ trong 
pháp cûa các ÇÙc PhÆt Çó, ÇŠu th† trì 
Ç†c tøng, vì bÓn chúng nói kinh Çi‹n 
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này, cho nên ÇÜ®c m¡t thÜ©ng thanh 
tÎnh, tai mÛi lÜ«i thân š các cæn ÇŠu 
thanh tÎnh. Ÿ trong bÓn chúng nói 
pháp tâm ch£ng s® hãi. 

ñ¡c ñåi Th‰ ! ñåi BÒ Tát ThÜ©ng 
BÃt Khinh Çó, cúng dÜ©ng h‰t thäy 
các vÎ PhÆt nhÜ th‰, cung kính tôn 
tr†ng khen ng®i, trÒng các cæn lành. 
VŠ sau, låi g¥p ngàn vån Ùc ÇÙc PhÆt, 
cÛng ª trong pháp cûa các vÎ PhÆt Çó, 
diÍn nói kinh này, công ÇÙc thành 
t¿u së ÇÜ®c thành PhÆt. 

ñ¡c ñåi Th‰ ! Ý ông th‰ nào ? BÒ 
Tát ThÜ©ng BÃt Khinh thuª Çó là 
ngÜ©i nào vÆy ? Chính là thân ta. 
N‰u trong Ç©i quá khÙ, ta ch£ng th† 
trì Ç†c tøng kinh này, ch£ng vì ngÜ©i 
khác diÍn nói, thì không th‹ s§m 
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ÇÜ®c Vô ThÜ®ng Chánh Đ£ng Chánh 
Giác. Vì trÜ§c kia, ta ª ch‡ các ÇÙc 
PhÆt th† trì Ç†c tøng kinh này, vì 
ngÜ©i diÍn nói, nên s§m ÇÜ®c Vô 
ThÜ®ng Chánh Đ£ng Chánh Giác. 

ñ¡c ñåi Th‰ ! Lúc Çó, bÓn chúng 
Tÿ Kheo, Tÿ Kheo ni, cÜ sï nam, cÜ sï 
n», dùng tâm sân hÆn khinh tiŒn ta, 
cho nên träi qua hai træm Ùc ki‰p 
thÜ©ng ch£ng g¥p PhÆt, ch£ng nghe 
pháp, ch£ng thÃy Tæng. Ngàn ki‰p ª 
trong ÇÎa ngøc A Tÿ th† Çåi kh° não, 
h‰t t¶i Çó rÒi, låi g¥p BÒ Tát ThÜ©ng 
BÃt Khinh, giáo hóa cho h† Çåo Vô 
ThÜ®ng Chánh Đ£ng Chánh Giác. 

ñ¡c ñåi Th‰ ! Ý ông th‰ nào ? 
BÓn chúng thÜ©ng khinh khi BÒ Tát 
ThÜ©ng BÃt Khinh, Çâu phäi là ai 
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khác, nay ª trong h¶i này, Çó là Båt 
ñà Bà La cä thäy næm træm vÎ BÒ 
Tát, SÜ Tº NguyŒt cä thäy næm træm 
vÎ Tÿ Kheo, Ni TÜ PhÆt cä thäy næm 
træm vÎ cÜ sï nam, ÇŠu ch£ng thÓi 
chuy‹n nÖi Çåo Vô ThÜ®ng Chánh 
Đ£ng Chánh Giác. 

ñ¡c ñåi Th‰ ! Nên bi‰t Kinh 
Pháp Hoa này, l®i ích rÃt l§n cho các 
Çåi BÒ Tát, khi‰n cho Çåt Ç‰n quä vÎ 
Vô ThÜ®ng Chánh Đ£ng Chánh 
Giác. Bªi th‰, các Çåi BÒ Tát sau khi 
NhÜ Lai diŒt Ç¶, thÜ©ng hay th† trì, 
Ç†c tøng, giäi nói, biên chép kinh 
này. 

BÃy gi©, ÇÙc Th‰ Tôn muÓn thuÆt 
låi nghïa này, bèn nói bài kŒ r¢ng: 

Quá khÙ có PhÆt 
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HiŒu Uy Âm VÜÖng 
ThÀn trí vô lÜ®ng 
DÅn d¡t tÃt cä. 
Tr©i ngÜ©i rÒng thÀn 
Cùng Ç‰n cúng dÜ©ng 
PhÆt Çó diŒt rÒi 
Lúc pháp s¡p diŒt. 
Có m¶t BÒ Tát 
Tên ThÜ©ng BÃt Khinh 
Khi Çó bÓn chúng 
ChÃp trÜ§c nÖi pháp. 
BÒ Tát BÃt Khinh 
ñi Ç‰n ch‡ h† 
Bèn nói l©i r¢ng: 
Tôi ch£ng khinh Ngài. 
Các Ngài hành Çåo  
ñŠu së thành PhÆt 
M†i ngÜ©i nghe rÒi 
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Khinh khi m¡ng chÜªi. 
BÒ Tát BÃt Khinh 
ChÎu Ç¿ng nhÅn nhøc 
T¶i nghiŒp h‰t rÒi 
Khi s¡p lâm chung. 
Nghe ÇÜ®c kinh này 
Sáu cæn thanh tÎnh 
Nh© sÙc thÀn thông 
Tæng thêm tu°i th†. 
Låi vì m†i ngÜ©i 
R¶ng nói kinh này 
Nh»ng ngÜ©i chÃp pháp 
ñŠu nh© BÒ Tát. 
Giáo hóa thành t¿u 
Khi‰n trø PhÆt Çåo 
BÃt Khinh mång chung 
G¥p vô sÓ PhÆt. 
Nh© nói kinh này 
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ñÜ®c vô lÜ®ng phÜ§c 
DÀn Çû công ÇÙc 
S§m thành PhÆt Çåo. 
BÃt Khinh thuª Çó 
TÙc là thân ta. 
BÓn b¶ chúng Çó 
Nh»ng ngÜ©i chÃp pháp 
Nghe BÃt Khinh nói 
Ông së thành PhÆt. 
Bªi nhân duyên Çó 
G¥p vô sÓ PhÆt 
BÒ Tát h¶i này 
Chúng næm træm ngÜ©i. 
Và bÓn b¶ chúng 
ThiŒn nam tín n» 
Nay ª trÜ§c ta 
Nghe kinh pháp này. 
Ta ª Ç©i trÜ§c 
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Khuyên nh»ng ngÜ©i Çó 
Nghe th† kinh này 
Là pháp bÆc nhÃt. 
Khai thÎ dåy ngÜ©i 
Khi‰n trø Ni‰t Bàn 
ñ©i Ç©i th† trì 
Kinh Çi‹n nhÜ th‰. 
c Ùc vån ki‰p 
Không th‹ nghï bàn 
Nên m§i ÇÜ®c nghe 
Kinh Pháp Hoa này. 
c Ùc vån ki‰p 
Không th‹ nghï bàn 
ChÜ PhÆt Th‰ Tôn 
DiÍn nói kinh này. 
Bªi th‰ hành giä 
Sau PhÆt diŒt Ç¶ 
Nghe ÇÜ®c kinh này 
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Ch§ sinh nghi ho¥c. 
Hãy nên m¶t lòng 
R¶ng nói kinh này 
ñ©i Ç©i g¥p PhÆt 
S§m thành PhÆt Çåo. 

 
 

----------
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Kinh  
diŒu pháp liên hoa 

 

PhÄm thÀn l¿c cûa NhÜ Lai 
thÙ hai mÜÖi mÓt 

 

BÃy gi©, sÓ Çåi BÒ Tát nhiŠu nhÜ 
håt bøi ngàn th‰ gi§i, tØ dÜ§i ÇÃt v†t 
lên, ÇŠu ª trÜ§c ÇÙc PhÆt, m¶t lòng 
ch¡p tay chiêm ngÜ«ng tôn nhan cûa 
PhÆt, mà båch PhÆt r¢ng: ñÙc Th‰ 
Tôn ! Chúng con Ç®i sau khi PhÆt 
diŒt rÒi, ch‡ ÇÙc Th‰ Tôn phân thân 
ª các cõi nÜ§c diŒt Ç¶ rÒi, chúng con 
së r¶ng nói kinh này. 

Tåi sao? Vì chúng con cÛng muÓn 
t¿ mình ÇÜ®c chân tÎnh Çåi pháp, th† 
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trì, Ç†c tøng, giäi nói, biên chép, cúng 
dÜ©ng kinh này. 

BÃy gi©, ÇÙc Th‰ Tôn ª trÜ§c tÃt 
cä Çåi chúng Væn Thù SÜ L®i, vô 
lÜ®ng træm ngàn vån Ùc Çåi BÒ Tát 
xÜa kia trø ª th‰ gi§i Ta Bà, và các 
Tÿ Kheo, Tÿ Kheo ni, cÜ sï nam, cÜ sï 
n», tr©i, rÒng, Då Xoa, Càn Thát Bà, 
A Tu La, Ca Lâu La, KhÄn Na La, 
Ma HÀu La Già, ngÜ©i, ch£ng phäi 
ngÜ©i, hiŒn sÙc Çåi thÀn thông, bày 
tÜ§ng lÜ«i r¶ng dài lên Ç‰n cõi tr©i 
ñåi Phåm. 

TÃt cä l‡ chân lông, ÇŠu phóng ra 
vô lÜ®ng vô sÓ màu s¡c quang minh, 
chi‰u soi kh¡p mÜ©i phÜÖng th‰ gi§i. 
ChÜ PhÆt ngÒi trên tòa sÜ tº dÜ§i các 
cây báu, cÛng låi nhÜ th‰, bày tÜ§ng 
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lÜ«i r¶ng dài, phóng ra vô lÜ®ng 
quang minh. 

ñÙc PhÆt Thích Ca Mâu Ni và 
chÜ PhÆt ª dÜ§i cây báu, ÇŠu hiŒn 
thÀn l¿c tr†n træm ngàn næm, sau Çó 
m§i nhi‰p tÜ§ng lÜ«i låi, ÇÒng th©i 
phát ra ti‰ng cÜ©i nói nhÕ nhË, và 
ti‰ng gäy móng tay. Hai âm thanh Çó, 
vang Ç‰n kh¡p th‰ gi§i cûa chÜ PhÆt 
trong mÜ©i phÜÖng, m¥t ÇÃt ÇŠu sáu 
thÙ chÃn Ç¶ng. 

Chúng sinh ª trong Çó: Tr©i, 
rÒng, Då Xoa, Càn Thát Bà, A Tu La, 
Ca Lâu La, KhÄn Na La, Ma HÀu La 
Già, ngÜ©i, ch£ng phäi ngÜ©i, nh© 
thÀn l¿c cûa PhÆt, nên ÇŠu thÃy th‰ 
gi§i Ta Bà này. Ÿ dÜ§i vô lÜ®ng vô 
biên træm ngàn vån Ùc các cây báu, 
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ÇŠu có chÜ PhÆt ngÒi trên tòa sÜ tº, 
và thÃy ÇÙc PhÆt Thích Ca Mâu Ni 
v§i ÇÙc ña Bäo NhÜ Lai, ngÒi trên 
tòa sÜ tº ª trong bäo tháp. 

Låi thÃy vô lÜ®ng vô biên træm 
ngàn vån Ùc vÎ Çåi BÒ Tát, và hàng 
bÓn chúng cung kính vây quanh ÇÙc 
PhÆt Thích Ca Mâu Ni. H† thÃy nhÜ 
vÆy rÒi, thäy ÇŠu Çåi hoan h› ÇÜ®c 
chÜa tØng có. 

Lúc Çó, chÜ Thiên ª trong hÜ 
không l§n ti‰ng xÜ§ng lên r¢ng: Qua 
Çây vô lÜ®ng vô biên træm ngàn vån 
Ùc A tæng kÿ th‰ gi§i, có cõi nÜ§c Ta 
Bà, trong Çó có vÎ PhÆt hiŒu là Thích 
Ca Mâu Ni. Hôm nay vì các Çåi BÒ 
Tát nói kinh Çåi thØa, tên là DiŒu 
Pháp Liên Hoa, pháp giáo hóa BÒ 
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Tát, ÇÜ®c PhÆt h¶ niŒm. Các vÎ nên 
thâm tâm tùy h›, cÛng nên lÍ låy 
cúng dÜ©ng ÇÙc PhÆt Thích Ca Mâu 
Ni. 

Các chúng sinh Çó, nghe ti‰ng nói 
ª trong hÜ không rÒi, ÇŠu ch¡p tay 
hÜ§ng vŠ th‰ gi§i Ta Bà mà nói r¢ng: 
Nam Mô Thích Ca Mâu Ni PhÆt, 
Nam Mô Thích Ca Mâu Ni PhÆt, 
dùng các thÙ hoa, hÜÖng, chu‡i ng†c, 
phan l†ng, và các thÙ ÇÒ nghiêm 
thân, châu báu vÆt quš giá, ÇŠu tØ xa 
räi xuÓng th‰ gi§i Ta Bà. 

Các thÙ vÆt räi xuÓng Ç‰n tØ 
mÜ©i phÜÖng, giÓng nhÜ mây tø låi, 
bi‰n thành màn báu, che kh¡p phía 
trên các ÇÙc PhÆt. Lúc Çó, mÜ©i 
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phÜÖng th‰ gi§i thông Çåt vô ngåi 
nhÜ m¶t cõi PhÆt. 

BÃy gi©, ÇÙc PhÆt bäo Çåi chúng 
thÜ®ng hånh BÒ Tát: ThÀn l¿c cûa 
chÜ PhÆt nhÜ th‰, vô lÜ®ng vô biên 
không th‹ nghï bàn. N‰u ta dùng 
thÀn l¿c Çó, trong vô lÜ®ng vô biên 
træm ngàn vån Ùc A tæng kÿ ki‰p, Ç‹ 
chúc luỹ nói công ÇÙc cûa kinh này, 
thì không th‹ nói h‰t ÇÜ®c.  

Tóm låi, h‰t thäy tÃt cä pháp cûa 
NhÜ Lai, tÃt cä thÀn l¿c t¿ tåi cûa 
NhÜ Lai, tÃt cä viŒc thâm sâu cûa 
NhÜ Lai, ÇŠu diÍn nói hi‹n bày ª 
trong kinh này. Bªi th‰, sau khi NhÜ 
Lai diŒt rÒi, các ông nên m¶t lòng th† 
trì, Ç†c tụng, giäi nói, biên chép, theo 
nhÜ pháp mà tu hành. Dù ª trong cõi 
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nÜ§c nào, n‰u có ngÜ©i th† trì Ç†c 
tøng, giäi nói biên chép, theo nhÜ 
trong kinh nói mà tu hành. Ho¥c nÖi 
nào có kinh này, ho¥c ª trong vÜ©n, 
ho¥c ª trong rØng, ho¥c ª dÜ§i cây, 
ho¥c ª phòng Tæng, ho¥c ª nhà cÜ sï, 
ho¥c ª trong PhÆt ÇiŒn, ho¥c ª hang 
núi khoáng dã, ÇŠu nên xây tháp 
cúng dÜ©ng. Tåi sao ? Nên bi‰t nÖi Çó 
tÙc là Çåo tràng, chÜ PhÆt tØ nÖi Çó 
mà Ç¡c ÇÜ®c quä vÎ Vô ThÜ®ng 
Chánh Đ£ng Chánh Giác, chÜ PhÆt 
tØ nÖi Çó mà chuy‹n bánh xe pháp, 
chÜ PhÆt tØ nÖi Çó mà vào Ni‰t Bàn. 

BÃy gi©, ÇÙc Th‰ Tôn muÓn thuÆt 
låi nghïa này, bèn nói bài kŒ r¢ng: 

ChÜ PhÆt bÆc cÙu Ç©i 
Trø nÖi Çåi thÀn thông 
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Vì khi‰n chúng sinh vui 
HiŒn vô lÜ®ng thÀn l¿c. 
TÜ§ng lÜ«i Ç‰n Phåm Thiên 
Thân phóng vô lÜ®ng quang 
Vì ngÜ©i cÀu PhÆt Çåo 
HiŒn viŒc ít có này. 
Ti‰ng chÜ PhÆt cÜ©i nói 
Và ti‰ng gäy móng tay 
ñŠu vang kh¡p mÜ©i phÜÖng 
ñÃt sáu thÙ chÃn Ç¶ng. 
Sau PhÆt diŒt Ç¶ rÒi 
Vì hay trì kinh này 
ChÜ PhÆt ÇŠu hoan h› 
HiŒn vô lÜ®ng thÀn l¿c. 
Bªi chúc luỹ kinh này 
Khen ng®i ngÜ©i th† trì 
Ÿ trong vô lÜ®ng ki‰p 
Không th‹ nói h‰t ÇÜ®c. 
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Công ÇÙc cûa ngÜ©i Çó 
Vô biên không cùng tÆn 
NhÜ mÜ©i phÜÖng hÜ không  
Ch£ng bi‰t ÇÜ®c b© mé. 
NgÜ©i hay trì kinh này 
TÙc là Çã thÃy ta 
CÛng thÃy PhÆt ña Bäo 
Và các PhÆt phân thân. 
Låi thÃy ta hôm nay 
Giáo hóa các BÒ Tát. 
NgÜ©i hay trì kinh này 
Khi‰n ta và phân thân 
PhÆt ña Bäo diŒt Ç¶ 
H‰t thäy ÇŠu hoan h›. 
MÜ©i phÜÖng PhÆt hiŒn tåi 
Và quá khÙ vÎ lai 
CÛng thÃy cÛng cúng dÜ©ng 
CÛng khi‰n ÇÜ®c hoan h›. 
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ChÜ PhÆt ngÒi Çåo tràng 
ñ¡c ÇÜ®c pháp bí y‰u 
NgÜ©i hay trì kinh này 
Ch£ng lâu cÛng së ÇÜ®c. 
NgÜ©i hay trì kinh này 
NÖi nghïa cûa các pháp 
Danh tØ và l©i lë 
Nhåo thuy‰t không tÆn cùng. 
NhÜ gió trong hÜ không 
TÃt cä ch£ng chÜ§ng ngåi. 
Sau NhÜ Lai diŒt rÒi 
Hi‹u kinh cûa PhÆt nói 
Nhân duyên và thÙ l§p 
Theo nghïa nói nhÜ thÆt. 
NhÜ ánh sáng nhÆt nguyŒt 
Phá trØ s¿ tÓi tæm 
NgÜ©i Çó tåi th‰ gian 
DiŒt ÇÜ®c tÓi chúng sinh. 
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Dåy vô lÜ®ng BÒ Tát 
RÓt ráo trø m¶t thØa 
Cho nên ngÜ©i có trí 
Nghe rÒi ÇÜ®c công ÇÙc. 
Sau ta diŒt Ç¶ rÒi 
Nên th† trì kinh này 
NgÜ©i Çó trø PhÆt Çåo 
Ch¡c ch¡n không còn nghi. 
 

---------- 
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Kinh  
diŒu pháp liên hoa 

 

PhÄm chúc lÛy  
thÙ hai mÜÖi hai 

 

BÃy gi©, ÇÙc PhÆt Thích Ca tØ 
pháp tòa ÇÙng dÆy, hiŒn sÙc Çåi thÀn 
thông, dùng tay phäi r© ÇÀu vô lÜ®ng 
Çåi BÒ Tát mà nói r¢ng: Ta ª trong 
vô lÜ®ng træm ngàn vån Ùc A tæng kÿ 
ki‰p, tu tÆp pháp Vô ThÜ®ng Chánh 
Đ£ng Chánh Giác khó ÇÜ®c này. Nay 
Çem phó chúc cho các ông, các ông 
nên m¶t lòng truyŠn bá pháp này, 
khi‰n cho chúng sinh ÇÜ®c nhiŠu 
pháp ích. R© ÇÀu các vÎ Çåi BÒ Tát 
nhÜ th‰ ba lÀn, bèn nói r¢ng: Ta ª 
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trong vô lÜ®ng træm ngàn vån Ùc A 
tæng kÿ ki‰p, tu tÆp pháp Vô ThÜ®ng 
Chánh Đ£ng Chánh Giác khó ÇÜ®c 
này. Hôm nay phó chúc cho các ông, 
các ông nên th† trì, Ç†c tøng, r¶ng 
nói pháp này, khi‰n cho tÃt cä chúng 
sinh ÇŠu ÇÜ®c nghe bi‰t. Tåi sao ? Vì 
NhÜ Lai có Çåi tØ bi, ch£ng có san 
tham, cÛng ch£ng có s® hãi, có th‹ 
ban cho chúng sinh trí huŒ cûa PhÆt, 
trí huŒ cûa NhÜ Lai, trí huŒ t¿ nhiên. 
NhÜ Lai là Çåi thí chû cûa tÃt cä 
chúng sinh. Các ông cÛng nên theo 
h†c pháp cûa NhÜ Lai, ch§ sinh tâm 
san tham. 

Ÿ Ç©i vÎ lai sau này, n‰u có ngÜ©i 
thiŒn nam, ngÜ©i thiŒn n», tin trí huŒ 
cûa NhÜ Lai, thì nên vì h† diÍn nói 
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Kinh Pháp Hoa này, khi‰n cho h† 
ÇÜ®c nghe bi‰t, vì muÓn khi‰n cho h† 
Ç¡c ÇÜ®c trí huŒ cûa PhÆt. N‰u có 
chúng sinh ch£ng tin nhÆn th† trì 
kinh này, thì nên Çem pháp thâm sâu 
khác cûa NhÜ Lai, mà khai thÎ giáo 
hóa h†, khi‰n cho h† ÇÜ®c l®i ích sinh 
tâm hoan h›. N‰u các ông làm ÇÜ®c 
nhÜ th‰, tÙc là Çã báo ÇÜ®c ân ÇÙc 
cûa chÜ PhÆt. 

Lúc Çó, các vÎ Çåi BÒ Tát nghe 
ÇÙc PhÆt nói nhÜ th‰ rÒi, thäy ÇŠu 
Çåi hoan h›, kh¡p toàn thân ÇŠu 
thêm cung kính, khom mình cúi ÇÀu 
ch¡p tay hÜ§ng vŠ ÇÙc PhÆt ÇÒng nói 
r¢ng: NhÜ l©i ÇÙc Th‰ Tôn dåy, 
chúng con së phøng hành, xin ÇÙc 
Th‰ Tôn ÇØng có lo l¡ng. 
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Các vÎ Çåi BÒ Tát båch nhÜ th‰ 
ba lÀn, ÇŠu cùng nhau nói: NhÜ l©i 
ÇÙc Th‰ Tôn dåy, chúng con ÇŠu së 
phøng hành, xin ÇÙc Th‰ Tôn ÇØng 
có lo l¡ng. 

BÃy gi©, ÇÙc PhÆt Thích Ca Mâu 
Ni, khi‰n cho các ÇÙc PhÆt phân thân 
Ç‰n tØ mÜ©i phÜÖng, ÇŠu trª vŠ nÜ§c 
cûa các Ngài mà nói r¢ng: Các ÇÙc 
PhÆt hãy trª vŠ ch‡ cûa mình, tháp 
cûa ÇÙc PhÆt ña Bäo cÛng trª vŠ ch‡ 
cÛ. Khi nói l©i Çó, thì vô lÜ®ng phân 
thân chÜ PhÆt trong mÜ©i phÜÖng, 
ngÒi trên tòa sÜ tº dÜ§i cây báu, và 
ÇÙc PhÆt ña Bäo, cùng v§i vô biên A 
tæng kÿ Çåi chúng BÒ Tát thÜ®ng 
hånh, Ngài Xá L®i PhÃt, hàng Thanh 
Væn bÓn chúng, và tÃt cä th‰ gian, 
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tr©i, ngÜ©i, A tu la, nghe l©i ÇÙc PhÆt 
nói, thäy ÇŠu Çåi hoan h›. 

 
 

----------
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Kinh  
diŒu pháp liên hoa 

 

PhÄm b°n s¿ cûa BÒ Tát  
DÜ®c VÜÖng ThÙ hai mÜÖi ba 

 

BÃy gi©, BÒ Tát Tú VÜÖng Hoa 
båch ÇÙc PhÆt r¢ng : ñÙc Th‰ Tôn ! 
BÒ Tát DÜ®c VÜÖng Ç‰n th‰ gi§i Ta 
Bà nhÜ th‰ nào ?  

ñÙc Th‰ Tôn ! BÒ Tát DÜ®c 
VÜÖng Çó, có bao nhiêu træm ngàn 
vån Ùc Na do tha s¿ kh° hånh khó 
làm ? Lành thay, ÇÙc Th‰ Tôn ! Xin 
Ngài hãy nói ra m¶t ít. ChÜ Thiên, 
rÒng, thÀn, Då Xoa, Càn Thát Bà, A 
Tu La, Ca Lâu La, KhÄn Na La, Ma 
HÀu La Già, ngÜ©i, ch£ng phäi ngÜ©i. 
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Låi có các BÒ Tát tØ cõi nÜ§c khác 
Ç‰n, và chúng Thanh Væn ª Çây nghe 
ÇÜ®c ÇŠu rÃt hoan h›. 

BÃy gi©, ÇÙc PhÆt bäo BÒ Tát Tú 
VÜÖng Hoa: Thuª xÜa, träi qua vô 
lÜ®ng sÓ ki‰p, nhiŠu nhÜ sÓ cát sông 
H¢ng, có vÎ PhÆt hiŒu là NhÆt NguyŒt 
TÎnh Minh ñÙc NhÜ Lai, Ứng Cúng, 
Chánh Bi‰n Tri, Minh Hånh Túc, 
ThiŒn ThŒ Th‰ Gian Giäi, Vô ThÜ®ng 
Sï, ñiŠu Ng¿ TrÜ®ng Phu, Thiên 
Nhân SÜ, PhÆt, Th‰ Tôn.  

ñÙc PhÆt Çó, có tám mÜÖi Ùc vÎ 
Çåi BÒ Tát, bäy mÜÖi hai H¢ng hà sa 
chúng Çåi Thanh Væn. ñÙc PhÆt Çó, 
th† mång bÓn vån hai nghìn ki‰p, BÒ 
Tát th† mång cÛng ÇÒng nhau. 
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Cõi nÜ§c Çó, ch£ng có ngÜ©i n», 
ÇÎa ngøc, ngå qu›, súc sinh, A Tu La, 
cÛng ch£ng có các hoån nån. M¥t ÇÃt 
b¢ng lÜu ly, b¢ng ph£ng nhÜ bàn tay, 
cây báu trang nghiêm, màn báu che 
phía trên. Låi có hoa báu, phan báu, 
thòng rÛ xuÓng, bình báu lÜ hÜÖng, 
kh¡p trong cõi nÜ§c Çó. Bäy báu làm 
Çài, m‡i cây thì có m‡i Çài. TØ cây 
Ç‰n Çài cách m¶t ÇÜ©ng tên. DÜ§i các 
cây báu Çó, ÇŠu có các vÎ BÒ Tát và 
các vÎ Thanh Væn ngÒi. Ÿ trên các 
Çài báu, m‡i Çài ÇŠu có træm Ùc chÜ 
Thiên diÍn tÃu âm nhåc, ca xÜ§ng, 
khen ng®i PhÆt Ç‹ cúng dÜ©ng. 

BÃy gi©, ÇÙc PhÆt Çó vì BÒ Tát 
NhÃt Thi‰t Chúng Sinh H› Ki‰n, và 
các chúng BÒ Tát, các chúng hàng 
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Thanh Væn, diÍn nói Kinh Pháp Hoa. 
VÎ BÒ Tát NhÃt Thi‰t Chúng Sinh H› 
Ki‰n Çó, thích tu kh° hånh, bèn ª 
trong pháp cûa ÇÙc PhÆt NhÆt 
NguyŒt TÎnh Minh ñÙc, tinh tÃn kinh 
hành, m¶t lòng cÀu PhÆt Çåo. Tr†n 
m¶t vån hai ngàn næm rÒi, thì Ç¡c 
ÇÜ®c tam mu¶i HiŒn tÃt cä s¡c thân. 
ñÜ®c tam mu¶i Çó rÒi, thì tâm rÃt 
hoan h›, bèn nghï nhÜ vÀy: Ta ÇÜ®c 
tam mu¶i HiŒn tÃt cä s¡c thân, ÇŠu là 
do nghe Kinh Pháp Hoa. Nay ta nên 
cúng dÜ©ng PhÆt NhÆt NguyŒt TÎnh 
Minh ñÙc và Kinh Pháp Hoa. LÆp 
tÙc, nhÆp vào tam mu¶i Çó, ª trong 
hÜ không mÜa xuÓng hoa mån Çà la, 
hoa ma ha mån Çà la, b¶t hÜÖng kiên 
h¡c chiên Çàn, ÇÀy kh¡p ª trong hÜ 
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không, nhÜ mây giæng bûa, låi mÜa 
xuÓng hÜÖng thÖm häi thº ngån 
chiên Çàn. HÜÖng Çó løc thù giá trÎ 
nhÜ m¶t th‰ gi§i Ta Bà, dùng Ç‹ cúng 
dÜ©ng ÇÙc PhÆt.  

Cúng dÜ©ng nhÜ th‰ rÒi, tØ tam 
mu¶i dÆy, bèn t¿ nghï r¢ng: Tuy ta 
dùng thÀn l¿c cúng dÜ©ng ÇÙc PhÆt, 
ch£ng b¢ng dùng thân cúng dÜ©ng, 
bèn thoa các thÙ hÜÖng thÖm chiên 
Çàn, hÜÖng huân løc, hÜÖng suÃt lâu 
bà, hÜÖng tÃt l¿c ca, trÀm thûy giao 
hÜÖng. Låi uÓng thiŠm b¥c, các thÙ 
dÀu thÖm cûa hoa. Tr†n m¶t ngàn 
hai træm næm rÒi, låi dùng dÀu thÖm 
thoa thân, ª trÜ§c ÇÙc PhÆt NhÆt 
NguyŒt TÎnh Minh ñÙc, dùng y báu 
tr©i mà quÃn vào thân mình, låi tÜ§i 
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các thÙ dÀu thÖm, dùng sÙc thÀn 
thông nguyŒn l¿c mà t¿ ÇÓt thân, ánh 
sáng chi‰u soi kh¡p tám mÜÖi Ùc 
H¢ng hà sa th‰ gi§i. 

ChÜ PhÆt ª trong các cõi nÜ§c Çó, 
ÇÒng th©i khen ng®i r¢ng: Lành thay 
! Lành thay ! ThiŒn nam tº ! ñó m§i 
là chân tinh tÃn, g†i là chân pháp 
cúng dÜ©ng NhÜ Lai. N‰u dùng hoa 
hÜÖng, chu‡i ng†c, hÜÖng ÇÓt, hÜÖng 
b¶t, hÜÖng thoa, phan l†ng b¢ng løa 
cõi tr©i, và hÜÖng häi thº ngån chiên 
Çàn, cúng dÜ©ng các thÙ ÇÒ vÆt nhÜ 
th‰, không th‹ b¢ng ÇÜ®c, n‰u Çem 
ÇÃt nÜ§c v® con bÓ thí, cÛng ch£ng 
b¢ng ÇÜ®c. 

ThiŒn nam tº ! ñó là bÓ thí bÆc 
nhÃt ª trong các s¿ bÓ thí, là trên hÖn 
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h‰t, vì dùng pháp cúng dÜ©ng các 
ÇÙc NhÜ Lai. Nói l©i Çó rÒi, thäy ÇŠu 
yên l¥ng. Thân BÒ Tát NhÃt Thi‰t 
Chúng Sinh H› Ki‰n, ÇÓt cháy träi 
qua m¶t ngàn hai træm næm m§i cháy 
h‰t. 

BÒ Tát NhÃt Thi‰t Chúng Sinh 
H› Ki‰n theo nhÜ pháp cúng dÜ©ng 
rÒi. Sau khi mång chung, låi sinh vào 
trong nÜ§c cûa ÇÙc PhÆt NhÆt 
NguyŒt TÎnh Minh ñÙc, sinh ra trong 
nhà vua TÎnh ñÙc, ngÒi ki‰t già, hÓt 
nhiên hóa sinh, bèn vì vua cha mà nói 
kŒ r¢ng : 

Nay Çåi vÜÖng nên bi‰t ! 
Con tu hành chÓn kia 
LÆp tÙc ÇÜ®c tam mu¶i 
HiŒn tÃt cä s¡c thân. 
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Siêng hành Çåi tinh tÃn 
BÕ s¿ thÜÖng ti‰c thân 
Cúng dÜ©ng ÇÙc Th‰ Tôn 
ñ‹ cÀu vô thÜ®ng trí. 
 

Nói bài kŒ Çó rÒi, bèn båch vua 
cha r¢ng: ñÙc PhÆt NhÆt NguyŒt 
TÎnh Minh ñÙc, hiŒn nay vÅn còn, 
trÜ§c h‰t con cúng dÜ©ng ÇÙc PhÆt 
rÒi, Ç¡c ÇÜ®c ñà la ni hi‹u tÃt cä 
ngôn ng» cûa chúng sinh, låi nghe 
Kinh Pháp Hoa này, gÒm có tám 
træm ngàn vån Ùc Na do tha, chân ca 
la, tÀn bà la, a môn bà, bài kŒ. 

ñåi vÜÖng ! Nay con së trª låi 
cúng dÜ©ng ÇÙc PhÆt Çó. Nói rÒi bèn 
ngÒi trên Çài bäy báu, thæng lên hÜ 
không cao bäy cây Ça la, Ç‰n ch‡ ÇÙc 
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PhÆt rÒi, cúi ÇÀu Çänh lÍ, ch¡p tay låi 
dùng kŒ Ç‹ khen ng®i ÇÙc PhÆt : 

Dung nhan rÃt xinh ÇËp 
Quang minh chi‰u mÜ©i phÜÖng 
TrÜ§c con tØng cúng dÜ©ng 
Nay trª låi g¥p PhÆt. 
 

BÃy gi©, BÒ Tát NhÃt Thi‰t 
Chúng Sinh H› Ki‰n nói kŒ Çó rÒi, 
bèn båch ÇÙc PhÆt r¢ng: ñÙc Th‰ 
Tôn ! ñÙc Th‰ Tôn vÅn còn ª Ç©i Ü ? 

BÃy gi©, ÇÙc PhÆt NhÆt NguyŒt 
TÎnh Minh ñÙc bäo BÒ Tát NhÃt 
Thi‰t Chúng Sinh H› Ki‰n: ThiŒn 
nam tº ! Gi© ta vào Ni‰t Bàn Çã Ç‰n, 
gi© diŒt tÆn Çã Ç‰n, ông nên x‰p Ç¥t 
giÜ©ng tòa, ta trong Çêm nay së vào 
Ni‰t Bàn. 
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Låi bäo BÒ Tát NhÃt Thi‰t Chúng 
Sinh H› Ki‰n r¢ng: ThiŒn nam tº ! 
Ta Çem PhÆt pháp phó chúc cho ông, 
và các BÒ Tát Çåi ÇŒ tº, cùng v§i 
pháp Vô ThÜ®ng Chánh Đ£ng Chánh 
Giác, cÛng Çem ba ngàn Çåi thiên th‰ 
gi§i bäy báu, các cây báu, Çài báu, và 
cung cÃp chÜ Thiên hÀu hå, thäy ÇŠu 
giao phó cho ông. Sau khi ta diŒt Ç¶, 
h‰t thäy xá l®i cÛng phó chúc cho 
ông, nên truyŠn bá, r¶ng thi‰t lÆp 
cúng dÜ©ng, nên xây hàng ngàn ngôi 
tháp. PhÆt NhÆt NguyŒt TÎnh Minh 
ñÙc dåy BÒ Tát NhÃt Thi‰t Chúng 
Sinh H› Ki‰n nhÜ th‰ rÒi, vào 
khoäng cuÓi Çêm bèn vào Ni‰t Bàn. 

BÃy gi©, BÒ Tát NhÃt Thi‰t 
Chúng Sinh H› Ki‰n thÃy ÇÙc PhÆt 
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diŒt Ç¶, thì rÃt buÒn rÀu, thäm não 
luy‰n m¶ ÇÙc PhÆt, bèn dùng g‡ häi 
thº ngån chiên Çàn cúng dÜ©ng thân 
PhÆt, Ç‹ hÕa thiêu thân cûa Ngài. Sau 
khi lºa t¡t, thu lÃy xá l®i, phân chia 
ra tám vån bÓn ngàn bình báu, xây 
tám vån bÓn ngàn bäo tháp, cao ba 
th‰ gi§i, bi‹u sát trang nghiêm, thòng 
rÛ các phan l†ng, và treo các linh 
báu. 

BÃy gi©, BÒ Tát NhÃt Thi‰t 
Chúng Sinh H› Ki‰n låi t¿ nghï r¢ng: 
Tuy ta cúng dÜ©ng nhÜ th‰, tâm vÅn 
cäm thÃy chÜa Çû. Nay ta nên cúng 
dÜ©ng xá l®i, bèn nói v§i các BÒ Tát 
Çåi ÇŒ tº, và tr©i, rÒng, Då Xoa, h‰t 
thäy tÃt cä Çåi chúng, các ông nên 
m¶t lòng nghï nh§, nay ta cúng 
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dÜ©ng xá l®i cûa PhÆt NhÆt NguyŒt 
TÎnh Minh ñÙc. Nói l©i Çó rÒi, bèn ª 
trÜ§c tám vån bÓn ngàn bäo tháp, 
ÇÓt cánh tay træm phÜ§c trang 
nghiêm, träi qua bäy vån hai ngàn 
næm dùng Ç‹ cúng dÜ©ng, khi‰n cho 
vô sÓ chúng cÀu Thanh Væn, vô lÜ®ng 
A tæng kÿ ngÜ©i phát tâm Vô ThÜ®ng 
Chánh Đ£ng Chánh Giác, ÇŠu khi‰n 
cho trø vào tam mu¶i hiŒn tÃt cä s¡c 
thân. 

BÃy gi©, các vÎ BÒ Tát, tr©i, 
ngÜ©i, A Tu La thäy, ÇŠu thÃy vÎ BÒ 
Tát Çó ch£ng có cánh tay, thì rÃt 
buÒn rÀu bi ai, bèn nói r¢ng: BÒ Tát 
NhÃt Thi‰t Chúng Sinh H› Ki‰n này, 
là thÀy cûa chúng ta, giáo hóa chúng 



Kinh Diệu Pháp Liên Hoa                                                                   623 

 

ta, mà nay ÇÓt Çi cánh tay, thân 
ch£ng còn ÇÀy Çû. 

Lúc Çó, BÒ Tát NhÃt Thi‰t Chúng 
Sinh H› Ki‰n ª trong Çåi chúng lÆp 
thŒ nguyŒn r¢ng: Tôi xä bÕ cánh tay, 
tÃt së ÇÜ®c thân s¡c vàng cûa PhÆt, 
n‰u thÆt không hÜ, thì khi‰n cho 
cánh tay cûa tôi hoàn låi nhÜ cÛ, thŒ 
nguyŒn vØa xong, thì cánh tay t¿ 
nhiên hoàn låi. Bªi do BÒ Tát Çó 
phÜ§c ÇÙc trí huŒ sâu dày, nên ÇÜ®c 
nhÜ th‰. 

BÃy gi©, ba ngàn Çåi thiên th‰ 
gi§i ÇŠu sáu thÙ chÃn Ç¶ng, tr©i mÜa 
xuÓng hoa báu, tÃt cä tr©i ngÜ©i ÇÜ®c 
chÜa tØng có. 

ñÙc PhÆt bäo BÒ Tát Tú VÜÖng 
Hoa: Ý cûa ông th‰ nào ? BÒ Tát 
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NhÃt Thi‰t Chúng Sinh H› Ki‰n Çâu 
phäi là ai xa lå, nay là BÒ Tát DÜ®c 
VÜÖng này vÆy, vÎ Çó xä thân bÓ thí 
nhÜ th‰, vô lÜ®ng træm ngàn vån Ùc 
Na do tha sÓ lÀn. 

Tú VÜÖng Hoa ! N‰u có ngÜ©i 
phát tâm muÓn ÇÜ®c Vô ThÜ®ng 
Chánh Đ£ng Chánh Giác, mà có th‹ 
ÇÓt m¶t ngón tay, cho Ç‰n m¶t ngón 
chân, cúng dÜ©ng tháp PhÆt, còn hÖn 
là ngÜ©i dùng ÇÃt nÜ§c, v® con, và ba 
ngàn Çåi thiên th‰ gi§i, núi rØng, 
sông ngòi, các châu báu, mà cúng 
dÜ©ng. Ho¥c låi có ngÜ©i, dùng bäy 
báu ÇÀy ba ngàn Çåi thiên th‰ gi§i, Ç‹ 
cúng dÜ©ng PhÆt và Çåi BÒ Tát, Bích 
Chi PhÆt, A La Hán, công ÇÙc cûa 
ngÜ©i Çó Ç¡c ÇÜ®c, ch£ng b¢ng th† 



Kinh Diệu Pháp Liên Hoa                                                                   625 

 

trì Kinh Pháp Hoa này, cho Ç‰n m¶t 
bài kŒ bÓn câu, thì phÜ§c này th¡ng 
hÖn phÜ§c kia. 

Tú VÜÖng Hoa ! Ví nhÜ nÜ§c 
trong sông ngòi, kinh råch, thì bi‹n là 
bÆc nhÃt. Kinh Pháp Hoa này cÛng 
låi nhÜ th‰, ª trong các kinh cûa NhÜ 
Lai nói, là sâu r¶ng l§n nhÃt. Låi 
nhÜ: Núi ÇÃt, núi Çen, núi Thi‰t Vi 
nhÕ, núi Thi‰t Vi l§n, và núi mÜ©i 
báu, ª trong các núi, thì núi Tu Di là 
bÆc nhÃt. Kinh Pháp Hoa này cÛng 
låi nhÜ th‰, ª trong các kinh là trên 
h‰t. Låi nhÜ ª trong các ngôi sao, thì 
m¥t træng là bÆc nhÃt. Kinh Pháp 
Hoa này cÛng låi nhÜ th‰, ª trong 
ngàn vån Ùc các kinh pháp, thì kinh 
này chi‰u sáng nhÃt. Låi nhÜ m¥t tr©i 
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chi‰u phá m†i s¿ tÓi tæm, Kinh này 
cÛng låi nhÜ th‰, hay phá trØ tÃt cä 
s¿ tÓi tæm bÃt thiŒn. Låi nhÜ trong 
các ông vua, thì vua Chuy‹n Luân 
Thánh VÜÖng là bÆc nhÃt. Kinh này 
cÛng låi nhÜ th‰, ª trong các kinh là 
tôn quš hÖn h‰t. 

Låi nhÜ tr©i ñ‰ Thích, là vua cõi 
tr©i Ba MÜÖi Ba. Kinh này cÛng låi 
nhÜ th‰, là vua trong các kinh. Låi 
nhÜ vua ñåi Phåm Thiên, là cha cûa 
tÃt cä chúng sinh. Kinh này cÛng låi 
nhÜ th‰, là cha cûa tÃt cä các bÆc 
hiŠn Thánh h†c vô h†c, và nh»ng 
ngÜ©i phát tâm BÒ Tát. Låi nhÜ, 
trong tÃt cä nh»ng ngÜ©i phàm phu, 
Tu ñà Hoàn, TÜ ñà Hàm, A Na 
Hàm, A La Hán, thì Bích Chi PhÆt là 
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bÆc nhÃt. Kinh này cÛng låi nhÜ th‰, 
ª trong các kinh cûa PhÆt nói, ho¥c 
BÒ Tát nói, ho¥c Thanh Væn nói, thì 
kinh này là bÆc nhÃt. Có ngÜ©i hay 
th† trì kinh này cÛng låi nhÜ th‰, ª 
trong tÃt cä chúng sinh cÛng là bÆc 
nhÃt. Ÿ trong tÃt cä hàng Thanh 
Væn, Bích Chi PhÆt, thì BÒ Tát là bÆc 
nhÃt. Kinh này cÛng låi nhÜ th‰, là 
bÆc nhÃt ª trong tÃt cä kinh pháp. 
NhÜ PhÆt là vua cûa các pháp, kinh 
này cÛng låi nhÜ th‰, là vua trong các 
kinh. 

Tú VÜÖng Hoa ! Kinh này hay 
cÙu h¶ tÃt cä chúng sinh, kinh này 
hay khi‰n cho tÃt cä chúng sinh lìa 
các kh° não, kinh này làm l®i ích rÃt 
l§n cho tÃt cä chúng sinh, khi‰n cho 
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h† ÇŠu ÇÜ®c mãn nguyŒn. NhÜ hÒ 
nÜ§c mát mÈ, hay khi‰n cho tÃt cä 
nh»ng ngÜ©i khát khao ÇÜ®c h‰t 
khát, nhÜ ngÜ©i lånh ÇÜ®c lºa, nhÜ 
ngÜ©i trÀn truÒng ÇÜ®c quÀn áo, nhÜ 
ngÜ©i buôn bán g¥p chû, nhÜ con g¥p 
mË, nhÜ ngÜ©i qua sông g¥p thuyŠn, 
nhÜ ngÜ©i bŒnh g¥p ÇÜ®c thuÓc, nhÜ 
tÓi g¥p ÇÜ®c Çèn, nhÜ ngÜ©i nghèo 
g¥p cûa báu, nhÜ dân g¥p ÇÜ®c vua, 
nhÜ khách buôn g¥p ÇÜ®c bi‹n, nhÜ 
ÇuÓc sáng trØ tÓi tæm.  

Kinh Pháp Hoa cÛng låi nhÜ th‰, 
hay khi‰n cho chúng sinh lìa tÃt cä s¿ 
kh°, tÃt cä bŒnh kh°, giäi thoát tÃt cä 
s¿ trói bu¶c sinh tº. N‰u ngÜ©i nào 
ÇÜ®c nghe Kinh Pháp Hoa này, ho¥c 
t¿ biên chép, ho¥c khi‰n cho ngÜ©i 
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biên chép, thì công ÇÙc Ç¡c ÇÜ®c, 
dùng trí huŒ cûa PhÆt suy lÜ©ng, 
cÛng ch£ng bi‰t ÇÜ®c b© mé là bao 
nhiêu. N‰u biên chép quy‹n kinh này, 
mà dùng hÜÖng hoa, chu‡i ng†c, 
hÜÖng ÇÓt, hÜÖng b¶t, hÜÖng xoa, 
phan l†ng, y phøc, các thÙ Çèn, Çèn 
tô, Çèn dÀu, các Çèn dÀu thÖm, Çèn 
dÀu thiŠm b¥c, Çèn dÀu tu mån na, 
Çèn dÀu ba la la, Çèn dÀu bà l®i sÜ ca, 
Çèn dÀu ba ma l®i, Ç‹ cúng dÜ©ng, thì 
công ÇÙc Ç¡c ÇÜ®c cÛng vô lÜ®ng.  

Tú VÜÖng Hoa ! N‰u có ngÜ©i 
nghe ÇÜ®c PhÄm B°n S¿ cûa BÒ Tát 
DÜ®c VÜÖng này, thì cÛng Ç¡c ÇÜ®c 
vô lÜ®ng vô biên công ÇÙc. N‰u có 
ngÜ©i n», nghe ÇÜ®c PhÄm B°n S¿ 
cûa BÒ Tát DÜ®c VÜÖng, mà hay th† 
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trì, khi h‰t thân n» này, vŠ sau ch£ng 
th† låi n»a.  

N‰u sau khi NhÜ Lai diŒt Ç¶, 
trong næm træm næm sau, n‰u có 
ngÜ©i n» nghe ÇÜ®c kinh này, theo 
nhÜ trong kinh nói mà tu hành, thì 
sau khi mång chung, së ÇÜ®c vãng 
sinh vŠ th‰ gi§i An Låc, cõi cûa ÇÙc 
PhÆt A Di ñà, ÇÜ®c chúng Çåi BÒ Tát 
vây quanh ch‡ ª. Sinh trên Çài báu 
trong hoa sen, ch£ng bÎ tham døc làm 
phiŠn não, cÛng ch£ng bÎ sân hÆn ngu 
si làm phiŠn não, cÛng ch£ng bÎ s¿ 
kiêu mån, ÇÓ kœ, các cÃu bÄn làm 
phiŠn não, ÇÜ®c thÀn thông cûa BÒ 
Tát, và vô sinh pháp nhÅn. ñ¡c ÇÜ®c 
nhÅn Çó rÒi, thì cæn m¡t thanh tÎnh, 
nh© cæn m¡t thanh tÎnh, nên thÃy 
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ÇÜ®c bäy træm vån hai ngàn Ùc Na do 
tha, H¢ng hà sa các ÇÙc PhÆt NhÜ 
Lai. 

Lúc Çó, các ÇÙc PhÆt cùng nhau 
khen ng®i nói: Lành thay ! Lành thay 
! ThiŒn nam tº ! Ông ª trong pháp 
cûa PhÆt Thích Ca Mâu Ni, hay th† 
trì Ç†c tøng suy gÅm kinh này, vì 
ngÜ©i khác nói, phÜ§c ÇÙc Ç¡c ÇÜ®c 
vô lÜ®ng vô biên, lºa không th‹ thiêu 
Ç¥ng, nÜ§c không th‹ ngÆp ch‰t 
Ç¥ng, công ÇÙc cûa ông ngàn ÇÙc 
PhÆt cùng nói, cÛng không h‰t ÇÜ®c. 
Ông nay Çã phá ÇÜ®c các ma t¥c, dËp 
tan quân sinh tº, các oán ÇÎch khác 
cÛng ÇŠu tiêu diŒt. 

ThiŒn nam tº ! Træm ngàn các 
ÇÙc PhÆt dùng sÙc thÀn thông cùng 
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bäo h¶ ông. Ÿ trong tÃt cä th‰ gian 
tr©i ngÜ©i ch£ng có ai b¢ng ông, 
ngoài NhÜ Lai ra, các hàng Thanh 
Væn, Bích Chi PhÆt, cho Ç‰n BÒ Tát, 
trí huŒ thiŠn ÇÎnh, cÛng ch£ng có ai 
b¢ng ông. 

Tú VÜÖng Hoa ! BÒ Tát Çó thành 
t¿u sÙc công ÇÙc trí huŒ nhÜ th‰. 

N‰u có ngÜ©i nghe PhÄm B°n S¿ 
cûa BÒ Tát DÜ®c VÜÖng, mà tùy h› 
khen ng®i, thì ngÜ©i Çó, hiŒn Ç©i 
trong miŒng thÜ©ng tÕa ra hÜÖng 
thÖm hoa sen xanh, l‡ lông nÖi thân 
thÜ©ng tÕa ra hÜÖng thÖm ngÜu ÇÀu 
chiên Çàn, công ÇÙc Ç¡c ÇÜ®c nhÜ 
trên Çã nói. 

Bªi th‰, Tú VÜÖng Hoa ! Ta Çem 
PhÄm B°n S¿ cûa BÒ Tát DÜ®c 
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VÜÖng này, phó chúc cho ông. Sau 
khi ta diŒt Ç¶, trong næm træm næm 
sau, hãy r¶ng truyŠn bá kh¡p cõi 
Diêm Phù ñŠ, ÇØng khi‰n cho Çoån 
tuyŒt, ÇØng Ç‹ ác ma, dân ma, chÜ 
Thiên, rÒng, Då Xoa, CÜu Bàn Trà, 
h‰t thäy ÇÜ®c phÜÖng tiŒn Çó. 

Tú VÜÖng Hoa ! Ông nên dùng 
sÙc thÀn thông gi» gìn kinh này. Tåi 
sao ? Vì kinh này là thuÓc hay cho 
nh»ng ngÜ©i bŒnh ª cõi Diêm Phù 
ñŠ. N‰u ngÜ©i có bŒnh mà ÇÜ®c nghe 
kinh này, thì bŒnh liŠn tiêu diŒt, 
ch£ng già, ch£ng ch‰t. 

Tú VÜÖng Hoa ! N‰u ông thÃy có 
ngÜ©i th† trì kinh này, thì nên dùng 
hoa sen xanh, và Ç¿ng ÇÀy hÜÖng b¶t 
cúng dÜ©ng räi lên trên ngÜ©i Çó. Räi 
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lên rÒi, bèn nghï r¢ng: NgÜ©i này 
ch£ng bao lâu së lÃy cÕ ngÒi ª ñåo 
tràng, phá các quân ma, th°i pháp 
loa, Çánh trÓng pháp, Ç¶ thoát tÃt cä 
chúng sinh, lìa khÕi bi‹n sanh già 
bŒnh ch‰t. Bªi th‰, ngÜ©i cÀu PhÆt 
Çåo, thÃy ngÜ©i th† trì kinh Çi‹n này, 
thì nên sinh tâm cung kính nhÜ th‰.  

Khi ÇÙc PhÆt nói PhÄm B°n S¿ 
cûa BÒ Tát DÜ®c VÜÖng, thì có tám 
vån bÓn ngàn vÎ BÒ Tát, Ç¡c ÇÜ®c ñà 
la ni tÃt cä ngôn ng» cûa chúng sinh. 
ñÙc ña Bäo NhÜ Lai ª trong bäo 
tháp khen BÒ Tát Tú VÜÖng Hoa 
r¢ng: Lành thay ! Lành thay ! Tú 
VÜÖng Hoa ! Ông thành t¿u công ÇÙc 
không th‹ nghï bàn, m§i có th‹ hÕi 
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PhÆt Thích Ca Mâu Ni viŒc nhÜ th‰, 
l®i ích vô lÜ®ng tÃt cä chúng sinh. 

 
 

---------- 
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KINH DIỆU PHÁP LIÊN HOA 

HẾT QUYỂN SÁU 

-------- 

Tạm trì tùy hỷ, thanh tịnh các căn 

Hốt quên nhân, pháp thể thường còn,  

Thần lực khắp càn khôn trao phó ân cần 

Hy sinh thân mạng báo đáp hống ân. 
 

NAM MÔ PHÁP HOA HỘI THƯỢNG PHẬT  

BỒ TÁT. (3 Lần) 
 

Di Lặc Bồ Tát so lường kinh nhân 

Sáu căn thanh tịnh hiện thể thiên chân 

Bất Khinh Bồ Tát thể thường còn,  

Vì pháp thiêu thân cúng dường Phật Tịnh 
Minh.       

NAM MÔ TÚ VƯƠNG HOA BỒ TÁT. (3 Lần) 
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Kinh  
diŒu pháp liên hoa 

 

Quy‹n bäy 
 

PhÄm BÒ Tát DiŒu Âm  
thÙ hai mÜÖi bÓn 

 

BÃy gi©, ÇÙc PhÆt Thích Ca Mâu 
Ni phóng quang minh tØ nhøc k‰ 
tÜ§ng Çåi nhân, và phóng tÜ§ng hào 
quang tr¡ng ª gi»a lông mày, chi‰u 
kh¡p phÜÖng Çông m¶t træm tám vån 
Ùc na do tha H¢ng hà sa các th‰ gi§i 
cûa PhÆt. Qua sÓ th‰ gi§i Çó, có m¶t 
th‰ gi§i tên là TÎnh Quang Trang 
Nghiêm, nÜ§c Çó có vÎ PhÆt hiŒu là 
TÎnh Hoa Tú VÜÖng Trí NhÜ Lai, 
Ứng Cúng, Chánh Bi‰n Tri, Minh 
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Hånh Túc, ThiŒn ThŒ, Th‰ Gian Giäi, 
Vô ThÜ®ng Sï, ñiŠu Ng¿ TrÜ®ng 
Phu, Thiên Nhân SÜ, PhÆt, Th‰ Tôn. 
Có vô lÜ®ng vô biên Çåi chúng BÒ Tát 
cung kính vây quanh, ÇÙc PhÆt vì h† 
mà nói pháp. LuÒng hào quang tr¡ng 
cûa ÇÙc PhÆt Thích Ca Mâu Ni, chi‰u 
sáng kh¡p cõi nÜ§c Çó. 

BÃy gi©, ª trong cõi nÜ§c TÎnh 
Quang Trang Nghiêm, có m¶t vÎ BÒ 
Tát tên là DiŒu Âm, tØ lâu Çã trÒng 
các gÓc công ÇÙc, cúng dÜ©ng gÀn gÛi 
vô lÜ®ng træm ngàn vån Ùc các ÇÙc 
PhÆt, cho nên thành t¿u trí huŒ thâm 
sâu. ñÜ®c diŒu tràng tÜ§ng tam 
mu¶i, pháp hoa tam mu¶i, tÎnh ÇÙc 
tam mu¶i, tú vÜÖng hí tam mu¶i, vô 
duyên tam mu¶i, trí Ãn tam mu¶i, 
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giäi nhÃt thi‰t chúng sinh ng» ngôn 
tam mu¶i, tÆp nhÃt thi‰t công ÇÙc 
tam mu¶i, thanh tÎnh tam mu¶i, thÀn 
thông du hí tam mu¶i, trí c¿ tam 
mu¶i, trang nghiêm vÜÖng tam mu¶i, 
tÎnh quang minh tam mu¶i, tÎnh tång 
tam mu¶i, bÃt công tam mu¶i, nhÆt 
toàn tam mu¶i. ñÜ®c h‰t thäy træm 
ngàn vån Ùc H¢ng hà sa các Çåi tam 
mu¶i nhÜ th‰. 

Quang minh cûa ÇÙc PhÆt Thích 
Ca Mâu Ni, chi‰u Ç‰n thân BÒ Tát 
Tú VÜÖng Hoa, lÆp tÙc Ngài bèn 
båch v§i ÇÙc PhÆt TÎnh Hoa Tú 
VÜÖng Trí r¢ng: ñÙc Th‰ Tôn ! Con 
phäi qua th‰ gi§i Ta Bà, Ç‹ lÍ låy gÀn 
gÛi cúng dÜ©ng ÇÙc PhÆt Thích Ca 
Mâu Ni, và g¥p BÒ Tát Væn Thù SÜ 
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L®i pháp vÜÖng tº, BÒ Tát DÜ®c 
VÜÖng, BÒ Tát DÛng Thí, BÒ Tát Tú 
VÜÖng Hoa, BÒ Tát ThÜ®ng Hånh Ý, 
BÒ Tát Trang Nghiêm VÜÖng, BÒ Tát 
DÜ®c ThÜ®ng. 

BÃy gi©, ÇÙc PhÆt TÎnh Hoa Tú 
VÜÖng Trí, bäo BÒ Tát DiŒu Âm 
r¢ng: Ông ch§ khinh cõi nÜ§c Çó, mà 
sinh ra tÜ tÜªng thÃp kém. 

ThiŒn nam tº ! Th‰ gi§i Ta Bà Çó, 
cao thÃp ch£ng b¢ng ph£ng, ÇÃt Çá 
các núi, s¿ dÖ bÄn xÃu ác ÇÀy dÅy. 
Thân PhÆt nhÕ bé, các chúng BÒ Tát 
thân hình cÛng nhÕ, mà thân ông cao 
Ç‰n bÓn vån hai ngàn do tuÀn, thân 
ta cao sáu træm tám mÜÖi vån do 
tuÀn. Thân ông Çoan chánh bÆc nhÃt, 
có træm ngàn vån phÜ§c tÜ§ng, 
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quang minh tÓt ÇËp Ç¥c biŒt, cho nên 
ông Çi qua Çó, ÇØng khinh khi cõi 
nÜ§c Çó, ho¥c PhÆt BÒ Tát, và cõi 
nÜ§c mà sinh tÜ tÜªng hå liŒt. 

BÃy gi©, BÒ Tát DiŒu Âm ch£ng 
lìa khÕi tòa ngÒi, thân ch£ng lay 
Ç¶ng, bèn nhÆp tam mu¶i, nh© sÙc 
tam mu¶i mà Ç‰n núi Kÿ Xà QuÆt, 
cách pháp tòa ch£ng bao xa, hóa ra 
tám vån bÓn ngàn hoa sen báu, dùng 
vàng diêm phù Çàn làm thân, båc 
làm lá, kim cang làm nhøy, chân thúc 
ca bäo làm Çài. 

BÃy gi©, BÒ Tát Væn Thù SÜ L®i 
pháp vÜÖng tº, thÃy hoa sen Çó, bèn 
båch ÇÙc PhÆt r¢ng: ñÙc Th‰ Tôn ! 
ñó là nhân duyên gì, mà hiŒn ra cänh 
gi§i tÓt ÇËp nhÜ th‰ ? Có hàng ngàn 
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vån hoa sen, dùng vàng diêm phù 
Çàn làm thân, dùng båc làm lá, dùng 
kim cang làm nhøy, dùng chân thúc 
ca bäo làm Çài. 

BÃy gi©, ÇÙc PhÆt Thích Ca Mâu 
Ni bäo BÒ Tát Væn Thù SÜ L®i r¢ng: 
ñåi BÒ Tát DiŒu Âm Çó, tØ cõi nÜ§c 
cûa PhÆt TÎnh Hoa Tú VÜÖng Trí, 
cùng v§i tám vån bÓn ngàn vÎ BÒ Tát 
vây quanh, mà Ç‰n th‰ gi§i Ta Bà 
này, cúng dÜ©ng gÀn gÛi lÍ låy ta, và 
cÛng muÓn cúng dÜ©ng nghe Kinh 
Pháp Hoa. 

BÒ Tát Væn Thù SÜ L®i båch 
PhÆt r¢ng: ñÙc Th‰ Tôn ! VÎ BÒ Tát 
Çó trÒng cæn lành gì, tu công ÇÙc gì, 
mà ÇÜ®c sÙc Çåi thÀn thông nhÜ th‰ ? 
Tu hành tam mu¶i gì ? Xin hãy vì 
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chúng con nói tên cûa tam mu¶i Çó. 
Chúng con cÛng muÓn siêng næng tu 
hành, tu tam mu¶i Çó, m§i có th‹ 
thÃy BÒ Tát Çó s¡c tÜ§ng l§n nhÕ, uy 
nghi tÃn chÌ. Xin ÇÙc Th‰ Tôn dùng 
sÙc thÀn thông, khi BÒ Tát Çó Ç‰n, 
thì khi‰n cho con ÇÜ®c thÃy. 

BÃy gi©, ÇÙc PhÆt Thích Ca Mâu 
Ni bäo BÒ Tát Væn Thù: ñÙc NhÜ 
Lai ña Bäo diŒt Ç¶ tØ lâu Çây, së vì 
các ông mà khi‰n cho vÎ BÒ Tát Çó 
hiŒn thân tÜ§ng. 

BÃy gi©, ÇÙc PhÆt ña Bäo liŠn 
bäo vÎ BÒ Tát Çó: ThiŒn nam tº ! Hãy 
Ç‰n Çây, BÒ Tát Væn Thù SÜ L®i 
muÓn thÃy thân cûa ông. 

BÃy gi©, BÒ Tát DiŒu Âm ª cõi 
nÜ§c kia, Än thân cùng v§i tám vån 



Kinh Diệu Pháp Liên Hoa                                                                   644 

 

bÓn ngàn vÎ BÒ Tát cùng nhau Ç‰n, 
các cõi nÜ§c Çi qua ÇŠu có sáu thÙ 
chÃn Ç¶ng, thäy ÇŠu mÜa xuÓng hoa 
sen bäy báu, và træm ngàn thÙ nhåc 
tr©i, ch£ng c° Ç¶ng mà t¿ vang lên. 

M¡t cûa vÎ BÒ Tát Çó, r¶ng l§n 
nhÜ lá hoa sen xanh, ví nhÜ træm 
ngàn vån m¥t træng h®p låi, diŒn måo 
Çoan chánh xinh ÇËp, thân màu vàng 
thÆt, có vô lÜ®ng træm ngàn công ÇÙc 
trang nghiêm, uy ÇÙc dÛng mãnh, 
quang minh chi‰u sáng, các tÜ§ng 
ÇÀy Çû, thân kiên cÓ nhÜ na la diên. 
NgÒi trên Çài bäy báu thæng lên hÜ 
không, cách m¥t ÇÃt bäy cây Ça la, 
các chúng BÒ Tát cung kính vây 
quanh, mà Çi Ç‰n núi Kÿ Xà QuÆt th‰ 
gi§i Ta Bà. ñi Ç‰n rÒi, bÜ§c xuÓng 
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Çài bäy báu, Çem chu‡i ng†c giá trÎ 
træm ngàn lång vàng, cÀm Ç‰n ch‡ 
ÇÙc PhÆt Thích Ca Mâu Ni, ÇÀu m¥t 
lÍ dÜ§i chân PhÆt, dâng chu‡i ng†c 
lên mà båch PhÆt r¢ng: ñÙc Th‰ Tôn 
! ñÙc PhÆt TÎnh Hoa Tú VÜÖng Trí, 
hÕi thæm ÇÙc Th‰ Tôn, ít bŒnh, ít 
phiŠn não, månh giÕi, tÙ Çåi ÇiŠu hòa 
chæng, viŒc Ç©i nhÅn ÇÜ®c chæng, 
chúng sinh dÍ Ç¶ chæng, chúng sinh 
ch£ng nhiŠu tham døc, sân hÆn, ngu 
si, ÇÓ kœ, kiêu mån chæng, ch£ng có 
kÈ bÃt hi‰u v§i cha mË, ch£ng kính 
bÆc Sa môn, tâm tà ki‰n bÃt thiŒn, 
ch£ng nhi‰p næm tình chæng ! 

ñÙc Th‰ Tôn ! Chúng sinh có 
hàng phøc ÇÜ®c các ma oán chæng, 
ÇÙc ña Bäo NhÜ Lai diŒt Ç¶ tØ lâu, ª 
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trong tháp bäy báu có Ç‰n nghe pháp 
chæng! Låi thæm hÕi ÇÙc ña Bäo NhÜ 
Lai, an °n ít phiŠn não, kham nhÅn 
trø lâu chæng!  

ñÙc Th‰ Tôn ! Nay con muÓn 
thÃy thân cûa ÇÙc PhÆt ña Bäo, xin 
ÇÙc Th‰ Tôn chÌ cho con, Ç‹ cho con 
ÇÜ®c thÃy. 

BÃy gi©, ÇÙc PhÆt Thích Ca Mâu 
Ni nói v§i PhÆt ña Bäo r¢ng: BÒ Tát 
DiŒu Âm Çây muÓn ÇÜ®c thÃy thân 
cûa Ngài. 

BÃy gi©, ÇÙc PhÆt ña Bäo nói v§i 
BÒ Tát DiŒu Âm r¢ng: Lành thay ! 
Lành thay ! Ông vì cúng dÜ©ng ÇÙc 
PhÆt Thích Ca Mâu Ni, nghe Kinh 
Pháp Hoa, và g¥p BÒ Tát Væn Thù 
SÜ L®i mà Ç‰n nÖi này. 
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BÃy gi©, BÒ Tát Hoa ñÙc båch 
PhÆt r¢ng: ñÙc Th‰ Tôn ! BÒ Tát 
DiŒu Âm Çó trÒng cæn lành gì, tu 
công ÇÙc gì mà ÇÜ®c thÀn l¿c nhÜ 
th‰? 

ñÙc PhÆt bäo BÒ Tát Hoa ñÙc 
r¢ng: Trong quá khÙ có vÎ PhÆt hiŒu 
là Vân Lôi Âm VÜÖng NhÜ Lai, Ứng 
Cúng, Chánh Bi‰n Tri. Cõi nÜ§c Çó 
tên là HiŒn NhÃt Thi‰t Th‰ Gian, 
ki‰p tên là H› Ki‰n. BÒ Tát DiŒu Âm 
ª trong m¶t vån hai nghìn næm, dùng 
mÜ©i vån thÙ âm nhåc cúng dÜ©ng 
ÇÙc PhÆt Vân Lôi Âm VÜÖng, và 
dâng lên cúng dÜ©ng tám vån bÓn 
ngàn cái bát b¢ng bäy báu. Nh© nhân 
duyên quä báo Çó, nên nay ÇÜ®c sinh 
vào cõi nÜ§c cûa ÇÙc PhÆt TÎnh Hoa 
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Tú VÜÖng Trí, có sÙc thÀn thông nhÜ 
th‰. 

Hoa ñÙc ! Ý cûa ông th‰ nào ? 
Thuª Çó, BÒ Tát DiŒu Âm ª ch‡ ÇÙc 
PhÆt Vân Lôi Âm VÜÖng, cúng dÜ©ng 
âm nhåc và dâng cúng bát báu, Çâu 
phäi là ngÜ©i nào khác, nay chính là 
Çåi BÒ Tát DiŒu Âm này vÆy. 

Hoa ñÙc ! BÒ Tát DiŒu Âm Çó, Çã 
tØng cúng dÜ©ng gÀn gÛi vô lÜ®ng 
các ÇÙc PhÆt, tØ lâu Çã trÒng công 
ÇÙc, låi g¥p H¢ng hà sa træm ngàn 
vån Ùc na do tha các ÇÙc PhÆt. 

Hoa ñÙc ! Ông chÌ thÃy thân cûa 
BÒ Tát DiŒu Âm ª Çây, nhÜng BÒ Tát 
Çó, hiŒn Çû thÙ thân ª kh¡p m†i nÖi, 
Ç‹ vì các chúng sinh diÍn nói kinh 
Çi‹n này. Ho¥c hiŒn thân Phåm 
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VÜÖng, ho¥c hiŒn thân ñ‰ Thích, 
ho¥c hiŒn thân tr©i T¿ Tåi, ho¥c hiŒn 
thân tr©i ñåi T¿ Tåi, ho¥c hiŒn thân 
Thiên Çåi tÜ§ng quân, ho¥c hiŒn thân 
Tÿ Sa Môn Thiên VÜÖng, ho¥c hiŒn 
thân Chuy‹n Luân Thánh VÜÖng, 
ho¥c hiŒn thân các ông vua nhÕ, ho¥c 
hiŒn thân trÜªng giä, ho¥c hiŒn thân 
cÜ sï, ho¥c hiŒn thân t‹ quan, ho¥c 
hiŒn thân Bà La Môn, ho¥c hiŒn thân 
Tÿ Kheo, Tÿ Kheo Ni, cÜ sï nam, cÜ sï 
n», ho¥c hiŒn thân phø n» t‹ quan, 
ho¥c hiŒn thân phø n» Bà La Môn, 
ho¥c hiŒn thân ÇÒng nam, ÇÒng n». 
Ho¥c hiŒn thân tr©i, rÒng, Då Xoa, 
Càn Thát Bà, A Tu La, Ca Lâu La, 
KhÄn Na La, Ma HÀu La Già, ngÜ©i, 
ch£ng phäi ngÜ©i, Ç‹ diÍn nói kinh 
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này. Ho¥c trong các ÇÎa ngøc, ngå 
qu›, súc sinh, và nÖi các thÙ nån ÇŠu 
cÙu giúp, cho Ç‰n nÖi hÆu cung cûa 
vua cÛng bi‰n làm thân n», Ç‹ diÍn 
nói kinh này.  

Hoa ñÙc ! BÒ Tát DiŒu Âm Çó, 
hay cÙu giúp các chúng sinh ª th‰ 
gi§i Ta Bà. BÒ Tát DiŒu Âm Çó, bi‰n 
hóa thÎ hiŒn Çû thÙ thân hình nhÜ 
th‰, ª tåi th‰ gi§i Ta Bà này, Ç‹ vì các 
chúng sinh diÍn nói kinh này, nhÜng 
thÀn thông trí huŒ bi‰n hóa cûa Ngài 
ch£ng có t°n hoåi giäm b§t. BÒ Tát 
Çó, dùng bao nhiêu trí huŒ chi‰u soi 
th‰ gi§i Ta Bà, khi‰n cho tÃt cä chúng 
sinh ai nÃy ÇŠu bi‰t PhÆt pháp, ª 
trong mÜ©i phÜÖng H¢ng hà sa sÓ th‰ 
gi§i cÛng låi nhÜ th‰. N‰u ngÜ©i Çáng 
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dùng thân Thanh Væn Ç¶ ÇÜ®c, thì 
Ngài liŠn hiŒn thân Thanh Væn, Ç‹ vì 
h† nói pháp. NgÜ©i Çáng dùng thân 
Bích Chi PhÆt Ç¶ ÇÜ®c, thì Ngài liŠn 
hiŒn thân Bích Chi PhÆt Ç‹ vì h† nói 
pháp. NgÜ©i Çáng dùng thân BÒ Tát 
Ç¶ ÇÜ®c, thì Ngài liŠn hiŒn thân BÒ 
Tát Ç‹ vì h† nói pháp. NgÜ©i Çáng 
dùng thân PhÆt Ç¶ ÇÜ®c, thì Ngài liŠn 
hiŒn thân PhÆt Ç‹ vì h† nói pháp. Tùy 
nhân duyên Çáng ÇÜ®c Ç¶, thì Ngài vì 
h† hiŒn Çû thÙ các thân hình nhÜ th‰, 
cho Ç‰n Çáng dùng s¿ diŒt Ç¶ mà Ç¶ 
ÇÜ®c h†, thì Ngài cÛng thÎ hiŒn s¿ 
diŒt Ç¶. 

Hoa ñÙc ! ñåi BÒ Tát DiŒu Âm 
thành t¿u sÙc Çåi thÀn thông trí huŒ, 
viŒc Çó là nhÜ th‰. 
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BÃy gi©, BÒ Tát Hoa ñÙc båch 
ÇÙc PhÆt r¢ng: ñÙc Th‰ Tôn ! BÒ Tát 
DiŒu Âm Çó trÒng sâu cæn lành.  

ñÙc Th‰ Tôn ! VÎ BÒ Tát Çó trø 
vào tam mu¶i gì, mà có s¿ bi‰n hiŒn 
Ç¶ thoát chúng sinh nhÜ th‰ ? 

ñÙc PhÆt bäo BÒ Tát Hoa ñÙc: 
ThiŒn nam tº ! Tam mu¶i Çó tên là 
HiŒn tÃt cä s¡c thân. BÒ Tát DiŒu Âm 
trø vào tam mu¶i Çó, mà hay làm l®i 
ích vô lÜ®ng chúng sinh nhÜ th‰. 

Khi nói PhÄm BÒ Tát DiŒu Âm 
này, thì tám vån bÓn ngàn ngÜ©i 
cùng Çi Ç‰n v§i BÒ Tát DiŒu Âm, thäy 
ÇŠu Ç¡c ÇÜ®c tam mu¶i HiŒn tÃt cä 
s¡c thân. Vô lÜ®ng chúng BÒ Tát ª 
th‰ gi§i Ta Bà này, cÛng Ç¡c ÇÜ®c 
tam mu¶i và ñà la ni Çó. 
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BÃy gi©, Çåi BÒ Tát DiŒu Âm 
cúng dÜ©ng ÇÙc PhÆt Thích Ca Mâu 
Ni, và tháp cûa ÇÙc PhÆt ña Bäo rÒi, 
bèn trª vŠ nÜ§c cûa Ngài, Çi ngang 
qua các cõi nÜ§c ÇŠu có sáu thÙ chÃn 
Ç¶ng, låi mÜa xuÓng các hoa sen báu, 
và vang lên træm ngàn vån Ùc Çû thÙ 
âm nhåc.  

Sau khi vŠ Ç‰n nÜ§c cûa Ngài rÒi, 
cùng v§i tám vån bÓn ngàn vÎ BÒ Tát 
vây quanh, Çi Ç‰n ch‡ ÇÙc PhÆt TÎnh 
Hoa Tú VÜÖng Trí, båch PhÆt r¢ng: 
ñÙc Th‰ Tôn ! Con Çã Ç‰n th‰ gi§i 
Ta Bà l®i ích chúng sinh, g¥p ÇÜ®c 
ÇÙc PhÆt Thích Ca Mâu Ni, và thÃy 
tháp cûa ÇÙc PhÆt ña Bäo, lÍ låy 
cúng dÜ©ng. Låi g¥p BÒ Tát Væn Thù 
SÜ L®i pháp vÜÖng tº, và thÃy BÒ Tát 
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DÜ®c VÜÖng, BÒ Tát ñ¡c CÀn Tinh 
TÃn L¿c, BÒ Tát DÛng Thí .v.v... 
cÛng khi‰n cho tám vån bÓn ngàn vÎ 
BÒ Tát này, Ç¡c ÇÜ®c tam mu¶i HiŒn 
tÃt cä s¡c thân. Khi nói PhÄm BÒ Tát 
DiŒu Âm lai vãng này, thì có bÓn vån 
hai ngàn vÎ Thiên tº, Ç¡c ÇÜ®c vô 
sinh pháp nhÅn, BÒ Tát Hoa ñÙc Ç¡c 
ÇÜ®c pháp hoa tam mu¶i. 

 
 

----------
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Kinh  
diŒu pháp liên hoa 

 

PH…M PH˜ MÔN bÒ tát QUÁN  
THẾ ÂM TH HAI MÐ÷I LˆM 

 

BÃy gi©, BÒ Tát Vô TÆn Ý bèn tØ 
tòa ngÒi ÇÙng dÆy, hª y bày vai bên 
phäi, ch¡p tay hÜ§ng vŠ ÇÙc PhÆt mà 
båch PhÆt r¢ng : ñÙc Th‰ Tôn ! BÒ 
Tát Quán Th‰ Âm do nhân duyên gì, 
mà ÇÜ®c tên là Quán Th‰ Âm ? 

ñÙc PhÆt bäo BÒ Tát Vô TÆn Ý : 
ThiŒn nam tº ! N‰u có vô lÜ®ng træm 
ngàn vån Ùc chúng sinh chÎu các kh° 
não, mà nghe ÇÜ®c danh hiŒu BÒ Tát 
Quán Th‰ Âm, m¶t lòng niŒm danh 
hiŒu cûa Ngài, thì BÒ Tát Quán Th‰ 



Kinh Diệu Pháp Liên Hoa                                                                   656 

 

Âm lÆp tÙc quán xem ti‰ng kêu kia, 
khi‰n cho h† ÇŠu ÇÜ®c giäi thoát. N‰u 
có ngÜ©i trì danh hiŒu BÒ Tát Quán 
Th‰ Âm, dù vào trong lºa l§n, lºa 
ch£ng cháy ÇÜ®c, do nh© sÙc oai thÀn 
cûa BÒ Tát. N‰u bÎ nÜ§c l§n cuÓn 
trôi, mà xÜng niŒm danh hiŒu cûa 
Ngài, thì liŠn ÇÜ®c vào ch‡ cån.  

N‰u có træm ngàn vån Ùc chúng 
sinh, vì Çi tìm cÀu: Vàng, båc, lÜu ly, 
xa cØ, mã não, san hô, h° phách, trân 
châu, các thÙ châu báu, vào trong 
bi‹n l§n. Giä sº, có gió bão, th°i 
thuyŠn cûa h† trôi dåt vào nÜ§c qu› 
La sát. Trong Çó, dù chÌ có m¶t ngÜ©i 
xÜng niŒm danh hiŒu BÒ Tát Quán 
Th‰ Âm, thì h‰t thäy nh»ng ngÜ©i 
kia, ÇŠu ÇÜ®c thoát khÕi nån qu› La 
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sát, bªi nhân duyên Çó, mà có tên là 
Quán Th‰ Âm. N‰u låi có ngÜ©i, bÎ 
ngÜ©i khác cÀm Çao làm håi, xÜng 
niŒm danh hiŒu BÒ Tát Quán Th‰ 
Âm, thì Çao gÆy cûa kÈ kia cÀm, bèn 
gãy ra tØng Çoån, mà ÇÜ®c giäi thoát. 
N‰u trong ba ngàn Çåi thiên th‰ gi§i, 
ÇÀy dÅy qu› Då Xoa và La Sát, muÓn 
Ç‰n não håi ngÜ©i, mà nghe h† xÜng 
niŒm danh hiŒu BÒ Tát Quán Th‰ 
Âm, thì các ác qu› Çó, còn không th‹ 
dùng m¡t d» mà nhìn h†, huÓng chi 
låi làm håi.  

N‰u nhÜ låi có ngÜ©i, ho¥c có t¶i, 
ho¥c không có t¶i, bÎ gông cùm xiŠng 
xích, trói bu¶c thân h†, mà xÜng 
niŒm danh hiŒu BÒ Tát Quán Th‰ 
Âm, thì gông cùm xiŠng xích ÇŠu gãy 
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tan, bèn ÇÜ®c giäi thoát. N‰u trong 
ba ngàn Çåi thiên th‰ gi§i, ÇÀy dÅy 
nh»ng kÈ oán t¥c. Có m¶t ngÜ©i chû 
buôn, Çem theo các ngÜ©i buôn bán. 
Mang theo rÃt nhiŠu châu báu quš 
giá, Çi qua con ÇÜ©ng hi‹m. Trong Çó 
có m¶t ngÜ©i xÜ§ng lên r¢ng: Các 
thiŒn nam tº ! Ch§ có s® hãi, các ông 
nên m¶t lòng xÜng niŒm danh hiŒu 
BÒ Tát Quán Th‰ Âm, vì vÎ BÒ Tát 
Çó, hay Çem s¿ vô úy thí cho chúng 
sinh. N‰u các ông xÜng niŒm danh 
hiŒu cûa Ngài, thì ª nÖi oán t¥c nÀy së 
ÇÜ®c giäi thoát. Các ngÜ©i buôn nghe 
rÒi, ÇŠu xÜng niŒm Nam Mô Quán 
Th‰ Âm BÒ Tát, nh© xÜng niŒm danh 
hiŒu cûa Ngài, mà ÇÜ®c giäi thoát. 
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Vô TÆn Ý ! SÙc oai thÀn cûa Çåi 
BÒ Tát Quán Th‰ Âm, r¶ng l§n nhÜ 
th‰. N‰u có chúng sinh nhiŠu lòng 
dâm døc, thÜ©ng niŒm cung kính BÒ 
Tát Quán Th‰ Âm, thì së lìa khÕi 
lòng dâm døc. N‰u ngÜ©i nhiŠu sân 
hÆn, thÜ©ng niŒm cung kính BÒ Tát 
Quán Th‰ Âm, thì së lìa khÕi sân 
hÆn. N‰u ngÜ©i nhiŠu ngu si, thÜ©ng 
niŒm cung kính BÒ Tát Quán Th‰ 
Âm, thì së lìa khÕi ngu si. 

Vô TÆn Ý ! BÒ Tát Quán Th‰ Âm 
có nh»ng sÙc Çåi oai thÀn nhÜ th‰, 
làm nhiŠu s¿ l®i ích, cho nên chúng 
sinh thÜ©ng hay niŒm. N‰u có ngÜ©i 
n», muÓn cÀu con trai, mà lÍ låy cúng 
dÜ©ng BÒ Tát Quán Th‰ Âm, thì së 
sinh ÇÜ®c con trai phúc ÇÙc trí huŒ. 
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N‰u muÓn cÀu con gái, thì së sinh 
ÇÜ®c con gái Çoan chánh xinh ÇËp, 
thuª xÜa Çã tØng trÒng gÓc công ÇÙc, 
ÇÜ®c m†i ngÜ©i kính m‰n. 

Vô TÆn Ý ! BÒ Tát Quán Th‰ Âm 
có sÙc oai thÀn nhÜ th‰. N‰u có chúng 
sinh cung kính lÍ bái BÒ Tát Quán 
Th‰ Âm, thì phÜ§c ch£ng t°n giäm, 
cho nên chúng sinh ÇŠu hay th† trì 
danh hiŒu BÒ Tát Quán Th‰ Âm. 
 Vô TÆn Ý ! N‰u có ngÜ©i th† trì 
sáu mÜÖi hai Ùc H¢ng hà sa danh 
hiŒu các BÒ Tát, låi suÓt Ç©i cúng 
dÜ©ng thÙc æn uÓng, quÀn áo, ÇÒ 
n¢m, thuÓc thang. Ý ông nhÜ th‰ nào 
? NgÜ©i thiŒn nam, thiŒn n» Çó, công 
ÇÙc có nhiŠu chæng ?  
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Vô TÆn Ý Çáp: RÃt nhiŠu, ÇÙc 
Th‰ Tôn !  

ñÙc PhÆt nói : N‰u låi có ngÜ©i 
th† trì danh hiŒu BÒ Tát Quán Th‰ 
Âm, cho Ç‰n m¶t th©i lÍ låy cúng 
dÜ©ng, thì phÜ§c cûa hai ngÜ©i Çó 
b¢ng nhau không khác, ª trong træm 
ngàn vån Ùc ki‰p không th‹ h‰t ÇÜ®c. 

Vô TÆn Ý ! Th† trì danh hiŒu BÒ 
Tát Quán Th‰ Âm, ÇÜ®c l®i ích 
phÜ§c ÇÙc vô lÜ®ng vô biên nhÜ th‰.  

BÒ Tát Vô TÆn Ý båch PhÆt r¢ng: 
ñÙc Th‰ Tôn ! BÒ Tát Quán Th‰ Âm 
vân du th‰ gi§i Ta Bà này nhÜ th‰ 
nào? Vì chúng sinh thuy‰t pháp nhÜ 
th‰ nào? SÙc phÜÖng tiŒn viŒc Çó th‰ 
nào ?  
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PhÆt bäo BÒ Tát Vô TÆn Ý: ThiŒn 
nam tº ! N‰u có nh»ng chúng sinh 
trong cõi nÜ§c, Çáng dùng thân PhÆt 
Ç¶ ÇÜ®c, thì BÒ Tát Quán Th‰ Âm 
liŠn hiŒn thân PhÆt, Ç‹ vì h† nói 
pháp. NgÜ©i Çáng dùng thân Bích 
Chi PhÆt Ç¶ ÇÜ®c, thì liŠn hiŒn thân 
Bích Chi PhÆt, Ç‹ vì h† nói pháp. 
NgÜ©i Çáng dùng thân Thanh Væn Ç¶ 
ÇÜ®c, thì liŠn hiŒn thân Thanh Væn, 
Ç‹ vì h† nói pháp. NgÜ©i Çáng dùng 
thân Phåm VÜÖng Ç¶ ÇÜ®c, thì liŠn 
hiŒn thân Phåm VÜÖng, Ç‹ vì h† nói 
pháp. NgÜ©i Çáng dùng thân ñ‰ 
Thích Ç¶ ÇÜ®c, thì liŠn hiŒn thân ñ‰ 
Thích, Ç‹ vì h† nói pháp. NgÜ©i Çáng 
dùng thân tr©i T¿ Tåi Ç¶ ÇÜ®c, thì 
liŠn hiŒn thân tr©i T¿ Tåi, Ç‹ vì h† 
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nói pháp. NgÜ©i Çáng dùng thân tr©i 
ñåi T¿ Tåi Ç¶ ÇÜ®c, thì liŠn hiŒn thân 
tr©i ñåi T¿ Tåi, Ç‹ vì h† nói pháp. 
NgÜ©i Çáng dùng thân thiên Çåi 
tÜ§ng quân Ç¶ ÇÜ®c, h† thì liŠn hiŒn 
thân thiên Çåi tÜ§ng quân, Ç‹ vì h† 
nói pháp. NgÜ©i Çáng dùng thân Tÿ 
Sa Môn Ç¶ ÇÜ®c, thì liŠn hiŒn thân Tÿ 
Sa Môn, Ç‹ vì h† nói pháp. NgÜ©i 
Çáng dùng thân ti‹u vÜÖng Ç¶ ÇÜ®c, 
thì liŠn hiŒn thân ti‹u vÜÖng, Ç‹ vì h† 
nói pháp. NgÜ©i Çáng dùng thân 
trÜªng giä Ç¶ ÇÜ®c, thì liŠn hiŒn thân 
trÜªng giä, Ç‹ vì h† nói pháp. NgÜ©i 
Çáng dùng thân cÜ sï Ç¶ ÇÜ®c, thì liŠn 
hiŒn thân cÜ sï, Ç‹ vì h† nói pháp. 
NgÜ©i Çáng dùng thân t‹ quan Ç¶ 
ÇÜ®c, thì liŠn hiŒn thân t‹ quan, Ç‹ vì 
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h† nói pháp. NgÜ©i Çáng dùng thân 
Bà La Môn Ç¶ ÇÜ®c, thì liŠn hiŒn 
thân Bà La Môn, Ç‹ vì h† nói pháp. 
NgÜ©i Çáng dùng thân Tÿ Kheo, Tÿ 
Kheo ni, cÜ sï nam, cÜ sï n» Ç¶ ÇÜ®c, 
thì liŠn hiŒn thân Tÿ Kheo, Tÿ Kheo 
ni, cÜ sï nam, cÜ sï n», Ç‹ vì h† nói 
pháp. NgÜ©i Çáng dùng thân phø n» 
trÜªng giä, cÜ sï, t‹ quan, Bà La Môn 
Ç¶ ÇÜ®c, thì liŠn hiŒn thân phø n», Ç‹ 
vì h† nói pháp. NgÜ©i Çáng dùng 
thân ÇÒng nam, ÇÒng n» Ç¶ ÇÜ®c, thì 
liŠn hiŒn thân ÇÒng nam, ÇÒng n», Ç‹ 
vì h† nói pháp. NgÜ©i Çáng dùng 
thân tr©i, rÒng, Då Xoa, Càn Thát 
Bà, A Tu La, Ca Lâu La, KhÄn Na 
La, Ma HÀu La Già, ngÜ©i, ch£ng 
phäi ngÜ©i, Ç¶ ÇÜ®c, thì liŠn hiŒn ra 
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các thân Çó, Ç‹ vì h† nói pháp. NgÜ©i 
Çáng dùng thân ThÀn ChÃp Kim 
Cang Ç¶ ÇÜ®c, thì liŠn hiŒn thân 
ThÀn ChÃp Kim Cang, Ç‹ vì h† nói 
pháp. 

Vô TÆn Ý ! BÒ Tát Quán Th‰ Âm 
Çó, thành t¿u công ÇÙc nhÜ th‰, dùng 
Çû thÙ thân hình Çi kh¡p trong các 
cõi nÜ§c, Ç‹ Ç¶ thoát tÃt cä chúng 
sinh. Bªi th‰, các ông nên m¶t lòng 
cúng dÜ©ng BÒ Tát Quán Th‰ Âm. 
ñåi BÒ Tát Quán Th‰ Âm Çó, ª trong 
nån khÄn cÃp s® hãi, Ngài hay ban 
cho s¿ không s® hãi. Vì th‰ mà th‰ 
gi§i Ta Bà ÇŠu g†i Ngài là bÆc bÓ thí 
không s® hãi. 

BÒ Tát Vô TÆn Ý båch PhÆt r¢ng: 
ñÙc Th‰ Tôn ! Nay con xin cúng 
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dÜ©ng BÒ Tát Quán Th‰ Âm, bèn cªi 
chu‡i ng†c các châu báu nÖi c°, giá 
trÎ træm ngàn lång vàng dâng lên nói 
r¢ng: Xin nhân giä hãy nhÆn xâu 
chu‡i ng†c châu báu pháp thí này. 

Lúc Çó, BÒ Tát Quán Th‰ Âm 
ch£ng chÎu th† nhÆn. BÒ Tát Vô TÆn 
Ý låi båch v§i BÒ Tát Quán Th‰ Âm 
r¢ng: Nhân giä hãy thÜÖng xót chúng 
tôi, mà th† nhÆn chu‡i ng†c này. 

BÃy gi©, ÇÙc PhÆt bäo BÒ Tát 
Quán Th‰ Âm, nên thÜÖng xót BÒ 
Tát Vô TÆn Ý và bÓn chúng, tr©i, 
rÒng, Då Xoa, Càn Thát Bà, A Tu La, 
Ca Lâu La, KhÄn Na La, Ma HÀu La 
Già, ngÜ©i và ch£ng phäi ngÜ©i, mà 
th† nhÆn sâu chu‡i Çó. TÙc th©i, BÒ 
Tát Quán Th‰ Âm thÜÖng xót hàng 
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bÓn chúng và các tr©i, rÒng, ngÜ©i và 
ch£ng phäi ngÜ©i, mà th† nhÆn sâu 
chu‡i Çó, chia làm hai phÀn. M¶t 
phÀn dâng lên ÇÙc PhÆt Thích Ca 
Mâu Ni, m¶t phÀn dâng cúng tháp 
cûa PhÆt ña Bäo. 
 Vô TÆn Ý ! BÒ Tát Quán Th‰ Âm 
có thÀn l¿c t¿ tåi nhÜ th‰, Çi kh¡p th‰ 
gi§i Ta Bà.  

BÃy gi©, BÒ Tát Vô TÆn Ý dùng 
kŒ hÕi r¢ng: 

Th‰ Tôn Çû tÜ§ng tÓt 
 Nay con xin hÕi Ngài 
 VÎ kia do duyên gì 
 Tên là Quán Th‰ Âm ? 

ñÃng ÇÀy Çû tÜ§ng tÓt 
 ñáp kŒ Vô TÆn Ý: 
 Ông nghe hånh Quan Âm 
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 Khéo Ùng kh¡p m†i nÖi. 
NguyŒn l§n sâu nhÜ bi‹n 

 Ki‰p sÓ không nghï bàn 
 HÀu nhiŠu nghìn ÇÙc PhÆt  
 Phát nguyŒn l§n thanh tÎnh. 

Ta vì ông lÜ®c nói 
 Nghe tên và thÃy thân 
 Tâm niŒm ch£ng luÓng qua 
 Hay diŒt kh° các cõi. 

N‰u ngÜ©i khªi tâm håi 
 Xô r§t hÀm lºa l§n 
 Nh© sÙc niŒm Quán Âm 
 HÀm lºa bi‰n thành ao. 

Ho¥c trôi dåt bi‹n cä 
 RÒng cá các nån qu› 
 Nh© sÙc niŒm Quan Âm 
 Sóng l§n ch£ng ngÆp ch‰t. 

Ho¥c trên ÇÌnh Tu Di 
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 BÎ ngÜ©i xô r§t xuÓng 
 Nh© sÙc niŒm Quan Âm 
 NhÜ m¥t tr©i trên không. 

Ho¥c bÎ ngÜ©i ác Çu°i 
 Ngã xuÓng núi kim cang 
 Nh© sÙc niŒm Quan Âm 
 Ch£ng t°n håi mäy lông. 
 Ho¥c g¥p oán t¥c vây 
 ñŠu cÀm Çao làm håi 
 Nh© sÙc niŒm Quan Âm 
 Thäy ÇŠu khªi tâm tØ. 

Ho¥c g¥p nån kh° vua 
 MuÓn hành hình s¡p ch‰t 
 Nh© sÙc niŒm Quan Âm 
 ñao bèn gãy tØng Çoån. 
 Ho¥c gông cùm tù ª 
 Tay chân bÎ xiŠng xích 
 Nh© sÙc niŒm Quan Âm 
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 T¿ nhiên ÇÜ®c giäi thoát. 
 NguyŠn rûa các thuÓc Ç¶c 
 MuÓn làm håi thân ngÜ©i 
 Nh© sÙc niŒm Quan Âm 
 Trª låi håi ngÜ©i Çó. 

Ho¥c g¥p La Sát d» 
 RÒng Ç¶c các loài qu› 
 Nh© sÙc niŒm Quán Âm 
 Th©i chúng ch£ng dám håi. 

N‰u thú d» vây quanh 
 Nanh vuÓt nh†n Çáng s® 
 Nh© sÙc niŒm Quán Âm 
 Chúng v¶i chåy bÕ Çi. 
 R¡ng Ç¶c cùng bò cåp 
 HÖi Ç¶c khói lºa ÇÓt 
 Nh© sÙc niŒm Quán Âm 
 Nghe ti‰ng bÕ chåy Çi. 
 Mây sÃm sét ÇiŒn ch§p 



Kinh Diệu Pháp Liên Hoa                                                                   671 

 

 Tuôn mÜa Çá mÜa rào 
 Nh© sÙc niŒm Quán Âm 
 LiŠn ÇÜ®c tr©i quang tånh. 
 Chúng sinh bÎ khÓn cùng 
 Vô lÜ®ng kh° bÙc bách 
 Nh© diŒu trí Quán Âm 
 Hay cÙu kh° th‰ gian. 
 ñÀy Çû sÙc thÀn thông 
 R¶ng tu trí phÜÖng tiŒn 
 Các cõi nÜ§c mÜ©i phÜÖng 
 Không cõi nào ch£ng hiŒn. 
 ñû thÙ các ÇÜ©ng ác 
 ñÎa ngøc qu› súc sinh 
 Kh° sinh già bŒnh ch‰t 
 DÀn dÀn ÇŠu dÙt h‰t. 

Quán chân quán thanh tÎnh 
 Quán trí huŒ r¶ng l§n 
 Quán bi và quán tØ 
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 ThÜ©ng nguyŒn thÜ©ng chiêm ngÜ«ng. 
 Quang thanh tÎnh không dÖ 
 HuŒ nhÆt phá các tÓi 
 Hay phøc nån gió lºa 
 Chi‰u sáng kh¡p th‰ gian. 
 Bi th‰ gi§i lôi chÃn 
 Ý tØ diŒu mây l§n 
 RÜ§i mÜa pháp cam lÒ 
 DÆp t¡t lºa phiŠn não. 
 KiŒn tøng nÖi quan tòa 
 Trong trÆn chi‰n s® hãi 
 Nh© sÙc niŒm Quan Âm 
 Các oán ÇÎch lui tan. 
 Ti‰ng diŒu Quán Th‰ Âm 
 Ti‰ng Phåm ti‰ng häi triŠu 
 HÖn h£n ti‰ng th‰ gian  
 Cho nên thÜ©ng phäi niŒm. 
 NiŒm niŒm ch§ sinh nghi 
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 Quán Th‰ Âm tÎnh Thánh 
 Khi kh° não nån ch‰t 
 Hay làm nÖi nÜÖng t¿a. 
 ñû tÃt cä công ÇÙc 
 M¡t tØ trông chúng sinh 
 Bi‹n phÜ§c tø vô lÜ®ng 
 Cho nên phäi Çänh lÍ. 
 

BÃy gi©, BÒ Tát Trì ñÎa bèn tØ 
tòa ngÒi ÇÙng dÆy, Ç‰n trÜ§c ÇÙc 
PhÆt båch r¢ng: ñÙc Th‰ Tôn ! N‰u 
có chúng sinh nghe ÇÜ®c PhÄm BÒ 
Tát Quán Th‰ Âm này, nghiŒp t¿ tåi 
ph° môn thÎ hiŒn sÙc thÀn thông, thì 
nên bi‰t ngÜ©i Çó công ÇÙc ch£ng ít. 
Khi ÇÙc PhÆt nói PhÄm Ph° Môn 
này, thì có tám vån bÓn ngàn chúng 
sinh ª trong chúng, ÇŠu phát tâm Vô 
ThÜ®ng Chánh Đ£ng Chánh Giác. 
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kinh  
diŒu pháp liên hoa 

 

PhÄm Çà la ni thÙ hai mÜÖi sáu 
 

ñÙc PhÆt bäo DÜ®c VÜÖng ! N‰u 
có ngÜ©i thiŒn nam, ngÜ©i thiŒn n», 
cúng dÜ©ng tám vån Ùc na do tha 
H¢ng hà sa các ÇÙc PhÆt, š cûa ông 
th‰ nào ? PhÜ§c báu Çó Ç¡c ÇÜ®c có 
nhiŠu chæng ?  

RÃt nhiŠu, ÇÙc Th‰ Tôn. 
ñÙc PhÆt nói: N‰u có ngÜ©i thiŒn 

nam, ngÜ©i thiŒn n», hay ª nÖi kinh 
này, cho Ç‰n th† trì bài kŒ bÓn câu, 
Ç†c tøng hi‹u nghïa, theo nhÜ l©i 
trong kinh nói mà tu hành, thì công 
ÇÙc rÃt nhiŠu. 
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BÃy gi©, BÒ Tát DÜ®c VÜÖng båch 
ÇÙc PhÆt r¢ng: ñÙc Th‰ Tôn ! Con 
nay vì ngÜ©i thuy‰t pháp, mà nói 
Chú ñà la ni, Ç‹ bäo h¶ h†, bèn nói 
Chú r¢ng: 

An nhï mån nhï, ma nÌ ma ma nÌ, 
chÌ lŒ giá lê ÇŒ, xa mÎ, sa lš Ça vï, 
chiên Ç‰, møc Ç‰, møc Ça lš, sa lš, a 
vï sa lš, tang lš, sa lš, soa duŒ, a xoa 
døê, a kÿ nÎ, chiên Ç‰, sa lš, Ça la ni, a 
lô già, bà sa bä, già tÿ xoa nÎ, nÌ tÿ 
th‰, a tiŒn Ça la, nÌ lš th‰ a, Çàn Ça ba 
lŒ thâu ÇÎa, âu cÙu lŒ, mâu cÙu lŒ, a la 
lŒ, ba la lŒ, thû ca sai, a tam ma tam 
lš, PhÆt Çà tÿ cát l®i bi‹u Ç‰, Çåt ma 
ba l®i sai Ç‰, tæng già ni‰t cù sa nÌ, bà 
xá bà xá thâu ÇÎa, mån Ça la, mån Ça 
la xoa då Ça, bÜu lâu Ça, bÜu lâu Ça, 
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kiŠu xá lÜ®c, ác xoa la, ác xoa dã, a 
bà lô, a ma nhÜ®c na Ça då. 
 ñÙc Th‰ Tôn ! ThÀn chú ñà la ni 
này, là cûa sáu mÜÖi hai Ùc H¢ng hà 
sa các ÇÙc PhÆt nói. N‰u có kÈ nào 
xâm hûy vÎ pháp sÜ Çó, tÙc là xâm 
hu› các ÇÙc PhÆt vÆy.  

BÃy gi©, ÇÙc PhÆt Thích Ca Mâu 
Ni khen ng®i BÒ Tát DÜ®c VÜÖng nói: 
Lành thay, lành thay ! DÜ®c VÜÖng ! 
Ông vì có tâm thÜÖng xót ûng h¶ vÎ 
pháp sÜ Çó, mà nói ñà la ni này, rÃt 
có l®i ích ÇÓi v§i các chúng sinh. 

BÃy gi©, BÒ Tát DÛng Thí båch 
ÇÙc PhÆt r¢ng: ñÙc Th‰ Tôn ! Con 
cÛng vì ûng h¶ ngÜ©i th† trì Ç†c tøng 
Kinh Pháp Hoa, mà nói ñà la ni. N‰u 
vÎ pháp sÜ Çó ÇÜ®c ñà la ni này, thì 
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Då Xoa, ho¥c La sát, ho¥c Phú ÇÖn 
na, ho¥c Cát giá, ho¥c CÜu bàn trà, 
ho¥c ngå qu› .v.v... muÓn tìm cÀu l‡i 
lÀm cûa ngÜ©i Çó, thì không th‹ ÇÜ®c 
tiŒn l®i, bèn ª trÜ§c PhÆt mà nói chú 
r¢ng: 

Ế lŒ, ma nha ‰ lŒ, úc chÌ, møc chÌ, 
a lŒ, a la bà ÇŒ, ni‰t lŒ ÇŒ, ni‰t lŒ Ça bà 
ÇŒ, y trí, ni vï trí ni, chÌ trí ni, ni‰t lŒ 
tê ni, ni‰t lê tê bà Ç‹. 
 ñÙc Th‰ Tôn ! ThÀn Chú ñà la ni 
này cûa H¢ng hà sa các ÇÙc PhÆt nói, 
cÛng ÇŠu tùy hÌ. N‰u có ai xâm hûy vÎ 
pháp sÜ Çó, tÙc là xâm hûy chÜ PhÆt 
Çó vÆy. 

BÃy gi©, Tÿ Sa Môn Thiên VÜÖng 
h¶ Ç©i båch PhÆt r¢ng: ñÙc Th‰ Tôn 
! Con cÛng vì thÜÖng xót chúng sinh, 
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ûng h¶ vÎ pháp sÜ Çó, mà nói ñà la ni 
này, bèn nói chú r¢ng: 

A lê, na lê, na lê, a na lô, na lš, 
câu na lš. 

ñÙc Th‰ Tôn ! Con dùng ThÀn 
chú này ûng h¶ vÎ pháp sÜ, con cÛng 
së t¿ ûng h¶ ngÜ©i trì kinh này, khi‰n 
cho n¶i trong m¶t træm do tuÀn, 
ch£ng có các s¿ rûi ro hoån nån. 

BÃy gi©, Trì QuÓc Thiên VÜÖng ª 
trong h¶i này, cùng v§i ngàn vån Ùc 
Na do tha chúng Då Xoa, cung kính 
vây quanh Çi Ç‰n trÜ§c ÇÙc PhÆt, 
ch¡p tay hÜ§ng vŠ ÇÙc PhÆt båch 
r¢ng: ñÙc Th‰ Tôn ! Con cÛng dùng 
ThÀn chú ñà la ni ûng h¶ ngÜ©i th† 
trì Kinh Pháp Hoa, bèn nói chú r¢ng: 
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A già nÌ, già nÌ, cù l®i, càn Çà l®i, 
chiên Çà l®i, ma Ç¥ng kÿ, thÜ©ng cÀu 
l®i, phù lâu sa ni, át Ç‹. 
 ñÙc Th‰ Tôn ! ThÀn chú ñà la ni 
này cûa bÓn mÜÖi hai Ùc các ÇÙc 
PhÆt nói. N‰u có kÈ nào xâm håi hûy 
phåm vÎ pháp sÜ Çó, tÙc là xâm håi 
hûy phåm các ÇÙc PhÆt Çó vÆy. 

BÃy gi©, có các n» La sát, m¶t tên 
là Lam bà, hai tên là Tÿ lam bà, ba 
tên là Khúc sÌ, bÓn tên là Hoa sÌ, næm 
tên là H¡c sÌ, sáu tên là ña phát, bäy 
tên là Vô y‹m túc, tám tên là Trì anh 
låc, chín tên là Cao Ç‰, mÜ©i tên là 
ñoåt nhÃt thi‰t chúng sinh khí. MÜ©i 
n» La sát Çó, cùng v§i qu› tº mÅu và 
con cái, quy‰n thu¶c cûa chúng, ÇÒng 
Ç‰n ch‡ ÇÙc PhÆt ÇÒng thanh hÜ§ng 
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vŠ ÇÙc PhÆt båch r¢ng: ñÙc Th‰ 
Tôn ! Chúng con cÛng muÓn ûng h¶ 
ngÜ©i th† trì Ç†c tøng Kinh Pháp 
Hoa, khi‰n cho h† ÇÜ®c tiêu trØ rûi 
ro hoån nån. N‰u có kÈ nào rình tìm 
l‡i lÀm cûa pháp sÜ, thì khi‰n cho 
ch£ng ÇÜ®c tiŒn l®i. Bèn ª trÜ§c ÇÙc 
PhÆt mà nói chú r¢ng: 

Y ÇŠ lš, y ÇŠ mÅn, y ÇŠ lš, a ÇŠ lš, 
y ÇŠ lš, nê lš, nê lš, nê lš, nê lš, nê lš, 
lâu ê, lâu ê, lâu ê, lâu ê, Ça ê, Ça ê, Ça 
ê, Çâu ê, nâu ê.   

Thà ngÒi lên ÇÀu chúng con, ch§ 
ÇØng não håi vÎ pháp sÜ. N‰u Då 
Xoa, hay La Sát, ho¥c ngå qu›, Phú 
ÇÖn na, Cát giá, Tÿ Çà la, KiŠn Çà, Ô 
ma l¥c già, A båt ma la, Då xoa cát 
giá, Nhân cát giá, ho¥c nhiŒt não, 
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ho¥c m¶t ngày, hai ngày, ba ngày, 
bÓn ngày, ho¥c Ç‰n bäy ngày, ho¥c 
thÜ©ng nhiŒt não, ho¥c hình nam, 
hình n», ho¥c hình ÇÒng nam, ho¥c 
hình ÇÒng n», cho Ç‰n ª trong m¶ng, 
cÛng không cho nh»ng loài qu› Çó 
làm não håi vÎ pháp sÜ.  

Bèn ª trÜ§c ÇÙc PhÆt nói bài kŒ 
r¢ng: 

N‰u ch£ng thuÆn chú con 
Não loån ngÜ©i nói pháp 
ñÀu v« làm bäy mänh 
NhÜ nhánh cây a lê. 
NhÜ t¶i gi‰t cha mË 
CÛng nhÜ vå ép dÀu 
Cân ÇÃu lÜ©ng gåt ngÜ©i 
T¶i ñiŠu ñåt phá Tæng. 
Xâm phåm pháp sÜ Çó 
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BÎ tai ÜÖng nhÜ th‰. 
 

Các n» La Sát nói kŒ Çó rÒi, bèn 
båch ÇÙc PhÆt r¢ng: ñÙc Th‰ Tôn ! 
Chúng con cÛng së ûng h¶ ngÜ©i th† 
trì Ç†c tøng tu hành kinh này, khi‰n 
cho h† ÇÜ®c an °n, xa lìa các s¿ hoån 
nån, tiêu trØ các thuÓc Ç¶c. 

ñÙc PhÆt bäo các n» La sát r¢ng: 
Lành thay, lành thay ! Các ngÜÖi chÌ 
ûng h¶ ngÜ©i th† trì danh hiŒu Kinh 
Pháp Hoa, mà phÜ§c báu Çã không 
th‹ lÜ©ng ÇÜ®c, hà huÓng là ûng h¶ 
ÇÀy Çû ngÜ©i th† trì Kinh Pháp Hoa, 
và cúng dÜ©ng quy‹n kinh. Ho¥c 
dùng hÜÖng hoa, chu‡i ng†c, hÜÖng 
b¶t, hÜÖng ÇÓt, hÜÖng xoa, phan 
l†ng, âm nhåc, ÇÓt các thÙ Çèn, Çèn 
tô, Çèn dÀu, các thÙ Çèn dÀu thÖm, 
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Çèn dÀu hoa tô ma na, Çèn dÀu hoa 
thiŠm b¥c, Çèn dÀu hoa bà sÜ ca, Çèn 
dÀu hoa Üu bát la hoa, h‰t thäy træm 
ngàn thÙ cúng dÜ©ng nhÜ th‰. 

Cao ñ‰ ! Các ngÜÖi và quy‰n 
thu¶c nên ûng  h¶ vÎ pháp sÜ nhÜ th‰, 
khi ÇÙc PhÆt nói PhÄm ñà La Ni này, 
thì có sáu vån tám ngàn ngÜ©i Ç¡c 
ÇÜ®c vô sinh pháp nhÅn. 
 
 

---------- 
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kinh   
diŒu pháp liên hoa 

 

phÄm b°n s¿ cûa BÒ Tát vua DiŒu 
Trang Nghiêm thÙ hai mÜÖi bäy 

 

BÃy gi©, ÇÙc PhÆt bäo các Çåi 
chúng r¢ng: VŠ Ç©i xa xÜa, träi qua 
vô lÜ®ng vô biên A tæng kÿ ki‰p 
không th‹ nghï bàn, có vÎ PhÆt hiŒu là 
Vân Lôi Âm Tú VÜÖng Hoa Trí NhÜ 
Lai, Ứng Cúng, Chánh ñ£ng Chánh 
Giác. Cõi nÜ§c tên là Quang Minh 
Trang Nghiêm, ki‰p tên là H› Ki‰n. 
Ÿ trong PhÆt pháp Çó, có vÎ vua tên 
là DiŒu Trang Nghiêm, phu nhân tên 
là TÎnh ñÙc, có hai ngÜ©i con, m¶t 
tên là TÎnh Tång, hai tên là TÎnh 
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Nhãn. Hai ngÜ©i con Çó, có Çåi thÀn 
l¿c phÜ§c ÇÙc trí huŒ, tØ lâu Çã tu 
hành BÒ Tát Çåo, Çó là Đàn Ba La 
Mật, Thi la Ba La Mật, Sàn ÇŠ Ba La 
Mật, Tÿ ly gia Ba La Mật, thiŠn Ba 
La Mật, Bát Nhã Ba La Mật, phÜÖng 
tiŒn Ba la mÆt, tØ bi hÌ xä, cho Ç‰n ba 
mÜÖi bäy phÄm pháp tr® Çåo, ÇŠu 
thÃu suÓt thông Çåt. 

Låi Ç¡c ÇÜ®c các tÎnh tam mu¶i 
cûa BÒ Tát, Çó là tam mu¶i NhÆt tinh 
tú, tam mu¶i TÎnh quang, tam mu¶i 
TÎnh s¡c, tam mu¶i TÎnh chi‰u minh, 
tam mu¶i TrÜ©ng trang nghiêm, tam 
mu¶i Đåi oai ÇÙc tång, nÖi các tam 
mu¶i này, cÛng ÇŠu thông Çåt. 

BÃy gi©, ÇÙc PhÆt Çó muÓn dÅn 
d¡t vua DiŒu Trang Nghiêm, và 
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thÜÖng xót chúng sinh mà nói Kinh 
Pháp Hoa này. 

Lúc Çó, TÎnh Tång và TÎnh Nhãn, 
hai ngÜ©i con Ç‰n ch‡ ngÜ©i mË, ch¡p 
tay låi båch r¢ng: Xin mË hãy Çi Ç‰n 
ch‡ ÇÙc PhÆt Vân Lôi Âm Tú VÜÖng 
Hoa Trí, chúng con cÛng së theo hÀu 
gÀn gÛi cúng dÜ©ng lÍ bái. Tåi sao ? 
Vì ÇÙc PhÆt Çó, Çang ª trong tÃt cä 
Çåi chúng tr©i ngÜ©i nói Kinh Pháp 
Hoa, chúng ta nên Ç‰n Çó Ç‹ nghe. 
NgÜ©i mË bäo các ngÜ©i con r¢ng: 
Cha cûa các con tin sâu pháp ngoåi 
Çåo Bà la môn. Các con nên Ç‰n thÜa 
v§i cha, Ç‹ chúng ta cùng Çi v§i nhau. 
TÎnh Tång, TÎnh Nhãn ch¡p tay låi 
thÜa v§i ngÜ©i mË r¢ng: Chúng con 
là con cûa ÇÃng Pháp VÜÖng, mà sinh 
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vào nhà tà ki‰n này. NgÜ©i mË bäo 
các ngÜ©i con r¢ng: Các con nên 
thÜÖng nghï Ç‰n cha cûa các con, mà 
hiŒn thÀn thông bi‰n hóa. N‰u cha 
cûa các con mà thÃy ÇÜ®c, thì ch¡c 
tâm së thanh tÎnh, ho¥c nghe l©i cûa 
chúng ta, mà cùng nhau Çi Ç‰n chÓn 
ÇÙc PhÆt. 

BÃy gi©, hai ngÜ©i con vì thÜÖng 
nghï Ç‰n ngÜ©i cha, mà v†t thân lên 
hÜ không cao khoäng bäy cây Ça la, 
hiŒn các thÙ thÀn thông bi‰n hóa. Ÿ 
trong hÜ không Çi ÇÙng n¢m ngÒi, 
trên thân ra nÜ§c, dÜ§i thân ra lºa; 
dÜ§i thân ra nÜ§c, trên thân ra lºa, 
ho¥c hiŒn thân l§n ÇÀy kh¡p hÜ 
không, rÒi låi hiŒn nhÕ, nhÕ låi hiŒn 
l§n, bi‰n mÃt trong hÜ không, hÓt 
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nhiên ª dÜ§i ÇÃt, vào ÇÃt nhÜ vào 
nÜ§c, Çi trên nÜ§c nhÜ Çi trên ÇÃt. 
HiŒn các thÙ thÀn thông bi‰n hóa nhÜ 
th‰, khi‰n cho vua cha tâm ÇÜ®c 
thanh tÎnh tin hi‹u. 

Lúc Çó, ngÜ©i cha thÃy thÀn l¿c 
cûa các ngÜ©i con nhÜ th‰, bèn sinh 
tâm Çåi hoan hÌ, ÇÜ®c chÜa tØng có, 
bèn ch¡p tay låi hÜ§ng vŠ các ngÜ©i 
con nói r¢ng: ThÀy cûa các con là ai ? 
Các con là ÇŒ tº cûa ai ? 

Hai ngÜ©i con båch r¢ng: ThÜa 
Çåi vÜÖng ! ñÙc PhÆt Vân Lôi Âm Tú 
VÜÖng Hoa Trí, hiŒn Çang ª dÜ§i c¶i 
bÒ ÇŠ bäy báu, ngÒi trên pháp tòa, ª 
trong tÃt cä th‰ gian chúng tr©i 
ngÜ©i, diÍn nói Kinh Pháp Hoa, là 
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thÀy cûa chúng con, chúng con là ÇŒ 
tº. 

NgÜ©i cha nói v§i con r¢ng: Nay 
cha cÛng muÓn Çi Ç‰n g¥p thÀy cûa 
các con, chúng ta cùng Çi v§i nhau.  

Hai ngÜ©i con bèn tØ hÜ không 
xuÓng, Ç‰n ch‡ ngÜ©i mË ch¡p tay 
thÜa v§i mË r¢ng: ThÜa mË ! Phø 
vÜÖng nay Çã tin hi‹u, Çã phát tâm A 
nÆu Ça la tam miŒu tam bÒ ÇŠ. Chúng 
con Çã vì cha mà làm PhÆt s¿, xin mË 
cho phép chúng con ª nÖi ÇÙc PhÆt 
Çó xuÃt gia tu Çåo. 

BÃy gi©, hai ngÜ©i con muÓn 
thuÆt låi nghïa trên, bèn nói bài kŒ 
r¢ng: 
 Xin mË cho chúng con 
 XuÃt gia làm Sa môn 
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 ChÜ PhÆt rÃt khó g¥p 
 Chúng con theo PhÆt tu. 
 NhÜ hoa Üu Çàm bát 
 G¥p PhÆt càng khó hÖn 
 KhÕi các nån cÛng khó 
 Xin cho con xuÃt gia. 
 

NgÜ©i mË nói r¢ng: Cho các con 
xuÃt gia, tåi sao ? Vì PhÆt khó ÇÜ®c 
g¥p. 

Hai ngÜ©i con bèn thÜa v§i cha 
mË r¢ng: Lành thay cha mË ! Xin cha 
mË Çi Ç‰n ch‡ ÇÙc PhÆt Vân Lôi Âm 
Tú VÜÖng Hoa Trí, Ç‹ gÀn gÛi cúng 
dÜ©ng. Tåi sao ? Vì PhÆt rÃt khó g¥p 
ÇÜ®c. NhÜ hoa Üu Çàm bát la, nhÜ 
rùa m¶t m¡t g¥p l‡ khúc cây n°i, mà 
chúng con phÜ§c báu Ç©i trÜ§c sâu 
dày, nên sinh ra ÇÜ®c g¥p PhÆt pháp, 
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do Çó ÇÜ®c cha mË cho chúng con 
xuÃt gia tu Çåo. Tåi sao ? Vì chÜ PhÆt 
rÃt khó g¥p, th©i cÖ cÛng khó g¥p. 

Lúc Çó, tám vån bÓn ngàn ngÜ©i 
Çi theo vua DiŒu Trang Nghiêm, thäy 
ÇŠu th† trì Kinh Pháp Hoa này. BÒ 
Tát TÎnh Nhãn tØ lâu Çã thông Çåt 
tam mu¶i Pháp hoa, BÒ Tát TÎnh 
Tång thì ª trong vô lÜ®ng træm ngàn 
vån Ùc ki‰p, Çã thông Çåt tam mu¶i 
Lìa các ÇÜ©ng ác. Vì muÓn khi‰n cho 
tÃt cä chúng sinh lìa khÕi các ÇÜ©ng 
ác. Phu nhân cûa vua Ç¡c ÇÜ®c chÜ 
PhÆt tÆp tam mu¶i, bi‰t ÇÜ®c tång bí 
mÆt cûa chÜ PhÆt. Hai ngÜ©i con 
khéo dùng sÙc phÜÖng tiŒn nhÜ th‰ 
Ç‹ giáo hóa ngÜ©i cha, khi‰n cho sinh 
tâm tin hi‹u, Üa thích PhÆt pháp. Vua 
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DiŒu Trang Nghiêm v§i quÀn thÀn 
quy‰n thu¶c, TÎnh ñÙc phu nhân v§i 
tùy tùng th‹ n», và hai ngÜ©i con cûa 
vua cùng v§i bÓn vån hai nghìn 
ngÜ©i, ÇŠu tø låi cùng nhau Çi Ç‰n 
ch‡ ÇÙc PhÆt. ñ‰n rÒi, ÇÀu m¥t lÍ 
dÜ§i chân PhÆt và nhiÍu quanh ÇÙc 
PhÆt ba vòng rÒi ÇÙng qua m¶t bên. 

BÃy gi©, ÇÙc PhÆt Çó vì vua DiŒu 
Trang Nghiêm nói pháp, chÌ thÎ giáo 
hóa, khi‰n cho vua ÇÜ®c l®i ích hoan 
hÌ, vua rÃt vui mØng. 
 BÃy gi©, vua DiŒu Trang Nghiêm 
và phu nhân cªi chu°i ng†c châu báu 
nÖi c°, giá trÎ træm nghìn lång vàng 
räi lên trên ÇÙc PhÆt, ª trong hÜ 
không hóa thành Çài báu bÓn trø. 
Trong Çài có giÜ©ng báu l§n, giæng 
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bày hàng træm ngàn vån thÙ y tr©i. 
Trên Çó có ÇÙc PhÆt ngÒi ki‰t già 
phóng Çåi quang minh. 

BÃy gi©, vua DiŒu Trang Nghiêm 
nghï nhÜ vÀy: Thân PhÆt rÃt ít có, 
Çoan chánh trang nghiêm Ç¥c thù, 
thành t¿u s¡c thân vi diŒu bÆc nhÃt. 

BÃy gi©, ÇÙc PhÆt Vân Lôi Âm 
Tú VÜÖng Hoa Trí, bäo bÓn chúng 
r¢ng: Các ông có thÃy vua DiŒu 
Trang Nghiêm Çang ch¡p tay ÇÙng ª 
trÜ§c ta chæng ! Ông vua này ª trong 
pháp cûa ta xuÃt gia làm Tÿ Kheo, 
siêng næng tu tÆp, giúp PhÆt ho¢ng 
dÜÖng PhÆt pháp, së ÇÜ®c thành PhÆt 
hiŒu là Sa La Thø VÜÖng, cõi nÜ§c 
tên là ñåi Quang, ki‰p tên là ñåi Cao 
VÜÖng. ñÙc PhÆt Sa La Thø VÜÖng 
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Çó, có vô lÜ®ng chúng BÒ Tát, và vô 
lÜ®ng hàng Thanh Væn, cõi nÜ§c Çó 
b¢ng ph£ng, công ÇÙc nhÜ th‰. Vua 
DiŒu Trang Nghiêm lÆp tÙc Çem cõi 
nÜ§c giao cho ngÜ©i em, cùng v§i phu 
nhân, hai ngÜ©i con, và các quy‰n 
thu¶c xuÃt gia tu Çåo ª trong PhÆt 
pháp. 

Vua xuÃt gia rÒi, ª trong tám vån 
bÓn ngàn næm, thÜ©ng siêng næng 
tinh tÃn, tu hành Kinh DiŒu Pháp 
Liên Hoa, träi qua sÓ Çó rÒi, Ç¡c 
ÇÜ®c tam mu¶i NhÃt thi‰t tÎnh công 
ÇÙc trang nghiêm, bèn thæng lên hÜ 
không, cao khoäng bäy cây da la mà 
båch v§i ÇÙc PhÆt r¢ng: ñÙc Th‰ Tôn 
! Hai ngÜ©i con cûa con Çây, Çã làm 
viŒc PhÆt s¿, dùng thÀn thông bi‰n 
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hóa chuy‹n hóa tâm tà cûa con, khi‰n 
cho con an trø vào trong PhÆt pháp, 
ÇÜ®c thÃy ÇÙc Th‰ Tôn. Hai ngÜ©i 
con Çây là thiŒn tri thÙc cûa con, vì 
muÓn phát khªi cæn lành trong quá 
khÙ, l®i ích cho con mà Ç‰n sinh vào 
nhà con. 

BÃy gi©, ÇÙc PhÆt Vân Lôi Âm 
Tú VÜÖng Hoa Trí, bäo vua DiŒu 
Trang Nghiêm r¢ng: NhÜ th‰, nhÜ 
th‰ ! NhÜ l©i ông nói. N‰u ngÜ©i thiŒn 
nam, ngÜ©i thiŒn n», gieo trÒng cæn 
lành, thì Ç©i Ç©i g¥p thiŒn tri thÙc. 
ThiŒn tri thÙc Çó hay làm PhÆt s¿, 
khai thÎ giáo hóa, khi‰n cho ÇÜ®c l®i 
ích, sinh tâm hoan hÌ, khi‰n cho ÇÜ®c 
vào A nÆu Ça la tam miŒu tam bÒ ÇŠ. 
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ñåi vÜÖng nên bi‰t ! BÆc thiŒn tri 
thÙc là Çåi nhân duyên, hay giáo hóa 
khi‰n cho h† ÇÜ®c g¥p PhÆt, phát 
tâm A nÆu Ça la tam miŒu tam bÒ bŠ. 

ñåi vÜÖng ! Ông có thÃy hai 
ngÜ©i con này chæng, hai ngÜ©i con 
này Çã tØng cúng dÜ©ng, sáu mÜÖi 
læm træm ngàn vån Ùc na do tha 
H¢ng hà sa chÜ PhÆt, gÀn gÛi cung 
kính, ª ch‡ chÜ PhÆt th† trì Kinh 
Pháp Hoa, thÜÖng xót nh»ng chúng 
sinh tà ki‰n, mà khi‰n cho h† trø vào 
chánh ki‰n. 

Vua DiŒu Trang Nghiêm bèn tØ 
hÜ không Çi xuÓng, mà båch PhÆt 
r¢ng: ñÙc Th‰ Tôn ! NhÜ Lai rÃt ít 
có, do nh© công ÇÙc trí huŒ, nên nhøc 
k‰ ª trên ÇÌnh phóng ra quang minh 
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chi‰u sáng, m¡t cûa Ngài dài và r¶ng. 
Có màu s¡c xanh bi‰c, tÜ§ng hào 
quang gi»a ch¥ng mày tr¡ng nhÜ 
ng†c kha, ræng tr¡ng vØa ÇŠu vØa 
khít, thÜ©ng có quang minh, môi màu 
ÇÕ tÜÖi nhÜ quä tÀn bà. 

BÃy gi©, vua DiŒu Trang Nghiêm 
khen ng®i vô lÜ®ng træm ngàn vån Ùc 
công ÇÙc cûa PhÆt nhÜ th‰ rÒi, ª 
trÜ§c NhÜ Lai m¶t lòng ch¡p tay låi 
båch PhÆt r¢ng: ñÙc Th‰ Tôn ! ChÜa 
tØng có vÆy, pháp cûa NhÜ Lai thành 
t¿u ÇÀy Çû công ÇÙc vi diŒu không 
th‹ nghï bàn, giáo hóa chúng sinh, 
khi‰n cho ÇÜ®c an °n, vui sÜ§ng. B¡t 
ÇÀu tØ nay, con ch£ng tùy thuÆn tâm 
hành cûa mình n»a, ch£ng sinh tâm 
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tà ki‰n kiêu mån sân hÆn ÇiŠu ác. Nói 
nhÜ th‰ rÒi bèn lÍ PhÆt lui ra. 

ñÙc PhÆt bäo Çåi chúng: Ý cûa 
các ông th‰ nào ? Vua DiŒu Trang 
Nghiêm, Çâu phäi là ai khác, nay là 
BÒ Tát Hoa ñÙc, còn phu nhân TÎnh 
ñÙc nay là BÒ Tát Quang Chi‰u 
Trang Nghiêm TÜ§ng, Çang ª trÜ§c 
PhÆt, vì thÜÖng xót vua DiŒu Trang 
Nghiêm và các quy‰n thu¶c, nên sinh 
vào ª trong nÜ§c Çó. Hai ngÜ©i con 
TÎnh Tång và TÎnh Nhãn, nay là BÒ 
Tát DÜ®c VÜÖng và BÒ Tát DÜ®c 
ThÜ®ng, thành t¿u các công ÇÙc l§n 
nhÜ th‰, Çã ª ch‡ vô lÜ®ng træm ngàn 
vån Ùc các ÇÙc PhÆt, trÒng các gÓc 
công ÇÙc, thành t¿u các công ÇÙc 
lành không th‹ nghï bàn. N‰u có ai 
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bi‰t ÇÜ®c danh hiŒu cûa hai vÎ BÒ Tát 
này, thì tÃt cä th‰ gian chÜ Thiên 
nhân dân cÛng nên lÍ bái. 

Khi ÇÙc PhÆt nói PhÄm B°n S¿ 
cûa vua DiŒu Trang Nghiêm, thì có 
tám vån bÓn ngàn ngÜ©i xa lìa trÀn 
cÃu, ª trong các pháp Ç¡c ÇÜ®c pháp 
nhãn thanh tÎnh. 
 
 

----------
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Kinh   
diŒu pháp liên hoa 

 

PhÄm khuy‰n phát cûa BÒ Tát  
ph° hiŠn ThÙ hai mÜÖi tám 

 

BÃy gi©, BÒ Tát Ph° HiŠn dùng 
sÙc thÀn thông t¿ tåi, uy ÇÙc ÇÒn 
kh¡p, cùng v§i các Çåi BÒ Tát vô 
lÜ®ng vô biên không th‹ tính Ç‰m, tØ 
phÜÖng Çông Ç‰n, các cõi nÜ§c Çi qua 
thäy ÇŠu chÃn Ç¶ng. MÜa xuÓng các 
hoa sen báu, vang lên vô lÜ®ng træm 
ngàn vån Ùc các thÙ âm nhåc. Cùng 
v§i vô sÓ các hàng tr©i, rÒng, Då Xoa, 
Càn Thát Bà, A Tu La, Ca Lâu La, 
KhÄn Na La, Ma HÀu La Già, ngÜ©i, 
và ch£ng phäi ngÜ©i, h‰t thäy ÇŠu 
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vây quanh, ai nÃy ÇŠu hiŒn sÙc thÀn 
thông oai ÇÙc, Ç‰n núi Kÿ Xà QuÆt ª 
th‰ gi§i Ta Bà. 

ñ‰n rÒi, Çåi chúng ÇŠu Çänh lÍ 
ÇÙc PhÆt Thích Ca Mâu Ni, Çi nhiÍu 
bên phäi bäy vòng, bèn båch PhÆt 
r¢ng: ñÙc Th‰ Tôn ! Con ª cõi nÜ§c 
cûa ÇÙc PhÆt Bäo Oai ñÙc ThÜ®ng 
VÜÖng, xa nghe th‰ gi§i Ta Bà này 
nói Kinh Pháp Hoa, nên con và vô 
lÜ®ng træm ngàn vån Ùc các chúng BÒ 
Tát cùng nhau Ç‰n nghe. Xin ÇÙc 
Th‰ Tôn hãy vì Çåi chúng mà nói. 
N‰u có ngÜ©i thiŒn nam, ngÜ©i thiŒn 
n», sau khi NhÜ Lai diŒt Ç¶, làm sao 
có th‹ ÇÜ®c Kinh Pháp Hoa này ? 

ñÙc PhÆt bäo BÒ Tát Ph° HiŠn: 
N‰u ngÜ©i thiŒn nam, ngÜ©i thiŒn n», 
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thành t¿u bÓn pháp này, thì sau khi 
NhÜ Lai diŒt Ç¶, së ÇÜ®c Kinh Pháp 
Hoa này. M¶t là ÇÜ®c chÜ PhÆt h¶ 
niŒm, hai là Çã gieo trÒng các gÓc 
công ÇÙc, ba là vào chánh ÇÎnh tø, 
bÓn là phát tâm cÙu Ç¶ tÃt cä chúng 
sinh. NgÜ©i thiŒn nam, ngÜ©i thiŒn 
n», thành t¿u bÓn pháp nhÜ th‰, thì 
sau khi NhÜ Lai diŒt Ç¶, së ÇÜ®c Kinh 
Pháp Hoa. 

BÃy gi©, BÒ Tát Ph° HiŠn båch 
ÇÙc PhÆt  r¢ng: ñÙc Th‰ Tôn ! Vào 
Ç©i ác trÜ®c næm træm næm sau, n‰u 
có ngÜ©i th† trì kinh Çi‹n này, thì con 
së bäo h¶ ngÜ©i Çó, trØ diŒt m†i tai 
nån, khi‰n cho h† ÇÜ®c an °n, làm 
cho thiên ma ngoåi Çåo ch£ng ÇÜ®c 
tiŒn l®i xâm phåm ngÜ©i Çó. N‰u ma, 
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ho¥c con trai cûa ma, ho¥c con gái 
cûa ma, ho¥c dân ma, ho¥c có ngÜ©i 
bÎ ma mê ho¥c, ho¥c Då Xoa, ho¥c La 
Sát, CÜu Bàn Trà, Tÿ Xá Xà, Cát 
Giá, Phú ñÖn Na, Vï ñà La, h‰t thäy 
muÓn não håi ngÜ©i, thì ch£ng ÇÜ®c 
tiŒn l®i. 

NgÜ©i Çó, n‰u Çi, ho¥c ÇÙng, Ç†c 
tøng kinh này, thì lúc Çó con së c«i 
voi chúa tr¡ng sáu ngà, cùng v§i 
chúng Çåi BÒ Tát, cùng Çi Ç‰n ch‡ 
ngÜ©i Çó mà t¿ hiŒn thân, cúng 
dÜ©ng bäo h¶ an ûi tâm cûa ngÜ©i Çó, 
và cÛng vì cúng dÜ©ng Kinh Pháp 
Hoa. N‰u ngÜ©i Çó ngÒi suy nghï vŠ 
kinh này, thì lúc Çó con cÛng së c«i 
voi chúa tr¡ng, hiŒn thân ª trÜ§c 
ngÜ©i Çó. N‰u ngÜ©i Çó ª nÖi Kinh 
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Pháp Hoa có quên mÃt m¶t câu, m¶t 
bài kŒ, thì con së chÌ dåy h†, ho¥c 
cùng Ç†c tøng v§i h†, khi‰n cho h† 
thông Çåt. 

ñÙc Th‰ Tôn ! N‰u Ç©i sau này, 
vào Ç©i ác trÜ®c næm træm næm sau, 
có hàng Tÿ Kheo, Tÿ Kheo ni, cÜ sï 
nam, cÜ sï n» nào th† trì, Ç†c tøng, 
biên chép, muÓn tu tÆp Kinh Pháp 
Hoa này, trong hai mÜÖi mÓt ngày, 
m¶t lòng tinh tÃn, mãn hai mÜÖi mÓt 
ngày rÒi, con së c«i voi tr¡ng sáu ngà, 
cùng v§i vô lÜ®ng chúng BÒ Tát, mà 
t¿ vây quanh, dùng tÃt cä thân mà 
chúng sinh thích thÃy, Ç‹ hiŒn ra ª 
trÜ§c ngÜ©i Çó, mà vì h† nói pháp, 
khai thÎ giáo hóa, khi‰n cho h† ÇÜ®c 
l®i ích, hoan hÌ. Con cÛng cho chú ñà 
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la ni, vì ÇÜ®c chú ñà la ni, nên ch£ng 
có ai có th‹ phá hoåi ÇÜ®c, cÛng 
ch£ng bÎ ngÜ©i n» mê ho¥c nhiÍu 
loån, con cÛng thÜ©ng bäo h¶ ngÜ©i 
Çó. 

Xin ÇÙc Th‰ Tôn nghe con nói 
chú ñà la ni này, bèn ª trÜ§c ÇÙc 
PhÆt mà nói chú r¢ng: 

A Çàn ÇÎa, Çàn Çà bà ÇÎa, Çàn Çà 
bà Ç‰, Çàn Çà cÜu xá lŒ, Çàn Çà tu Çà 
lŒ, tu Çà lŒ, tu Çà la bà Ç‹, PhÆt Çà ba 
thiên nÌ, tát bà Çà la ni a bà Ça ni, tát 
bà bà sa a bà Ça ni, tu a bà Ça ni, 
tæng già bà lš xoa ni, tæng già ni‰t già 
Çà ni, a tæng kì, tæng già bà già ÇÎa, 
Ç‰ lŒ a n†a tæng già suÃt lÜ®c, a la Ç‰ 
ba la Ç‰, tát bà tæng già ÇÎa tam ma 
ÇÎa già lan ÇÎa, tát bà Çåt ma tu ba l®i 
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sát Ç‰, tát bà tát Çõa lâu Çà kiŠu xá 
lÜ®c a nÆu già ÇÎa, tân a tÿ cát l®i ÇÎa 
Ç‰. 
 ñÙc Th‰ Tôn ! N‰u có BÒ Tát 
nghe ÇÜ®c ñà la ni này, thì nên bi‰t 
Çó là nh© sÙc thÀn thông cûa Ph° 
HiŠn. N‰u Kinh Pháp Hoa truyŠn bá 
ª cõi Diêm Phù ñŠ, có ngÜ©i th† trì, 
thì nên nghï r¢ng, ÇŠu là nh© sÙc oai 
thÀn cûa Ph° HiŠn. N‰u có ngÜ©i th† 
trì Ç†c tøng, nghï nh§ chân chánh, 
giäng giäi nghïa lš cûa kinh này, và y 
theo l©i nói trong kinh mà tu hành, 
thì nên bi‰t ngÜ©i Çó, th¿c hành hånh 
cûa Ph° HiŠn, ª ch‡ vô lÜ®ng vô biên 
các ÇÙc PhÆt trÒng sâu cæn lành, 
ÇÜ®c các ÇÙc NhÜ Lai lÃy tay r© ÇÀu. 
N‰u chÌ bi‰t biên chép, thì ngÜ©i Çó 
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sau khi mång chung, së ÇÜ®c sinh vŠ 
cõi tr©i ñao L®i. Lúc Çó, có bÓn vån 
tám ngàn thiên n», tÃu lên các thÙ 
âm nhåc Ç‰n nghinh ti‰p. NgÜ©i Çó 
bèn Ç¶i mÛ bäy báu, ª trong các th‹ 
n» vui cÜ©i khoái låc. Hà huÓng là 
th† trì Ç†c tøng, nghï nh§ chân 
chánh, giäi nghïa lš kinh Çi‹n, theo 
nhÜ l©i nói trong kinh mà tu hành. 
N‰u có ngÜ©i th† trì Ç†c tøng giäi 
nghïa lš trong kinh, thì sau khi ngÜ©i 
Çó ch‰t Çi, së ÇÜ®c ngàn vÎ PhÆt dÛi 
tay r© ÇÀu, khi‰n cho h† ch£ng s® 
hãi, ch£ng Ç†a vào ba ÇÜ©ng ác, bèn 
ÇÜ®c vãng sinh vŠ cõi tr©i ñâu SuÃt, 
ch‡ cûa BÒ Tát Di L¥c. BÒ Tát Di L¥c 
có ba mÜÖi hai tÜ§ng, có các chúng 
Çåi BÒ Tát cùng vây quanh, låi có 
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træm ngàn vån Ùc thiên n» và quy‰n 
thu¶c, cùng sinh ª trong Çó, có các 
công ÇÙc l®i ích nhÜ th‰. 

Do Çó, ngÜ©i có trí nên m¶t lòng 
biên chép Kinh Pháp Hoa, ho¥c 
khi‰n ngÜ©i biên chép, th† trì Ç†c 
tøng, nghï nh§ chân chánh, theo nhÜ 
l©i nói trong kinh mà tu hành. 

ñÙc Th‰ Tôn ! Con nay dùng sÙc 
thÀn thông Ç‹ bäo h¶ kinh này. Sau 
khi NhÜ Lai diŒt Ç¶, së r¶ng truyŠn 
bá kinh này ª trong cõi Diêm Phù ñŠ, 
khi‰n cho ch£ng Çoån tuyŒt. 

BÃy gi©, ÇÙc PhÆt Thích Ca Mâu 
Ni khen r¢ng: Lành thay, lành thay ! 
Ph° HiŠn, ông h¶ trì giúp kinh này, 
khi‰n cho h‰t thäy chúng sinh ÇÜ®c 
l®i ích an låc. Ông Çã thành t¿u công 
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ÇÙc không th‹ nghï bàn, lòng tØ bi 
sâu r¶ng, tØ lâu xa Ç‰n nay phát tâm 
A nÆu Ça la tam miŒu tam bÒ ÇŠ, hay 
phát nguyŒn thÀn thông Çó, bäo h¶ 
kinh này. Ta së dùng sÙc thÀn thông, 
bäo h¶ ngÜ©i th† trì danh hiŒu cûa 
BÒ Tát Ph° HiŠn. 

Ph° HiŠn ! N‰u có ngÜ©i th† trì 
Ç†c tøng, nghï nh§ chân chánh, tu 
tÆp biên chép Kinh Pháp Hoa này, 
thì nên bi‰t ngÜ©i Çó, tÙc thÃy ÇÜ®c 
PhÆt Thích Ca Mâu Ni, nhÜ tØ miŒng 
cûa ÇÙc PhÆt ÇÜ®c nghe kinh Çi‹n 
này. Nên bi‰t ngÜ©i Çó, cúng dÜ©ng 
PhÆt Thích Ca Mâu Ni. Nên bi‰t 
ngÜ©i Çó, ÇÜ®c PhÆt khen lành thay. 
Nên bi‰t ngÜ©i Çó, ÇÜ®c PhÆt Thích 
Ca Mâu Ni lÃy tay r© ÇÀu. Nên bi‰t 
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ngÜ©i Çó, ÇÜ®c PhÆt Thích Ca Mâu 
Ni lÃy y trùm cho. 

NgÜ©i nhÜ th‰, ch£ng còn tham 
trÜ§c s¿ vui cûa th‰ gian, ch£ng thích 
xem nghe kinh sách cûa ngoåi Çåo 
n»a, cÛng ch£ng Üa gÀn gÛi nh»ng 
ngÜ©i Çó, và nh»ng kÈ ác nhÜ ÇÒ t‹, 
kÈ gi‰t loài súc vÆt heo, dê, gà, chó, 
ho¥c th® sæn, ho¥c ngÜ©i buôn bán 
n» s¡c. 

NgÜ©i Çó tâm š chÃt tr¿c, có s¿ 
nghï nh§ chân chánh, có phÜ§c ÇÙc, 
ngÜ©i Çó ch£ng bÎ ba Ç¶c làm não 
håi, cÛng ch£ng bÎ ÇÓ kÎ, ngã mån, tà 
mån, tæng thÜ®ng mån, làm não håi. 
NgÜ©i Çó ít muÓn bi‰t Çû, hay tu 
hånh cûa BÒ Tát Ph° HiŠn. 
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Ph° HiŠn ! N‰u sau khi NhÜ Lai 
vào Ni‰t Bàn, næm træm næm sau, 
n‰u có ngÜ©i thÃy ngÜ©i th† trì Ç†c 
tøng Kinh Pháp Hoa, thì nên nghï 
r¢ng: NgÜ©i Çó ch£ng bao lâu së ngÒi 
ª ñåo tràng, phá các quân ma, ÇÜ®c 
A nÆu Ça la tam miŒu tam bÒ ÇŠ, 
chuy‹n bánh xe pháp, Çánh trÓng 
pháp, th°i loa pháp, mÜa pháp vÛ, së 
ngÒi trên pháp tòa sÜ tº, ª trong Çåi 
chúng tr©i ngÜ©i. 
 Ph° HiŠn ! N‰u ª Ç©i sau, có 
ngÜ©i th† trì Ç†c tøng kinh này, thì 
ngÜ©i Çó ch£ng còn tham trÜ§c y 
phøc, ÇÒ n¢m, thÙc æn uÓng, các vÆt 
chÃt. Có nguyŒn cÀu nh»ng gì, thäy 
ÇŠu thành t¿u, cÛng ª trong hiŒn Ç©i 
Ç¡c ÇÜ®c phÜ§c báu. 
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 N‰u có ngÜ©i khinh khi phÌ báng 
nói: Ông là ngÜ©i cuÒng, làm nh»ng 
viŒc vô ích, ch£ng có Ç¡c ÇÜ®c gì cä. 
T¶i báo nhÜ th‰ Ç©i Ç©i së không có 
m¡t. N‰u có ngÜ©i cúng dÜ©ng khen 
ng®i, thì hiŒn Ç©i së Ç¡c ÇÜ®c quä báo 
lành. N‰u låi có ngÜ©i, thÃy ngÜ©i th† 
trì kinh này, sinh tâm gây t¶i l‡i, 
ho¥c thÆt, ho¥c không thÆt, thì ngÜ©i 
Çó hiŒn Ç©i m¡c bŒnh båch låi. N‰u 
khinh khi cÜ©i ngÜ©i th† trì Kinh 
Pháp Hoa, thì Ç©i Ç©i ræng së thÜa 
thi‰u, môi xÃu, mÛi xËp, tay chân 
cong queo, m¡t lé, thân th‹ hôi dÖ, 
ghÈ nh†t máu mû hôi hám, bøng 
phình hÖi ng¡n, các chÙng bŒnh ác 
n¥ng. 
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 Do Çó, Ph° HiŠn ! N‰u thÃy ngÜ©i 
th† trì kinh này, thì nên ÇÙng dÆy ra 
xa nghinh ti‰p, nhÜ cung kính PhÆt. 
 Khi ÇÙc PhÆt nói PhÄm Ph° HiŠn 
Khuy‰n Phát này, thì có vô lÜ®ng vô 
biên BÒ Tát, nhiŠu nhÜ sÓ cát sông 
H¢ng, Ç¡c ÇÜ®c ngàn vån Ùc toàn ñà 
la ni, có các BÒ Tát nhiŠu nhÜ sÓ håt 
bøi cûa ba ngàn Çåi thiên th‰ gi§i, 
ÇÀy Çû Çåo cûa BÒ Tát Ph° HiŠn. 
 Khi ÇÙc PhÆt nói kinh này, thì BÒ 
Tát Ph° HiŠn và h‰t thäy các BÒ Tát, 
Ngài Xá L®i PhÃt và các hàng Thanh 
Væn, cùng tr©i, rÒng, ngÜ©i và ch£ng 
phäi ngÜ©i, tÃt cä Çåi h¶i, thäy ÇŠu 
Çåi hoan hÌ, th† trì l©i cûa ÇÙc PhÆt 
nói, làm lÍ rÒi lui ra. 
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KINH DIỆU PHÁP LIÊN HOA 

HẾT QUYỂN BẢY 

---------- 

  Diệu Âm, Phổ Hiền hạnh nguyện đều thành tựu,  

Hoằng dương kinh này lưu truyền khắp, đều nhờ 
công tổng trì,  

Tà ma ngoại đạo theo gió lánh xa,  

Đạo chơn thường rộng khắp, muôn pháp đều viên 
dung.  

NAM MÔ PHÁP HOA HỘI THƯỢNG PHẬT BỒ 
TÁT MA HA TÁT. (3 lần) 

 

Pháp Hoa Hải Hội đức Phật thân tuyên,  

Ba chu chín dụ nghĩa kinh mầu,  

Bảy cuốn gồm bao trùm hơn sáu muôn lời,  

Xướng tụng lợi trời, người.  

NAM MÔ PHÁP HOA HẢI HỘI CHƯ PHẬT, CHƯ 
ĐẠI BỒ TÁT, CHƯ HIỀN THÁNH TĂNG. (3 lần) 
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MA HA BÁT NHÃ BA LA MẬT ÐA 
TÂM KINH 

 

Bồ Tát Quán Tự Tại thực hành 
sâu vào Bát Nhã Ba La Mật Ða, thì 
thấy rõ năm uẩn đều không, qua khỏi 
tất cả khổ ách. 
 Xá Lợi Tử ! Sắc chẳng khác 
không, không chẳng khác sắc, sắc tức 
là không, không tức là sắc, thọ, 
tưởng, hành, thức, cũng đều như thế. 
 Xá Lợi Tử ! Các pháp đó không 
tướng, không sinh không diệt, không 
dơ không sạch, không tăng không 
giảm. Cho nên trong không chẳng có 
sắc, thọ, tưởng, hành, thức; không có 
mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Không có 
sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp; 
không có nhãn giới, cho đến không có 
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ý thức giới; không có vô minh, cũng 
không có hết vô minh, cho đến không 
có già chết, cũng không có hết già 
chết; không có khổ tập diệt đạo, 
không có trí huệ, cũng không đắc 
được. 
 Vì không chỗ đắc, nên Bồ Tát 
nương vào Bát Nhã Ba La Mật, tâm 
không quái ngại, vì không quái ngại, 
nên không sợ hãi, xa lìa điên đảo 
mộng tưởng, rốt ráo đạt đến Niết 
Bàn. Các Ðức Phật ba đời, đều 
nương vào Bát Nhã Ba La Mật, cho 
nên đắc được Vô Thượng Chánh 
Ðẳng Chánh Giác. 
 Nên biết Bát Nhã Ba La Mật Ða 
là Chú đại thần, là Chú đại minh, là 
Chú vô thượng, là Chú vô đẳng đẳng, 
trừ được tất cả khổ, chân thật không 
hư. 



Kinh Diệu Pháp Liên Hoa                                                                   717 

 

 Cho nên nói chú Bát Nhã Ba La 
Mật Ða, bèn nói chú rằng: Yết đế, yết 
đế, ba la yết đế, ba la tăng yết đế, bồ 
đề tát bà ha. (3 lần) 

 
Vãng Sinh Tịnh Ðộ Thần Chú 

 

Nam mô a di đa bà dạ, đa tha dà 
đa dạ, đa diệt dạ tha. A di rị đô bà tỳ, 
a di rị đa, tất đam bà tỳ, a di rị đa, tì 
ca lan đế, a di rị đa, tì ca lan đa, dà di 
nị, dà dà na, chỉ đa ca lệ, ta bà ha. (3 
lần) 

 
Tán Phật 

 
Phật A Di Ðà thân sắc vàng 
Tướng tốt quang minh không ai bằng 
Hào quang trắng uyển chuyển như 
Tu Di 
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Mắt Phật xanh biếc như nước bốn 
biển 
Trong quang minh có vô số hoá Phật 
Hoá Bồ Tát cũng nhiều vô biên 
Bốn mươi tám nguyện độ chúng sinh 
Chín phẩm sen vàng lên bờ giác. 

 

Nam Mô Tây Phương Cực Lạc 
Thế Giới Ðại Từ Ðại Bi, Tiếp Dẫn 
Ðạo Sư A Di Ðà Phật. 

Nam Mô A Di Ðà Phật. (108 lần) 
Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát. (3 
lần) 
Nam Mô Ðại Thế Chí Bồ Tát. (3 lần) 
Nam Mô Ðịa Tạng Vương Bồ Tát. (3 
lần) 
Nam Mô Thanh Tịnh Ðại Hải Chúng 
Bồ Tát. (3 lần) 
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Ðệ tử chúng đẳng, tùy thuận tu 
tập, Phổ Hiền Bồ Tát, thập chủng đại 
nguyện: 
   

Nhứt giả lễ kính chư Phật 
 Nhị giả xưng tán Như Lai 
 Tam giả quảng tu cúng dường 
 Tứ giả sám hối nghiệp chướng 
 Ngũ giả tùy hỉ công đức  
 Lục giả thỉnh chuyển pháp luân 
 Thất giả thỉnh Phật trụ thế 
 Bát giả thường tùy Phật học 
 Cửu giả hằng thuận chúng sanh 
 Thập giả phổ giai hồi hướng. 
 

HỒI HƯỚNG 
 

 Tụng kinh công đức hạnh thù 
thắng 
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 Bao nhiêu phước đức đều hồi 
hướng  

Nguyện khắp pháp giới các chúng 
sinh 
 Sớm được vãng sinh cõi Phật Vô 
Lượng Quang 
 Nguyện tiêu ba chướng dứt phiền 
não 

Nguyện được trí huệ hiểu chân 
thật 

Nguyện khắp tội chướng đều tiêu 
trừ 

Ðời đời thường hành Bồ Tát đạo 
Nguyện sinh sang cõi Tây phương 

Tịnh độ 
Chín phẩm hoa sen là cha mẹ 
Hoa nở thấy Phật ngộ vô sinh 
Bồ Tát bất thối làm bạn lành 
Nguyện đem công đức nầy 
Hướng về khắp tất cả 
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Ðệ tử và chúng sinh 
Ðều trọn thành Phật đạo. 
 

Tam quy y 
 

Tự quy y Phật, xin nguyện chúng 
sinh, thể theo đạo cả, phát lòng vô 
thượng. (1 lạy) 

Tự quy y Pháp, xin nguyện chúng 
sinh, thấu rõ tạng kinh, trí huệ như 
biển. (1 lạy) 

Tự quy y Tăng, xin nguyện chúng 
sinh, thống lý đại chúng, hết thảy 
không ngại. (1 lạy) 

 

Nguyện đem công đức này 
Trang nghiêm cõi Phật thanh 

tịnh 
Trên đền bốn ân nặng 
Dưới cứu ba đường khổ 
Nếu có ai thấy nghe 
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Liền phát tâm bồ đề 
Khi xả báo thân nầy 
Ðồng sinh về Cực Lạc. 
 

 
----------
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Phương danh hùn phước Ấn tống Kinh 
 

Ni Sư Thích Nữ  Diệu Minh Chùa Quan Âm: 7 Bộ. 
Ni Sư Thích Nữ Đàm Lương, Chùa Hoa Nghiêm: 30 Bộ. 
Ni Sư Thích Nữ Đàm Phương, Chùa Hoa Nghiêm (Bỉ): 4 Bô. 
Sư Cô Thích Nữ Đàm Liên: 1 Bộ. 
Sa di Thích Đồng Giác, Tùng Lâm Linh Sơn: 1 Bộ. 
Nguyễn Thị Kim, Pd: Bổn Trung : 10 Bộ. 
Trần Ngọc Khuê, Pd: Huệ Phương: 5 Bộ. 
Trịnh Thị Tuyết Nga, pd: Diệu Hiền: 1 Bộ 
Nguyễn Thị Thân, pd: Thiện Ý: 1 Bộ 
Nguyễn Thị Thanh Loan: Pd: Trí Phượng: 1 Bộ 
Nguyễn Thị Trường, Pd: Thiện Đạo: 2 Bộ 
Vô Thị Dành, Pd: Thiện Không và Lâm Thị Ái Nữ,  
Pd: Quảng Hiếu: 1 Bộ 
Cô Giác Liên, 1 Bộ. 
Giác Bảo. 2 Bộ 
Nguyễn Laurent, Pd: Giác Đức 1 Bộ 
Diệu Hoa 1 Bộ 
Annie Nguyễn 1 Bộ 
Dì Nhiều, Pd: Như Lộc: 2 Bộ 
Từ Tâm Hoà 1 Bộ 
Jacqueline Pd: Diệu Châu 1 Bộ 
Mai Anh 1 Bộ 
Nguyễn Hùng Cường, Pd: Nhật Cảnh Hùng. Phan Thị Thảo,  
Pd: Lệ Hiếu 1 Bộ. 
Diệp Văn Sơn, Pd: Đồng  Hải. Nguyễn Kim Dung, Pd: Diệu Giác 1 Bộ. 
Triệu Học Cần, Pd: Ân Mẫn. Mã Yến Huệ, Pd: Ân Viên: 1 Bộ. 
Trần Thị Trang Thanh, Pd: Giác Nhàn: 1 Bộ. 
Hương Linh Phan Văn Quý, Pd: Tâm Đạo: 1 Bộ. 
Lê Thị Tiết, Pd: Tâm Hạnh : 1 Bộ. 
Phật  Tử  ẩn  danh ở Bottrop: 1 Bộ. 
Đỗ Ngọc Lan, Pd: Giác Tịnh: 1 Bộ. 
Phan Thị Cúc, Pd: Diệu Đạo: 2 Bộ. 
Phan Lê Gia Trang, Pd: Nguyên Hoa: 1/2 Bộ. 
Lưu Kim Tuyến, Pd: Giác Tu: 1 Bộ. 
Đỗ Bùi Đức Hà, Pd: Giác Hải: 2 Bộ. 
Dương Thị Lan, Pd: Diệu Hoa: 1/2 Bộ. 
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Thuý Lan, Pd: Thị Muồng: 1/2 Bộ. 
Nguyễn Thị Thảo: 1 Bộ. 
Phạm Thị Ngọc Thu, Pd: Đồng Hà: 1 Bộ. 
Chị Ngọc (Tain Kim Heng): 1 Bộ. 
Cô Hương (Tain Kim Heng): 1/2 Bộ. 
Nguyễn Quốc Cường, Pd: Thiện Huy: 2 Bộ. 
Nguyễn Thị Kim Hoa, Pd: Thiện Hương: 1 Bộ. 
Nguyễn Văn Một, Pd: Thông Khai: 1 Bộ. 
Lý Ngọc Hoa, Pd: Đồng Liên: 1 Bộ. 
Lai Ảnh Khương, Pd: Ân Thới: 1 Bộ. 
Võ Văn Thiên: 1 Bộ. 
Lưu Tuyết Ngọc, Pd: Ân Châu: 1 Bộ. 
Lưu Kim Tiên: 1 Bộ. 
Werner Schumann: 1 Bộ. 
Lưu Tuyết Lan, Pd: Ân Hồng: 1 Bộ. 
Nguyễn Hoàng Thông, Pd: Ân Thái: 1 Bộ. 
Nguyễn Trường Phúc, Pd: Ân Thiện: 1 Bộ. 
Hương Linh Nguyễn Văn Dũng, Pd: Ân Quý: 1 Bộ. 
Định Thị Quý: 1 Bộ. 
Trịnh Tự Nhiên, Pd: Minh Lạc: 1 Bộ. 
Trần Thị Thắng, Pd: Nguyệt Bảo Đức: 4 Bộ. 
Trần Ngưu: 4 Bộ. 
Trần Ánh Tuyết, Jenny: 4 Bộ. 
Trần Ánh Tâm, Joanne: 4 Bộ. 
Trần Anh Minh, John: 4 Bộ. 
Việt Hương và gđ: 6 Bộ. 
Nguyễn Thị Bạch Tuyết, pd: Diệu Tịnh: 2 Bộ. 
Giác Thuận, Giác Hoa: 6 Bộ. 
Lami Jean: 1 Bộ. 
Lami Philippe: 1 Bộ. 
Lý Tú hà, Pd: Diệu Hải: 2 Bộ. 
GUILHEN Richard Chính,  Giác Nghĩa: 1 Bộ. 
Huỳnh Thị Kim Huệ, Pd: Minh Hồng: 5 Bộ. 
Thái Thuỳ Vi, Pd: Diệu Minh : 1 Bộ. 
Thái TuấnThuỷ: 1 Bộ. 
Trịnh Quang Chơn: 1 Bộ. 
Trịnh Xuân Anh: 1 Bộ. 
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Trịnh Quang Nghiêm: 1 Bộ. 
Ngô Xuân Lan (Huệ Phương): 5 Bộ. 
Nguyễn Thị Bạch Ngọc, Pd: Thiện Bảo: 1 Bộ. 
Hương Linh Nguyễn Thị Hường, Pd: Hoa Đạo: 3 Bộ. 
Hương Linh Nguyễn Ngọc Cung, Pd: Nhuận Giải: 1 Bộ. 
Hương Linh Nguyễn Thị Gái: 1 Bộ. 
Nguyễn Thanh Thuỷ, Pd: Thiện Đạo Lưu Văn Hùng: 1/2 Bộ. 
Nguyễn Phương Quỳnh, Pd: Diệu Thiện, Nguyễn Trí,  
Pd: Phù Vân: 1/2 Bộ. 
Tăng Lý Hoa: 1 Bộ. 
Hoàng Trang Vọng, Pd: Diệu Nghiêm, Vòng Tú Hoàng,  
Pd: Minh Thắng: 1 Bộ. 
Lưu Thanh Đức, Pd: Tuệ Yên: 1 Bộ. 
Phạm Quốc Huy: 1 Bộ. 
Phạm Thị Liên Nga, Pd: Quảng Hạnh: 1 Bộ. 
Nguyễn Ca, Pd: Đồng Sa: 1 Bộ. 
Nguyễn Thị Liễu, Pd: Giác Giải, Nguyễn Văn Lập: 1 Bộ. 
Phạm Thị Quyễn, Pd: Diệu Khai: 1 Bộ. 
Phạm Nguyễn, Pd: Diệu Kim: 1 Bộ. 
Phật tử ẩn danh ở Hagen: 1 Bộ. 
Võ Thành Đức, Pd: Thân Hoằng Đức: 12 Bộ. 
Nguyễn Thanh Tân: 1 Bộ. 
Huỳnh Thị Thanh Thuỷ, Pd: Diệu Tịnh: 4 Bộ. 
Phạm Thị Ngọc Diệp, Pd: Kim Chi: 1 Bộ. 
Lê Thanh Long: 2 Bộ. 
Lý Thị Nguyệt, Pd: Diệu Tịnh: 1 Bộ. 
Diệu Hạnh: 1/2 Bộ. 
Phùng Thị Bạch Tuyết, Pd: Huyền Trinh: 4 Bộ. 
Biên Thị Mai, Pd: Như Lộc: 2 Bộ. 
Nguyễn Thị Thu Phi: 10 Bộ. 
Đào Kiêm Toàn: 1 Bộ. 
Nguyễn Hoài Luân, Pd: Giác Hồi: 2 Bộ. 
Cao Thị Lệ Hằng, Pd: Giác Duyên: 1 Bộ. 
Trịnh Quốc Tuấn: 1 Bộ. 
Vũ Ngọc Tuấn: 1 Bộ. 
Hoa Minh: 2 Bộ. 
Vương Thanh Tâm, Pd: Giác Tánh: 1 Bộ. 
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Vương Tâm Như: 1 Bộ. 
Từ Nguyên: 1/2 Bộ. 
Giác Xinh: 2 Bộ. 
Giác Hà: 1 Bộ. 
Trần Thị Phượng, Pd: Thu Ngọc: 3 Bộ. 
Trần Thị Kim Cúc, Pd: Diệu Phùng: 1 Bộ. 
Ngô Thị Thu Giang: 1 Bộ. 
Lefranc Kim Chi: 2 Bộ. 
Dương Thị Kim Ngọc, Pd: Diệu Quang: 1 Bộ. 
Phan Bernard: 1 Bộ. 
Nguyễn Kim Ngọc: 6 Bộ. 
Nguyễn Thị Kim Thoa: 2 Bộ. 
Lý Cường, Pd: Phúc Hùng: 1 Bộ. 
Lý Trân Châu, Pd: Trân Bảo: 1 Bộ. 
Ô Thị Tốt, Pd: Diệu Thọ: 1 Bộ. 
Ô Thị Hai, Pd: Ngọc Bình: 1 Bộ. 
Huỳnh Phan Thanh Hà, Pd: Bảo khánh Thọ: 1/2 Bộ. 
Lâm Minh Khôn: 1/2 Bộ. 
Peter Lâm: 1/2 Bộ. 
Trần Xảo Chi, Pd: Ngọc Ấn: 1/2 Bộ. 
Nguyễn Thị Lang, Pd: Thiện Ngọc: 2 Bộ. 
Kim Văn Đy, Pd: Huệ Hạnh, Võ Hồng Khanh: 1 Bộ. 
Lam Nga: 2 Bộ. 
Lê Mai: 1 Bộ. 
Nguyễn Thị Minh Ngà, Pd: Tuệ Ngọc: 1 Bộ. 
Tạ Ngọc Hoa, Pd: Đồng Liên: 1 Bộ. 
Trần Thị Thu Hương: 1/2 Bộ. 
Nguyễn Thị Ngọc Bích: 1/2 Bộ. 
Trịnh Thu Yến, Pd: Viên Nghiêm: 2 Bộ. 
Stron Jennifer, Pd: Thiện Tiên: 3 Bộ. 
Nguyễn Cao Alphonse, Pd: Thiện Thanh: 1 Bộ. 
Nguyễn Cao Hoàng Hoa, Pd: Diệu Liên: 1 Bộ. 
Nguyễn Cao Kim Cúc, Pd: Diệu Lan: 1 Bộ. 
Nguyễn Ngọc Sương, Pd: Diệu Ứng: 1 Bộ. 
Đỗ Thị Nuống: 1 Bộ. 
Đỗ Thị Trưng: 1 Bộ. 
Đỗ Thị Huẩn: 2 Bộ. 
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Trần Thị Kim Phương, Pd: Giác Hướng: 1 Bộ. 
Nguyễn Thị Kim Phước, Pd: Giác Thiện: 2 Bộ. 
Gia đình Giác Đạo: 10 Bộ. 
Phạm Hồng Phước, Pd: Diệu Đức: 1 Bộ. 
Nguyễn Hữu Công, Pd: Quảng Thành và Huệ Ngọc: 5 Bộ. 
Đào Thị Nương, Pd: Quảng Huệ: 1 Bộ. 
Giác Hạnh: 2 Bộ. 
Nguyễn Thị Minh Hà, Pd: Diệu Thanh: 1 Bộ. 
Gia đình Giác Vân: 3 Bộ. 
Hoàng Phương Hải, Pd: Diệu Hà: 1 Bộ. 
Bùi Hữu Đạo, Hoa, Pd: Chân Hoà: 3 Bộ. 
Đặng Thị Ba: 1/2 Bộ. 
Soudara Cam: 1 Bộ. 
Phan Sandrine, Pd: Giác Trung: 1 Bộ. 
Quảng Phương, Quảng Thiện Pháp: 2 Bộ. 
Phạm Thị Hồng Ngọc: 5 Bộ. 
Tâm Hoà: 1 Bộ. 
Nguyễn Thị Kim Quang, Pd: Diệu Minh: 1 Bộ. 
Pt Quảng Hùng: 1/2 Bộ. 
Lê Thị Thu Lan, Lâm Quốc Trọng: 1 Bộ. 
Võ Thị Phú Mỹ: 1/2 Bộ. 
Pt Ẩn danh ở Mönchengladbach: 2 Bộ. 
Phạm Thị Đâu: 2 Bộ. 
Trần Mỹ Hạnh: 1 Bộ. 
Hồ Thị Hảo, Pd: Diệu Thảo, Vương Trịnh Tòng: 1 Bộ. 
Vũ Đức Thành: 1 Bộ. 
Nguyễn Tố Nga, Pd: Thành Thắng: 1 Bộ. 
Jenny Mai: 1 Bộ. 
Phùng Thị Dần, Pd: Diệu Khải: 1/2 Bộ. 
Trinh, Hằng, Thuỷ: 1/2 Bộ. 
Nguyễn Thị Minh: 1 Bộ. 
Trần Ngọc Anh, Pd: Diệu Liên: 2 Bộ. 
Nguyễn Văn Nhơn, Lê Thị Hoà: 1 Bộ. 
Ngô Thị Tâm Chân, Pd: Tâm Lý và Phan Thị Huệ, Pd: Diệu Trí: 5 Bộ. 
Đặng Vũ Thuỳ  Trang: 1 Bộ.  
Pt Vô danh: 4 Bộ. 
Phạm Thanh Hương, Pd: Diệu Nghiêm: 4 Bộ. 
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Đoàn Philippe, Pd: Minh Trung: 1 Bộ. 
Hoàng Tuấn Quan: 1 Bộ. 
Giác Tạng, Giác Trì: 1 Bộ. 
Giác Minh: 3 Bộ. 
Triệu Hữu Đức: 1 Bộ. 
Mai Thị Trúc Trinh: 1 Bộ. 
Hoàng Thiện: 1 Bộ. 
Nguyễn Thị Bông, Pd: Diệu Thơm: 1 Bộ. 
GĐ Ngeam Huo, Pd: Diệu Quả: 1 Bộ. 
GĐ Nguyên Thới: 1 Bộ. 
GĐ Đỗ Thị Kim Nguyên, Pd: Diệu Ngọc: 1 Bộ. 
GĐ Như Ngọc: 1 Bộ. 
GĐ Diệu Mãn: 1 Bộ. 
GĐ Diệu Hoa và Minh Lợi: 1 Bộ. 
GĐ Diệu Phương: 1 Bộ. 
GĐ Chánh Nguyệt: 1 Bộ. 
2 GĐ anh em Tân Vũ: 1 Bộ. 
2 GĐ Diệu Nghĩa, Ngọc Thuỷ: 1 Bộ. 
2 GĐ chị em Ngân Vân: 1 Bộ. 
2 GĐ Diệu Ngộ và Minh Nghĩa: 1 Bộ. 
GĐ Diệu Thân: 2 Bộ. 
GĐ Minh Hướng: 1 Bộ. 
Trịnh Katie, Trịnh Maxim: 1 Bộ. 
Chơn Tuệ: 1/2 Bộ. 
GĐ Hồng Nhâm: 1 Bộ. 
GĐ Huỳnh Thị Lang, Pd: Minh Hoa: 1 Bộ. 
Quách Hoa Anh, Pd: Tâm Minh: 2 Bộ. 
Hồ Văn Thắng: Minh Lợi: 1 Bộ. 
Lưu Kim Hưng: 1 Bộ. 
Lê Thị Tương, Pd: Giác Phùng: 1 Bộ. 
Lê Thị Hà: 1 Bộ. 
GĐ Phạm Dân Quý: 1 Bộ. 
GĐ Phạm Noel: 1 Bộ. 
GĐ Phạm Thái Tiến: 2 Bộ. 
Đỗ Văn Minh, Pd: Giác Nguyện: 4 Bộ. 
Phan Thị Lệ Thuỷ: 1 Bộ. 
Trang Thị Thanh, Pd: Bửu Hạnh: 2 Bộ. 
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Giác Lý: 2 Bộ. 
GĐ Giác Hiền: 1 Bộ. 
Trịnh Thị Vàng, Pd: Diệu Kim: 1 Bộ. 
Kumar Velou: 1 Bộ. 
Mohan Velou: 1 Bộ. 
Krichena Velou: 1 Bộ. 
Asok Velou: 1 Bộ. 
Solange Velou: 1 Bộ. 
Raymond Velou: 1 Bộ. 
Trịnh Thị Trang, Pd: Diệu Nhã: 1 Bộ. 
GĐ Caroline Trần, Pd: Diệu Nguyện: 1 Bộ. 
GĐ Nelly, Pd: Diệu Lý: 1 Bộ. 
GĐ Lê Hữu Huệ, Pd: Giác Trí: 1 Bộ. 
GĐ Diệp Văn Thọ, Pd: Minh Thọ: 1 Bộ. 
Trịnh Thị Hương, Pd: Giác Thơm: 1 Bộ. 
Nguyễn Thị Tuyết: 1/2 Bộ. 
Bùi Tâm Phúc, Pd: Quảng Chánh, 
và Hàn Ngọc Anh, Pd: Quảng Thanh: 1 Bộ. 
Thuý Trần, Pd: Diệu Ngọc, Quảng Tâm: 1/2 Bộ. 
Lý Mỹ Linh, Pd: Diệu Lý: 1 Bộ. 
Ngô Thị Minh Huyền, Pd: Viên Diệu: 1/2 Bộ. 
Trần Thị Quý, Pd: Diệu Đức: 2 Bộ. 
Nguyễn Văn Nam, Pd: Kiến Chánh: 1 Bộ. 
Nguyễn Ngọc Huê, Pd: Diệu Bảo: 1 Bộ. 
Nguyễn Thị Thu Thoa, Pd: Diệu Niệm: 1 Bộ. 
Trương Kim Mỹ, Pd: Lệ Mãn: 1 Bộ. 
Trương Đồng Sanh, Pd: Đồng Sanh: 1 Bộ. 
Trương Thế Kiệt: 1 Bộ. 
Phạm Văn Thanh, Pd Thiện Tạng: 1 Bộ. 
Phạm Thị Muội, Pd: Diệu Giác: 1 Bộ. 
Phạm Văn Mành: 1 Bộ. 
Văng Công Dụng: 2 Bộ. 
Trần Xuân Tiến: 1 Bộ. 
Lê Thanh Tâm, Pd Minh Tâm: 1 Bộ. 
Lê Thanh Thuỷ, Pd: Giác Tâm: 1 Bộ. 
Lê Thanh Loan, Pd: Giác Tâm: 1 Bộ. 
Lê Quế Phượng, Pd: Giác Phương: 1 Bộ. 



Kinh Diệu Pháp Liên Hoa                                                                   730 

 

Nguyễn Thị Nhi: 1 Bộ. 
Đinh thị Nga, Pd: Giác Hỷ: 1 Bộ. 
GĐ Vương và Nga: 1 Bộ. 
Lu Michel, Pd: Giác Hiền: 1 Bộ. 
Lu Jodie và Lu Kenny: 1 Bộ. 
Ngô Bernard, Pd: Đại Ân: 1 Bộ. 
Kim Huôi, Pd: Diệu Hà: 1 Bộ. 
Bùi Mỹ Ngọc: 2 Bộ. 
Nguyễn Mỹ Bảo Ngọc: 2 Bộ. 
Cao Trần Cung: 1 Bộ. 
Nguyễn Bá Sử: 2 Bộ. 
H.L Trương Minh Chiếu Paul: 1 Bộ. 
Trần Thị Ánh Minh,  Pd: Diệu Huệ: 1 Bộ. 
Tần Tố Nga: 2 Bộ. 
Minh Trí và Giác Phúc: 3 Bộ. 
Nguyễn Thị Tý, Pd: Diệu Tâm: 3 Bộ. 
GĐ Nguyễn Ngọc Hưng: 1 Bộ. 
Phạm Thị Minh Nguyệt, Pd: Diệu Quý: 2 Bộ. 
Phạm Tuấn Anh: 2 Bộ. 
Phạm Trâm Anh: 2 Bộ. 
Vũ Đình Ruyên, Nguyễn Thị Bảo Nguyệt: 1 Bộ. 
Huỳnh Thị Hỏn: 2 Bộ. 
Đặng Nguyệt Hưng, Pd: Diệu Hiển: 1 Bộ. 
Hồ Ngọc Ngọ, Pd: Quý Ngọc: 1 Bộ. 
Trần Nam Anh: 1 Bộ. 
Nguyễn Thị Dung, Pd: Dung Ngọc: 1 Bộ. 
Nguyễn Sanra: 1 Bộ. 
Nguyễn Thị Thu Hà, Pd: Diệu Hải: 1 Bộ. 
Nguyễn Thị Thu Thuỷ, Pd: Diệu Chánh: 1 Bộ. 
Hồ Hữu Dũng: 1 Bộ. 
Diệu May và Minh Tú: 4 Bộ. 
Apan Helene, Pd: Diệu Minh: 6 Bộ. 
Phan Thị Ánh Tuyết, Pd: Hồng Hiếu: 2 Bộ. 
Ẩn danh: 6 Bộ. 
Lâm Thị Phượng: 1 Bộ. 
Giác Huyền và Giác Nhi: 2 Bộ. 
Ẩn danh: 2 Bộ. 
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Ngô Thị Hiền, Pd: Liên Trúc: 1 Bộ. 
Trịnh Frederic, Pd: Nguyên Huy: 1 Bộ. 
Nguyễn Bélinda, Pd: Giác Thiên: 1 Bộ. 
GĐ Tammy Vo, Pd: Tâm Từ: 24 Bộ. 
Nguyễn Thị Nâu, Pd Quảng Nhẫn: 5 Bộ. 
Vũ Đức Hiền, Pd Đồng Huệ Thọ và Vũ Thị Vinh: 1/2 Bộ. 
H.L Phạm Như Nghĩa, Pd: Giải Đạo: 1/2 Bộ. 
Hoàng Thị Dương, Pd: Diệu Phương: 1/2 Bộ. 
Lê Trung Quân: 1/2 Bộ. 
Nguyễn Kupka Thuý Hà, Pd: Đồng Huệ Xa và Kupka Hartmut,  
Kupka Mai Linh, Pd: Quảng Sáng: 1 Bộ. 
H.L Nguyễn Việt Cường: 1 Bộ. 
H.L Nguyễn Bạch Ngọc, Pd Diệu Giải: 1/2 Bộ. 
Đặng Vũ Thuỳ Hương, Pd: Minh Lương: 1/2 Bộ. 
H.L Quan Tô, Pd: Tánh Chơn: 6 Bộ. 
H.L Trang Thị Hai: 1 Bộ. 
Nguyễn Phước Quốc Trang: 4 Bộ. 
Đặng Cẩm Huy: 1 Bộ. 
Huệ Phúc: 1 Bộ. 
Tin Tin: 2 Bộ. 
Du Phát Hoà và Phùng Lệ Khoan: 1 Bộ. 
Trần Tư Kiều: 4 Bộ. 
Lý Thu Trang:  2 Bộ. 
Trần Chu Minh Quang: 4 Bộ. 
Chu Thị Ngọc Thanh: 5 Bộ. 
Say Yen Teoh: 2 Bộ. 
Bổn Thành: 2 Bộ. 
Diệu Nguyện: 2 Bộ. 
Jason P. Nguyễn: 2 Bộ. 
Tith Alain: 1 Bộ. 
GĐ Phạm Thị Bích Hà, Pd: Đức Tánh. Herr Niehof, Tanja Niehof: 5 Bộ. 
Tăng Bích Phân, Pd: Thiện Lý: 1 Bộ. 
Trần Thị Dần, Pd: Viên Như: 2 Bộ. 
Trần Tý, Pd: Thiện Hữu: 1 Bộ. 
Đoàn Thị Đúng, Pd: Diệu Nhàn: 1 Bộ. 
GĐ Tuệ Thiện, Viên Hằng, Huệ Phương: 5 Bộ. 
Diệu Sắc: 1 Bộ. 
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Shanker Devi: 1 Bộ. 
GĐ Tài và Thảo: 2 Bộ. 
Danh Công Lê: 1 Bộ. 
Hưng Lê: 1 Bộ. 
GĐ Phạm Thị Thu Vân: 10 Bộ. 
GĐ Tôn Sung Chánh: 1 Bộ. 
GĐ Eddy Gee và Tôn Mỹ Linh: 1 Bộ. 
GĐ Thuý Vi Châu: 2 Bộ. 
Diệu Thiện: 1 Bộ. 
Đỗ Lưu Vương: 1 Bộ. 
Hứa Ngọc Cúc, Pd: Tâm Huệ: 4 Bộ. 
Trần Văn Sính, Pd: Chính Minh: 2 Bộ. 
Trần T. Ngọc Liên, Pd: Diệu Hoa: 1 Bộ. 
Trần Ngọc Thảo, Pd: Diệu Thao: 1 Bộ. 
Trần Ngọc Thuỷ, Pd: Diệu Sơn: 1 Bộ. 
Andréas Larws: 1 Bộ. 
Nguyễn Văn Trình, Pd: Minh Tú: 2 Bộ. 
Nguyễn Trần Mỹ Phương Kimberley, Pd: Huệ Thảo: 1 Bộ. 
Trần Thị Mai, Pd: Diệu May: 16 Bộ. 
Nguyễn Văn Thành: 1 Bộ. 
Tạ Đức Hương: 1 Bộ. 
Tạ Á Châu, Ngô Thị Phương, Pd: Diệu Thảo: 1 Bộ. 
Chu Vũ Thị Lan: 20 Bộ. 
GĐ Nguyễn Lân, Nguyễn Bybyel, pd: Diệu Ứng: 4 Bộ. 
Phật tử Bửu Hưng, Vancouver, WA: 20 Bộ. 
GĐ Diệu Ngọc: 4 Bộ. 
Đỗ Thuý Ngân: 2 Bộ.  
Châu Thị Mai: 1 Bộ. 
Nguyễn Tố Nga, Pd: Thành Thắng: 1 Bộ. 
Trịnh Thị Vàng, Pd: Diệu Kim: 6 Bộ. 
Shanker Eric Jules: 3 Bộ. 
Shanker Rose: 1 Bộ. 
Shanker Jean Pierre: 1 Bộ. 
Pelou Sithiravi: 1 Bộ. 
Pelou Richard: 1 Bộ. 
Phùng Văn Thanh: 1 Bộ.  
Do: 2 Bộ. Quảng Thọ: 1 Bộ. GĐ Chị Em Khánh Linh: 10 Bộ. v.v... 
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Hồi hướng công đức 

 

Trong các sự bố thí, thì bố thí pháp là cao thượng nhất. 
Vì ấn tống Kinh điển bố thí cho mọi người đọc tụng, khiến 
cho họ hiểu rõ những lời đức Phật dạy, phát tâm tu học, thực 
hành hạnh Bồ Tát, tự lợi lợi tha, tự độ độ tha, tích tụ căn lành 
công đức, hồi hướng về quả Vô Thượng Bồ Đề, cuối cùng sẽ 
chứng ngộ quả vị Phật. Nhờ giáo lý Pháp bảo mà chúng ta tin, 
hiểu, thực hành, và chứng ngộ.  
 

Xin hồi hướng công đức pháp thí cao thượng nầy, đến 
pháp giới tất cả chúng sinh, và toàn thể tất cả Quý Vị đã phát 
tâm hùn phước Ấn tống, hữu danh, hoặc vô danh, và thân 
bằng quyến thuộc của tất cả Quý Vị còn sống, hoặc đã quá 
vãng, thảy đều được lợi lạc, căn lành tăng trưởng, tâm bồ đề 
kiên cố, luôn luôn an trụ ở trong chánh pháp, tu hành chánh 
pháp, rốt ráo được thoát khỏi sinh tử luân hồi, đến được bờ 
giác ngộ bên kia. 

 
Nam Mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát 

Tác đại chứng minh 
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Nam Mô Hộ Pháp Vi Ðà Tôn Thiên Bồ Tát 
 

KỆ HỒI HƯỚNG CÔNG ĐỨC 
 

Nguyện đem công đức nầy 
Trang Nghiêm cõi Phật tịnh 

Trên đền bốn ân nặng 
Dưới cứu ba đường khổ 

Nếu có ai thấy nghe 
Liền phát tâm bồ đề 
Khi bỏ báo thân nầy 
Sinh về cõi Cực Lạc. 
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