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tất cả các công đức đều thuộc về các vị ấy. Nếu không 
có sự ủng hộ của họ thì tôi phải làm các công việc liên 
quan đến mỹ thuật khác và sẽ không có những tác 
phẩm như quyển truyện tranh này lưu truyền ở đời. 
Cho nên, xin mọi người đừng tán dương tôi quá mức, 
tôi chỉ là người làm những công việc được giao phó mà 
thôi. Những người tài trợ đã nuôi dưỡng những tác 
phẩm đó, họ mới là đối tượng các vị cần phải cảm ơn.

Có thể làm được gì cho Tam Bảo là phước báo tu 
tập nhiều đời của tôi, với tâm khiêm tốn, sợ sệt, không 
dám chậm trễ một chút nào, mong có thể góp một 
chút sức mọn cho Phật pháp, làm hết sức của mình. 
Kính tri ân những vị tài trợ đã công khai bản quyền, tôi 
cũng rất vui khi thấy những quốc gia khác nhau trên 
thế giới in lại quyển truyện này để lưu hành hoặc chia 
sẻ trên Internet, chỉ là xin đừng tự ý thay đổi nội dung, 
buôn bán kiếm tiền.

Cuối cùng, mong muốn những tác phẩm truyện 
tranh Phật giáo này có thể lưu hành mãi mãi, truyền 
đến muôn đời sau.

Lâm Cự Tinh

LỜI NÓI ĐẦU

Trước khi Đức Phật nhập Niết Bàn đã dặn dò, không 
được buôn bán Phật pháp mưu cầu danh lợi, cho nên 
truyện tranh Phật giáo phần nhiều là gieo duyên miễn 
phí. Đã không thể bán, vậy thì việc vẽ truyện tranh Phật 
giáo lấy gì để sống? Phần lớn nguồn thu nhập đều là do 
những nhà tài trợ mời tôi vẽ, họ có quyền quyết định 
liệu bản quyền có được công khai miễn phí lưu hành 
hay không. Tiền sáng tác nếu như không đủ thì người 
vẽ truyện tranh Phật giáo chỉ đành phải làm thêm nghề 
phụ, tôi phải phân tâm theo nghề quảng cáo để duy 
trì sinh hoạt, nếu như đủ kinh phí thì tôi mới có thể 
chuyên tâm ngồi vẽ truyện.

Theo sự thay đổi của thời đại, cách thức đọc sách 
cũng thay đổi theo, những thế hệ mới dần dần mất đi 
sự nhẫn nại cần thiết để đọc những kinh điển với số 
lượng chữ nghĩa lớn. Vì để phù hợp với căn tánh của 
mọi người, nên việc đem kinh Phật vẽ thành truyện 
tranh, giữ vững nguyên tắc không thêm bớt nội dung, 
khiến cho mọi người có thể dễ dàng tiếp cận với kinh 
điển, trồng được hạt giống kim cương, đó là một pháp 
môn phương tiện. Dùng truyện tranh hoằng dương 
Phật pháp, phối hợp với Internet trong thời gian ngắn 
có thể lan tỏa đến những tầng lớp độc giả khác nhau, 
mau chóng được phổ biến khắp toàn cầu.

Đức Phật dạy, công đức bố thí pháp là vô cùng to 
lớn. Người tài trợ là người có công rất lớn để những tác 
phẩm truyện tranh Phật giáo ra đời, thế nên phần lớn  
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đời sau, khiến cho chúng sanh khắp thế giới hiểu được 
đạo lý, tinh thần Kinh Địa Tạng.

Cho nên, truyện tranh Kinh Địa Tạng là ông làm vì 
mẹ, hi vọng mẹ của mình có thể nhờ công đức ấy, tội 
chướng được tiêu trừ, phước báu được tăng trưởng, 
có thể trả được một phần nào nghiệp sát đã tạo trong 
quá khứ, bệnh tình có thể thuyên giảm.

Ngày xưa, Quang Mục vì cứu mẹ đã mời họa sĩ họa vẽ 
hình Phật, tôn tạo tượng Phật, nhờ công đức ấy mẹ của 
cô đã được thoát khỏi đường ác. Lòng hiếu thảo của vị 
thí chủ này có thể sánh ngang với Quang Mục năm xưa.

Có lẽ là do ông có đủ tâm chắc chắn và chân thật của 
kẻ tu hành, cho nên mới có phước báu lớn trở thành 
người tài trợ duy nhất trên thế giới này hộ trì cho truyện 
tranh Kinh Địa Tạng, cũng có người giàu có hơn ông rất 
nhiều nhưng không có được nhân duyên như thế. 

Vị thí chủ tài trợ cho quyển sách này cũng hoan hỷ 
công khai bản quyền, bằng lòng cúng dường cho các cơ 
sở Phật giáo hoặc đơn vị, cá nhân in ấn lưu hành với điều 
kiện không được sửa đổi nội dung, không được lấy đó 
làm bản quyền riêng và không được buôn bán kiếm lời.

Nhớ lại năm đó, khi tôi vẽ đến những phần miêu tả 
về địa ngục, trong lòng đau khổ khôn xiết, chỉ biết cảm 
ơn sự gia trì của Phật, Bồ Tát, chư Tăng và sự tu hành 
tinh tấn của thí chủ tài trợ cho quyển truyện tranh này. 
Bằng những công đức ấy hồi hướng gia trì, cuối cùng 
tôi mới có thể vẽ xong tất cả những cảnh địa ngục trong 
Kinh Địa Tạng.

VÀI LỜI CỦA TÁC GIẢ

Từ lâu, tôi đã có ý tưởng đem Kinh Địa Tạng vẽ thành 
truyện tranh. Ngày vía Đức Bồ Tát Địa Tạng năm 2014, 
tôi đăng một bài lên facebook với nội dung hi vọng có 
thể gặp được một người tài trợ cho tôi vẽ Kinh Địa 
Tạng. Chẳng lâu sau, có một vị cư sĩ ở Đài Loan gửi tin 
nhắn bảo rằng sẽ tài trợ cho tôi vẽ đủ mười ba phẩm 
Kinh Địa Tạng. Bởi vì lượng công việc cần khoảng ba 
năm, tiền sáng tác không phải là ít, cho nên tôi cũng 
không dám hi vọng gì nhiều, không ngờ vị đó chủ động 
đưa ra số tiền sáng tác rất phù hợp với số tiền tôi đang 
dự định, thế là kế hoạch thần thánh trước nay chưa ai 
làm chính thức được khởi động.

Người mời tôi vẽ truyện tranh Kinh Địa Tạng không 
phải là một người giàu có, nhưng lại bảo trợ cho tôi 
về mặt kinh tế ròng rã suốt bốn năm. Bản thân ông 
là người tu tập rất tinh tấn, thái độ cung kính, khiêm 
nhường, làm việc thiện không để lại tên, tôi tự thấy hổ 
thẹn không bằng. Ông ấy cũng vô cùng tôn trọng tác 
giả, cho tôi tự do sáng tác. 

Lý do ông mời tôi vẽ truyện tranh Kinh Địa Tạng là do 
mẹ của ông trước làm nghề bán mì bò và bà từng phá 
thai trước khi kết hôn, dẫn đến việc khi về già chiêu 
cảm lấy ác báo bị bệnh rất nặng.

Ông ấy nghĩ rằng không nên tiêu xài số tiền mà mẹ 
mình kiếm được do làm nghề sát sanh, vì thế đã dùng 
đó tài trợ cho tôi đem cả bộ Kinh Địa Tạng vẽ thành 
truyện, thông qua Internet lưu truyền đến trăm ngàn 
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LỜI NGƯỜI DỊCH

“Tâm hiếu là tâm Phật, hạnh hiếu là hạnh Phật”, dường 
như đã trở thành một bức thông điệp gần gũi đối với mỗi 
người con Phật. Là đệ tử của Đức Thế Tôn, dù là hàng tại gia 
hay xuất gia thì “chữ Hiếu” vẫn được đặt lên hàng đầu, và có 
lẽ vì thế mà ai ai trong chúng ta cũng đã và đang mang trong 
mình một trái tim hiếu hạnh đáng trân quý. 

Mùa thu năm 2020, khi người dịch nhận được tác phẩm kinh 
Địa Tạng  phiên bản truyện tranh, không hiểu sao bản thân lại 
cảm thấy rất hứng thú. Sau khi đọc qua, biết được nhân duyên 
để Tiên sinh Lâm Cự Tinh họa vẽ quyển truyện tranh kinh Địa 
Tạng là vô cùng thù thắng hy hữu, và xuyên suốt bốn năm ròng 
rã mới hoàn thành tác phẩm này dưới sự trợ duyên của một vị 
“Đại thí chủ”. Bởi thế, tự nhiên lòng càng thêm hoan hỷ. 

Vị Đại thí chủ tài trợ cho Lâm Cự Tinh là một người vừa mất 
mẹ. Ông muốn đem công đức có được từ việc vẽ nên quyển 
truyện này, để hồi hướng cho mẹ mình được sinh về cõi lành 
như những lời Đức Phật đã từng dạy trong Địa Tạng kinh. Khi 
đọc được những điều này trong lời giới thiệu của tác giả, bản 
thân người dịch thật sự rất cảm động. Một phần là do lời văn 
được viết trong quyển truyện thật đơn giản, súc tích, không 
quá xa rời bản kinh gốc; một phần là do những hình ảnh trong 
truyện được tác giả họa vẽ rất tuyệt mỹ, trang nghiêm và sống 
động. Cho nên, người dịch xem việc phiên dịch quyển sách này 
là một nhiệm vụ hết sức nghiêm túc và linh thiêng, bởi vậy đã 
không ngại dồn tâm huyết mà làm công việc ý nghĩa này bằng 
trọn cả tấm lòng. Với tâm thế hoan hỷ đó, việc chuyển ngữ và 
xử lý hình ảnh quyển kinh Địa Tạng phiên bản truyện tranh 
này trải qua nửa năm, đến nay đã hoàn tất.

Đảnh lễ niệm ân chư Phật, Bồ Tát có thể khiến con 
lấy việc vẽ truyện tranh Phật giáo làm nghề sinh sống, 
có thể gánh vác sứ mệnh thần thánh như vậy thật là 
phúc báo nhiều đời con đã tu được.

Vẽ phiên bản truyện tranh cho Tịnh Độ Ngũ Kinh là 
nguyện lớn của tôi trong tương lai, hi vọng có thể tìm 
được thí chủ hộ trì cho tôi thành tựu được nguyện lớn 
này!

Lâm Cự Tinh
08.2018
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Để tác phẩm này đến được tay quý độc giả, đầu tiên người 
dịch xin được tri ân Tiên sinh Lâm Cự Tinh đã dành thời gian và 
tâm huyết để viết lời và họa vẽ hình ảnh cho nội dung quyển kinh.

Thành kính tri ân đến Ban Giám đốc Trung tâm Biên phiên 
dịch Tư liệu Phật giáo Quốc tế Vĩnh Nghiêm Tùng Thư, Thượng 
tọa Giám đốc Thích Thanh Phong, Đại đức Phó Giám đốc thường 
trực Thích Quảng Lâm, Đại đức Phó Giám đốc thư ký Thích Vạn 
Lợi, cùng chư vị thiện tri thức đã tạo nhiều thuận duyên cho 
con trong suốt quá trình hoàn thành quyển sách này. 

Thành tâm tri ân đến Phật Đà Giáo dục Cơ kim Hội đã trợ 
duyên in ấn để quyển sách này được lưu truyền rộng rãi. 

Bên cạnh đó, con cũng xin được sám hối về những thiếu sót 
trong quá trình dịch thuật. Kính mong nhận được sự chỉ giáo 
bổ khuyết của quý chư Tôn đức, chư vị độc giả và các bậc thiện 
tri thức gần xa.

Nguyện quyển sách giá trị này như một món quà thân 
tặng đến những người con Phật, những người mang trong 
mình tâm hiếu để học Phật và làm theo hạnh Phật. Nguyện 
hồi hướng công đức lành này tới hết thảy chúng sanh, mong 
hạt giống lành sẽ luôn nảy mầm dưới chân Phật, để cuộc đời 
chuyển hóa thành Tịnh độ ở ngay đây!

“Duyên lành phiên tả Địa Tạng kinh,
Bồ tát nguyện sâu độ hữu tình,
Từ nơi tâm hiếu, thành tâm Phật,
Đại nguyện Đại bi thương chúng sinh”.

Chùa Long Hưng, Hà Nội đầu xuân năm 2021
Thích nữ Tuệ Tâm
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cũng
không thấy
hết, không 

đếm hết

Đến ta
dùng Phật
nhãn quan

sát

Đây đều
là do Bồ Tát
Địa Tạng từ
kiếp số lâu

xa đến
nay

số chúng
sanh mà Ngài
đã độ, sẽ độ

và chưa
độ

 

 

Văn Thù Sư
Lợi, ông xem xét

tất cả chư Phật, Bồ
Tát và các vị thiên

long quỷ thần
hôm nay đến cõi

trời Đao Lợi

Ông có
biết số

bao nhiêu
chăng?
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Tát
Văn
Thù
Sư
Lợi

cũng
không cách

nào biết
được

Bạch Thế Tôn!
Nếu dùng sức

thần thông của
con trải qua

trăm ngàn vạn
kiếp �nh đếm
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vì để tránh
khỏi sự phỉ
báng của

chúng sanh

khẩn cầu Thế
Tôn rộng nói

nhân địa của Bồ
Tát Địa Tạng,

Ngài tu hạnh gì,
lập nguyện gì,

mà thành
tựu công

đức không
thể nghĩ bàn

như thế?

 
 
 

Thế Tôn,
con từ

lâu đã tu
căn lành

cũng chính
là các chúng

sanh đã chứng
quả, sẽ chứng
quả và chưa
chứng quả

chứng
đắc trí
tuệ vô
ngại

nhưng các
chúng sanh ở
đời sau, vẫn
sẽ hoài nghi

những lời
dạy chân thật

của Phật

vì thế khi
nghe lời
Phật nói
liền �n

nhận thọ
trì
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22

mỗi hạt cát 
trong mỗi sông 
Hằng đó lại là 
một thế giới 

mỗi hạt bụi 
trong một 
thế giới đó 
lại là một 

kiếp

hết thảy 
các hạt bụi 
nhỏ trong 
một kiếp 

đó

toàn bộ 
đều đem 
làm một 
kiếp số

cỏ cây
rừng rậm

lúa mè

tre lau

đá núi

bụi bặm

mỗi một 
vật đều là
một sông 

Hằng

Văn Thù 
Sư Lợi, ví như
ba ngàn đại

thiên thế giới
tất cả:

cỏ cây
rừng rậm

lúa mè

tre lau

đá núi

bụi bặm

mỗi một 
vật đều là
một sông 

Hằng

Văn Thù 
Sư Lợi, ví như
ba ngàn đại

thiên thế giới
tất cả:
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Văn 
Thù Sư 

Lợi

sức oai
thần thệ nguyện 

của vị Bồ Tát 
này không thể 

nghĩ bàn

NAM

MÔ 

ĐỊA 

TẠNG 

VƯƠNG 

BỒ 

TÁT 

MA 

HA 

TÁT

nếu trong 
đời sau có kẻ 

thiện nam,
người thiện 

nữ nào

nghe đến 
danh hiệu 
của  Bồ Tát 

Địa Tạng

hoặc ca 
ngợi, lễ bái, 
hoặc xưng 

niệm danh hiệu 
Bồ Tát

huống 
chi khi Ngài 
còn ở quả vị 
Thanh văn

Từ lúc Bồ Tát chứng 
quả vị Thập Địa đến 

nay, đã trải qua ngàn 
vạn kiếp số.

đã được 
nghe Phật 

pháp và �nh 
tấn tu 
hành

huống 
chi khi Ngài 
còn ở quả vị 
Thanh văn

Từ lúc Bồ Tát chứng 
quả vị Thập Địa đến 

nay, đã trải qua ngàn 
vạn kiếp số.

đã được 
nghe Phật 

pháp và �nh 
tấn tu 
hành
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26

người này 
có thể trăm lần 

vãng sanh lên cõi 
trời thứ ba mươi 
ba và vĩnh viễn 
không đọa vào 

đường ác

27

cho đến 
dùng vàng bạc, 
bùn đất họa vẽ, 
đắp khắc hình 
tượng của Bồ 

tát

hoặc 
dùng hương 
hoa dầu đèn 
các thứ cúng 

dường

27

cho đến 
dùng vàng bạc, 
bùn đất họa vẽ, 
đắp khắc hình 
tượng của Bồ 

tát

hoặc 
dùng hương 
hoa dầu đèn 
các thứ cúng 

dường
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Lúc bấy 
giờ có một 

vị Phật, 
hiệu là 

SƯ
TỬ

PHẤN 
TẤN 
CỤ

TÚC 
VẠN 

HẠNH
NHƯ
LAI

Như Lai 
đã lập hạnh 

nguyện gì mà 
được công đức 

pháp tướng tròn 
đủ như vậy?

Nếu ông
muốn chứng 

đắc thân 
tướng này

cần phải  
lâu dài tu tập 
các công đức, 
độ thoát hết 
thảy chúng 

sanh đang chịu 
đau khổ

Văn 
Thù Sư 

Lợi!

Vị Đại 
Bồ Tát Địa 
Tạng này

ở đời 
quá khứ 
sâu xa về

trước

là một vị 
trưởng giả
được nhiều 
người tôn 

kính

Văn 
Thù Sư 

Lợi!

Vị Đại 
Bồ Tát Địa 
Tạng này

ở đời 
quá khứ 
sâu xa về 

trước

là một vị 
trưởng giả
được nhiều 
người tôn 

kính
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vì Ngài ở 
trước Phật 
lập ra lời 

nguyện to 
lớn ấy

đến nay 
đã trải qua 

trăm ngàn vạn 
ức kiếp không 

thể đếm 
kể

vì hết 
thảy chúng 
sanh mà thị 
hiện thân 
hình Bồ 

Tát

31

con từ 
ngày nay 

cho đến tận 
đời vị lai, 
không thể 

tính kể

sẽ vì chúng 
sanh đang chịu 
khổ trong sáu 
đường, rộng 
bày tất cả các 
pháp phương 

tiện

khiến cho hết thảy 
đều được giải thoát, 
lìa khổ được vui, như 
vậy con mới nguyện 

thành Phật đạo!

31

con từ 
ngày nay 

cho đến tận 
đời vị lai, 
không thể 

tính kể

sẽ vì chúng 
sanh đang chịu 
khổ trong sáu 
đường, rộng 
bày tất cả các 
pháp phương 

tiện

khiến cho hết thảy 
đều được giải thoát, 
lìa khổ được vui, như 
vậy con mới nguyện 

thành Phật đạo!
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đi đứng 
nằm ngồi 

đều có chư 
thiên thường 

theo hộ 
vệ

nhưng 
mẹ của cô 
ấy lại mê 
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tà đạo
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Duyệt 
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Lợi
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GIÁC 

HOA 

ĐỊNH

TỰ

TẠI

VƯƠNG 

NHƯ

LAI

Bà

La 

Môn 

Nữ

thọ mạng 
của Đức Phật 
này dài bốn 
trăm ngàn 

vạn ức a tăng 
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…

34

mẹ ta lúc 
còn sống 
không tin 
nhân quả

Ta cần phải 
đem gia sản 
bán hết, lấy 

tiền mua 
hương hoa và 
các thứ đồ vật 

cúng dường 
chư Phật

sau khi 
chết ắt sẽ 

phải đọa vào 
đường ác

phát tâm 
vì mẹ cúng 

dường 
Tam Bảo

Mẹ 
ơi!

Lúc bấy 
giờ, vị Bà La 

Môn nữ rộng 
nói nhiểu pháp 
môn phương 

�ện

khuyên 
nhủ mẹ mình 
khiến bà phát 
lòng �n chân 
chánh đối với 

Phật pháp

. . . .

. . . . 

nhưng 
mẹ cô ấy vẫn 

chưa hoàn 
toàn �n 
tưởng

ngay sau khi
 bà chết đã bị các 

loại quỷ thần 
đem đày vào địa 

ngục Vô Gián

Lúc bấy 
giờ, vị Bà La 

Môn nữ rộng 
nói nhiểu pháp 
môn phương 
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A!

Tôn tượng
Đức Phật Giác

Hoa Định Tự Tại
thật là trang

nghiêm!!!

Vì thế, vị Bà La Môn nữ 
đến trước tháp Phật và 
các chùa miếu thiết lễ 
cúng dường Tam Bảo.

Một ngày nọ, cô
đến một ngôi chùa kia,

Vì thế, vị Bà La Môn nữ 
đến trước tháp Phật và 
các chùa miếu thiết lễ 
cúng dường Tam Bảo.

Một ngày nọ, cô
đến một ngôi chùa kia,
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A!

nhưng mắt
vẫn chăm

chăm chiêm
ngưỡng Đức

Như Lai

Lúc ấy, vị
Bà La Môn

khóc lóc nức
nở rất lâu

Bỗng nhiên
trong không

trung vang ra
�ếng nói

Nay ta sẽ nói
cho con biết
chỗ mẹ con

sanh về!

Thánh nữ,
con không
nên quá

đau buồn,

Danh hiệu của
Đức Phật là Đại
Giác, đầy đủ hết
thảy trí huệ viên
mãn. Nếu như
Đức Phật còn

tại thế,

mẹ của ta tuy
đã qua đời,

nhưng nếu ta
đến hỏi Phật

Ngài nhất 
định sẽ

biết mẹ ta
thác sanh
vào chốn 

nào

Danh hiệu của
Đức Phật là Đại
Giác, đầy đủ hết
thảy trí huệ viên
mãn. Nếu như
Đức Phật còn

tại thế,

mẹ của ta tuy
đã qua đời,

nhưng nếu ta
đến hỏi Phật

Ngài nhất 
định sẽ

biết mẹ ta
thác sanh
vào chốn 

nào
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Ta thấy con thương
nhớ mẹ hơn hẳn người

thường nên đặc biệt
đến để bảo cho con
biết chỗ mẹ con đã

sanh về.

Phật
ơi!

Đại
�ểu
thư!

A!

Từ sau khi
mẹ con mất
đi, con mỗi
ngày đều

mong nhớ

Là vị thần
nào đến 

an ủi con?

Ta chính là Giác
Hoa Định Tự Tại
Vương Như Lai
mà con đang

chiêm ngưỡng
đảnh lễ,

không biết
đến đâu
để hỏi

mới có thể
biết được
chỗ thác
sanh của
mẹ con

A!

Từ sau khi
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đi, con mỗi
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mong nhớ
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mới có thể
biết được
chỗ thác
sanh của
mẹ con

     44                                                                                                                                 45                                                                                                                                          45          



 

Ta thấy con thương
nhớ mẹ hơn hẳn người

thường nên đặc biệt
đến để bảo cho con
biết chỗ mẹ con đã

sanh về.

Phật
ơi!

Đại
�ểu
thư!

A!

Từ sau khi
mẹ con mất
đi, con mỗi
ngày đều

mong nhớ

Là vị thần
nào đến 

an ủi con?

Ta chính là Giác
Hoa Định Tự Tại
Vương Như Lai
mà con đang

chiêm ngưỡng
đảnh lễ,

không biết
đến đâu
để hỏi

mới có thể
biết được
chỗ thác
sanh của
mẹ con

A!

Từ sau khi
mẹ con mất
đi, con mỗi
ngày đều

mong nhớ

Là vị thần
nào đến 

an ủi con?

Ta chính là Giác
Hoa Định Tự Tại
Vương Như Lai
mà con đang

chiêm ngưỡng
đảnh lễ,

không biết
đến đâu
để hỏi

mới có thể
biết được
chỗ thác
sanh của
mẹ con

     44                                                                                                                                 45                                                                                                                                          45          



 

 

Nam
Mô
Giác 
Hoa 
Định
Tự
Tại 

Vương 
Như
Lai

Cúng
dường xong,

con mau
mau trở về

nhà

như vậy con
sẽ biết được

chỗ thác sanh
của mẹ con

ngồi ngay
thẳng nghĩ

tưởng danh hiệu
Đức Giác Hoa

Định Tự Tại
Vương Như

Lai

Á!

 nguyện xin Đức
Phật từ bi, nói cho
con biết chỗ thác
sanh của mẹ con,

Tiểu thư,
người
không

sao chứ?

Á!

 nguyện xin Đức
Phật từ bi, nói cho
con biết chỗ thác
sanh của mẹ con,

Tiểu thư,
người
không

sao chứ?
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Nam
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44

còn có rất 
nhiều  giống 

chim sắt hung 
bạo bay qua 
bay lại trên 

mặt biển

lại thấy 
trăm ngàn 
vạn người 

vừa nhô đầu
lên khỏi mặt 

biển,

bọn họ 
liền bị các 
loài thú dữ 

hung bạo đua 
nhau cắn 

lấy

Sau khi Bà La Môn nữ trở về 
nhà, vì thương nhớ mẹ mà ngồi 

ngay thẳng niệm danh hiệu 
Đức Giác Hoa Định Tự Tại 

Vương Như Lai

trải qua 
một ngày 
một đêm

đột nhiên 
thấy mình đi 
đến bên một 

bờ biển,

nước 
trong biển 

đó sôi 
sùng sục

Sau khi Bà La Môn nữ trở về 
nhà, vì thương nhớ mẹ mà ngồi 

ngay thẳng niệm danh hiệu 
Đức Giác Hoa Định Tự Tại 

Vương Như Lai

trải qua 
một ngày 
một đêm

đột nhiên 
thấy mình đi 
đến bên một 

bờ biển,

nước 
trong biển 

đó sôi 
sùng sục
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，

Nam 

Mô 

Giác 

Hoa 

Định 

Tự 

Tại 

Vương 

Như 

Lai 

Nam 

Mô 

Giác 

Hoa 

Định 

Tự 

Tại 

Vương 

Như 

Lai 

Nam 
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Giác 
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Nam 
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Giác 
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Vương 

Như 
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Nam 

Mô 

Giác 

Hoa 

Định 

Tự 

Tại 

Vương 

Như 

Lai 

Bà La 
Môn nữ 
do vì sức 

niệm Phật

tự 
nhiên 
không 
sợ hãi

Lành 
thay! Vị 
Bồ Tát 

này

49

tấn công 
và vây bắt 
những tội

nhân này đem 
giao cho các 

loài ác
thú

thật 
khiến cho 
người vô 
cùng đau 
đớn...

49

tấn công 
và vây bắt 
những tội  

nhân này đem 
giao cho các 

loài ác 
thú

thật 
khiến cho 
người vô 
cùng đau 
đớn...
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50

Đây là núi 
Đại Thiết 

Vi, phía tây 
có một cái 
biển lớn

Nghe nói 
trong núi 

Thiết Vi, có 
địa ngục 

lớn,  

việc đó 
có đúng 
không?

Ngài vì 
duyên cớ 

gì mà 
đến chốn 

này?

Quỷ
vương 
Vô 
Độc 

Xin hỏi 
đây là 
chốn 
nào?

Ngài vì 
duyên cớ 

gì mà 
đến chốn 

này?

Quỷ
vương 
Vô 
Độc 

Xin hỏi 
đây là 
chốn 
nào?，

Nam

Mô 

Giác 

Hoa 

Định 

Tự

Tại 

Vương

Như

Lai 

Nam 

Mô 

Giác 

Hoa 
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52

Nước 
trong biển 
này tại sao 
lại nóng sôi 
như vậy?

lại vì cớ gì 
mà có nhiều 
tội nhân và 
ác thú như 

vậy?

Đây đều 
là những 
người tạo 
ác nơi cõi 
Diêm Phù 

Đề

trong vòng 49 
ngày sau khi chết, 
không có người vì 

họ mà làm các 
công đức, cứu bạt 
hết thảy các khổ 

nạn

Thật có
địa ngục

Vậy sao 
nay tôi lại
đến được 
địa ngục 

này?

Nếu không 
phải nhờ thần 
lực thì phải do 
nghiệp lực mới 

có thể đến 
chốn này.

Thật có
địa ngục

Vậy sao 
nay tôi lại
đến được 
địa ngục 

này?

Nếu không 
phải nhờ thần 
lực thì phải do 
nghiệp lực mới 

có thể đến 
chốn này.
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54

phía đông 
của biển đó lại 
có một cái biển 

khác, sự đau 
khổ trong biển 
đó lại gấp bội 

hơn

Đây đều là 
do nhân ác do 
ba nghiệp của 

chúng sanh mà 
chiêu cảm lấy, 

gọi là:

Địa 
ngục đó 
rốt cuộc 

ở nơi 
nào?

BIỂN

NGHIỆP

55

chiêu 
cảm lấy 
quả báo 
nơi chốn 
địa ngục

trên đường 
đến địa 

ngục ắt phải 
đi qua biển 

lớn này

về phía đông 
của biển này hơn 

mười vạn do tuần, 
lại có một cái biển 

lớn, sự đau khổ 
trong biển đó lại 

gấp bội hơn.

lại thêm lúc 
còn sống 
không tu 
các việc 

lành

vì thế nên 
nương theo 
các nghiệp 
ác  lúc còn 
sống họ đã 

gây tạo 
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sống họ đã 

gây tạo 
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Mẹ của 
ta mới 

mất chưa 
bao lâu

không rõ 
thần hồn của 

người thác 
sanh vào 

chốn nào?

không 
biết mẹ 

của người 
lúc còn 
sống, 

đã tạo 
những 
nghiệp 

gì?

Mẹ của ta 
khi còn sống 

mê �n tà 
đạo, thường 

hủy báng 

Tam Bảo 
Phật Pháp 

Tăng

Trong mỗi
mỗi ngục
đều phải
chịu vô

lượng khổ

。

57

Trong ba 
cái biển 

này chính 
là địa ngục 

lớn!

trong mỗi 
địa ngục lớn 

lại có rất 
nhiều địa 
ngục nhỏ

lớn nhất có 
mười tám 

tầng, kế đến 
có năm trăm 
loại địa ngục 

nhỏ

trong đó 
lại có trăm 
ngàn loại 
địa ngục 

nhỏ

。
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Trong ba 
cái biển 
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địa ngục 

nhỏ
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Ồ!

Xin Thánh 
giả hãy 
trở vềkhông 

cần đau 
buồn 
nữa

Tội nữ Duyệt 
Đế Lợi đã thác 

sanh lên cõi 
trời cách đây 
ba ngày rồi!

Ta thường 
nói pháp 

cho người

tuy nhiên 
người chỉ tạm 

thời �n, rồi 
không lâu sau 
lại không �n 

nữa

Thi 

La 

Thiện 

Kiến
Xin hỏi mẹ 
của Bồ Tát 
tên họ là gì 
và là người 

của giai 
cấp nào?

không biết 
thần hồn của 
người đã thác 
sanh vào chốn 

nào...?

 
Cha mẹ tôi đều 
là dòng dõi Bà 

La Môn

PHẬT 

PHÁP 

TĂNG

Duyệt 

Đế 

Lợi

Ta thường 
nói pháp 

cho người

tuy nhiên 
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TĂNG

Duyệt 

Đế 

Lợi
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，

，

đồng 
thời

những tội 
nhân nơi 
địa ngục 
Vô Gián

cũng nương 
nơi công 
đức cúng 

dường đó,  
mà ngày ấy

đều được 
sanh về 
cõi trời,

hưởng thọ 
phước lạc

。

61

nghe nói 
nhờ con gái 
của bà cúng 

dường tu 
phước

thiết lễ cúng 
dường trước 
tháp của Đức 
Giác Hoa Định 
Tự Tại Vương 

Như Lai

mà bà được 
thoát khỏi 

đau khổ nơi 
chốn địa 

ngục

。
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ngục
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62

Nguyện 
con đến 
cùng tận 
đời vị lai

Lập đại thệ 
nguyện:

vì hết thảy 
chúng sanh 
tạo tội phải 

chịu đau 
khổ

rộng bày 
các loại 
phương 

tiện

，
。

�

�

Vị Bồ 
Tát 
này,

Tôi cũng 
nên cáo 
từ rồi!

Sau khi Bà La 
Môn nữ biết 

rõ sự thật

Mẹ 
ơi...

bèn đến trước 
tượng của Đức 
Giác Hoa Định
Tự Tại Vương 

Như Lai

A!

，
。

�

�

Vị Bồ 
Tát 
này,

Tôi cũng 
nên cáo 
từ rồi!
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Mẹ 
ơi...

bèn đến trước 
tượng của Đức 
Giác Hoa Định
Tự Tại Vương 

Như Lai

A!
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Vị Bà La Môn nữ 
hiếu thuận đó, 
nay chính là:

BỒ

TÁT
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TẠNG 

Khiến họ hết thảy đều xa 
lìa đau khổ được hưởng 

thọ vui sướng!

Vị quỷ 
vương 
Vô Độc 
lúc ấy, 

nay 
chính là 

ông
Bồ 
Tát 
Tài 
Thủ
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Lúc bấy giờ 
phân thân 
của Bồ Tát 

Địa Tạng nơi 
vô lượng thế 
giới và tất cả 

địa ngục

Tất cả
đều tụ 

họp nơi 
cung trời 
Đao Lợi
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PHẨM
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Trời
Người

Ngạ 

Quỷ
Điạ 

Ngục

Tu 

La

Súc 

Sanh                  

Và từ kiếp lâu 
xa chịu khổ 

trong sáu cõi 
luân hồi

Do nương nơi lòng 
đại từ đại bi phát đại 
nguyện cứu độ chúng 
sanh của Bồ Tát Địa 
tạng, nay đều chứng 

đắc quả vị.

Lúc bấy 
giờ, Đức 
Thế Tôn 
giơ cánh 
tay sắc 
vàng

Đại chúng vui 
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mắt 
chẳng 
tạm 
rời
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khắp mười 
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tay cầm 
hương 

hoa đến 
cúng 

dường 
Phật

bọn họ đều 
do nhờ vào sự 
giáo hóa của 

Bồ Tát Địa 
Tạng, 

đã vĩnh viễn không 
thối chuyển nơi quả 
vị vô thượng chánh 

đẳng chánh giác
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khiến họ 
bỏ ác làm 
lành, bỏ tà 
về chánh

nhưng 
trong mười 

người vẫn còn 
một hai người 

quen theo tánh 
ác khó thay 

đổi

ta cũng 
phân ra vô 

lượng thân, đối 
với các chúng 
sanh căn tánh 

bất đồng

rộng nói các 
pháp phương
tiện để hóa độ 
khiến họ giải 

thoát

khiến họ 
thoát khổ 
được vui
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dùng sức thần 
thông lấy tay xoa 
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phân thân Bồ Tát 

Địa Tạng

Ta ở trong 
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。

hoặc hiện 
thân cư sĩ, thân 

quốc vương, 
thân tể phụ, 
thân quan 

thuộc

hoặc hiện 
thân Tỳ kheo, 

Tỳ kheo Ni, 
Ưu bà tắc, 
Ưu bà di

cho đến 
hiện ra các 
thân Thanh 
văn, La hán, 

Bích Chi 
Phật, Bồ Tát 

để độ họ 
được giải 

thoát

không 
phải chỉ riêng 

dùng thân 
Phật để hóa 

độ họ

hoặc 
hiện 
thân 
trời,
rồng

hoặc 
hiện 
thân 
quỷ 
thần 

hoặc hiện thân núi 
rừng, sông ngòi, kênh 
rạch, ao hồ đem lại lợi 

ích và giáo hóa họ

hoặc hiện thân Thiên 
Đế, thân Phạm Vương, 

thân Chuyển Luân 
Thánh Vương

Ta hiện thân người 
nam, người nữ đến 

cứu độ họ

hoặc 
hiện 
thân 
trời,
rồng

hoặc 
hiện 
thân 
quỷ 
thần 

hoặc hiện thân núi 
rừng, sông ngòi, kênh 
rạch, ao hồ đem lại lợi 

ích và giáo hóa họ

hoặc hiện thân Thiên 
Đế, thân Phạm Vương, 

thân Chuyển Luân 
Thánh Vương

Ta hiện thân người 
nam, người nữ đến 

cứu độ họ
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muốn ông 
khiến cho hết thảy 
chúng sanh nơi thế 
giới Ta Bà, đến khi 
Đức Phật Di Lặc ra 

đời đều được 
giải thoát

vĩnh viễn 
xa lìa các khổ, 

nghe được 
Phật pháp, 
được Phật 

thọ ký

Bồ tát Địa 
Tạng ông hãy 
xem ta từ vô 
lượng kiếp 

đến nay

vất vả khó 
nhọc độ thoát 
những chúng 

sanh cang cường 
khó hóa độ 

như vậy

đối với 
những 
người 

chưa điều 
phục

nếu khi họ 
theo nghiệp 
lực đọa vào 

trong đường ác 
chịu các khổ 

nhọc

ông nên 
nhớ ta ở nơi 

cung trời Đao Lợi 
nhiều lần giao 
phó cho ông
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76

Con phân 
hiện thân 
hình ra ở 

khắp trăm 
ngàn vạn ức 
hằng hà sa 

thế giới

mỗi một 
thế giới lại 

hóa ra trăm 
ngàn vạn 
ức thân

mỗi một 
thân độ 

thoát trăm 
ngàn vạn ức 
chúng sanh

khiến họ quy 
kính Tam Bảo, 

giải thoát 
sanh tử, đạt 
đến Niết bàn

cho dù 
chúng sanh 

ít tu điều 
lành

con cũng từ 
từ giáo hóa 

cứu độ, khiến 
họ đạt được 

lợi ích lớn

Lúc ấy, tất cả 
phân thân 
của Bồ Tát 

Địa Tạng đều 
hợp lại thành 

một thể

Con từ kiếp 
lâu xa đến 
nay, nhờ 

Phật �ếp dẫn 
dìu dắt

mà được 
thần thông và 

trí tuệ rộng 
lớn không thể 

nghĩ bàn
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PHẨM

THỨ

BA

QUÁN

NGHIỆP

DUYÊN

CỦA

CHÚNG

SANH
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Bạch Đức 
Thế Tôn, xin 
Ngài chớ vì 

chúng sanh ác 
nghiệp trong đời

sau mà sanh 
lòng đau xót

Tốt lắm! 
Ông có thể 

thành tựu đại 
thệ nguyện từ 

kiếp lâu xa 
đến nay

sau khi độ 
thoát hết 

thảy chúng 
sanh

liền có 
thể chứng 
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BẤT

HIẾU

của hết
thảy chúng

sanh nơi
cõi Diêm
Phù Đề

con nguyện
muốn nghe
ác nghiệp

chiêu cảm lấy
quả báo

các tội báo
mà chúng

sanh nơi cõi
Diêm Phù Đề

phải thọ
nhận như

sau:

Nếu có chúng sanh
không hiếu thuận,
cho đến giết hại

cha mẹ

sẽ đọa vào địa ngục
Vô Gián, ngàn vạn

ức kiếp không có kỳ
hạn ra khỏi

Thánh 
giả!

chúng sanh 
ở cõi Diêm 
Phù Đề tạo 
nghiệp đều 
có sai khác

sẽ thọ 
nhận quả 
báo như 
thế nào?

Phật

Mẫu

Phu

Nhân

Ma

Da

tội báo nơi
địa ngục cũng
không giống 

nhau

ngàn vạn thế
giới, nơi thời có

địa ngục, có người
nữ, có Phật pháp,
có Thanh Văn, có
Bích Chi Phật, nơi

thời không có
những điều

này,
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những điều

này,
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Nếu có chúng 
sanh giả làm 
thầy Sa môn, 
nhưng tâm 

không tu hành 
giữ giới

lừa dối người tại gia, 
hủy phạm giới luật, 

tạo các tội ác

những người phạm tội
như thế sẽ đọa vào địa
ngục Vô Gián, không có

kỳ hạn ra khỏi

những người phạm tội như 
thế sẽ đọa vào địa ngục Vô 

Gián, không mong gì có
ngày ra khỏi

，

     
     

    
   

      
    

     
   

   
    

    
  

  
   

  
   

  
  

  

Nếu có chúng sanh làm
thân Phật chảy máu, hủy

báng Tam Bảo, không
tôn kính kinh Phật

cũng sẽ bị đọa vào địa
ngục Vô Gián, ngàn

vạn ức kiếp, không có
kỳ hạn ra khỏi

Nếu có chúng
sanh xâm tổn của
thường trụ, làm ô

nhục Tăng Ni

hoặc tùy
�ện làm các 

việc dâm
dục nơi chốn
chùa chiền,

hoặc hủy
hoại sanh

mạng

，
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84

ĐỊA

NGỤC

VÔ

GIÁN

Thánh mẫu, 
nếu có chúng 
sanh làm các 

tội nghiệp trên
đây, sẽ phải 

đọa vào:Những địa 
ngục đó tại 
sao có tên 
gọi là Vô 

Gián?

Thánh mẫu, 
tất cả các 

địa ngục đó 
đều ở trong 
núi Thiết Vi

nếu muốn 
tạm ngừng sự 
đau khổ, dù là 

trong một nháy 
mắt cũng không 
thể nào được.

Người phạm tội như vậy cũng
sẽ đọa vào địa ngục Vô Gián,

trải qua trăm ngàn vạn ức kiếp,
không có cách gì ra khỏi

Nếu có
chúng sanh,

trộm của 
thường trụ

thóc gạo, đồ ăn
uống, y phục cho

đến hết thảy tất cả
đồ vật không phải

của mình

Người phạm tội như vậy cũng
sẽ đọa vào địa ngục Vô Gián,

trải qua trăm ngàn vạn ức kiếp,
không có cách gì ra khỏi

Nếu có
chúng sanh,

trộm của 
thường trụ

thóc gạo, đồ ăn
uống, y phục cho

đến hết thảy tất cả
đồ vật không phải

của mình
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Nói đến địa 
ngục Vô Gián, 

ngục này có chu 
vi hơn tám vạn 
dặm, cao một 

vạn dặm

ngục này 
toàn bằng sắt, 
phía trên lửa 

cháy hừng hực 
không có chỗ 

trống

Trong thành 
ngục, các địa 
ngục nối �ếp 

nhau nhưng tên 
gọi đều không 

đồng nhau

87

Trong đó có 
mười tám địa 

ngục lớn, kế đến 
lại có năm trăm 
địa ngục khác

ngoài ra còn 
có một ngàn 
địa ngục nhỏ 

khác

tên gọi 
đều không 
giống nhau

87

Trong đó có 
mười tám địa 

ngục lớn, kế đến 
lại có năm trăm 
địa ngục khác

ngoài ra còn 
có một ngàn 
địa ngục nhỏ 

khác

tên gọi 
đều không 
giống nhau
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90

trong ngục 
có một chiếc 
giường lớn 
rộng muôn

dặm

nếu có 
người 

chịu tội

liền thấy 
thân mình 

biến thành lớn 
muôn dặm 

nằm đầy chật 
cả giường

，

91

trên thành 
ngục lại còn 
có rắn sắt, 

chó sắt

miệng 
phun 
ra lửa 

lớn
đông tây 

xuôi ngược, 
chạy rảo 
bên này, 
xua đuổi 
bên kia ，

91

trên thành 
ngục lại còn 
có rắn sắt, 

chó sắt

miệng 
phun 
ra lửa 

lớn
đông tây 

xuôi ngược, 
chạy rảo 
bên này, 
xua đuổi 
bên kia
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，

còn có các 
tội nhân 

chịu đủ các 
sự đau khổ

có ngàn vạn 
Dạ Xoa và các 

loài ác quỷ, 
răng sắc như 

kiếm, mắt như 
điện chớp

tay như 
móng 
đồng

tóm lấy 
những 

người tội 
này

lại có quỷ 
Dạ Xoa 
tay cầm 
giáo sắt

đâm vào 
trong thân 

người tội, vào 
miệng, vào 

mũi hoặc đâm 
vào bụng

 Nếu có 
ngàn vạn 

người 
chịu tội

cũng đều 
thấy thân 

mình nằm đầy 
chật cả trên 

giường

đây đều là 
do các nghiệp 
ác đã gây tạo
chiêu cảm lấy 

quả báo

 Nếu có 
ngàn vạn 

người 
chịu tội

cũng đều 
thấy thân 

mình nằm đầy 
chật cả trên 

giường

đây đều là 
do các nghiệp 
ác đã gây tạo
chiêu cảm lấy 

quả báo
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。

lại có chim 
ưng bằng 

sắt mổ mắt 
người tội

rắn sắt 
quấn lấy 
cổ người 

tội

tất cả các 
chi �ết 

trên thânđều bị 
đóng cây 
đinh dài

lưỡi bị kéo ra 
ngoài rồi cày 
 bừa lên đó

có người ruột bị 
móc ra ngoài rồi cắt 

đứt từng đoạn

95

 ném 
người tội 
bay lên 
không 
trung

rồi lại dùng
giáo sắt hứng 

lấy thân 
người tội

hoặc kéo 
người tội 
đến nằm 

trên giường 
sắt

95

 ném 
người tội 
bay lên 
không 
trung

rồi lại dùng
giáo sắt hứng 
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người tội
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người tội 
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trên giường 
sắt
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tội nhân 
vạn lần chết 

ngàn lần sống 
thọ nhận các 
loại hình phạt 

này

đây đều là 
do các 

nghiệp ác đã 
tạo chiêu 

cảm lấy quả 
báo

tuy phải chịu 
quả khổ trải 

qua ngàn vạn 
ức kiếp

vẫn không 
có cách gì 

thoát ra khỏi 
địa ngục

cho đến 
khi thế 
giới này 
hư hoại

lại sanh nhờ 
qua một thế 
giới khác để 
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Thế nào gọi là 
Ngũ Vô Gián?

Thứ nhất, 
ngày đêm 
chịu tội, 
cho đến 
kiếp số,

không 
một giây phút 

nào dừng 
nghỉ, cho nên 

gọi là Vô 
Gián

THỜI

VÔ

GIÁN

99

cứ luân 
chuyển mãi 

như vậy, đây 
chính là tội báo 
trong địa ngục 

Vô Gián

lại do vì năm 
loại tội nghiệp 
mà chiêu cảm 

lấy quả báo 
nên gọi là Ngũ 

Vô Gián

99
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100

Thứ ba, 
các loại khí 
cụ để trừng 

phạt tội nhân 
rất đầy đủ

như chĩa sắt 
để đâm

người, gậy 
để đánh 

người

các loài 
chim, rắn, 

sói, chó 
dùng để cắn 

người

101

Thứ hai, 
một người 

tội thân đầy 
cả ngục

nhiều người 
tội thân cũng 
đầy chật cả 
ngục, vì thế 

nên tên là Vô 
Gián

Thân thể 
của họ đầy 
khắp các 
địa ngục 
lớn nhỏ

chịu đủ 
các sự 

thống khổ 
nơi chốn 
địa ngục

HÌNH

VÔ

GIÁN
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102

TỘI

KHÍ

VÔ

GIÁN

lại lấy nước 
đồng sôi sùng 
sục rưới lên 
thân thân 
người tội

hoặc dùng 
lừa sắt, ngựa 
sắt giẫm lên 
thân người 

tội

Khi tội nhân 
đói khát thì 
sẽ cho nuốt

hòn sắt nóng 
đỏ rực

103

có búa rìu 
dùng để bổ 
vào đầu tội 

nhân

đem tội 
nhân bỏ vào 
một nồi sắt 
lớn để nấu

có dụng cụ  
róc da xẻ thịt, 
moi tim gan,

phèo phổi của 
tội nhân

hoặc dùng 
lưới sắt, dây 

sắt rang 
nướng thân 

người tội
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104

MỆNH

VÔ

GIÁN

Thứ năm, 
nếu đọa vào địa 
ngục Vô Gián, kể 
từ khi mới vào 
cho đến trăm 

ngàn kiếp

ngày đêm đều 
trải qua muôn lần 
sống vạn lần chết, 

ngay cả trong 
một niệm cũng 
không bao giờ 

gián đoạn

trừ khi 
nghiệp báo 
đã hết mới 
được thọ 

sanh

BÌNH

ĐẲNG

VÔ

GIÁN

Khi khát thì 
cho họ uống 

nước đồng sôi, 
thống khổ kéo 

dài kiếp này 
sang kiếp 

khác

không một 
giây ngừng 

dứt, cho 
nên gọi là 
Vô Gián

Thứ tư, không
phân biệt nam 

nữ, chủng tánh, 
già trẻ, sang 

hèn, hoặc thiên 
long, quỷ thần

nếu bị tội 
nghiệp chiêu 
cảm, ắt đều 

phải chịu khổ 
báo, cho nên gọi 

là Vô Gián 
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PHẨM

THỨ

TƯ

NGHIỆP

CẢM

CỦA

CHÚNG

SANH

NƠI

CÕI

DIÊM

PHÙ

ĐỀ

vì cứ kéo 
dài như 

vậy

 

nếu nói rõ
tất cả các
chi �ết ở
trong đó

chỉ
nói sơ
lược

như vậy

thì trong
một kiếp
nói cũng

không hết
được

Phật mẫu đau lòng
chắp tay đảnh lễ Phật

rồi trở về chỗ ngồi

cho nên
gọi là

Vô Gián

Ôi!

vì cứ kéo 
dài như 

vậy

 

nếu nói rõ
tất cả các
chi �ết ở
trong đó

chỉ
nói sơ
lược

như vậy

thì trong
một kiếp
nói cũng

không hết
được

Phật mẫu đau lòng
chắp tay đảnh lễ Phật

rồi trở về chỗ ngồi

cho nên
gọi là

Vô Gián

Ôi!
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con nay lại 
vâng theo 
lời dạy của 

Phật

cứu độ hết 
thảy chúng 

sanh đang trôi 
lăn trong sáu 

nẻo

cho đến khi 
Bồ Tát A Dật 
Đa (Bồ Tát Di 

Lặc) thành 
Phật

khiến cho 
họ đều 

thoát khỏi 
khổ nạn

 

Bạch Thế Tôn! Con
nhất định sẽ tuân theo
sự chỉ dạy của Người,
xin nguyện Thế Tôn 

đừng quá lo lắng.

Bạch 
Thế 
Tôn!

con nương 
vào sức oai 

thần của 
Như Lai

nên mới có 
thể phân hiện 
thân hình ra 
khắp trăm 

ngàn vạn ức 
thế giới

cứu độ 
hết thảy các 
chúng sanh 
đang chịu 
quả báo

nếu không 
nhờ sức đại 

từ bi của 
Như Lai

con cũng 
không thể 
biến hóa 

được như 
vậy
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Thế 
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vậy
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110

giống 
như cá 

mắc vào 
lưới

mà lầm 
tưởng đang 

bơi trong 
nước

hoặc 
vừa mới 
thoát ra 

ngoàichỉ 
trong nháy 

mắt

lại mắc 
vào lưới mà 
không cách 
nào thoát ra 
khỏi được

những 
chúng 

sanh cang 
cường khó 

dạy này

chính là 
nỗi lo 

lắng của 
ta

 

bọn họ 
trải qua vô số 
kiếp lâu dài 
chướng nạn 

mê lầm

đều là
duyên theo

nghiệp
cảnh thiện

hay ác

tất cả
chúng sang

chưa giải thoát
phần lớn tâm
tánh không 

định

do đó cứ
mãi trôi lăn
trong năm

đường không có
lúc nào dừng

nghỉ
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Các ông 
hãy lắng 

nghe!

Ta sẽ vì 
các ông mà 
phân biệt 

giải nói

suy nghĩ 
kỹ và 

nhớ lấy

Từ vô 
lượng kiếp 
lâu xa về 

trước

Lúc bấy giờ có một 
Đức Phật hiệu là 

Nhất Thiết Trí Thành 
Tựu Như Lai

thọ mạng 
của Đức Phật 
này dài sáu 

vạn kiếp

nhưng nay 
ông đã phát 
nguyện độ 

thoát hết thảy 
chúng sanh tội 

khổ 

thì ta 
còn gì phải 

lo lắng 
nữa?

Bạch 
Thế
Tôn!

Bồ Tát Địa 
Tạng trải qua 

các kiếp số 
đã phát ra 
những đại 
nguyện gì?

Ngưỡng 
mong Đức 
Thế Tôn ở 
trong hội 

chúng

 giải nói sơ 
lược cho 

chúng con 
được rõ

Bồ

Tát

Định

Tự

Tại

Vương

nhưng nay 
ông đã phát 
nguyện độ 
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Bồ

Tát

Định

Tự

Tại

Vương
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nhưng 
nhân dân 

trong 
nước họ

lại 
thường 
tạo các 
nghiệp 

ác

vì thế cả hai 
bàn bạc lập ra 

các pháp 
phương �ện để 

cứu độ dân 
chúng ấy

115

khi 
Ngài 

chưa xuất 
gia

từng làm 
vua một 

nước nhỏ

Ngài và 
vua nước 
lân cận là 
bạn thân

cả hai người 
cùng tu thập 

thiện, làm lợi ích 
cho chúng sanh 

thời bấy giờ
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Con nguyện nếu 
trước không độ hết thảy 

chúng sanh tội khổ, 
khiến họ an vui và thành 

phật đạo, con nguyện 
không thành Phật.

dùng 
phương 

�ện khéo 
léo để dẫn 

dắt họ

khiến 
những chúng 
sanh tạo ác 
đều có thể 

bỏ ác hướng 
thiện

nguyện 
cho con 

sớm thành 
Phật

độ thoát hết 
thảy chúng sanh 

đang tạo nghiệp ác, 
khiến họ thành 

Phật, không bỏ sót 
một người nào

dùng 
phương 

�ện khéo 
léo để dẫn 

dắt họ

khiến 
những chúng 
sanh tạo ác 
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nguyện 
cho con 
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Phật

độ thoát hết 
thảy chúng sanh 

đang tạo nghiệp ác, 
khiến họ thành 

Phật, không bỏ sót 
một người nào
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Lại vào đời 
quá khứ vô 
lượng kiếp 
về trước

Có Đức Phật 
ra đời hiệu là

Thanh 

Tịnh 

Liên

Hoa 

Mục

Như 

Lai

Vào thời 
kỳ tượng 
pháp của 
Đức Phật 

nàycó một vị 
chứng 

quả A La 
Hán

BỒ

TÁT 

ĐỊA 

TẠNG

Lúc ấy, vị vua 
thứ nhất phát 
nguyện sớm 
thành Phật, 

chính là 
Còn vị vua phát nguyện 
trước độ thoát hết thảy 
chúng sanh rồi sau mới 

thành Phật, chính là,
Nhất

Thiết

Trí

Thành

Tựu

Như

Lai

BỒ

TÁT 

ĐỊA 

TẠNG

Lúc ấy, vị vua 
thứ nhất phát 
nguyện sớm 
thành Phật, 

chính là 
Còn vị vua phát nguyện 
trước độ thoát hết thảy 
chúng sanh rồi sau mới 

thành Phật, chính là,
Nhất

Thiết

Trí

Thành

Tựu

Như

Lai
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Thưa Tôn 
giả, vào ngày 
giỗ của mẹ, 

con thiết trai 
cúng dường 

đem tài 
vật ra rồi vì 
mẹ làm các 
việc công 

đức, cứu bạt 
tội khổ

Nàng

Quang 

Mục 

nhưng 
không biết 
nay mẹ con 

đã thác 
sanh vào 

chốn nào?

Ngài thường thọ nhận sự cúng 
dường của chúng sanh, giúp họ 

gieo trồng ruộng phước, rồi theo 
thứ tự mà giáo hóa họ

Này 
thí 

chủ,

Cô có hi 
vọng mong 
cầu điều gì 

chăng?

Một 
ngày 
nọ,

Ngài nhận 
được sự cúng 

dường của 
một vị nữ 

thí chủ

Ngài thường thọ nhận sự cúng 
dường của chúng sanh, giúp họ 

gieo trồng ruộng phước, rồi theo 
thứ tự mà giáo hóa họ

Này 
thí 

chủ,

Cô có hi 
vọng mong 
cầu điều gì 

chăng?

Một 
ngày 
nọ,

Ngài nhận 
được sự cúng 

dường của 
một vị nữ 

thí chủ
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122

Mẹ cô lúc 
còn sống đã 
làm những 

việc gì?

mà nay 
phải đọa 
lạc trong 
đường ác 

chịu khổ sở 
cùng cực
như thế!

123

Vị La Hán rất thương xót Quang 
Mục, bèn ngồi tĩnh tọa nhập định 
quan sát, nhìn thấy mẹ cô ấy đọa 
lạc vào trong đường ác, chịu quả

báo cực kỳ đau khổ

Á!!

123

Vị La Hán rất thương xót Quang 
Mục, bèn ngồi tĩnh tọa nhập định 
quan sát, nhìn thấy mẹ cô ấy đọa 
lạc vào trong đường ác, chịu quả

báo cực kỳ đau khổ

Á!!
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124

Số sanh 
mạng mà 

mẹ con đã 
ăn trong 
đời này

nhiều 
gấp ngàn 
vạn lần...

Xin Tôn 
giả từ bi 
thương 

xót,

Ngươi có thể 
chí thành xưng 
niệm danh hiệu 
Đức Thanh Tịnh 
Liên Hoa Mục 

Như Lai

類

，

125

Mẹ con lúc 
còn sống 
thích ăn 

các loài cá, 
ba ba,

vì để sướng 
miệng mà mặc 
sức nấu hầm 
rang nướng 

chúng

phần lớn 
là thích 

ăn cá con,

類

，

125

Mẹ con lúc 
còn sống 
thích ăn 

các loài cá, 
ba ba,

vì để sướng 
miệng mà mặc 
sức nấu hầm 
rang nướng 

chúng

phần lớn 
là thích 

ăn cá con,
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lại đem lòng cung 
kính, khóc lóc, chiêm 

ngưỡng, lễ bái 
tượng Phật

Và đắp 
vẽ hình 

tượng Đức 
Phật này

bất luận là 
người còn 
hay kẻ mất 
đều được 

lợi ích

Cảm tạ 
Tôn giả 
chỉ dạy

Sau đó, Quang 
Mục đem bán hết 
những đồ vật mà 

mình yêu thích
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128

Đứa trẻ này 
khi vừa biết đói 

lạnh thì liền 
biết nói

Đùng!!

Không lâu sau,

Quang Mục!
Không lâu nữa 
mẹ của ngươi 
sẽ sanh vào 
nhà ngươi

Thanh 

Tịnh 

Liên 

Hoa

Mục

Như

Lai

Quang Mục!
Không lâu nữa 
mẹ của ngươi 
sẽ sanh vào 
nhà ngươi

Thanh 

Tịnh 

Liên 

Hoa

Mục

Như

Lai
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，

…

130

Cô hầu 
gái này 
đã sanh 
một đứa 

bé,

chưa 
đến ba 
ngày đã 
biết nói

Đứa 
trẻ này

ngươi 
cuối cùng 
cũng đến 

rồi,...

ta chính là 
bà mẹ đã 
khuất của 

người

sanh tử 
nghiệp duyên 
phải tự mình 
chịu quả báo, 

không mảy 
may trách 

móc
131

Ào!
Ào!

Ào!
Ào!
Ào!

Ào!
Ào!
Ào!

Ào!
Ào!
Ào!

Ào! Tiểu 
thư,

chính là 
nơi đây 

rồi!

131

Ào!
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Ào!
Ào!
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Ào!
Ào!
Ào!

Ào!
Ào!
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nhưng thân 
phận thấp 

hèn, lại thêm 
số mạng 

ngắn ngủi

sau khi 
chết lại đọa 

lạc trong 
đường ác 
chịu khổ 

báo

chỉ có 
thể sống 
đến năm 
13 tuổi

Người 
phải mau 
mau nghĩ 

cáchgiúp ta 
thoát khỏi 
khổ báo 

trong các 
đường ác

A!!!

133

Như nay lời 
nói quả thật 

không dối

Nam

Mô 

Liên 

Hoa

Mục 

Như 

Lai
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Mô 

Liên 

Hoa
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Lai
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Hoa
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Như 

Lai Nam

Mô 

Liên 

Hoa
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Như 

Lai

Nam

Mô 

Liên 

Hoa

Mục 

Như 

Lai

Từ sau
khi biệt 

ly,

ta mãi chịu
khổ trong 
địa ngục u 

ám

nhờ vào 
công đức 

niệm Phật của
người, ta mới 

được thọ 
sanh làm

người

133

Như nay lời 
nói quả thật 

không dối

Nam 

Mô 

Liên 

Hoa 

Mục 

Như 

Lai

Nam 

Mô 

Liên 

Hoa 

Mục 

Như 

Lai

Nam 

Mô 

Liên 

Hoa 

Mục 

Như 

Lai

Nam 

Mô 

Liên 

Hoa 

Mục 

Như 

Lai
Nam 

Mô 

Liên 

Hoa 

Mục 

Như 

Lai

Nam 

Mô 

Liên 

Hoa 

Mục 

Như 

Lai

Từ sau 
khi biệt 

ly,

ta mãi chịu 
khổ trong 
địa ngục u 

ám

nhờ vào 
công đức 

niệm Phật của 
người, ta mới 

được thọ 
sanh làm 

người

                                                                                                                                137               136



nhưng thân 
phận thấp 

hèn, lại thêm 
số mạng 

ngắn ngủi

sau khi 
chết lại đọa 

lạc trong 
đường ác 
chịu khổ 

báo

chỉ có 
thể sống 
đến năm 
13 tuổi

Người 
phải mau 
mau nghĩ 

cáchgiúp ta 
thoát khỏi 
khổ báo 

trong các 
đường ác

A!!!

133

Như nay lời 
nói quả thật 

không dối

Nam

Mô 

Liên 

Hoa

Mục 

Như 

Lai

Nam

Mô 

Liên 

Hoa

Mục 

Như 

Lai

Nam

Mô 

Liên 

Hoa

Mục 

Như 

Lai

Nam

Mô 

Liên 

Hoa

Mục 

Như 

Lai Nam

Mô 

Liên 

Hoa

Mục 

Như 

Lai

Nam

Mô 

Liên 

Hoa

Mục 

Như 

Lai

Từ sau
khi biệt 

ly,

ta mãi chịu
khổ trong 
địa ngục u 

ám

nhờ vào 
công đức 

niệm Phật của
người, ta mới 

được thọ 
sanh làm

người

133

Như nay lời 
nói quả thật 

không dối

Nam 

Mô 

Liên 

Hoa 

Mục 

Như 

Lai

Nam 

Mô 

Liên 

Hoa 

Mục 

Như 

Lai

Nam 

Mô 

Liên 

Hoa 

Mục 

Như 

Lai

Nam 

Mô 

Liên 

Hoa 

Mục 

Như 

Lai
Nam 

Mô 

Liên 

Hoa 

Mục 

Như 

Lai

Nam 

Mô 

Liên 

Hoa 

Mục 

Như 

Lai

Từ sau 
khi biệt 

ly,

ta mãi chịu 
khổ trong 
địa ngục u 

ám

nhờ vào 
công đức 

niệm Phật của 
người, ta mới 

được thọ 
sanh làm 

người

                                                                                                                                137               136



vậy tội 
báo 

trong 
địa ngục

rốt cuộc 
như thế 

nào?

tội khổ 
nơi chốn 
địa ngục

tôi thật 
không 
dám 
nhắc 
đến

cho dù 
đến trăm 
ngàn năm  

cũng
không nói
hết được

sao có
thể được

giải
thoát

tội
nghiệp
của ta

sâu nặng
như vậy

mới bị
đọa vào

trong
đường

ác?

Nếu đã là
mẹ ta thì

phải tự biết
mình đã làm
những tội 
nghiệp gì,

cứu độ
khổ nạn
của ta

Ta vì hai
nghiệp sát
sanh và phỉ

báng mà chiêu
cảm lấy ác

nghiệp

Nếu không
phải nhờ

người tu các
việc lành

mới bị
đọa vào

trong
đường

ác?

Nếu đã là
mẹ ta thì
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việc lành
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Mẹ

ơi

!

Ầm!

Con 
à!

Con nhất
định phải

cứu độ
mẹ!

Mẹ ơi!

，

Mẹ ơi!

Nguyện cho mẹ con vĩnh viễn ra
khỏi chốn địa ngục, sau khi mãn
13 tuổi, không còn các trọng tội

và cũng không bị đọa vào các
đường ác!

，

Mẹ ơi!

Nguyện cho mẹ con vĩnh viễn ra
khỏi chốn địa ngục, sau khi mãn
13 tuổi, không còn các trọng tội

và cũng không bị đọa vào các
đường ác!
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Khiến họ vĩnh viễn ra khỏi chốn
địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, sau

khi những chúng sanh tội khổ như
thế đều đã thành Phật, con mới 

nguyện thành Chánh Giác.

Nguyện
con từ nay

trở đi cho đến
trăm ngàn

vạn ức kiếp
sau

Con nay
đối trước tượng
Đức Thanh Tịnh
Liên Hoa Mục
Như Lai phát

hoằng thệ
nguyện

cứu độ hết
thảy chúng sanh

đang chịu khổ
trong ba đường ác

và trong các địa
ngục ở khắp các

thế giới

Nguyện
con từ nay

trở đi cho đến
trăm ngàn

vạn ức kiếp
sau

Con nay
đối trước tượng
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Liên Hoa Mục
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nguyện

cứu độ hết
thảy chúng sanh

đang chịu khổ
trong ba đường ác

và trong các địa
ngục ở khắp các

thế giới
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Này
Định Tự

Tại
Vương,Vị La Hán

hóa độ
Quang Mục

khi ấy

Mẹ của
Quang Mục,

nay chính
là

Bồ
Tát
Giải

Thoát

Bồ
Tát
Vô
Tận

Ý

nay
chính là

 

 
 

 

 

Quang
Mục!

lòng từ bi
của ngươi quả
thật bao la, có
thể vì mẹ mà

phát ra nguyện
lớn như vậy

Ta xem
thấy mẹ của

ngươi khi mãn
13 tuổi sẽ xả

bỏ thân
này

sau khi
mãn báo
thân này

tái sanh
vào nhà Phạm
Chí sống lâu

trăm tuổi

về sau
thành Phật,
rộng độ hết
thảy chúng

sanh

lại sanh
vào cõi Vô

Ưu, thọ mạng
không thể

�nh kể
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không �n 
nhân quả

vọng ngữ

lưỡng thiệt

tà 
dâm

ác 
khẩu

Trong đời 
sau, nếu 
có người 
không tu 
điều lành, 
chỉ tạo các 

điều ác, 
cho đến 

tạo các tội 
như:

những chúng sanh tạo 
các nghiệp ác này, sau 

khi chết ắt phải đọa 
vào ba đường ác

 

Và Quang
Mục

chính là

BỒ

TÁT

ĐỊA

TẠNG
Bồ Tát Địa

Tạng từ kiếp
lâu xa đến

nay

phát nguyện từ
bi rộng lớn, độ
thoát hết thảy
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144

Nếu có thể chí 
tâm cung kính 

lễ bái khen 
ngợi

đem các thứ 
hương hoa, y 

phục, các món 
trân bảo hoặc 

đồ ăn uống đến 
cúng dường Bồ 

Tát Địa Tạng

Người này trong trăm 
ngàn vạn ức kiếp ở đời 
sau thường ở cõi trời 

hưởng sự vui thù 
thắng vi diệu

Khi nghiệp báo ở cõi 
trời đã hết liền thác 

sanh xuống nhân gian, 
trong trăm ngàn kiếp 

thường làm vị đế 
vương

lại còn có thể nhớ rõ 
nhân quả nghiệp báo
của mình ở các đời 

quá khứ

Nếu gặp 
được thiện 

tri thức 
khuyên

bảo

cho dù 
trong 

khoảng sát 
na phát 

tâm cung 
kính

quy y 
với Bồ 
Tát Địa 
Tạng

các chúng 
sanh tạo 

nghiệp này liền
có thể giải 

thoát khỏi khổ 
báo trong ba 

đường ác

Nếu gặp 
được thiện 
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có thể giải 
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báo trong ba 

đường ác
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146

Bạch Thế
Tôn, xin 
Người 
chớ lo 
lắng

chúng con 
sẽ nương 

vào oai thần 
của Phật

Địa  

Tạng 

Bồ 

Tát 

Bổn 

Nguyện 

Kinh

lưu hành 
rộng rãi bộ 

kinh này nơi 
cõi Diêm 
Phù Đề

đem lại lợi 
ích cho 
chúng 
sanh

Bạch Thế
Tôn!

Sau khi Bồ Tát Định Tự Tại Vương 
bạch Phật xong, liền cung kính chấp 

tay, đảnh lễ Phật mà lui ra

147

Định Tự Tại 
Vương, Bồ Tát 

Địa Tạng có sức 
oai thần không 

thể nghĩ bàn 
như vậy

rộng lợi 
ích chúng 

sanh

Địa 

Tạng 

Bồ 

Tát 

Bổn 

Nguyện 

Kinh

Chư vị 
Bồ Tát các 

ông nên ghi 
nhớ bộ kinh 

này

và lưu 
truyền 

rộng khắp

147
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148

Đối với 
các ông và 
chúng trời 

người trong 
đời vị lai

đều có 
lợi ích 
rất lớn

Ta nay sẽ 
vì các ông 

mà nói

Bồ Tát 
Địa Tạng ở 

trong cõi Ta Bà 
nơi thế giới 
Nam Diêm 

Phù Đề

trong 
đường 

sanh tử,
từ bi cứu 

độ hết thảy 
chúng sanh 

mang tội 
khổ

Bồ Tát Địa Tạng 
từ kiếp lâu xa 

đến nay đã phát 
ra nguyện lớn 

như vậy, tại sao 
đến ngày nay vẫn 

chưa độ hết 
chúng sanh

Ngày nay
Ngài lại tiếp 
tục phát ra 
thệ nguyện 

nữa?

Tứ

Đại

Thiên

Vương

Xin Thế 
Tôn hãy vì 

con mà 
giải nói

Tốt 
lắm!

Bồ Tát Địa Tạng 
từ kiếp lâu xa 

đến nay đã phát 
ra nguyện lớn 

như vậy, tại sao 
đến ngày nay vẫn 

chưa độ hết 
chúng sanh

Ngày nay
Ngài lại tiếp 
tục phát ra 
thệ nguyện 

nữa?

Tứ

Đại

Thiên

Vương

Xin Thế 
Tôn hãy vì 

con mà 
giải nói

Tốt 
lắm!

     152                                                                                                                                 153                                                                                                                                          153          



148

Đối với 
các ông và 
chúng trời 

người trong 
đời vị lai

đều có 
lợi ích 
rất lớn

Ta nay sẽ 
vì các ông 

mà nói

Bồ Tát 
Địa Tạng ở 

trong cõi Ta Bà 
nơi thế giới 
Nam Diêm 

Phù Đề

trong 
đường 

sanh tử,
từ bi cứu 

độ hết thảy 
chúng sanh 

mang tội 
khổ

Bồ Tát Địa Tạng 
từ kiếp lâu xa 

đến nay đã phát 
ra nguyện lớn 

như vậy, tại sao 
đến ngày nay vẫn 

chưa độ hết 
chúng sanh

Ngày nay
Ngài lại tiếp 
tục phát ra 
thệ nguyện 

nữa?

Tứ

Đại

Thiên

Vương

Xin Thế 
Tôn hãy vì 

con mà 
giải nói

Tốt 
lắm!

Bồ Tát Địa Tạng 
từ kiếp lâu xa 

đến nay đã phát 
ra nguyện lớn 

như vậy, tại sao 
đến ngày nay vẫn 

chưa độ hết 
chúng sanh

Ngày nay
Ngài lại tiếp 
tục phát ra 
thệ nguyện 

nữa?

Tứ

Đại

Thiên

Vương

Xin Thế 
Tôn hãy vì 

con mà 
giải nói

Tốt 
lắm!

     152                                                                                                                                 153                                                                                                                                          153          



150

Tất cả 
đều là do lòng 
thương xót của 

Ngài đối với 
chúng sanh chịu
tội khổ nơi thế 

giới này

Ngài xem 
xét thấy trong 
vô lượng kiếp 

về đời sau

Những 
nghiệp nhân tội 
báo của chúng 

sanh vẫn cứ 
liên tiếp không 

dừng

nên Ngài lại 
phát ra nguyện 
lớn để cứu độ 

chúng sanh

151

dùng các 
pháp 

phương 
tiện

Bồ Tát 
Địa Tạng 

từ kiếp lâu 
xa đến 

nay

rộng nói 
hết thảy 

tội khổ của 
chúng 
sanh

cho đến 
nay đại 

nguyện của 
Ngài vẫn 

chưa hoàn 
thành

151
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Nếu gặp phải người tà dâm,
liền giảng cho họ biết, kiếp sau

ắt sẽ phải chịu quả báo sanh
làm loài chim tước, chim bồ câu,

 chim uyên ương

Nếu gặp phải người gian
tham trộm cắp, liền giảng

cho họ biết, kiếp sau ắt phải
chịu quả báo nghèo hèn

Do đó, 
Bồ Tát Địa 

Tạng ở trong 
thế giới Ta Bà 
nơi cõi Diêm 

Phù Đề

hiển bày 
trăm ngàn vạn 
ức pháp môn 

phương �ện, tùy 
cơ giáo hóa cứu 

độ chúng 
sanh

 

Chớ nên
�ếp tục sát
sanh, nếu

không, sẽ phải
chịu quả báo

chết yểu

Nếu gặp người
sát sanh, Bồ Tát
Địa Tạng sẽ nói

với họ:

Do đó, 
Bồ Tát Địa 

Tạng ở trong 
thế giới Ta Bà 
nơi cõi Diêm 

Phù Đề

hiển bày 
trăm ngàn vạn 
ức pháp môn 

phương �ện, tùy 
cơ giáo hóa cứu 

độ chúng 
sanh

 

Chớ nên
�ếp tục sát
sanh, nếu

không, sẽ phải
chịu quả báo

chết yểu

Nếu gặp người
sát sanh, Bồ Tát
Địa Tạng sẽ nói

với họ:
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Nếu gặp phải
người có lòng sân
hận sâu nặng, liền

nói với họ:

chớ nên
hủy báng

nữa,

nếu không
sẽ phải chịu
quả báo hôi
miệng hoặc
phồng môi

chớ nên
sân hận

nữa,

nếu không
đời sau sẽ

phải chịu quả 
báo xấu xí
hoặc nhiều

bệnh

chớ nên
mắng người,

nếu không đời
vị lai sẽ gặp phải
quả báo quyến

thuộc chống
đối nhau

Nếu gặp người
ác khẩu liền nói

cho họ biết:

nói cho cô
biết, cô gái

này đạo đức
có khiếm
khuyết,...

chớ nên
mắng người,

nếu không đời
vị lai sẽ gặp phải
quả báo quyến

thuộc chống
đối nhau

Nếu gặp người
ác khẩu liền nói

cho họ biết:

nói cho cô
biết, cô gái

này đạo đức
có khiếm
khuyết,...
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Nếu gặp
phải người

săn bắn bừa
bãi, liền nói

với họ

Chớ nên
săn bắn

nữa,
nếu không,
tương lai sẽ

phải chịu quả 
báo hoảng sợ

chết ngang

Ăn uống phải có chừng mực,
nếu không, sẽ phải chịu

quả báo đói khát và
bị bệnh yết hầu

Nếu gặp phải
người keo kiệt,
bủn xỉn, liền nói

với họ:

đừng nên
tham lam
keo kiệt

nữa

nếu không,
thì trong đời
sau có cầu
nguyện gì

cũng không
được vừa ý

Nếu gặp phải
người ăn uống
vô độ, liền nói

với họ

Ăn uống phải có chừng mực,
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tối nay 
không 

có cơm 
ăn!

Giết! Á!!!

Nếu gặp phải người
đốt phá núi rừng, liền

nói cho họ biết:Tương lai sẽ chịu
quả báo điên

cuồng tự giết hại
mình

報

 

Nếu gặp kẻ bất
hiếu, liền nói
cho họ biết:

Đùng

Đùng

Đùng

Tương lai sẽ
chịu quả báo
trời tru đất

diệt

QUẢ

BÁO

TRỜI

TRU

ĐẤT

DIỆT

報

 

Nếu gặp kẻ bất
hiếu, liền nói
cho họ biết:

Đùng

Đùng

Đùng
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BÁO
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TRU

ĐẤT

DIỆT
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Nếu gặp phải
người dùng lưới

rập bắt chim,
đánh cá,

liền nói cho họ
biết sẽ phải chịu
quả báo xương

thịt tan nát

Nếu gặp phải
người hủy báng

Tam Bảo,

liền nói cho họ biết 
kiếp sau sẽ phải chịu
quả báo câm ngọng,

điếc tai, mù lòa

Nếu gặp phải người
ngược đãi cha mẹ,

con cái, liền nói cho
họ biết:

chớ nên
như vậy

nữa

nếu không,
tương lai sẽ

phải chịu quả
báo bị đánh

đập!

Nếu gặp phải người
ngược đãi cha mẹ,

con cái, liền nói cho
họ biết:

chớ nên
như vậy

nữa

nếu không,
tương lai sẽ

phải chịu quả
báo bị đánh

đập!
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Nếu gặp kẻ hủy
hoại phạm hạnh

hay phỉ báng
người xuất gia

liền nói cho họ biết,
tương lai sẽ chịu quả
báo vĩnh viễn đọa lạc
vào đường súc sanh

liền nói cho họ
biết tương lai họ 
cũng sẽ chịu quả

báo như vậy

Nếu gặp kẻ
dùng nước sôi,

lửa dữ hay dùng
dao sắc bén làm 

hại người

，

 
 

Nếu gặp
người khinh

mạn Phật
pháp

liền nói cho họ
biết tương lai sẽ

phải chịu quả báo
vĩnh viễn bị đọa

vào trong ba
đường ác

Nếu gặp phải kẻ
hủy hoại đồ vật của

thường trụ

liền nói cho họ biết
tương lai phải chịu quả
báo muôn kiếp chịu khổ

trong địa ngục

，

 
 

Nếu gặp
người khinh

mạn Phật
pháp

liền nói cho họ
biết tương lai sẽ

phải chịu quả báo
vĩnh viễn bị đọa

vào trong ba
đường ác

Nếu gặp phải kẻ
hủy hoại đồ vật của

thường trụ

liền nói cho họ biết
tương lai phải chịu quả
báo muôn kiếp chịu khổ

trong địa ngục
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Nếu gặp kẻ vô cớ 
phá hoại đồ vật 

của người

đừng 
như vậy

nếu không,
sẽ chịu quả 
báo nghèo 

khốn, cầu gì 
cũng không 

được

Nếu gặp phải kẻ 
cống cao, ngã 

mạn

liền nói họ sẽ phải 
chịu quả báo � 

�ện, xấu xa

Phá Giới

Phạm Trai

Cầm
Thú
Đói

Khát

Nếu gặp kẻ phá giới
phạm trai, không tu

phạm hạnh

liền nói cho họ biết,
tương lai sẽ bị đọa vào
đường súc sanh chịu

quả báo đói khát

Phá Giới

Phạm Trai

Cầm
Thú
Đói

Khát

Nếu gặp kẻ phá giới
phạm trai, không tu

phạm hạnh

liền nói cho họ biết,
tương lai sẽ bị đọa vào
đường súc sanh chịu

quả báo đói khát
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Nếu gặp phải 
kẻ tà kiến,

Liền nói cho họ biết, 
không nên đi ngược với 

đạo lý, nếu không sẽ phải 
chịu quả báo đọa vào nơi 

hoang vu đáng sợ

Trên đây 
chỉ trình 
bày sơ 
lược

các nghiệp 
ác do ba nghiệp 
gây ra của chúng 

sanh trong cõi 
Diêm Phù Đề

và các 
quả báo 
tương 

ứng

167

nếu không, sẽ 
phải chịu quả báo 

không lưỡi hay 
nhiều lưỡi

Nếu gặp kẻ 
khiêu khích, 

thị phi, bày kế 
chia cách

đừng 
như vậy

Liền nói:

167

nếu không, sẽ 
phải chịu quả báo 

không lưỡi hay 
nhiều lưỡi

Nếu gặp kẻ 
khiêu khích, 

thị phi, bày kế 
chia cách

đừng 
như vậy

Liền nói:
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Vì thế
các ông hãy 
cố gắng bảo 
hộ cõi nước 

và chúng 
sanh

không nên 
để chúng sanh 

bị các ác nghiệp 
này làm cho 

mê hoặc

Sau khi Tứ Đại 
Thiên Vương nghe 
lời Phật dạy bảo, ai 

nấy đều thương 
cảm mà rơi lệ, cung 

kính chắp tay lễ 
Phật mà lui ra

Quả báo 
nghiệp cảm 
của chúng 
sanh mỗi 
mỗi khác 

nhau

Bồ Tát 
Địa Tạng dùng 

tất cả các 
pháp phương 
�ện để hóa 

độ họ

Những 
chúng sanh 
tạo nghiệp 

ác
sau khi 

thọ hết các 
quả báo 

lại đọa 
vào địa 

ngục

trải qua vô 
lượng kiếp 
vẫn không 
thể nào ra 

khỏi

Quả báo 
nghiệp cảm 
của chúng 
sanh mỗi 
mỗi khác 

nhau

Bồ Tát 
Địa Tạng dùng 

tất cả các 
pháp phương 
�ện để hóa 

độ họ

Những 
chúng sanh 
tạo nghiệp 

ác
sau khi 

thọ hết các 
quả báo 

lại đọa 
vào địa 

ngục

trải qua vô 
lượng kiếp 
vẫn không 
thể nào ra 

khỏi
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Cõi trời Đao Lợi

Nhân giả, 
xin Ngài vì 
trời, rồng, 

bốn bộ 
chúngcùng hết 

thảy chúng 
sanh trong 
hiện tại và 

vị lai

nói bày
hết thảy chỗ 
thọ quả báo 

của tất cả
chúng sanh 

Bồ 

Tát 

Phổ 

Hiền

nơi thế 
giới Ta Bà 

và cõi Nam 
Diêm Phù 

Đề

PHẨM

THỨ

NĂM

DANH

HIỆU

CỦA 

ĐỊA 

NGỤC 

PHẨM

THỨ

NĂM

DANH

HIỆU

CỦA 

ĐỊA 

NGỤC 

                                                                                                                                175               174



Cõi trời Đao Lợi

Nhân giả, 
xin Ngài vì 
trời, rồng, 
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172

cho đến 
các loại tội 
báo và ác 

báo

Nhân giả, 
về phía đông của 

cõi Diêm Phù Đề có 
ngọn núi Thiết Vi, 
ngày đêm tăm tối 
không có ánh sáng 
của mặt trời mặt 

trăng

trong núi 
có một địa 
ngục lớn 

tên làCỰC

VÔ

GIÁN

danh hiệu 
của các 
loại địa 

ngục

và tình 
hình thọ tội 

của các 
chúng sanh 

tạo ác

khiến cho 
chúng sanh 
trong thời 
mạt pháp 

về sau

hiểu rõ 
các quả báo 
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Nhân giả, con nay 
nhờ sức oai thần 
của Phật và oai 

lực của các vị đại 
sĩ mà nói sơ lược 
về danh hiệu của 

các địa ngục

danh hiệu 
của các 
loại địa 

ngục

và tình 
hình thọ tội 

của các 
chúng sanh 

tạo ác

khiến cho 
chúng sanh 
trong thời 
mạt pháp 

về sau

hiểu rõ 
các quả báo 
này mà sanh 

tâm ngăn 
ngừa

Nhân giả, con nay 
nhờ sức oai thần 
của Phật và oai 

lực của các vị đại 
sĩ mà nói sơ lược 
về danh hiệu của 

các địa ngục     176                                                                                                                                 177          



172

cho đến 
các loại tội 
báo và ác 

báo

Nhân giả, 
về phía đông của 

cõi Diêm Phù Đề có 
ngọn núi Thiết Vi, 
ngày đêm tăm tối 
không có ánh sáng 
của mặt trời mặt 

trăng

trong núi 
có một địa 
ngục lớn 

tên làCỰC

VÔ

GIÁN

danh hiệu 
của các 
loại địa 

ngục

và tình 
hình thọ tội 

của các 
chúng sanh 

tạo ác

khiến cho 
chúng sanh 
trong thời 
mạt pháp 

về sau

hiểu rõ 
các quả báo 
này mà sanh 

tâm ngăn 
ngừa

Nhân giả, con nay 
nhờ sức oai thần 
của Phật và oai 

lực của các vị đại 
sĩ mà nói sơ lược 
về danh hiệu của 

các địa ngục

danh hiệu 
của các 
loại địa 

ngục

và tình 
hình thọ tội 

của các 
chúng sanh 

tạo ác

khiến cho 
chúng sanh 
trong thời 
mạt pháp 

về sau

hiểu rõ 
các quả báo 
này mà sanh 

tâm ngăn 
ngừa

Nhân giả, con nay 
nhờ sức oai thần 
của Phật và oai 

lực của các vị đại 
sĩ mà nói sơ lược 
về danh hiệu của 

các địa ngục     176                                                                                                                                 177          



A!!!

A!!!

Bốn phía ngục có thành bằng 
sắt, lửa lớn vây quanh, lửa

từ bốn góc phun ra thiêu đốt
tội nhân

 

Đời trước
giả làm

người xuất
gia, bản

thân không
thọ giới, trì
giới, lại tự
xưng là 
Tỳ kheo

Giả
Hòa

Thượng
hoặc dùng 
dao chặt 

chém thân
thể chúng
sanh, sau 

khi chết đều
bị đọa vào
địa ngục

Trong địa ngục Cực 
Vô Gián đó còn có 
một địa ngục khác 

tên là Đại A Tỳ

A!!!
Ngoài ra còn 
có địa ngục 

tên là Tứ Giác

Trong địa ngục Cực 
Vô Gián đó còn có 
một địa ngục khác 

tên là Đại A Tỳ

A!!!
Ngoài ra còn 
có địa ngục 

tên là Tứ Giác
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vô lượng bánh xe dao từ trên 
không trung chém xuống, khiến 

tội nhân tan xương nát thịt

Đây đều là quả báo của 
việc tuỳ �ện sát sanh 

trong đời quá khứ

，

177

Hừm!!!

Cót
Két!!!

Lại có địa ngục tên là 
Phi Đao. Bốn phía của 

ngục này đều là núi dao

，

177

Hừm!!!

Cót
Két!!!

Lại có địa ngục tên là 
Phi Đao. Bốn phía của 

ngục này đều là núi dao
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178

Hây!!!

Ôi!

Chạy 
mau!

Cứu 
tôi!

Mau 
trốn vào 

trong 
núi!

Lại có địa ngục 
tên là Hỏa Tiễn

những cung tên lửa, giăng kín trời
đất, từ trên không trung phóng 
xuống nhắm vào tội nhân, một

ngày một đêm, muôn lần sống vạn 
lần chết, cầu sống không được,

cầu chết không xong.

Lúc còn sống ngu si, tham lam ham 
muốn, không hiếu thảo với cha mẹ,

không cung kính sư trưởng, không làm 
các việc lành, giết hại hết thảy chúng 
sanh, cho nên phải thọ quả báo này.

Lại có địa ngục 
tên là Hỏa Tiễn

những cung tên lửa, giăng kín trời
đất, từ trên không trung phóng 
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cầu chết không xong.

Lúc còn sống ngu si, tham lam ham 
muốn, không hiếu thảo với cha mẹ,

không cung kính sư trưởng, không làm 
các việc lành, giết hại hết thảy chúng 
sanh, cho nên phải thọ quả báo này.

     182                                                                                                                                 183          



178

Hây!!!

Ôi!

Chạy 
mau!

Cứu 
tôi!

Mau 
trốn vào 

trong 
núi!

Lại có địa ngục 
tên là Hỏa Tiễn

những cung tên lửa, giăng kín trời
đất, từ trên không trung phóng 
xuống nhắm vào tội nhân, một

ngày một đêm, muôn lần sống vạn 
lần chết, cầu sống không được,

cầu chết không xong.

Lúc còn sống ngu si, tham lam ham 
muốn, không hiếu thảo với cha mẹ,

không cung kính sư trưởng, không làm 
các việc lành, giết hại hết thảy chúng 
sanh, cho nên phải thọ quả báo này.

Lại có địa ngục 
tên là Hỏa Tiễn

những cung tên lửa, giăng kín trời
đất, từ trên không trung phóng 
xuống nhắm vào tội nhân, một

ngày một đêm, muôn lần sống vạn 
lần chết, cầu sống không được,

cầu chết không xong.

Lúc còn sống ngu si, tham lam ham 
muốn, không hiếu thảo với cha mẹ,

không cung kính sư trưởng, không làm 
các việc lành, giết hại hết thảy chúng 
sanh, cho nên phải thọ quả báo này.

     182                                                                                                                                 183          



爛Oằng!
Oằng!
Oằng!

Lại có địa ngục tên 
là Giáp Sơn. 

Tội khổ nơi ngục này vô cùng 
phức tạp. Là do chúng sanh từ 
vô lượng kiếp tạo các tội ác mà 

chiêu cảm lấy quả báo

Hai ngọn núi 
trong nháy 

mắt hợp lại, 
nghiền nát 

tội nhân

181

Đùng!
Đùng! Đùng!

Đùng!
Đùng!

Đùng!
Đùng!

Hai ngọn 
núi này 

dường như 
ngày càng 

áp sát nhau
Ôi! Núi 

sắp khép 
lại rồi!

Cứu 
tôi!

181

Đùng!
Đùng! Đùng!

Đùng!
Đùng!

Đùng!
Đùng!

Hai ngọn 
núi này 

dường như 
ngày càng 

áp sát nhau
Ôi! Núi 

sắp khép 
lại rồi!

Cứu 
tôi!
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，

）

Lại có địa ngục tên 
là Thiết Xa

Á!!!

Lôi gân người tội ra làm 
thành dây để kéo chiếc 

xe sắt nóng đỏ rực

có một con quỷ theo 
sau để đánh đập thúc 

giục tội nhân

Lại có địa ngục tên 
là Thông Thương

Nghiệp nhân của địa ngục 
này là do các tội sát sanh, 
đặc biệt là trong lúc chiến 
tranh mặc �nh tàn sát mà 

chiêu cảm lấy quả báo.

Lại có địa ngục tên 
là Thông Thương

Nghiệp nhân của địa ngục 
này là do các tội sát sanh, 
đặc biệt là trong lúc chiến 
tranh mặc �nh tàn sát mà 

chiêu cảm lấy quả báo.
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Oàng!

Oàng!

Oàng!

Uống!

A!

Ngục tốt chẳng nói 
chẳng rằng liền 
đánh chết Ngài

Vì thế Ngài 
được thoát 

khỏi chốn địa 
ngục

Trong chốn địa ngục, chỉ cần có thể phát được 
một niệm tâm lành thì liền có thể được siêu 

thoát. Kẻ đang bị đọa trong địa ngục, ác niệm sâu 
nặng, muốn phát một niệm tâm từ bi hay sám hối 

thật không dễ dàng. Đây chính là phương pháp 
thoát ly khỏi địa ngục.

，

185

Phụ 
lục

Theo chỗ
ghi chép

trong kinh
Phổ Hiền,

Trong đời quá khứ, Đức Phật 
Thích Ca Mâu Ni đã từng đọa 
vào địa ngục này, lúc ấy Ngài 
cùng với những tội nhân khác 

đang kéo xe sắt nóng

A! Xem ra 
người này 

không cách gì 
chịu được khổ 
báo kéo gân  

nữa rồi...

Đại 
nhân

Tôi có thể 
kéo thêm vài 
sợi gân của 

mình để chịu 
khổ báo thay 

cho anh ta 
không?

Thật 
đáng 

thương,...

，
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Lại có địa ngục 
tên là Thiết Ngưu

Kéo đầu lưỡi của tội nhân 
ra rồi cho trâu cày lên đó, 
nghiệp nhân của ngục này 

là do khẩu nghiệp mà 
chiêu cảm lấy quả báo

Lại có địa ngục 
tên là Thiết Y

Tham lam hưởng thụ y 
phục cúng dường của 
�n đồ, sau khi chết bị 

đọa vào ngục này

Trên thân tội nhân 
mặc áo bằng dây sắt 
nóng, toàn thân bị 

đốt cháy khét

Lúc còn sống 
thì đánh đập 

chúng sanh, khi 
xuất gia thì lại 

phá giới

Lại có địa ngục tên 
là Thiêt Sàng.

Tội nhân nằm trên 
giường sắt nóng 

cháy đỏ, da thịt bị 
thiêu nướng. 

Nghiệp nhân của địa 
ngục này phần lớn là 
do tà dâm hay hoang 

dâm vô độ

Lại có địa ngục tên 
là Thiêt Sàng.

Tội nhân nằm trên 
giường sắt nóng 

cháy đỏ, da thịt bị 
thiêu nướng. 

Nghiệp nhân của địa 
ngục này phần lớn là 
do tà dâm hay hoang 

dâm vô độ
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cháy đỏ, da thịt bị 
thiêu nướng. 

Nghiệp nhân của địa 
ngục này phần lớn là 
do tà dâm hay hoang 

dâm vô độ

Lại có địa ngục tên 
là Thiêt Sàng.

Tội nhân nằm trên 
giường sắt nóng 

cháy đỏ, da thịt bị 
thiêu nướng. 
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do tà dâm hay hoang 

dâm vô độ
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Mắng nhiếc, 
hủy báng, đánh 
giết sư trưởng

hoặc là Sa 
môn mà 
hành trì 

không đúng 
giáo pháp, 
không biết 

hổ thẹn

dùng ác pháp chiếm 
đoạt các đồ vật trong 

chùa chiền, sát hại 
quyến thuộc

Người 
tạo những 
tội nghiệp 

này

sau khi 
chết đều 

bị đọa vào 
địa ngục 

này

Lúc còn sống 
không vâng lời 

thầy tổ
trái nghịch 
phản bội

Lại có địa ngục 
tên là Thiên Đao

Lúc còn sống 
không vâng lời 

thầy tổ
trái nghịch 
phản bội

Lại có địa ngục 
tên là Thiên Đao
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Mắng nhiếc, 
hủy báng, đánh 
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Lúc còn sống 
không vâng lời 

thầy tổ
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tên là Thiên Đao
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，

Lại có địa ngục tên 
là Dương Đồng

 

Á!!!

Lúc còn sống tạo
các tội khẩu nghiệp,

ăn uống vô độ

Sau khi chết bị đọa vào
địa ngục này, chịu khổ
báo nước đồng nóng

sôi rót vào miệng

Lại có địa ngục 
tên là Thiết Lư

Sột 

Soạt!

Ya!

Á!!!

Bắt tội nhân cưỡi con 
lừa bằng sắt nóng đỏ 
rực, thân tâm bị đốt 

cháy hừng hực

Á!

Lại có địa ngục 
tên là Thiết Lư

Sột 

Soạt!

Ya!

Á!!!

Bắt tội nhân cưỡi con 
lừa bằng sắt nóng đỏ 
rực, thân tâm bị đốt 

cháy hừng hực

Á!
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，

Lại có địa ngục tên 
là Dương Đồng

 

Á!!!

Lúc còn sống tạo
các tội khẩu nghiệp,

ăn uống vô độ

Sau khi chết bị đọa vào
địa ngục này, chịu khổ
báo nước đồng nóng

sôi rót vào miệng

Lại có địa ngục 
tên là Thiết Lư

Sột 

Soạt!

Ya!

Á!!!

Bắt tội nhân cưỡi con 
lừa bằng sắt nóng đỏ 
rực, thân tâm bị đốt 

cháy hừng hực

Á!

Lại có địa ngục 
tên là Thiết Lư

Sột 

Soạt!

Ya!

Á!!!

Bắt tội nhân cưỡi con 
lừa bằng sắt nóng đỏ 
rực, thân tâm bị đốt 

cháy hừng hực

Á!
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Cứu 
Tôi!

Lại có địa ngục
tên là Bảo Trụ

Mỹ nữ tại
sao đều

biến thành
sắt nóng???

Đây đều là do tà dâm mà
chiêu cảm lấy quả báo! Một
ngày một đêm chín trăm ức

lần sống chết, chịu khổ
không ngừng.

193

Cô gái 
này đẹp 

quá!

193

Cô gái 
này đẹp 

quá!
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Cứu 
Tôi!

Lại có địa ngục
tên là Bảo Trụ

Mỹ nữ tại
sao đều

biến thành
sắt nóng???

Đây đều là do tà dâm mà
chiêu cảm lấy quả báo! Một
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lần sống chết, chịu khổ
không ngừng.

193

Cô gái 
này đẹp 

quá!

193

Cô gái 
này đẹp 

quá!
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Ya!!!

mau
chạy
trốn

Lại có địa ngục tên
là Tỏa Thủ

Lính ngục dùng vũ khí
sắc bén chém vào đầu
tội nhân, chia cắt thân

thể của họ

Lúc còn sống tạo
nghiệp sát sanh, chém
giết chúng sanh, sau
khi chết bị đọa vào 

ngục này

）

Á!!!

Đầu lưỡi của tội
nhân bị kéo ra rồi 

cày bừa lên đó

Lại có địa ngục
tên là Canh Thiệt

Lại có địa ngục
tên là Lưu Hỏa

Bốn phía ngục này
đều là lửa lớn, quỷ
tốt ở khắp nơi truy

đuổi tội nhân

）

Á!!!

Đầu lưỡi của tội
nhân bị kéo ra rồi 

cày bừa lên đó

Lại có địa ngục
tên là Canh Thiệt

Lại có địa ngục
tên là Lưu Hỏa

Bốn phía ngục này
đều là lửa lớn, quỷ
tốt ở khắp nơi truy

đuổi tội nhân
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Ya!!!

mau
chạy
trốn
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Á!!!
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Bốn phía ngục này
đều là lửa lớn, quỷ
tốt ở khắp nơi truy

đuổi tội nhân
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Ồ!

Á!!!

Lại có địa ngục 
tên là Đạm Nhãn

Lúc còn sống ham thích 
rượu thịt, sau khi chết 

bị đọa vào ngục này

Á!
Á!
Á!

Chân của 
tôi bị đốt 
cháy rồi, 
đau quá!

Lại có địa ngục tên 
là Thiêu Cước

Lúc còn sống thường 
dùng lửa thiêu đốt 

tội nhân

Tà dâm, phá 
giới, đều phải 

chịu tội báo này

Á!
Á!
Á!

Chân của 
tôi bị đốt 
cháy rồi, 
đau quá!

Lại có địa ngục tên 
là Thiêu Cước

Lúc còn sống thường 
dùng lửa thiêu đốt 

tội nhân

Tà dâm, phá 
giới, đều phải 

chịu tội báo này
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Ồ!

Á!!!

Lại có địa ngục 
tên là Đạm Nhãn
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Rẹt!

Á!!!

Ôi!

A!!!

，

199

Lại có địa ngục 
tên là Thiết Hoàn

cũng vì ăn uống 
vô độ mà chiêu 
cảm lấy quả báo

Lại có địa ngục 
tên là Thiết Thù

Lính ngục đem thân thể 
của tội nhân phân chia ra 

nhiều đoạn, đau đớn 
không kể xiết

Bịa đặt sinh 
chuyện, gây ra 
những chuyện 

thị phi, hủy 
báng người 

lành

ca ngợi kẻ 
ác, sau khi 
chết bị đọa 

vào ngục này

，

199

Lại có địa ngục 
tên là Thiết Hoàn

cũng vì ăn uống 
vô độ mà chiêu 
cảm lấy quả báo
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những chuyện 

thị phi, hủy 
báng người 

lành

ca ngợi kẻ 
ác, sau khi 
chết bị đọa 

vào ngục này
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Rẹt!

Á!!!

Ôi!

A!!!

，

199

Lại có địa ngục 
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罪
人
在
此
互
相
殘

殺
，
甚
至
自
殘
，

200

Bồ
Tát
Phổ
Hiền

Nhân giả, 
trong núi Thiết 
Vi, những địa 
ngục như trên 
nhiều vô lượng 

vô biên

Ném!

A!!!

Cứu 
Tôi!

Lại có địa ngục tên 
là Đa Sân Lại có địa ngục 

tên là Tránh Luận

Phụp!

Vì tham lam mà không 
được nên khởi tâm sân 

hận, tranh chấp, ganh tị, 
do nghiệp nhân sân hận 
chiêu cảm lấy quả báo

Tội nhân ở trong đây tàn sát 
lẫn nhau, thậm chí tự giết 
mình, khổ không kể xiết

Lại có địa ngục tên 
là Đa Sân Lại có địa ngục 

tên là Tránh Luận

Phụp!

Vì tham lam mà không 
được nên khởi tâm sân 

hận, tranh chấp, ganh tị, 
do nghiệp nhân sân hận 
chiêu cảm lấy quả báo

Tội nhân ở trong đây tàn sát 
lẫn nhau, thậm chí tự giết 
mình, khổ không kể xiết
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罪
人
在
此
互
相
殘

殺
，
甚
至
自
殘
，

200

Bồ
Tát
Phổ
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Nhân giả, 
trong núi Thiết 
Vi, những địa 
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nhiều vô lượng 
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Ném!

A!!!

Cứu 
Tôi!

Lại có địa ngục tên 
là Đa Sân Lại có địa ngục 

tên là Tránh Luận

Phụp!
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Lại có địa ngục tên 
là Đa Sân Lại có địa ngục 

tên là Tránh Luận

Phụp!

Vì tham lam mà không 
được nên khởi tâm sân 

hận, tranh chấp, ganh tị, 
do nghiệp nhân sân hận 
chiêu cảm lấy quả báo

Tội nhân ở trong đây tàn sát 
lẫn nhau, thậm chí tự giết 
mình, khổ không kể xiết
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，

202

Á!!!
U! U!

Hừm!

Sau đó lại đem tội 
nhân ném vào trong 

một cái chảo sắt nóng 
đỏ, đau khổ cùng tận, 

gọi là Bất Đoạn

Ôm cái tâm sân 
hận, tà ác, sau khi 

chết bị đọa vào 
ngục này

ĐỊA

NGỤC

KIẾU

OÁN

Khổ
quá! 

Đau 
quá!

Á!!!

Ôi!

Tội nhân bị ném vào 
trong chảo dầu sôi sùng 

sục, chịu đựng sự giày vò

ĐỊA

NGỤC

KIẾU

OÁN

Khổ
quá! 

Đau 
quá!

Á!!!

Ôi!

Tội nhân bị ném vào 
trong chảo dầu sôi sùng 

sục, chịu đựng sự giày vò
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，

202

Á!!!
U! U!

Hừm!

Sau đó lại đem tội 
nhân ném vào trong 

một cái chảo sắt nóng 
đỏ, đau khổ cùng tận, 

gọi là Bất Đoạn

Ôm cái tâm sân 
hận, tà ác, sau khi 
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Á!!!
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sục, chịu đựng sự giày vò
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Lại có địa ngục tên 
là Đồng Tỏa. Khổ 

báo trong địa ngục 
này vô cùng vô tận. 

Hô!!!

Chạy 
mau!

Cái khóa 
đồng 

trên đầu 
quá 

nặng

phải 
bước từng 

bước

Một ngày một 
đêm phải trải qua 
chín vạn lần chịu 

hình khổ

Lại có địa ngục tên là Bạt 
Thiệt. Nghiệp nhân của 

ngục này là do tạo các tội 
khẩu nghiệp.

Lại có địa ngục tên là 
Phẩn Niếu. Nghiệp nhân 
của ngục này là do các 
tội khẩu nghiệp như: 
vọng ngữ, ác khẩu, 
lưỡng thiệt, ỷ ngữ

Đem phân và 
nước �ểu nấu sôi 
lên rồi vùi đầu tội 
nhân vào đó để 

chịu khổ báo

Người phá trai phạm 
giới (phá giới Bát Quan 

Trai), tương lai sẽ bị 
đọa vào ngục này

Lại có địa ngục tên là Bạt 
Thiệt. Nghiệp nhân của 

ngục này là do tạo các tội 
khẩu nghiệp.

Lại có địa ngục tên là 
Phẩn Niếu. Nghiệp nhân 
của ngục này là do các 
tội khẩu nghiệp như: 
vọng ngữ, ác khẩu, 
lưỡng thiệt, ỷ ngữ

Đem phân và 
nước �ểu nấu sôi 
lên rồi vùi đầu tội 
nhân vào đó để 

chịu khổ báo

Người phá trai phạm 
giới (phá giới Bát Quan 

Trai), tương lai sẽ bị 
đọa vào ngục này
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Lại có địa ngục tên 
là Đồng Tỏa. Khổ 

báo trong địa ngục 
này vô cùng vô tận. 

Hô!!!

Chạy 
mau!

Cái khóa 
đồng 

trên đầu 
quá 

nặng

phải 
bước từng 

bước

Một ngày một 
đêm phải trải qua 
chín vạn lần chịu 

hình khổ

Lại có địa ngục tên là Bạt 
Thiệt. Nghiệp nhân của 

ngục này là do tạo các tội 
khẩu nghiệp.

Lại có địa ngục tên là 
Phẩn Niếu. Nghiệp nhân 
của ngục này là do các 
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206

Hừm!

Á!!!

Nghiệp nhân của địa ngục này  là do 
ngu si, giải sai lời Phật dạy khi truyền 

bá Phật pháp, đem tà pháp nói 
thành chánh pháp, đem chánh pháp 

giảng thành tà pháp

Ngoài ra do khinh 
thường giới luật, không 

biết sám hối nên đọa 
vào địa ngục này

207

Pặc!

Ôi!

Hừm!

Sục!
Sục!

Chạy 
mau!

rớt xuống 
coi như 
xong...

Phía 
dưới là 

bùn nóng 
sôi sùng 

sục
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Hú!!!

Lại có địa ngục tên là Hỏa Cẩu. 
Lính ngục đem tội nhân dìm trong 
biển lửa, sau khi nấu chín, những 
con chó lửa liền đến tranh giành 

thân thể tội nhân.

 Người nuôi tằm nấu 
tằm lấy tơ rồi dệt 

thành lụa, sát hại vô số 
chúng sanh, sau khi 
chết họ bị đọa vào 

ngục này.

Lại có địa ngục tên là 
Hỏa Tượng Ầm!

Những hỏa tượng 
này đều do tánh 

thức của tội nhân 
biến hóa ra

Lúc còn sống say sưa cuồng 
loạn, tạo các tội sát sanh,

trộm cắp, tà dâm, vọng ngữ,
nguy hại chúng sanh, sau khi 

chết bị đọa vào ngục này

Lại có địa ngục tên là 
Hỏa Tượng Ầm!

Những hỏa tượng 
này đều do tánh 

thức của tội nhân 
biến hóa ra

Lúc còn sống say sưa cuồng 
loạn, tạo các tội sát sanh,

trộm cắp, tà dâm, vọng ngữ,
nguy hại chúng sanh, sau khi 

chết bị đọa vào ngục này
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Địa 

Ngục

Hỏa 

Ưng

Địa 

Ngục

Hỏa 

Lương

Địa 

Ngục

Hỏa 

Sàng

Cũng giống địa 
ngục Thiết Sàng, 

nhận quả báo của 
tội nghiệp tà dâm

Giống như địa 
ngục Bảo Trụ, 

khiến tội nhân ôm 
cột đồng nóng 

cháy đỏ

Tương đồng với 
địa ngục Đạm 

Huyết, chim lửa 
mổ mắt và thân 
thể của tội nhân

Lại có địa ngục tên 
là Hỏa Ngưu

Lại có địa ngục tên 
là Hỏa Mã. 

Tội nhân ở trong đây 
chịu sự tấn công, 

truy đuổi của các loài 
hỏa thú.

Á! Lại có địa ngục 
tên là Hỏa Sơn, 
địa ngục Hỏa 

ThạchCũng giống địa ngục
Giáp Sơn, các ngọn núi 

khép lại với nhau,
nghiền nát tội nhân

Lại có địa ngục tên 
là Hỏa Ngưu

Lại có địa ngục tên 
là Hỏa Mã. 
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địa ngục Hỏa 

ThạchCũng giống địa ngục
Giáp Sơn, các ngọn núi 

khép lại với nhau,
nghiền nát tội nhân
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Lại có địa ngục tên là 
Bác Bì. Đây là quả báo 
của nghiệp sát sanh.

Lúc còn sống lột da xẻ thịt 
sát hại chúng sanh, sau 

khi chết chiêu cảm lấy quả 
báo tương đồng.

213

Lại có địa ngục tên là Cứ Nha. Lính ngục 
dùng dây thừng đen cột trói tội nhân, 
rồi lại dùng lưỡi cưa cưa đứt hàm răng 

và thân thể của tội nhân.

Đây đều là do khẩu 
nghiệp mà chiêu cảm 

lấy quả báo.

213

Lại có địa ngục tên là Cứ Nha. Lính ngục 
dùng dây thừng đen cột trói tội nhân, 
rồi lại dùng lưỡi cưa cưa đứt hàm răng 

và thân thể của tội nhân.

Đây đều là do khẩu 
nghiệp mà chiêu cảm 

lấy quả báo.
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。

Lại có địa ngục Thiêu Thủ, địa ngục 
Thiêu Cước. Nghiệp nhân là do lúc 
còn sống giam hãm giết hại chúng 
sanh, chặt đứt tay chân, rồi hầm 

nấu, thiêu đốt chúng sanh.

Sau khi chết chiêu 
cảm lấy quả báo 

tương đồng.

Lại có địa ngục tên là Ẩm Huyết. 
Nghiệp nhân của ngục này là do 

trộm cắp, tà hạnh, vọng ngữ. Nơi 
chốn chùa chiền hoặc gần tự viện 

tạo các nghiệp ác.

Các loại trùng độc sà vào thân 
người tội, hút cạn khô máu, gân 

cốt, xương tủy của tội nhân.

Biển máu ô uế, dơ bẩn, nhưng 
tội nhân lại tranh nhau mà 

uống máu trong biển đó, thậm 
chí có kẻ lại tự uống máu 

huyết của chính mình.

Lại có địa ngục tên là Ẩm Huyết. 
Nghiệp nhân của ngục này là do 

trộm cắp, tà hạnh, vọng ngữ. Nơi 
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cốt, xương tủy của tội nhân.

Biển máu ô uế, dơ bẩn, nhưng 
tội nhân lại tranh nhau mà 

uống máu trong biển đó, thậm 
chí có kẻ lại tự uống máu 

huyết của chính mình.
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Thịt quay
hôm nay

thơm quá...

Lại có địa ngục Đảo Thích. Lính 
ngục mang tội nhân cắm trên mũi 
dao nhọn, nghiệp nhân của ngục 

này là do tội phản bội.

Phản bội cha mẹ, thầy tổ, 
bạn bè, tổ quốc, nhân 

dân, tương lai sẽ bị đọa 
vào ngục này.

Lại có địa ngục Đảo Thích. Lính 
ngục mang tội nhân cắm trên mũi 
dao nhọn, nghiệp nhân của ngục 

này là do tội phản bội.

Phản bội cha mẹ, thầy tổ, 
bạn bè, tổ quốc, nhân 

dân, tương lai sẽ bị đọa 
vào ngục này.
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Ôi!

Cót
Két

Lúc còn sống nướng quay
chúng sanh, sau khi chết 

bị đọa vào ngục này.

Lại có địa ngục tên là Hỏa Ốc, 
địa ngục Thiết Ốc. Tội nhân bị 
đuổi chạy vào trong nhà lửa, 

chịu quả báo hầm nướng.

219

Á!

219

Á!
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Nhân
giả! Trong

địa ngục
này,

còn có
vô số địa
ngục lớn

nhỏ, tên gọi
không đồng

nhau

Đây đều
là những

chúng sanh
tạo ác nơi cõi

Nam Diêm
Phù Đề

Do ác
nghiệp mà
chiêu cảm

lấy quả 
báo!

Lại có địa ngục Hỏa Lang. Nghiệp 
nhân chủ yếu là do tham lam, lòng 
dạ ác độc, không từ thủ đoạn, sau 

khi chết bị đọa vào ngục này.

Tội nhân khi đến địa ngục 
này thân liền biến thành sói, 
bị lửa dữ thiêu đốt, hoặc tự 

tàn sát lẫn nhau.

Lại có địa ngục Hỏa Lang. Nghiệp 
nhân chủ yếu là do tham lam, lòng 
dạ ác độc, không từ thủ đoạn, sau 

khi chết bị đọa vào ngục này.

Tội nhân khi đến địa ngục 
này thân liền biến thành sói, 
bị lửa dữ thiêu đốt, hoặc tự 

tàn sát lẫn nhau.
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Tội nhân khi đến địa ngục 
này thân liền biến thành sói, 
bị lửa dữ thiêu đốt, hoặc tự 

tàn sát lẫn nhau.

Lại có địa ngục Hỏa Lang. Nghiệp 
nhân chủ yếu là do tham lam, lòng 
dạ ác độc, không từ thủ đoạn, sau 

khi chết bị đọa vào ngục này.

Tội nhân khi đến địa ngục 
này thân liền biến thành sói, 
bị lửa dữ thiêu đốt, hoặc tự 

tàn sát lẫn nhau.
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Trời
Người

Tu La

Ngạ 
Quỷ Địa 

Ngục

Súc 
Sanh

Cho nên 
chúng sanh 

chớ xem 
thường 

những tội ác 
nhỏ

cho là 
không có 
tội lỗi gì

Chí thân như cha 
với con, sau khi chết 

mỗi người tự phải 
chịu quả báo của 

riêng mình.

Quả báo sau 
khi chết, không 
một mảy may 

sai biệt.

Dù cho gặp nhau 
cũng không cách gì 
chịu khổ thay nhau.

 

 

Những
nghiệp lực

này vô
cùng to
lớn, cao
như núi

Tu Di, sâu
dường
biển cả,

có thể gây
trở ngại
cho con

đường tu
hành

chứng đắc
Thánh

quả của
chúng 
sanh.

 

 

Những
nghiệp lực
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chúng 
sanh.
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Sau khi 
nghe được 
lời của Tôn

giả nói

Nhân 
giả,

Việc tội 
báo trong 
địa ngục 
như sau:

Có thể phát 
tâm quy y Tam 
Bảo, �êu trừ 
tội báo trong 
ba đường ác

Ba 

Đường 

Ác
Hoặc có địa ngục, 

kéo lưỡi tội nhân rồi 
cho trâu cày lên đó

Tôi nay
nương nhờ oai 
thần của Phật, 

lược nói tội báo 
nơi chốn địa 

ngục

Xin Nhân 
giả hãy lắng 

nghe.

Con từ kiếp 
lâu xa về 

trước đã biết 
rõ tội báo 
trong ba 
đường ác

Xin Tôn giả 
hãy nói rõ 
thêm lần 

nữa.

Có thể 
khiến cho 
hết thảy 

chúng sanh 
tạo áctrong 

đời mạt 
pháp về 

sau

Tôi nay
nương nhờ oai 
thần của Phật, 

lược nói tội báo 
nơi chốn địa 

ngục

Xin Nhân 
giả hãy lắng 

nghe.

Con từ kiếp 
lâu xa về 

trước đã biết 
rõ tội báo 
trong ba 
đường ác

Xin Tôn giả 
hãy nói rõ 
thêm lần 

nữa.

Có thể 
khiến cho 
hết thảy 

chúng sanh 
tạo áctrong 

đời mạt 
pháp về 

sau
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nghe được 
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226

Hoặc có địa 
ngục, dùng 
vạc dầu lớn 
sôi sùng sục, 

hầm nấu 
người tội.

Hoặc có 
địa ngục, bắt 
tội nhân ôm 

cột đồng 
cháy đỏ.

Hoặc có địa ngục 
moi tim người 

tội ném cho quỷ 
Dạ Xoa ăn.

Hoặc có địa ngục 
moi tim người 

tội ném cho quỷ 
Dạ Xoa ăn.

     230                                                                                                                                 231          



226

Hoặc có địa 
ngục, dùng 
vạc dầu lớn 
sôi sùng sục, 

hầm nấu 
người tội.

Hoặc có 
địa ngục, bắt 
tội nhân ôm 

cột đồng 
cháy đỏ.

Hoặc có địa ngục 
moi tim người 

tội ném cho quỷ 
Dạ Xoa ăn.

Hoặc có địa ngục 
moi tim người 

tội ném cho quỷ 
Dạ Xoa ăn.

     230                                                                                                                                 231          



228

Hoặc có địa ngục, lấy 
phân giải rưới lên thân 

người tội.

Hoặc có địa ngục, 
lấy dao gai chông 

sắt phóng vào thân 
người tội.

Đây là quả báo 
của việc săn bắn.

Hoặc có địa ngục, phía 
trong là một biển lửa, 

thiêu sống tội nhân 
đến chết. 

Hoặc có địa 
ngục, toàn là 

băng giá, đông 
cứng tội nhân.

Một cơn gió thổi qua, 
tội nhân sống lại và �ếp 
tục chịu khổ báo không 

lúc nào ngừng nghỉ.

Hoặc có địa ngục, phía 
trong là một biển lửa, 

thiêu sống tội nhân 
đến chết. 

Hoặc có địa 
ngục, toàn là 

băng giá, đông 
cứng tội nhân.

Một cơn gió thổi qua, 
tội nhân sống lại và �ếp 
tục chịu khổ báo không 

lúc nào ngừng nghỉ.
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Ôi!
Lại có địa ngục lấy 
lửa dữ đốt chân 

người tội.

Hoặc có địa ngục, 
rắn độc phun lửa 
dữ, quấn lấy thân 

người tội.

231

Hoặc có địa ngục đem 
người tội cắm vào trên 

rừng giáo gươm sắc 

Hoặc có địa ngục, 
làm cho va đập 

khiến ngũ tạng của 
tội nhân dập nát.

Lúc còn sống ưa thích 
ngược đãi động vật, chiêu 

cảm lấy quả báo này.

231

Hoặc có địa ngục đem 
người tội cắm vào trên 

rừng giáo gươm sắc 

Hoặc có địa ngục, 
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khiến ngũ tạng của 
tội nhân dập nát.

Lúc còn sống ưa thích 
ngược đãi động vật, chiêu 

cảm lấy quả báo này.
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Nhân giả, 
những tội 

báo như thế 
này, ở trong 

mỗi địa 
ngục

đều có trăm 
ngàn thứ khí 
cụ làm bằng 
đồng, sắt, 

đá, lửa.

Hoặc có địa ngục, chó sắt 
lao vào cắn xé thân thể,

moi �m người tội.

Hoặc hóa làm lừa lửa 
chịu quả báo lửa lớn 

thiêu đốt.

Hoặc có địa ngục, cho 
tội nhân cưỡi trên lừa 

lửa, thiêu đốt toàn 
thân cháy đỏ.

Hoặc có địa ngục, chó sắt 
lao vào cắn xé thân thể,

moi �m người tội.

Hoặc hóa làm lừa lửa 
chịu quả báo lửa lớn 

thiêu đốt.

Hoặc có địa ngục, cho 
tội nhân cưỡi trên lừa 

lửa, thiêu đốt toàn 
thân cháy đỏ.
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Nhân giả, 
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Hoặc có địa ngục, chó sắt 
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tội nhân cưỡi trên lừa 
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thân cháy đỏ.
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Trong mỗi 
mỗi địa ngục, 

lại có trăm 
ngàn sự 

thống khổ

Huống chi là 
trong vô số địa 

ngục, thống 
khổ không thể 

đếm kể.

Bốn loại 
khí cụ 

này

Chính là 
ác nghiệp của 

chúng sanh 
chiêu cảm lấy 

báo khổ

Nếu nói 
rộng ra các 
tội báo nơi 

chốn địa 
ngục

Bốn loại 
khí cụ 

này

Chính là 
ác nghiệp của 

chúng sanh 
chiêu cảm lấy 

báo khổ

Nếu nói 
rộng ra các 
tội báo nơi 

chốn địa 
ngục

                                                                                                                                239               238



234

Trong mỗi 
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e rằng 
đến suốt một 

kiếp cũng 
không nói hết 

được

Nếu
muốn nói

rõ ra

237

Con nay 
nguyện nhờ 
sức oai thần 

của Phật

Và do Nhân 
giả hỏi mà chỉ 
trình bày sơ 

lược.

237

Con nay 
nguyện nhờ 
sức oai thần 

của Phật

Và do Nhân 
giả hỏi mà chỉ 
trình bày sơ 

lược.
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Lúc bấy giờ, toàn thân 
của Đức Phật phóng ra 
vầng hào quang sáng chiếu khắp trăm 

nghìn vô lượng thế 
giới chư Phật.

Và phát ra 
�ếng nói lớn,

239

PHẨM

THỨ

SÁU

NHƯ

LAI

KHEN

NGỢI

239

PHẨM

THỨ

SÁU

NHƯ

LAI

KHEN

NGỢI
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Lúc bấy giờ, toàn thân 
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Nơi thế giới mười 
phương hiện ra sức từ 
bi oai thần không thể 

nghĩ bàn

Cứu độ hết thảy 
tội khổ của 
chúng sanh

Khắp bảo đến hết thảy 
Bồ Tát, trời, rồng, quỷ 

thân, nhân với phi nhân 
trong các cõi Phật

Các ông hôm nay lóng 
nghe, ta khen ngợi Đại 

Bồ Tát Địa Tạng

Khắp bảo đến hết thảy 
Bồ Tát, trời, rồng, quỷ 

thân, nhân với phi nhân 
trong các cõi Phật

Các ông hôm nay lóng 
nghe, ta khen ngợi Đại 

Bồ Tát Địa Tạng
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Nơi thế giới mười 
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Hôm nay 
nhìn thấy đức 
Thế Tôn khen 
ngợi Bồ Tát 
Địa Tạng có 
đức đại oai 
thần không 

thể nghĩ bàn

Xin nguyện 
Thế Tôn vì hết 

thảy chúng 
sanh trong 

đời mạt pháp 
về sau

243

Sau khi ta diệt độ, hàng Bồ Tát, 
trời rồng, quỷ thần các ông nên 

dùng các pháp phương tiện hộ trì
quyển kinh Địa Tạng này, khiến 

cho hết thảy chúng sanh đều 
chứng đắc Niết Bàn an lạc.
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244

NAM

MÔ

ĐỊA

TẠNG 

BỒ

TÁT

MA

HA

TÁT

Trong đời 
sau, nếu có kẻ 

thiện nam, 
người thiện nữ 
nghe đến danh 
hiệu của Bồ Tát 

Địa Tạng

Người 
này có thể 

qua khỏi tội 
khổ trong ba 

mươi kiếp

hoặc chắp 
tay, hoặc ngợi 

khen, hoặc 
đảnh lễ, hoặc 
quyến luyến 
ngưỡng mộ

Bồ
Tát 
Phổ

Quảng

Tuyên nói về 
lợi ích của Bồ 

Tát Địa Tạng đối 
với các việc 

nhân quả của 
hàng trời người

Đại 
chúng 

hãy lóng 
nghe

Khiến cho 
hết thảy 

chúng thiên 
long, quỷ 
thần và 

chúng sanh 
ở đời sau

đều lãnh 
thọ vâng 
theo lời 
Phật dạy

Ta nay sẽ vì
các ông lược nói
những sự phước 

đức làm lợi ích cho 
chúng sanh của Bồ 

Tát Địa Tạng

Bồ
Tát 
Phổ

Quảng

Tuyên nói về 
lợi ích của Bồ 
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ở đời sau
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Ta nay sẽ vì
các ông lược nói
những sự phước 

đức làm lợi ích cho 
chúng sanh của Bồ 

Tát Địa Tạng
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BỒ

TÁT

MA

HA

TÁT
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chúng sanh 
ở đời sau

đều lãnh 
thọ vâng 
theo lời 
Phật dạy

Ta nay sẽ vì
các ông lược nói
những sự phước 
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Nếu ngày kia 
phước trời đã hết, 

liền sanh xuống 
nhân gian

làm vị quốc 
vương, hưởng 
nhiều phước 

báu

Nếu có người 
nữ chán ghét 

thân gái

Thành tâm cúng dường trước 
tượng vẽ hay tượng bằng bùn 

đất, vàng bạc, đồng sắt của 
Bồ Tát Địa Tạng

Mỗi ngày 
khẩn thiết chí 
thành không 

thối tâm

247

Phổ 
Quảng, nếu 

có người 
thiện nam, 

kẻ thiện 
nữ,

hoặc 
họa vẽ hình 

tượng Bồ 
Tát Địa 
Tạng

hoặc dùng 
đất đá bùn sình, 
vàng bạc đồng 
sắt, đắp khắc 

hình tượng Bồ 
Tát Địa Tạng, 

chiêm ngưỡng 
lễ lạy 

Người này 
sẽ có thể trăm 

lần vãng sanh về 
cõi trời Ba Mươi 

Ba, vĩnh viễn 
không đọa vào 

đường ác

247
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có người 
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Người này 
sẽ có thể trăm 

lần vãng sanh về 
cõi trời Ba Mươi 

Ba, vĩnh viễn 
không đọa vào 

đường ác
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Nếu ngày kia 
phước trời đã hết, 
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248

huống chi 
lại làm 

thân gái?

trừ khi đó 
là do người 

ấy phát 
nguyện

muốn 
làm thân 
người nữ 

để rộng độ 
chúng 
sanh

Nếu không, 
người này sẽ 

nhờ vào phước 
đức lợi ích 

cúng dường Bồ 
Tát Địa Tạng

trải qua 
trăm ngàn vạn 

kiếp, không còn 
tái sinh làm 

thân người nữ 
lại nữa

Thường dùng hương hoa, 
đồ ăn uống, y phục, lụa là, 

tràng phan, bảo cái, các 
món trân bảo cúng dường 

Bồ Tát Địa Tạng

Người nữ 
này khi 

mãn báo 
thân hiện 

tại

trăm ngàn 
vạn kiếp sau 
không sanh 

vào trong cõi 
có người nữ

Thường dùng hương hoa, 
đồ ăn uống, y phục, lụa là, 

tràng phan, bảo cái, các 
món trân bảo cúng dường 

Bồ Tát Địa Tạng

Người nữ 
này khi 

mãn báo 
thân hiện 

tại

trăm ngàn 
vạn kiếp sau 
không sanh 

vào trong cõi 
có người nữ
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Người này nếu không 
chán ghét thân gái, liền 

có thể ở trong trăm 
ngàn vạn kiếp

thường sanh làm 
vương nữ, vương 
phi hoặc con gái 
của thừa tướng, 

trưởng giả

Tướng mạo tròn đầy, đây 
đều là do phước báo của việc 

chí thành chiêm ngưỡng lễ 
lạy Bồ Tát Địa Tạng.

Phổ Quảng! Nếu có người nữ, 
chán thân xấu xí và nhiều bệnh 
tật. Nếu có thể đối trước tượng 
của Bồ Tát Địa Tạng chí thành 

chiêm ngưỡng, đảnh lễ

chỉ trong 
khoảng một 

bữa ăn
Người này liền có thể 
trong ngàn vạn kiếp, 

thường thọ sanh thành 
người có tướng mạo 
tròn đầy đoan chánh

Phổ Quảng! Nếu có người nữ, 
chán thân xấu xí và nhiều bệnh 
tật. Nếu có thể đối trước tượng 
của Bồ Tát Địa Tạng chí thành 

chiêm ngưỡng, đảnh lễ

chỉ trong 
khoảng một 

bữa ăn
Người này liền có thể 
trong ngàn vạn kiếp, 

thường thọ sanh thành 
người có tướng mạo 
tròn đầy đoan chánh
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có thể ở trong trăm 
ngàn vạn kiếp

thường sanh làm 
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252

thường 
được quỷ 
thần ngày 
đêm theo 

hộ vệ

đến việc 
ác họ còn 

không 
nghe đến

huống chi 
là tự mình 

làm các việc 
ác và nhận 
tai vạ bất 

ngờ

 Phổ 
Quảng! 
Trong 
đời vị 

lai

Nếu có 
người ác và 
ác thần, ác 

quỷ

nhìn thấy 
có kẻ thiện 
nam, người 

thiện nữ cung 
kính cúng 

dường
253

Phổ 
Quảng! Nếu 
có kẻ thiện 
nam, người 

thiện nữ
có thể 

đứng trước 
tượng Bồ 

Tát

dùng các 
món kỹ 

nhạc và ca 
tụng khen 

ngợi

 dùng 
hương 

hoa cúng 
dường

còn 
khuyên bảo 
đại chúng 
kính tin, lễ 
lạy, cúng 
dường

Những 
người này 
trong đời 
hiện tại 
hay vị 

lai

253

Phổ 
Quảng! Nếu 
có kẻ thiện 
nam, người 

thiện nữ
có thể 
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dùng các 
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tụng khen 
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khuyên bảo 
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kính tin, lễ 
lạy, cúng 
dường

Những 
người này 
trong đời 
hiện tại 
hay vị 

lai
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254

hoặc  
khuyên 

người khác 
hủy báng

không kể 
là một hay 

nhiều người 
cùng khinh 

chê cười 
nhạo

Những 
người này 

trải qua 
trong nhiều 

kiếp

thậm chí 
chỉ trong một 

niệm sanh 
khởi tâm phỉ 
báng người 

khác

Trong 
khoảng thời 

gian một 
ngàn Đức 

Phật ra đời và 
diệt độ

255

ca ngợi, 
chiêm ngưỡng, 

đảnh lễ hình 
tượng Bồ Tát 

Địa Tạng

Nếu bọn họ sanh tâm 
cười cợt, hủy báng, nói 
rằng việc này không có 

lợi ích gì

hoặc 
nhe răng 
ra cười

hoặc chế 
nhạo sau 

lưng
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hoặc chế 
nhạo sau 

lưng
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254

hoặc  
khuyên 

người khác 
hủy báng

không kể 
là một hay 

nhiều người 
cùng khinh 

chê cười 
nhạo

Những 
người này 

trải qua 
trong nhiều 

kiếp

thậm chí 
chỉ trong một 

niệm sanh 
khởi tâm phỉ 
báng người 

khác

Trong 
khoảng thời 

gian một 
ngàn Đức 

Phật ra đời và 
diệt độ
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受
完
地
獄
罪，

256

Trải qua ngàn 
kiếp lại làm thân 

súc sanh
Lại trải qua một 
ngàn kiếp sau 
mới được làm 

thân người

nhưng chỉ là hạng 
thấp hèn nghèo khó,

tàn tật, sáu căn
không đầy đủ

Nghiệp báo 
của tội hủy 

báng đó

vẫn khiến họ 
đọa trong địa 
ngục A Tỳ chịu 
tội báo cực kỳ 

đau khổ.

Sau khi thọ 
xong tội khổ 
nơi địa ngục,

lại phải chịu quả 
báo làm thân 

quỷ đói

Nghiệp báo 
của tội hủy 

báng đó

vẫn khiến họ 
đọa trong địa 
ngục A Tỳ chịu 
tội báo cực kỳ 

đau khổ.

Sau khi thọ 
xong tội khổ 
nơi địa ngục,

lại phải chịu quả 
báo làm thân 

quỷ đói
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258

Phổ Quảng! 
Nếu trong đời 
sau, có người 
bệnh nằm liệt 

giường

cầu 
sống không 
được, cầu 
chết không

xong

hoặc nằm 
mộng thấy 

thân mình đi 
đến nơi 

nguy hiểm hoặc đêm 
nằm mơ 
thấy ác 

quỷ

hoặc mơ 
thấy những 
người thân 

đã qua 
đời

259

Ác

Phổ 
Quảng!

Thường bị 
ác nghiệp 
trói buộc 
nơi tâmChê bai 

người khác 
cúng dường, 
sẽ thọ lãnh 

quả báo 
này

huống chi 
lại sanh ác 
kiến hủy 

hoại

Vì thế 
không lâu 

sau, lại đọa 
vào đường 

ác.

259

Ác

Phổ 
Quảng!

Thường bị 
ác nghiệp 
trói buộc 
nơi tâmChê bai 

người khác 
cúng dường, 
sẽ thọ lãnh 

quả báo 
này

huống chi 
lại sanh ác 
kiến hủy 

hoại

Vì thế 
không lâu 

sau, lại đọa 
vào đường 

ác.
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258

Phổ Quảng! 
Nếu trong đời 
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ác.
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Ngay cả 
trong khi 

ngủ

cũng kêu 
la rên rỉ, 
thê thảm 
không an

Các oan 
hồn đó

đang ở 
trong địa 
ngục luận 
đối các tội 

báo

Đây đều 
là những 

người bệnh từ 
xưa tạo các 
nghiệp ác

hoặc 
đêm khuya 
bị quỷ dữ 

đè lên 
thân

hoặc 
mộng thấy 
cùng đi với 

ác thần

không 
nhúc nhích 

được

Trải qua 
nhiều năm 

tháng đến nỗi 
thành bệnh 
lao nghiêm 

trọng

hoặc 
đêm khuya 
bị quỷ dữ 

đè lên 
thân

hoặc 
mộng thấy 
cùng đi với 

ác thần

không 
nhúc nhích 

được

Trải qua 
nhiều năm 

tháng đến nỗi 
thành bệnh 
lao nghiêm 

trọng
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262

những 
việc như 

trên

mắt của 
kẻ phàm 

phu không 
thể nhìn rõ 

được

Giờ phút 
này nên đối 
trước tượng 

Bồ Tát

Lớn 
tiếng tụng 
niệm một 
biến kinh 
Địa Tạng

Trân 
Bảo

Hoặc lấy 
những thứ 
mà người 
bệnh yêu 

thích

KINH

ĐỊA

TẠNG

BỒ

TÁT

BỔN

NGUYỆN

Nhà 
cửa 

vườn 
ruộng

Y 
Phục

Trong một lúc khó 
phân định đây là tội 

nặng hay nhẹ

Hoặc người bệnh không có 
cách nào xả bỏ thân mạng 

mà chết, hoặc người bị bệnh 
tật quấn lấy thân không 

cách nào trị khỏi

Trong một lúc khó 
phân định đây là tội 

nặng hay nhẹ

Hoặc người bệnh không có 
cách nào xả bỏ thân mạng 

mà chết, hoặc người bị bệnh 
tật quấn lấy thân không 

cách nào trị khỏi
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CÔNG ĐỨC

Hoặc cúng
dường cho
thường trụ

Hoặc xây
dựng chùa

tháp

Hoặc đốt đèn dầu

Đứng trước
mặt người
bệnh nói
như vậy
ba lần

khiến cho
người

bệnh nghe
rõ

giả sử
thần thức

người bệnh
đã phân

tán

hoặc hơi
thở đã

dứtTrong vòng
bảy ngày, nên
nhiều lần lớn

�ếng giảng giải và
lớn �ếng tụng

quyển kinh
này

265

Ở trước 
mặt người 
bệnh, lớn 
tiếng nói 

rằng

Tôi tên 
đó họ đó, 

nay vì người 
bệnh này

Đối trước kinh 
tượng, đem các 

món như vàng bạc,
nhà cửa của người 
bệnh này bán hết 

lấy tiền cúng dường 
kinh tượng, hoặc 

tạo hình tượng chư 
Phật, Bồ tát

265

Ở trước 
mặt người 
bệnh, lớn 
tiếng nói 
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hoặc tự 
mình đắp vẽ 
hình tượng 

Bồ tát và 
dạy người 

đắp vẽ

Vì thế, 
Phổ 

Quảng!

Nếu 
thấy có 

người đọc 
tụng

Người 
này ắt sẽ đạt 
được nhiều 
lợi ích lớn

Cho đến 
một niệm 
khen ngợi, 
cung kính 
bộ kinh 

này

Ông hãy 
khéo léo 

khuyên bảo họ 
chớ nên thối 

tâm

Như vậy 
thì ngay hiện 

tại và cả đời vị 
lai sẽ được 

công đức không 
thể nghĩ 

bàn

KINH

ĐỊA

TẠNG

BỒ

TÁT

BỔN

NGUYỆN

Những tội nghiệp của họ
trong đời quá khứ, cho

đến những tội trong địa 
ngục Ngũ Vô Gián, đều
có thể vĩnh viễn được

�êu trừ

Người
bệnh sau
khi chết

nơi họ
đầu thai

thường 
biết các việc

trong đời
quá khứ

Nếu
những kẻ

thiện nam,
người thiện

nữ này
có thể tự
mình biên

chép kinh Địa 
Tạng hoặc dạy

người biên
chép

KINH

ĐỊA

TẠNG

BỒ

TÁT

BỔN

NGUYỆN

Những tội nghiệp của họ
trong đời quá khứ, cho

đến những tội trong địa 
ngục Ngũ Vô Gián, đều
có thể vĩnh viễn được

�êu trừ

Người
bệnh sau
khi chết

nơi họ
đầu thai

thường 
biết các việc

trong đời
quá khứ

Nếu
những kẻ

thiện nam,
người thiện

nữ này
có thể tự
mình biên

chép kinh Địa 
Tạng hoặc dạy

người biên
chép

     270                                                                                                                                 271          



hoặc tự 
mình đắp vẽ 
hình tượng 

Bồ tát và 
dạy người 

đắp vẽ

Vì thế, 
Phổ 

Quảng!

Nếu 
thấy có 

người đọc 
tụng

Người 
này ắt sẽ đạt 
được nhiều 
lợi ích lớn

Cho đến 
một niệm 
khen ngợi, 
cung kính 
bộ kinh 

này

Ông hãy 
khéo léo 

khuyên bảo họ 
chớ nên thối 

tâm

Như vậy 
thì ngay hiện 

tại và cả đời vị 
lai sẽ được 

công đức không 
thể nghĩ 

bàn

KINH

ĐỊA

TẠNG

BỒ

TÁT

BỔN

NGUYỆN

Những tội nghiệp của họ
trong đời quá khứ, cho

đến những tội trong địa 
ngục Ngũ Vô Gián, đều
có thể vĩnh viễn được

�êu trừ

Người
bệnh sau
khi chết

nơi họ
đầu thai

thường 
biết các việc

trong đời
quá khứ

Nếu
những kẻ

thiện nam,
người thiện

nữ này
có thể tự
mình biên

chép kinh Địa 
Tạng hoặc dạy

người biên
chép

KINH

ĐỊA

TẠNG

BỒ

TÁT

BỔN

NGUYỆN

Những tội nghiệp của họ
trong đời quá khứ, cho

đến những tội trong địa 
ngục Ngũ Vô Gián, đều
có thể vĩnh viễn được

�êu trừ

Người
bệnh sau
khi chết

nơi họ
đầu thai

thường 
biết các việc

trong đời
quá khứ

Nếu
những kẻ

thiện nam,
người thiện

nữ này
có thể tự
mình biên

chép kinh Địa 
Tạng hoặc dạy

người biên
chép

     270                                                                                                                                 271          



Họ chỉ 
có thể nhờ vào 

phước đức 
cứu độ của

quyến thuộc ở 
chốn dương 

gian

Ông nên 
nói với những 
quyến thuộc  

này 

Phổ 
Quảng!

Dạy cho 
họ phương 

�ện, giúp họ 
thoát khỏi 
đường ác

Ông nên 
dùng thần lực 

khiến cho quyến 
thuộc nơi chốn 

dương gian

đối trước
tượng Phật, 
Bồ Tát, chí 
thành đọc 

tụng kinh Địa 
Tạnghoặc mời 

người 
khác đọc

Vù!
Vù!

Phổ 
Quảng! Nếu 
chúng sanh 
trong đời vị 

lai,
Trong 

khi ngủ mơ 
thấy các 
loại quỷ 

thầnhoặc 
buồn bã, 
sầu khổ, 

lo sợ

Đây đều 
là cha mẹ, 

anh chị em, 
con cái trong 

đời quá 
khứ

Vợ chồng, 
quyến thuộc 
đang thọ khổ 
trong đường 

ác, không cách 
gì ra khỏi

Vù!
Vù!

Phổ 
Quảng! Nếu 
chúng sanh 
trong đời vị 

lai,
Trong 

khi ngủ mơ 
thấy các 
loại quỷ 

thầnhoặc 
buồn bã, 
sầu khổ, 

lo sợ

Đây đều 
là cha mẹ, 

anh chị em, 
con cái trong 

đời quá 
khứ

Vợ chồng, 
quyến thuộc 
đang thọ khổ 
trong đường 

ác, không cách 
gì ra khỏi

                                                                                                                                273               272



Họ chỉ 
có thể nhờ vào 

phước đức 
cứu độ của

quyến thuộc ở 
chốn dương 

gian

Ông nên 
nói với những 
quyến thuộc  

này 

Phổ 
Quảng!

Dạy cho 
họ phương 

�ện, giúp họ 
thoát khỏi 
đường ác

Ông nên 
dùng thần lực 

khiến cho quyến 
thuộc nơi chốn 

dương gian

đối trước
tượng Phật, 
Bồ Tát, chí 
thành đọc 

tụng kinh Địa 
Tạnghoặc mời 

người 
khác đọc

Vù!
Vù!

Phổ 
Quảng! Nếu 
chúng sanh 
trong đời vị 

lai,
Trong 

khi ngủ mơ 
thấy các 
loại quỷ 

thầnhoặc 
buồn bã, 
sầu khổ, 

lo sợ

Đây đều 
là cha mẹ, 

anh chị em, 
con cái trong 

đời quá 
khứ

Vợ chồng, 
quyến thuộc 
đang thọ khổ 
trong đường 

ác, không cách 
gì ra khỏi

Vù!
Vù!

Phổ 
Quảng! Nếu 
chúng sanh 
trong đời vị 

lai,
Trong 

khi ngủ mơ 
thấy các 
loại quỷ 

thầnhoặc 
buồn bã, 
sầu khổ, 

lo sợ

Đây đều 
là cha mẹ, 

anh chị em, 
con cái trong 

đời quá 
khứ

Vợ chồng, 
quyến thuộc 
đang thọ khổ 
trong đường 

ác, không cách 
gì ra khỏi
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chắc hẳn 
là nghiệp 

ác của 
con trong 
đời quá 

khứ

chiêu 
cảm lấy 
quả báo 

nghèo hèn 
ti tiện hôm 

nay

hôm nay 
con phải 
hết lòng 
sám hối

Con phát 
nguyện chí 

thành chiêm 
ngưỡng đảnh 
lễ hình tượng 

Bồ Tát Địa 
Tạng

Trong bảy 
ngày, niệm 

một vạn 
lần danh 

hiệu Bồ Tát

Người 
này sau khi 

mãn báo 
thân hiện 

tại

Tụng ba 
biến hoặc 
bảy biến

Những 
quyến thuộc 
nơi đường 

ác đều được 
giải thoát

cho đến 
trong giấc 

ngủ, không 
còn �ếp tục 

thấy nữa

Phổ 
Quảng! 
nếu đời 

sau

có người 
thân phận 

thấp hèn làm 
kẻ tôi tớ hoặc 
không được 

tự do

Tụng ba 
biến hoặc 
bảy biến

Những 
quyến thuộc 
nơi đường 

ác đều được 
giải thoát

cho đến 
trong giấc 

ngủ, không 
còn �ếp tục 

thấy nữa

Phổ 
Quảng! 
nếu đời 

sau

có người 
thân phận 

thấp hèn làm 
kẻ tôi tớ hoặc 
không được 
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chắc hẳn 
là nghiệp 

ác của 
con trong 
đời quá 

khứ

chiêu 
cảm lấy 
quả báo 

nghèo hèn 
ti tiện hôm 

nay

hôm nay 
con phải 
hết lòng 
sám hối

Con phát 
nguyện chí 

thành chiêm 
ngưỡng đảnh 
lễ hình tượng 

Bồ Tát Địa 
Tạng

Trong bảy 
ngày, niệm 

một vạn 
lần danh 

hiệu Bồ Tát

Người 
này sau khi 

mãn báo 
thân hiện 

tại

Tụng ba 
biến hoặc 
bảy biến

Những 
quyến thuộc 
nơi đường 

ác đều được 
giải thoát

cho đến 
trong giấc 

ngủ, không 
còn �ếp tục 

thấy nữa

Phổ 
Quảng! 
nếu đời 

sau

có người 
thân phận 

thấp hèn làm 
kẻ tôi tớ hoặc 
không được 

tự do

Tụng ba 
biến hoặc 
bảy biến

Những 
quyến thuộc 
nơi đường 

ác đều được 
giải thoát

cho đến 
trong giấc 

ngủ, không 
còn �ếp tục 

thấy nữa

Phổ 
Quảng! 
nếu đời 

sau

có người 
thân phận 

thấp hèn làm 
kẻ tôi tớ hoặc 
không được 
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Nam 
Mô 
Đại 

Nguyện 
Địa 

Tạng 
Vương 

Bồ 
Tát 

Nam 

Mô 

Đại 

Nguyện 

Địa 

Tạng 

Vương 

Bồ 

Tát 

Và niệm 
danh hiệu 
Bồ Tát Địa 

Tạng đủ một 
vạn biến

Nếu đứa 
trẻ này đời 

trước có 
gây ra ác 
nghiệp gì,

 liền có 
thể nhờ công 
đức này mà 

được giải 
thoát

vui vẻ dễ 
nuôi, thọ 
mạng dài 

lâu

Nam 

Mô 

Đại 

Nguyện 

Địa 

Tạng 

Vương 

Bồ 

Tát 

Trong 
trăm ngàn 

kiếp thường 
sinh vào 
nhà tôn 

quýkhông 
còn chịu 
quả báo 
trong ba 
đường ác 

nữa

Phổ 
Quảng!

Trong 
đời sau,

Tất cả 
những đứa 
trẻ mới sinh 
ra, không kể 

trai hay 
gái

Trong 
vòng bảy ngày 
lúc mới chào 

đời, nếu có thể 
vì những đứa 
trẻ này tụng 

kinh Địa 
Tạng

Trong 
trăm ngàn 

kiếp thường 
sinh vào 
nhà tôn 

quýkhông 
còn chịu 
quả báo 
trong ba 
đường ác 

nữa

Phổ 
Quảng!

Trong 
đời sau,

Tất cả 
những đứa 
trẻ mới sinh 
ra, không kể 

trai hay 
gái

Trong 
vòng bảy ngày 
lúc mới chào 

đời, nếu có thể 
vì những đứa 
trẻ này tụng 

kinh Địa 
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Nam 
Mô 
Đại 

Nguyện 
Địa 

Tạng 
Vương 

Bồ 
Tát 

Nam 

Mô 

Đại 

Nguyện 

Địa 

Tạng 

Vương 

Bồ 

Tát 

Và niệm 
danh hiệu 
Bồ Tát Địa 

Tạng đủ một 
vạn biến

Nếu đứa 
trẻ này đời 

trước có 
gây ra ác 
nghiệp gì,

 liền có 
thể nhờ công 
đức này mà 

được giải 
thoát

vui vẻ dễ 
nuôi, thọ 
mạng dài 

lâu

Nam 

Mô 

Đại 

Nguyện 

Địa 

Tạng 

Vương 

Bồ 

Tát 

Trong 
trăm ngàn 

kiếp thường 
sinh vào 
nhà tôn 

quýkhông 
còn chịu 
quả báo 
trong ba 
đường ác 

nữa

Phổ 
Quảng!

Trong 
đời sau,

Tất cả 
những đứa 
trẻ mới sinh 
ra, không kể 

trai hay 
gái

Trong 
vòng bảy ngày 
lúc mới chào 

đời, nếu có thể 
vì những đứa 
trẻ này tụng 

kinh Địa 
Tạng

Trong 
trăm ngàn 

kiếp thường 
sinh vào 
nhà tôn 

quýkhông 
còn chịu 
quả báo 
trong ba 
đường ác 

nữa

Phổ 
Quảng!

Trong 
đời sau,

Tất cả 
những đứa 
trẻ mới sinh 
ra, không kể 

trai hay 
gái

Trong 
vòng bảy ngày 
lúc mới chào 

đời, nếu có thể 
vì những đứa 
trẻ này tụng 

kinh Địa 
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Cử chỉ động 
niệm của chúng 
sanh trong cõi 

Nam Diêm Phù Đề, 
không có điều gì là 

không sai trái, 
không có gì là 

không phải 
tội lỗi.

Huống 
chi còn mặc 
tình phóng 

túng tạo các 
tội sát, đạo, 
dâm, vọng.

Trong mười ngày trai 
này nếu có thể đối 

trước hình tượng Chư 
Phật, Bồ Tát, hoặc các 
bậc hiền thánh, tụng 
một biến kinh này,

275

MƯỜI

NGÀY

TRAI

2
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Mồng

1

Mồng

8

1
4

1
5

Nếu đứa 
bé này là do 

phước 
nghiệp mà 
thọ sanh

Nhờ công 
đức này, liền 

có thể kéo dài 
thọ mạng, 

hạnh phúc an 
vui

Phổ 
Quảng! 

Chúng sanh 
trong đời sau, 

mỗi tháng 
vào mười 
ngày trai

Mười 
ngày này là 

ngày định tội 
của chúng 

sanh

275
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TRAI
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Nếu đứa 
bé này là do 

phước 
nghiệp mà 
thọ sanh

Nhờ công 
đức này, liền 

có thể kéo dài 
thọ mạng, 

hạnh phúc an 
vui

Phổ 
Quảng! 

Chúng sanh 
trong đời sau, 

mỗi tháng 
vào mười 
ngày trai

Mười 
ngày này là 

ngày định tội 
của chúng 

sanh
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Cử chỉ động 
niệm của chúng 
sanh trong cõi 

Nam Diêm Phù Đề, 
không có điều gì là 

không sai trái, 
không có gì là 

không phải 
tội lỗi.

Huống 
chi còn mặc 
tình phóng 

túng tạo các 
tội sát, đạo, 
dâm, vọng.

Trong mười ngày trai 
này nếu có thể đối 

trước hình tượng Chư 
Phật, Bồ Tát, hoặc các 
bậc hiền thánh, tụng 
một biến kinh này,

275

MƯỜI

NGÀY

TRAI

2
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Mồng

1

Mồng

8

1
4
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Nếu đứa 
bé này là do 

phước 
nghiệp mà 
thọ sanh

Nhờ công 
đức này, liền 

có thể kéo dài 
thọ mạng, 

hạnh phúc an 
vui

Phổ 
Quảng! 

Chúng sanh 
trong đời sau, 

mỗi tháng 
vào mười 
ngày trai

Mười 
ngày này là 

ngày định tội 
của chúng 

sanh

275

MƯỜI

NGÀY

TRAI

2
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Mồng

8

1
4
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Nếu đứa 
bé này là do 

phước 
nghiệp mà 
thọ sanh

Nhờ công 
đức này, liền 

có thể kéo dài 
thọ mạng, 

hạnh phúc an 
vui

Phổ 
Quảng! 

Chúng sanh 
trong đời sau, 

mỗi tháng 
vào mười 
ngày trai

Mười 
ngày này là 

ngày định tội 
của chúng 

sanh
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Mỗi khi 
đến mười 
ngày trai 
nếu có 

thể

đối trước 
tượng Phật và 

Bồ Tát tụng 
một biến kinh 

Địa Tạng

 liền có 
thể khiến cho 

kẻ ấy trong 
hiện tại gia 

dình tránh khỏi 
các bênh tật và 

tai vạ bất 
ngờ

đồ ăn 
mặc đầy 

đủ

Phổ 
Quảng!

Bồ Tát Địa 
Tạng có trăm 
ngàn vạn ức 
sức oai thần 

lớn không thể 
nghĩ bàn

làm lợi 
ích chúng 

sanh

KINH

ĐỊA

TẠNG

BỒ

TÁT

BỔN

NGUYỆN

có thể 
khiến cho 

trong khoảng 
một trăm do 
tuần ở bốn 

phương 
không còn 

tai nạn 

và khiến 
cho tất cả 
thành viên 

trong gia đình, 
không kể già 

hay trẻ
Ở hiện tại 

hay tương lai 
đến trăm 
ngàn năm 

sau, vĩnh viễn 
thoát khỏi 
đường ác

có thể 
khiến cho 

trong khoảng 
một trăm do 
tuần ở bốn 

phương 
không còn 

tai nạn 

và khiến 
cho tất cả 
thành viên 

trong gia đình, 
không kể già 

hay trẻ
Ở hiện tại 

hay tương lai 
đến trăm 
ngàn năm 

sau, vĩnh viễn 
thoát khỏi 
đường ác
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Mỗi khi 
đến mười 
ngày trai 
nếu có 

thể

đối trước 
tượng Phật và 

Bồ Tát tụng 
một biến kinh 

Địa Tạng

 liền có 
thể khiến cho 

kẻ ấy trong 
hiện tại gia 

dình tránh khỏi 
các bênh tật và 

tai vạ bất 
ngờ

đồ ăn 
mặc đầy 

đủ

Phổ 
Quảng!

Bồ Tát Địa 
Tạng có trăm 
ngàn vạn ức 
sức oai thần 

lớn không thể 
nghĩ bàn

làm lợi 
ích chúng 

sanh

KINH

ĐỊA

TẠNG

BỒ

TÁT

BỔN

NGUYỆN

có thể 
khiến cho 

trong khoảng 
một trăm do 
tuần ở bốn 

phương 
không còn 

tai nạn 

và khiến 
cho tất cả 
thành viên 

trong gia đình, 
không kể già 

hay trẻ
Ở hiện tại 

hay tương lai 
đến trăm 
ngàn năm 

sau, vĩnh viễn 
thoát khỏi 
đường ác

có thể 
khiến cho 

trong khoảng 
một trăm do 
tuần ở bốn 

phương 
không còn 

tai nạn 

và khiến 
cho tất cả 
thành viên 

trong gia đình, 
không kể già 

hay trẻ
Ở hiện tại 

hay tương lai 
đến trăm 
ngàn năm 

sau, vĩnh viễn 
thoát khỏi 
đường ác
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cho đến 
người nghe 

được ba hoặc 
năm chữ của 
quyển kinh 

này

một bài 
kệ, một câu 

kinh

trong hiện 
tại liền có 
thể an lạc,
vui sướng

Nam 
Mô 
Đại 

Nguyện 
Địa 

Tạng 
Vương 

Bồ 
Tát 
Ma 
Ha 
Tát

Nam 
Mô 
Đại 

Nguyện 
Địa 

Tạng 
Vương 

Bồ 
Tát 
Ma 
Ha 
Tát

Nam 
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Nam 
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Bồ 
Tát 
Ma 
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Tát

Nam 
Mô 
Đại 

Nguyện 
Địa 

Tạng 
Vương 

Bồ 
Tát 
Ma 
Ha 
Tát

Chúng
sanh nơi cõi
Diêm Phù Đề

có nhân duyên
sau dày với Bồ

Tát Địa
Tạng

Họ nghe
đến danh

hiệu hay nhìn
thấy hình

tượng Bồ Tát
Địa Tạng

Nam 
Mô 
Đại 

Nguyện 
Địa 

Tạng 
Vương 

Bồ 
Tát 
Ma 
Ha 
Tát

Nam 
Mô 
Đại 

Nguyện 
Địa 

Tạng 
Vương 

Bồ 
Tát 
Ma 
Ha 
Tát

Nam 
Mô 
Đại 

Nguyện 
Địa 

Tạng 
Vương 

Bồ 
Tát 
Ma 
Ha 
Tát

Nam 
Mô 
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Nguyện 
Địa 

Tạng 
Vương 

Bồ 
Tát 
Ma 
Ha 
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Nam 
Mô 
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Tạng 
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Tạng 
Vương 

Bồ 
Tát 
Ma 
Ha 
Tát

Nam 
Mô 
Đại 

Nguyện 
Địa 

Tạng 
Vương 

Bồ 
Tát 
Ma 
Ha 
Tát

Nam 
Mô 
Đại 

Nguyện 
Địa 

Tạng 
Vương 

Bồ 
Tát 
Ma 
Ha 
Tát

Chúng
sanh nơi cõi
Diêm Phù Đề

có nhân duyên
sau dày với Bồ

Tát Địa
Tạng

Họ nghe
đến danh

hiệu hay nhìn
thấy hình

tượng Bồ Tát
Địa Tạng
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280

ĐỊA

TẠNG 

BỒ

TÁT

BỔN

NGUYỆN

KINH

Thượng

Trung

Hạ

(1)

ĐỊA

TẠNG 

BỔN

NGUYỆN

KINH

(3)

ĐỊA

TẠNG

BỔN

THỆ

LỰC

KINH

(2)

ĐỊA

TẠNG 

BỔN

HẠNH

KINH

Quyển 
kinh này 
có ba tên 

gọi:

Trăm 
ngàn kiếp 
trong đời 

vị lai

cũng được 
sanh vào nhà 
tôn quý, dung 

mạo đoan 
chánh

Thế 
Tôn!Con từ lâu đã 

biết vị Đại sĩ 
này có sức oai 

thần và sức thệ 
nguyện rộng 

lớn không thể 
nghĩ bàn

Nhưng vì để 
khiến cho 

chúng sanh 
biết được lợi 
ích không thể 
nghĩ bàn này

Vì thế 
bạch hỏi 
Đức Thế 

Tôn,

Chúng con 
nên làm thế 
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này?

Trăm 
ngàn kiếp 
trong đời 

vị lai

cũng được 
sanh vào nhà 
tôn quý, dung 

mạo đoan 
chánh

Thế 
Tôn!Con từ lâu đã 

biết vị Đại sĩ 
này có sức oai 

thần và sức thệ 
nguyện rộng 

lớn không thể 
nghĩ bàn

Nhưng vì để 
khiến cho 

chúng sanh 
biết được lợi 
ích không thể 
nghĩ bàn này

Vì thế 
bạch hỏi 
Đức Thế 

Tôn,

Chúng con 
nên làm thế 
nào để đọc 

tụng và truyền 
bá quyển kinh 

này?
     284                                                                                                                                 285          



280

ĐỊA

TẠNG 

BỒ

TÁT

BỔN

NGUYỆN

KINH

Thượng

Trung

Hạ

(1)

ĐỊA

TẠNG 

BỔN

NGUYỆN

KINH

(3)

ĐỊA

TẠNG

BỔN

THỆ

LỰC

KINH

(2)

ĐỊA

TẠNG 

BỔN

HẠNH

KINH

Quyển 
kinh này 
có ba tên 

gọi:

Trăm 
ngàn kiếp 
trong đời 

vị lai

cũng được 
sanh vào nhà 
tôn quý, dung 

mạo đoan 
chánh

Thế 
Tôn!Con từ lâu đã 

biết vị Đại sĩ 
này có sức oai 

thần và sức thệ 
nguyện rộng 

lớn không thể 
nghĩ bàn

Nhưng vì để 
khiến cho 

chúng sanh 
biết được lợi 
ích không thể 
nghĩ bàn này

Vì thế 
bạch hỏi 
Đức Thế 

Tôn,

Chúng con 
nên làm thế 
nào để đọc 

tụng và truyền 
bá quyển kinh 

này?

Trăm 
ngàn kiếp 
trong đời 

vị lai

cũng được 
sanh vào nhà 
tôn quý, dung 

mạo đoan 
chánh

Thế 
Tôn!Con từ lâu đã 

biết vị Đại sĩ 
này có sức oai 

thần và sức thệ 
nguyện rộng 

lớn không thể 
nghĩ bàn

Nhưng vì để 
khiến cho 

chúng sanh 
biết được lợi 
ích không thể 
nghĩ bàn này

Vì thế 
bạch hỏi 
Đức Thế 

Tôn,

Chúng con 
nên làm thế 
nào để đọc 

tụng và truyền 
bá quyển kinh 

này?
     284                                                                                                                                 285          



頂

禮

而

退

。
282

PHẨM

THỨ

BẢY

LỢI

ÍCH

CẢ 

KẺ

CÒN

NGƯỜI

MẤT

，

Đây là do 
Bồ Tát Địa 

Tạng từ kiếp 
lâu xa đến 

nay

phát đại 
nguyện 

rộng lớn lợi 
ích chúng 

sanh

Cho nên 
các ông nên 

nương theo thệ 
nguyện rộng lớn 

ấy mà xiển dường 
truyền bá quyển 

kinh này

rộng 
độ chúng 

sanh

Sau khi nghe xong lời 
dạy của Phật, Bồ Tát Phổ 

Quảng cung kính chắp 
tay, lễ Phật rồi lui ra

，

Đây là do 
Bồ Tát Địa 

Tạng từ kiếp 
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tay, lễ Phật rồi lui ra
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Có lúc 
có thể làm 
được chút 
việc lành

nhưng rất 
nhanh liền thối 
tâm mà không 
nhận được các 

lợi ích

Nếu gặp 
phải duyên  

ác lớn
liền trong 

mỗi mỗi niệm 
tăng trưởng 
thêm tà kiến

Những kẻ 
này cùng giống 

như người 
đang đi trong 

bùn lầy

trên 
lưng mang 
theo tảng 

đá lớn

285

Trên cõi trời Đao Lợi, 
trong pháp hội của Bồ 

Tát Địa Tạng

Bạch 
Thế Tôn!

Con 
xem xét 

chúng sanh 
nơi cõi Diêm 

Phù Đề

Suy nghĩ 
hay hành động 

đều là đang 
tạo các tội 

nghiệp

285

Trên cõi trời Đao Lợi, 
trong pháp hội của Bồ 
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Bạch 
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kéo 
người ấy lên 

chốn đất 
bằng

lại dạy 
kẻ ấy tu 

hành Phật 
pháp

bỏ ác 
làm lành

nhắc nhở 
kẻ ấy những 
con đường 

hiểm mà trước 
đã đi qua nay 
đừng trở lại 

nữa

Thế mới 
khiến cho kẻ 
ấy thoát khỏi 
quả khổ trong 

các đường 
ác

THẬP 

THIỆN

càng 
lúc càng 
lún sâu 

không 
cách gì ra 

khỏi

Lúc bấy 
giờ nếu có 

một vị thiện 
tri thức có 
sức mạnh

giúp 
người ấy 

cõng lấy một 
phần đá 

nặng

hoặc 
mang giúp 

toàn bộ

càng 
lúc càng 
lún sâu 

không 
cách gì ra 

khỏi
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Hoặc ở trước 
Phật treo các 

phan lọng

đốt đèn 
dầu

hoặc thay 
họ đọc tụng 

kinh điển

Cúng dường trước 
tượng Phật, Bồ Tát và 

các vị Thánh hiền

289

Bạch 
Thế Tôn!

Chúng 
sanh theo 
thói quen 

mà tạo
 ác

đều là từ 
ác nhỏ tích lũy 
dần dần thành 

vô lượng ác 
lớn

Cho nên, 
lúc họ lâm 

chungcha mẹ 
người thân 
đều nên vì 
họ mà tu 

phước

giúp đỡ 
họ sanh 

vào  đường 
lành

289
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BỐN

MƯƠI

CHÍN

NGÀY

CÔNG ĐỨC

liền có
thể khiến

cho người ấy
vĩnh viễn ra
khỏi đường

ác

Nếu lại có
thể trong vòng
bốn mươi chín
ngày sau khi 
người ấy qua

đời

vì người
mới mất

ấy làm các
việc thiện

Sanh vào
cõi người

hoặc cõi trời
hưởng sự vui

an lạc

Và những quyến 
thuộc làm các
việc thiện ấy

cũng được vô
lượng công đức

lợi ích

Niệm danh 
hiệu Phật, Bồ 

Tát và Bích Chi 
Phật

quả báo
chiêu cảm
vốn sẽ bị

đọa vào địa
ngục

Nghiệp
ác mà những
chúng sanh
này gây ra

Đến lúc
lâm chung
một danh
hiệu Phật

nghe lọt vào
tai

khiến họ
ghi nhớ sâu
vào trong
tâm thức

Nhưng vì
người thân đã vì
họ làm các việc
phước nên có

thể �êu diệt các
tội nghiệp

Niệm danh 
hiệu Phật, Bồ 

Tát và Bích Chi 
Phật

quả báo
chiêu cảm
vốn sẽ bị

đọa vào địa
ngục

Nghiệp
ác mà những
chúng sanh
này gây ra

Đến lúc
lâm chung
một danh
hiệu Phật

nghe lọt vào
tai

khiến họ
ghi nhớ sâu
vào trong
tâm thức

Nhưng vì
người thân đã vì
họ làm các việc
phước nên có

thể �êu diệt các
tội nghiệp

                                                                                                                                295               294



BỐN

MƯƠI

CHÍN

NGÀY

CÔNG ĐỨC

liền có
thể khiến

cho người ấy
vĩnh viễn ra
khỏi đường

ác

Nếu lại có
thể trong vòng
bốn mươi chín
ngày sau khi 
người ấy qua

đời

vì người
mới mất

ấy làm các
việc thiện

Sanh vào
cõi người

hoặc cõi trời
hưởng sự vui

an lạc

Và những quyến 
thuộc làm các
việc thiện ấy

cũng được vô
lượng công đức

lợi ích

Niệm danh 
hiệu Phật, Bồ 

Tát và Bích Chi 
Phật

quả báo
chiêu cảm
vốn sẽ bị

đọa vào địa
ngục

Nghiệp
ác mà những
chúng sanh
này gây ra

Đến lúc
lâm chung
một danh
hiệu Phật

nghe lọt vào
tai

khiến họ
ghi nhớ sâu
vào trong
tâm thức

Nhưng vì
người thân đã vì
họ làm các việc
phước nên có

thể �êu diệt các
tội nghiệp

Niệm danh 
hiệu Phật, Bồ 

Tát và Bích Chi 
Phật

quả báo
chiêu cảm
vốn sẽ bị

đọa vào địa
ngục

Nghiệp
ác mà những
chúng sanh
này gây ra

Đến lúc
lâm chung
một danh
hiệu Phật

nghe lọt vào
tai

khiến họ
ghi nhớ sâu
vào trong
tâm thức

Nhưng vì
người thân đã vì
họ làm các việc
phước nên có

thể �êu diệt các
tội nghiệp

                                                                                                                                295               294



生

善

處
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，

Giống 
như có người 
từ phương xa 
đến, chịu đói 

khát đã ba 
ngày

Trên 
lưng lại 

cõng thêm 
đồ vật nặng 

hơn trăm 
cân

Bỗng gặp  
người hàng 

xóm nhờ anh 
ta mang giùm 
thêm một ít 

đồ vật 
nữa

Huống 
chi người ấy 
lúc còn sống 
không gieo 
trồng căn 

lành 
Gia đình, 

người thân 
sao lại nhẫn 

tâm làm tăng 
thêm nghiệp 

ác cho 
họ?

vốn đã 
phải theo các 
nghiệp ác đó 
mà chịu khổ 
trong đường 

ác
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và làm 
các việc lành, 
không kể gì 

nhiều ít

Trưởng

Giả

Đại

Biện

hết thảy 
lợi ích đều 

tự mình 
đạt được

Đại sĩ, chúng 
sanh trong cõi 
Nam Diêm Phù 
Đề sau khi chết, 
gia đình người 

thân vì họ mà tu 
các công đức

Bồ Tát từ lâu đã
chứng đắc vô

sanh pháp nhẫn,
vì để hóa độ

mười phương
chúng sanh nên
hiện thân làm vị

trưởng giả

297

Người ấy 
đã nặng nay 

lại càng 
nặng nề 

thêm

Bạch 
Thế Tôn!

Con xem 
xét chúng 
sanh trong 
cõi Diêm 
Phù Đề

chỉ cần 
y theo 

Phật pháp
297
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nếu 
có thể nghe 

được một danh 
hiệu Phật, Bồ 
Tát, Bích Chi 

Phật

cho dù họ 
có tội hay 

không tội, đều 
có thể được 

giải thoát

Nếu 
có người 
không tu 
căn lànhlàm 

nhiều 
điều ác

Sau khi 
chết, gia đình 
người thân  vì 
họ tu tạo các 

công đức

Đúc tượng Phật, ấn tống 
kinh sách, phóng sanh, bố 
thí kẻ nghèo, cúng dường 

Tam Bảo, làm các việc 
thuộc về giáo dục

hoặc 
tạo các 

nhân thiện 
lành

Như vậy 
người mất 

có được  
lợi ích lớn 

không?

và họ có 
thể được 
giải thoát 
không?

Trưởng 
giả, tôi nay 
nhờ sức oai 

thần của 
Phật

vì chúng 
sanh trong đời 
hiện tại và vị 
lai rộng nói 

sơ lược

Trưởng giả, hết thảy 
chúng sanh vào lúc 

lâm chung,

cho đến
thiết trai

cúng dường
Tam Bảo

hoặc 
tạo các 

nhân thiện 
lành
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cho đến
thiết trai

cúng dường
Tam Bảo
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Do đó, chúng sanh nếu có 
thể tự mình tu tạo gieo trồng 

các căn lành thì mỗi phần 
công đức đều tự mình 

hưởng hết

Một mai quỷ dữ 
vô thường không 

hẹn mà đến

Thần hồn mù mịt, 
chưa biết là tội hay 

phước, liền theo 
đó mà đi

301

SÁU

PHẦN

MỘT

PHẦN

Trong 
bảy phần 
công đức,

người 
mất chỉ 

hưởng được 
một phần

sáu phần 
công đức còn 

lại đều do 
người sống 
hưởng hết

301

SÁU

PHẦN

MỘT

PHẦN

Trong 
bảy phần 
công đức,

người 
mất chỉ 

hưởng được 
một phần

sáu phần 
công đức còn 

lại đều do 
người sống 
hưởng hết
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sau đó 
liền phải 

theo nghiệp 
mà thọ quả 

báo

Người mới 
mất trong vòng 
bốn mươi chín 

ngày chưa 
được thọ 

sanhrất trông 
chờ người 

thân, bà con 
quyến thuộc  
tu tạo phước 
lành để cứu 

độ họ

Nếu người 
có tội, thường 
phải trải qua 

trăm ngàn năm 
chịu quả báo, 
không có cách 

nào giải 
thoát

303

Người mới 
mất trong vòng 
bốn mươi chín 

ngày, giống như 
người điếc, sau khi 
đi qua các ti sở để 

biện luận tội 
nghiệp

mới 
nương theo 
nghiệp báo 

mà thọ 
sanh

Trong 
lúc luận tội, 

người mất đã 
muôn vàn 

sầu khổ

Huống 
chi lại bị đọa 
vào đường 
ác chịu các  
khổ đau...

303
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khổ đau...
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304

Trong khi 
chuẩn bị 

chưa xong 
hoặc đang

lúc làm,

tuyệt đối không đổ 
nước vo gạo hoặc mang 
các loại rau củ quả đổ 
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cung kính 
chí thành 
thiết trai 

cúng dườngnhư thế, 
kẻ còn hay 

người mất đều 
hưởng được 

lợi ích

Sau khi Bồ Tát Địa Tạng 
giảng xong lời ấy, trên cung 
trời Đao Lợi có trăm ngàn 
vạn ức quỷ thần trong cõi

Diêm Phù Đề đều phát tâm 
bồ đề vô lượng.

Trưởng giả Đại 
Biện đảnh lễ rồi 

liền lui ra
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ăn chưa dâng 

cúng mà ăn trước 
hoặc không siêng 
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có thể tinh 
tấn thanh 
tịnh hộ trì 
Tam Bảo
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mất ấy 

không có 
được một 
chút chi
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1
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Người

Sống

Người 

Mất

Trong bảy 
phần công đức, 

người mất  
hưởng được 

một phần

Vì thế, 
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VUA
DIÊM

LA

Lúc bấy giờ trong núi Thiết Vi, 
có vô lượng chúng quỷ thần 

cùng  với vua Diêm La

Đều đến cung 
trời Đao Lợi, nơi 

đạo tràng của 
Phật nghe pháp

Có vị quỷ vương 
tên là Ác Độc
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vương tên là
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Các vị quỷ vương này và vua Diêm 
La đều nương nhờ oai thần của 

Phật và Bồ Tát Địa Tạng, cùng đến 
pháp hội nơi cung trời Đao Lợi

Cung kính đứng 
sang một bênBạch 

Thế 
Tôn!

，

各

，。

Các vị quỷ 
vương như thế, 
mỗi mỗi đều có 
rất nhiều �ểu 

quỷ vương Nơi cõi Diêm Phù 
Đề, mỗi vị đều có 

chức trách, đều có 
phần chủ trị

，

各

，。

Các vị quỷ 
vương như thế, 
mỗi mỗi đều có 
rất nhiều �ểu 

quỷ vương Nơi cõi Diêm Phù 
Đề, mỗi vị đều có 

chức trách, đều có 
phần chủ trị
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Ông cứ 
tùy nghi  
thưa hỏi

Ta sẽ vì 
ông mà 

nói

Bạch Thế 
Tôn! Con 

xem xét Bồ 
Tát Địa 
Tạng ở 

trong sáu 
đưòng

dùng trăm 
ngàn pháp môn 
phương tiện để 
cứu độ chúng 
sanh tội khổ

không sợ 
vất vả 

khổ nhọc

317

Chúng con hôm 
nay nương nhờ 

sức oai thần 
của Phật và Bồ 

Tát Địa Tạng

mới có thể 
đến tham 

dự pháp hội 
này

Con nay có 
chút nghi 

ngờ, kính xin 
bạch hỏi 

Đức Thế Tôn

Xin nguyện 
Thế Tôn từ 

bi vì con 
mà giảng 

nói
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Chúng sanh trong cõi Nam Diêm Phù Đề, tập tánh 
cang cường, khó điều phục. Vị Bồ Tát này từ trăm 

ngàn kiếp đến nay, lần lượt cứu độ họ, khiến họ sớm 
được giải thoát. Những người ấy đáng ra phải thọ 

tội báo và đọa vào đường ác, Bồ Tát đã dùng các loại 
pháp môn phương �ện cứu họ ra khỏi gốc rễ của 
nghiệp duyên, khiến họ nhận ra những việc ác mà 

bản thân đã gây tạo trong đời trước.

，

力

，

Vị đại Bồ 
Tát này có 

sức oai thần 
không thể 

nghĩ bàn như 
vậy

Song, những 
chúng sanh 
này, mặc dù 

đã thoát khỏi 
tội báo

Nhưng 
chắng bao 
lâu sau lại 

tiếp tục đọa 
vào đường 

ác

Bạch Thế 
Tôn! Vị Bồ Tát 
Địa Tạng này 
đã có sức oai 
thần không 

thể nghĩ bàn 
như thế

Tại sao chúng 
sanh không 
nương vào 
đó tu các 

điều lành để 
vĩnh viễn 
được giải 

thoát?

Nguyện xin 
Thế Tôn vì 

con mà 
giảng nói

，

力

，
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sanh không 
nương vào 
đó tu các 

điều lành để 
vĩnh viễn 
được giải 

thoát?

Nguyện xin 
Thế Tôn vì 

con mà 
giảng nói

，

力

，

Vị đại Bồ 
Tát này có 

sức oai thần 
không thể 

nghĩ bàn như 
vậy

Song, những 
chúng sanh 
này, mặc dù 

đã thoát khỏi 
tội báo

Nhưng 
chắng bao 
lâu sau lại 

tiếp tục đọa 
vào đường 

ác

Bạch Thế 
Tôn! Vị Bồ Tát 
Địa Tạng này 
đã có sức oai 
thần không 

thể nghĩ bàn 
như thế

Tại sao chúng 
sanh không 
nương vào 
đó tu các 

điều lành để 
vĩnh viễn 
được giải 

thoát?

Nguyện xin 
Thế Tôn vì 

con mà 
giảng nói
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320

Bồ Tát Địa 
Tạng từ kiếp lâu 

xa đến nay không 
ngừng vất vả khổ 
nhọc để cứu độ

họ được giải 
thoát

321

Chỉ vì 
chúng sanh 

trong cõi Diêm 
Phù Đề tạo ác, 
phần đông tập 

tánh quá 
nặng

mới ra 
khỏi đường 
ác một lúc

chẳng bao 
lâu liền trở 

lại trong 
đường ác

321

Chỉ vì 
chúng sanh 

trong cõi Diêm 
Phù Đề tạo ác, 
phần đông tập 

tánh quá 
nặng

mới ra 
khỏi đường 
ác một lúc

chẳng bao 
lâu liền trở 

lại trong 
đường ác
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320

Bồ Tát Địa 
Tạng từ kiếp lâu 

xa đến nay không 
ngừng vất vả khổ 
nhọc để cứu độ

họ được giải 
thoát

321

Chỉ vì 
chúng sanh 

trong cõi Diêm 
Phù Đề tạo ác, 
phần đông tập 

tánh quá 
nặng

mới ra 
khỏi đường 
ác một lúc

chẳng bao 
lâu liền trở 

lại trong 
đường ác

321

Chỉ vì 
chúng sanh 

trong cõi Diêm 
Phù Đề tạo ác, 
phần đông tập 

tánh quá 
nặng

mới ra 
khỏi đường 
ác một lúc

chẳng bao 
lâu liền trở 

lại trong 
đường ác
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Lúc ấy, vừa 
may có một vị 

thiện tri thức có 
thể ngăn chặn 

được sự xâm hại 
của ác thú, Dạ 

Xoa, v.v...

Phụp!

Tại sao 
anh lại 

chọn con 
đường 

hiểm trở 
này?

Anh có 
thể hàng 

phục được 
các ác thú 
này sao?

CHIU!

Giống như 
người đi lạc vào 

con đường 
hiểm trở

trong 
con đường 

hiểm đó 
có rất 
nhiều

Sói

Sư 
Tử

HÚ!

Dạ 
XoaHổ

Rắn 
độc

Bọ 
cạp

Người lạc
đường này

sắp sửa
gặp nạn

Giống như 
người đi lạc vào 

con đường 
hiểm trở

trong 
con đường 

hiểm đó 
có rất 
nhiều

Sói

Sư 
Tử

HÚ!

Dạ 
XoaHổ

Rắn 
độc

Bọ 
cạp

Người lạc
đường này

sắp sửa
gặp nạn
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Lúc ấy, vừa 
may có một vị 

thiện tri thức có 
thể ngăn chặn 

được sự xâm hại 
của ác thú, Dạ 

Xoa, v.v...

Phụp!

Tại sao 
anh lại 

chọn con 
đường 

hiểm trở 
này?

Anh có 
thể hàng 

phục được 
các ác thú 
này sao?

CHIU!

Giống như 
người đi lạc vào 

con đường 
hiểm trở

trong 
con đường 

hiểm đó 
có rất 
nhiều

Sói

Sư 
Tử

HÚ!

Dạ 
XoaHổ

Rắn 
độc

Bọ 
cạp

Người lạc
đường này

sắp sửa
gặp nạn

Giống như 
người đi lạc vào 

con đường 
hiểm trở

trong 
con đường 

hiểm đó 
có rất 
nhiều

Sói

Sư 
Tử

HÚ!

Dạ 
XoaHổ

Rắn 
độc

Bọ 
cạp

Người lạc
đường này

sắp sửa
gặp nạn
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Cảm ơn 
anh đã dẫn 
tôi ra khỏi 
con đường 
hiểm trở

dẫn tôi 
đến nơi 

an ổn này

Sau này 
đừng đi vào 
đây nữa, con 
đường này dễ 

vào nhưng 
khó ra

Nếu anh 
nhìn thấy 

người thân 
hay bạn bè 
nên nói với 
với họ rằng

thường 
nguy hiểm 
đến tánh 

mạng

con đường 
này ẩn chứa 
rất nhiều ác 
thú làm hại 

người đi 
đường

Đừng cho 
họ tự mình 

�m vào 
con đường 

chết

Xem ra 
tôi đã 
đi sai 

đường 
rồi

Anh có thể 
dẫn tôi rời 

khỏi nơi 
này 

không?

Xem ra 
tôi đã 
đi sai 

đường 
rồi

Anh có thể 
dẫn tôi rời 

khỏi nơi 
này 

không?
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Cảm ơn 
anh đã dẫn 
tôi ra khỏi 
con đường 
hiểm trở

dẫn tôi 
đến nơi 

an ổn này

Sau này 
đừng đi vào 
đây nữa, con 
đường này dễ 

vào nhưng 
khó ra

Nếu anh 
nhìn thấy 

người thân 
hay bạn bè 
nên nói với 
với họ rằng

thường 
nguy hiểm 
đến tánh 

mạng

con đường 
này ẩn chứa 
rất nhiều ác 
thú làm hại 

người đi 
đường

Đừng cho 
họ tự mình 

�m vào 
con đường 

chết

Xem ra 
tôi đã 
đi sai 

đường 
rồi

Anh có thể 
dẫn tôi rời 

khỏi nơi 
này 

không?

Xem ra 
tôi đã 
đi sai 

đường 
rồi

Anh có thể 
dẫn tôi rời 

khỏi nơi 
này 

không?
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Những 
chúng sanh 

tội khổ này vì 
hiểu rõ được 
sự đau khổ 
trong các 
đường ác

một 
khi giải 
thoát

vĩnh 
viễn không 
bao giờ còn 
muốn trải 
qua các sự 
khổ sở này 

nữa

như 
người lạc 

đường 
kiasau khi 

gặp được vị 
thiện tri thức 
dẫn ra khỏi 

đường hiểm trở, 
vĩnh viễn không 
bao giờ lạc vào 

đó nữa

327

NGƯỜI

TRỜI

Vì thế Bồ 
Tát Địa Tạng 
dùng tâm đại 
từ bi cứu độ 
chúng sanh 

tội khổ

khiến họ 
đầu thai 

trong cõi trời 
người hưởng 
thụ an lạc vui 

sướng

327

NGƯỜI

TRỜI

Vì thế Bồ 
Tát Địa Tạng 
dùng tâm đại 
từ bi cứu độ 
chúng sanh 

tội khổ

khiến họ 
đầu thai 

trong cõi trời 
người hưởng 
thụ an lạc vui 

sướng
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Những 
chúng sanh 

tội khổ này vì 
hiểu rõ được 
sự đau khổ 
trong các 
đường ác

một 
khi giải 
thoát

vĩnh 
viễn không 
bao giờ còn 
muốn trải 
qua các sự 
khổ sở này 

nữa

như 
người lạc 

đường 
kiasau khi 

gặp được vị 
thiện tri thức 
dẫn ra khỏi 

đường hiểm trở, 
vĩnh viễn không 
bao giờ lạc vào 

đó nữa

327

NGƯỜI

TRỜI

Vì thế Bồ 
Tát Địa Tạng 
dùng tâm đại 
từ bi cứu độ 
chúng sanh 

tội khổ

khiến họ 
đầu thai 

trong cõi trời 
người hưởng 
thụ an lạc vui 

sướng

327

NGƯỜI

TRỜI

Vì thế Bồ 
Tát Địa Tạng 
dùng tâm đại 
từ bi cứu độ 
chúng sanh 

tội khổ

khiến họ 
đầu thai 

trong cõi trời 
người hưởng 
thụ an lạc vui 

sướng
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328

Tuy Bồ Tát 
Địa Tạng dùng 

thần lực phương 
tiện cứu độ 

khiến họ được 
giải thoát

nhưng 
không lâu sau, 
những chúng 

sanh này lại tiếp 
tục bị đọa vào 

đường 
ác

Nếu 
nghiệp ác 
sâu dày

sẽ mãi 
mãi đọa trong 

chốn địa 
ngục, không 
có ngày ra 

khỏi

329

Nếu gặp 
người khác, 
lại khuyên 
họ đừng đi 

vào đó

Vì anh 
ta đã 

từng mê 
lầm 

sau khi 
giải thoát, 
vĩnh viễn 
không sai 
lầm nữa

Nếu lại 
sai lầm lập tức 

mất mạng, 
không khác gì 

bị đọa vào 
đường ác

329

Nếu gặp 
người khác, 
lại khuyên 
họ đừng đi 

vào đó

Vì anh 
ta đã 

từng mê 
lầm 

sau khi 
giải thoát, 
vĩnh viễn 
không sai 
lầm nữa

Nếu lại 
sai lầm lập tức 

mất mạng, 
không khác gì 

bị đọa vào 
đường ác
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328

Tuy Bồ Tát 
Địa Tạng dùng 

thần lực phương 
tiện cứu độ 

khiến họ được 
giải thoát

nhưng 
không lâu sau, 
những chúng 

sanh này lại tiếp 
tục bị đọa vào 

đường 
ác

Nếu 
nghiệp ác 
sâu dày

sẽ mãi 
mãi đọa trong 

chốn địa 
ngục, không 
có ngày ra 

khỏi

329

Nếu gặp 
người khác, 
lại khuyên 
họ đừng đi 

vào đó

Vì anh 
ta đã 

từng mê 
lầm 

sau khi 
giải thoát, 
vĩnh viễn 
không sai 
lầm nữa

Nếu lại 
sai lầm lập tức 

mất mạng, 
không khác gì 

bị đọa vào 
đường ác

329

Nếu gặp 
người khác, 
lại khuyên 
họ đừng đi 

vào đó

Vì anh 
ta đã 

từng mê 
lầm 

sau khi 
giải thoát, 
vĩnh viễn 
không sai 
lầm nữa

Nếu lại 
sai lầm lập tức 

mất mạng, 
không khác gì 

bị đọa vào 
đường ác
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331

Quỷ
Vương
Ác
Độc

Bạch 
Thế 
Tôn!

Chúng con 
cùng vô 

lượng quỷ 
vương trong 

cõi Diêm 
Phù Đề

có vị làm lợi 
ích cho 

người, có vị 
làm tổn hại 
cho người

Đây đều là do 
nghiệp báo 
của chúng 
sanh chiêu 

cảm ra
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，

Khiến cho 
quyến thuộc 
chúng con đi 
qua các cõi 

chúng sanh đều 
hướng vào 

những nơi ác 
nhiều lành ít

Chúng 
con đi qua 
các nơi có 

chúng 
sanh cư 

ngụ

Nếu thấy có 
người chỉ 
làm một 

việc thiện 
tuy rất nhỏ

331

Quỷ
Vương
Ác
Độc

Bạch 
Thế 
Tôn!

Chúng con 
cùng vô 

lượng quỷ 
vương trong 

cõi Diêm 
Phù Đề

có vị làm lợi 
ích cho 

người, có vị 
làm tổn hại 
cho người

Đây đều là do 
nghiệp báo 
của chúng 
sanh chiêu 

cảm ra

331

Quỷ
Vương
Ác
Độc

Bạch 
Thế 
Tôn!

Chúng con 
cùng vô 

lượng quỷ 
vương trong 

cõi Diêm 
Phù Đề

có vị làm lợi 
ích cho 

người, có vị 
làm tổn hại 
cho người

Đây đều là do 
nghiệp báo 
của chúng 
sanh chiêu 

cảm ra
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332

Và lệnh 
cho các tiểu 
quỷ vương 
cùng các vị 

thổ địa hộ vệ 
người này

Khiến cho các 
việc ác, các tai vạ 
bất ngờ, các bệnh 

tật và các việc 
không như ý không 

đến gần cửa nhà 
người ấy

huống là  
tiến vào 
nhà làm 
tổn hại 
cho họ

。

Đốt 
hương

Hoặc chỉ dùng ít 
hương hoa cúng 

dường tượng 
Phật, Bồ TátCho đến tụng 

một bài kệ, một 
câu kinh Phật

Quỷ 
vương 

chúng con 
sẽ kính lễ 

người 
này

như 
cung kính 

Phật

Treo
tràng 
phan,
bảo 
cái

。

Đốt 
hương

Hoặc chỉ dùng ít 
hương hoa cúng 

dường tượng 
Phật, Bồ TátCho đến tụng 

một bài kệ, một 
câu kinh Phật

Quỷ 
vương 

chúng con 
sẽ kính lễ 

người 
này

như 
cung kính 

Phật

Treo
tràng 
phan,
bảo 
cái
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332

Và lệnh 
cho các tiểu 
quỷ vương 
cùng các vị 

thổ địa hộ vệ 
người này

Khiến cho các 
việc ác, các tai vạ 
bất ngờ, các bệnh 

tật và các việc 
không như ý không 

đến gần cửa nhà 
người ấy

huống là  
tiến vào 
nhà làm 
tổn hại 
cho họ

。

Đốt 
hương

Hoặc chỉ dùng ít 
hương hoa cúng 

dường tượng 
Phật, Bồ TátCho đến tụng 

một bài kệ, một 
câu kinh Phật

Quỷ 
vương 

chúng con 
sẽ kính lễ 

người 
này

như 
cung kính 

Phật

Treo
tràng 
phan,
bảo 
cái

。

Đốt 
hương

Hoặc chỉ dùng ít 
hương hoa cúng 

dường tượng 
Phật, Bồ TátCho đến tụng 

một bài kệ, một 
câu kinh Phật

Quỷ 
vương 

chúng con 
sẽ kính lễ 

người 
này

như 
cung kính 

Phật

Treo
tràng 
phan,
bảo 
cái
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Con vốn 
nguyện 

muốn làm 
lợi ích 
chúng 
sanh

nhưng 
chúng sanh 

lại không 
hiểu ý 

nguyện của 
con

Khiến họ khi 
sống hay lúc 

chết đều 
không được 

an lạc

Đây do 
nhân 

duyên 
gì?

Người trong cõi Diêm Phù Đề lúc mang thai 
sắp sanh hoặc khi mới sanh con, nên làm 
nhiều việc lành để tăng thêm phước đức, 

lợi ích cho người trong gia đình.

Khiến cho các vị thổ 
địa hoan hỷ vui vẻ 
đến bảo vệ cho mẹ 

con người ấy.

Lành thay! 
Các ông và 

vua Diêm La 
có thể ủng 
hộ các vị 

thiện nam, 
thiện nữ này 

như vậy

Ta 
cũng sẽ 

lệnh Phạm 
Vương và 
Đế Thích 

đến hộ 
vệ các 

ông

Quỷ

Vương 

Chủ

Mạng

Bạch 
Thế 
Tôn!

Con căn cứ 
theo nghiệp 
duyên của 
người đời 

gây tạo

Cai quản về 
tuổi thọ của 
chúng sanh 

trong cõi Diêm 
Phù Đề

Lành thay! 
Các ông và 

vua Diêm La 
có thể ủng 
hộ các vị 

thiện nam, 
thiện nữ này 

như vậy

Ta 
cũng sẽ 

lệnh Phạm 
Vương và 
Đế Thích 

đến hộ 
vệ các 

ông

Quỷ

Vương 

Chủ

Mạng

Bạch 
Thế 
Tôn!

Con căn cứ 
theo nghiệp 
duyên của 
người đời 

gây tạo

Cai quản về 
tuổi thọ của 
chúng sanh 

trong cõi Diêm 
Phù Đề
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Con vốn 
nguyện 

muốn làm 
lợi ích 
chúng 
sanh

nhưng 
chúng sanh 

lại không 
hiểu ý 

nguyện của 
con

Khiến họ khi 
sống hay lúc 

chết đều 
không được 

an lạc

Đây do 
nhân 

duyên 
gì?

Người trong cõi Diêm Phù Đề lúc mang thai 
sắp sanh hoặc khi mới sanh con, nên làm 
nhiều việc lành để tăng thêm phước đức, 

lợi ích cho người trong gia đình.

Khiến cho các vị thổ 
địa hoan hỷ vui vẻ 
đến bảo vệ cho mẹ 

con người ấy.

Lành thay! 
Các ông và 

vua Diêm La 
có thể ủng 
hộ các vị 

thiện nam, 
thiện nữ này 

như vậy

Ta 
cũng sẽ 

lệnh Phạm 
Vương và 
Đế Thích 

đến hộ 
vệ các 

ông

Quỷ

Vương 

Chủ

Mạng

Bạch 
Thế 
Tôn!

Con căn cứ 
theo nghiệp 
duyên của 
người đời 

gây tạo

Cai quản về 
tuổi thọ của 
chúng sanh 

trong cõi Diêm 
Phù Đề
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chúng sanh 

trong cõi Diêm 
Phù Đề
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Hoặc mở �ệc 
mời bạn bè đến 

chúc tụng

Làm như thế, mẹ 
con người ấy 

đều không được 
an ổn

Tại sao 
như 
vậy?

ăn thịt, uống
rượu, đàn ca,

hát xướng

337

Khiến mẹ con 
họ được bình 

an vui vẻ

và quyến 
thuộc của họ 
cũng được lợi  

ích lớn

Khi đứa trẻ mới sanh 
ra, gia đình phải hết 

sức thận trọng, tránh 
các việc sát sanh,tổn 

hại tánh mạng.

hoặc lấy thịt 
chúng sanh, bồi 
dưỡng cho sản 

mẫu ăn

337
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chúng sanh, bồi 
dưỡng cho sản 

mẫu ăn
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Nhưng họ 
không những 

không báo đáp, 
ngược lại còn 
giết hại chúng 
sanh, mở �ệc 
rượu ăn mừng

Vì thế, tự 
mình phải 

chịu tai ương, 
mẹ con đều 

bị tổn hại

Huống chi là người lúc 
còn sống chuyên làm các 
việc lành, con càng phải 

ra sức giúp đỡ họ

Lại chúng sanh trong cõi
Diêm Phù Đề lúc lâm chung,

không luận là người thiện
hay kẻ ác, con đều muốn
khiến họ không rơi vào

đường ác

Bởi vì trong lúc sinh sản 
sẽ có vô số loài quỷ ác, 

yêu ma quỷ quái đến ăn 
máu tanh

Con sớm đã lệnh thổ 
địa nơi đó bảo vệ mẹ 
con người ấy, khiến 

họ được an ổn.

Tuy nhiên, 
sau khi sinh sản 

được bình an

Họ vốn nên 
làm các việc 
lành để cảm 
tạ thổ thần

Bởi vì trong lúc sinh sản 
sẽ có vô số loài quỷ ác, 

yêu ma quỷ quái đến ăn 
máu tanh

Con sớm đã lệnh thổ 
địa nơi đó bảo vệ mẹ 
con người ấy, khiến 

họ được an ổn.

Tuy nhiên, 
sau khi sinh sản 

được bình an

Họ vốn nên 
làm các việc 
lành để cảm 
tạ thổ thần
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340

Hãy 
đợi 
con!

Cha mẹ 
ơi, con 

cũng rất 
nhớ hai 
người

Tại sao tôi lại 
rơi vào trong 
bào thai lợn, 
đầu thai làm 

lợn?

Con à, mau 
theo chúng 
ta vào trong 

động này

Á!

341

Con à!

Ôi! Cha mẹ! 
Không phải 

hai người đã 
qua đời từ 
lâu rồi sao?

Mau đi 
theo 

chúng ta...

Con à, 
cha mẹ 
rất nhớ 
con...

341

Con à!

Ôi! Cha mẹ! 
Không phải 

hai người đã 
qua đời từ 
lâu rồi sao?

Mau đi 
theo 

chúng ta...

Con à, 
cha mẹ 
rất nhớ 
con...
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342

dẫn người 
chết vào 

trong 
đường ác

BA

ĐƯỜNG 

ÁC

Bạch Thế Tôn, 
chúng sanh 

trong cõi Diêm 
Phù Đề lúc lâm 

chung, thần 
thức hôn mê

không 
thể phân 

biệt rõ 
thiện ác

Huống chi 
người lúc 
còn sống 

chuyên làm 
các việc ác?

Cho đến 
mắt và tai 

cũng không 
thể nghe, 
không thể 

thấy

友

，

343

Nhìn rõ 
chưa? Bọn 
ta không 

phải là cha 
mẹ của 
ngươi,

chỉ là oan 
gia trái chủ 
của ngươi 
trong đời 

trước

Dù cho là 
người 

chuyên làm 
các việc 

lành

đến khi 
chết cũng còn 
có rất nhiều ác 
quỷ biến hình 
thành cha mẹ, 

người thân, 
bạn bè

友

，

343

Nhìn rõ 
chưa? Bọn 
ta không 

phải là cha 
mẹ của 
ngươi,

chỉ là oan 
gia trái chủ 
của ngươi 
trong đời 

trước

Dù cho là 
người 

chuyên làm 
các việc 

lành

đến khi 
chết cũng còn 
có rất nhiều ác 
quỷ biến hình 
thành cha mẹ, 

người thân, 
bạn bè
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345

Lúc bấy giờ, quyến 
thuộc của người chết 

ấy phải thiết trai 
cúng dường

ĐỌC

TỤNG

KINH

ĐIỂN

ĐẠI

THỪA

NIỆM

DANH

HIỆU

CHƯ

PHẬT

BỒ

TÁT

Nhờ 
duyên 

lành này
có thể 

giúp người 
chết ra 

khỏi con 
đường ác

khiến cho 
các yêu ma 

quỷ thần 
toàn bộ đều 

lùi bước
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，

Bạch Thế 
Tôn! Hết 

thảy chúng 
sanh lúc 

lâm chungNAM

MÔ

A

DI

ĐÀ

PHẬT 

NAM

MÔ

QUÁN

THẾ

ÂM

BỒ

TÁT

SẮC

TỨC

THỊ

KHÔNG

KHÔNG

TỨC

THỊ

SẮC

Nếu nghe được một 
danh hiệu Phật, danh 
hiệu Bồ Tát hoặc một 
bài kệ, một câu kinh 

điển đại thừa

Con xem 
xét người 

chết ấy, trừ
năm tội Vô 

Gián,

Những tội ác 
nhỏ vốn phải 

đọa vào đường 
ác thì nay lập 
tức được giải 

thoát
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346

Con đem hết 
thân hình thọ mạng 
của mình, trong mỗi 

mỗi niệm ủng hộ 
chúng sanh nơi cõi 
Diêm Phù Đề, khiến 
họ lúc sống hay khi 
chết đều được lợi 

ích an lạc.

Nguyện 
chúng sanh 

trong lúc sanh 
tử có thể tin 
lời con nói

khiến cho hết 
thảy đều được 

giải thoát và 
đều được lợi 

ích lớn

Vị đại 
quỷ vương 
Chủ Mạng 

này,

đã trải 
qua trăm ngàn 

kiếp làm vị đại quỷ 
vương, ủng hộ 

chúng sanh trong 
lúc sanh cùng 

khi tử347

Ông có 
lòng từ bi 

rộng lớn, phát 
ra nguyện lớn 

như vậy,

trong 
biển sanh 
tử, bảo hộ 

chúng 
sanh

Nếu trong 
đời sau, có 

người đang đối 
mặt với ranh 
giới giữa sự 
sống và cái 

chết

Ông 
chớ nên 

buông bỏ
nguyện lực 

cứu độ 
này

Khiến hết 
thảy chúng 
sanh đều 

được an lạc 
giải thoát

Cúi xin 
Đức Thế 

Tôn đừng 
lo nghĩ 

việc này

347
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giải thoát
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Đức Thế 

Tôn đừng 
lo nghĩ 

việc này
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Địa 
Tạng!Công hạnh 

của vị đại quỷ vương 
này không thể nghĩ 
bàn, số chúng sanh 

trời người được Ngài 
hóa độ cũng không

thể �nh kể.

Đức Phật đó hiệu là:

Kiếp tên là An Lạc, cõi 
nước Phật gọi là Thanh 
Tịnh, thọ mạng lâu dài 

không thể �nh kể

VÔ

TƯỚNG

NHƯ

LAI

349

Vị Đại sĩ 
này vì nguyện 
lực từ bi mà 

hóa thân làm 
vị đại quỷ 

vương

Chứ thực 
ra ông ấy 

không phải 
quỷ

Qua một trăm 
bảy mươi kiếp 
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Địa 
Tạng!Công hạnh 
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Bạch 
Thế Tôn!

Con nay 
vì hết thảy 
chúng sanh 

trong đời vị lai, 
diễn nói các 
việc lợi ích

PHẨM

THỨ

CHÍN

XƯNG

DANH

HIỆU

CHƯ

PHẬT

PHẨM

THỨ

CHÍN

XƯNG

DANH

HIỆU

CHƯ

PHẬT
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Nay 
chính là 
lúc, ông 
hãy mau 

nói đi 

Ta 
nay sắp 
vào Niết 

Bàn

muốn giúp 
ông sớm 

viên mãn đại 
nguyện 

này

Như vậy 
ta sẽ không còn 
phải lo lắng cho 

chúng sanh 
trong đời hiện 
tại và tương 

lai nữa

khiến 
họ ở trong 

đường 
sanh tử

đều 
nhờ đây 
mà được 

lợi ích

Kính xin 
Thế Tôn 

lắng nghe 
lời con 

nói

Ông nay 
phát nguyện từ 
bi rộng lớn, cứu 

độ hết thảy 
chúng sanh tội 
khổ  trong sáu 

đường

diễn nói 
những việc 
không thể 
nghĩ bàn
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BẢO

TÁNH

NHƯ

LAI

Lại cách đây vô lượng hằng 
hà sa kiếp về đời quá khứ, 

có Đức Phật hiệu là:

Nếu có người nghe 
được danh hiệu của 

Ngài, trong một khoảnh 
khắc khảy móng tay 

phát tâm quy y

Người này sẽ vĩnh viễn không 
thối chuyển nơi đạo vô thượng 

chánh đẳng chánh giác.

VÔ

BIÊN 

THÂN

NHƯ

LAI

Người này 
sẽ được vô

lượng phước 
lành

Bạch Thế Tôn! Đời quá 
khứ cách đây vô lượng A
tăng kỳ kiếp về trước, có 

Đức Phật hiệu là:

Nếu có người nghe được 
danh hiệu của Ngài mà tạm 

thời sanh tâm cung kính, 
liền có thể giải thoát được 
các tội nặng sanh tử trong 

bốn mươi kiếp

Huống chi 
có người khắc 
đắp, hoặc vẽ 
hình tượng, 

cung kính cúng 
dường, ngợi 

khen
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NHƯ

LAI
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SƯ 

TỬ

HỐNG

NHƯ

LAI

Lại về đời quá khứ cách 
đây vô lượng A tăng kỳ 

kiếp, có Đức Phật ra 
đời hiệu là

Nếu có người nghe được danh hiệu của Ngài 
mà trong một niệm phát lòng quy y, người 
này sẽ được vô lượng chư Phật trong đời 

quá khứ xoa đầu thọ ký.

BA

ĐẦU

MA

THẮNG

NHƯ

LAI

Lại về đời quá khứ, 
có Đức Phật ra đời 

hiệu làNếu người nào nghe 
được danh hiệu của 

Ngài thoáng qua lỗ tai, 
người này ắt sẽ được 
ngàn lần sanh lên sáu 

tầng trời cõi dục

Huống chi có thể chí tâm xưng 
niệm danh hiệu Đức Phật, như 
thế càng được thêm vô lượng 

phước lợi lớn.

BA

ĐẦU

MA

THẮNG

NHƯ

LAI

Lại về đời quá khứ, 
có Đức Phật ra đời 

hiệu làNếu người nào nghe 
được danh hiệu của 

Ngài thoáng qua lỗ tai, 
người này ắt sẽ được 
ngàn lần sanh lên sáu 

tầng trời cõi dục

Huống chi có thể chí tâm xưng 
niệm danh hiệu Đức Phật, như 
thế càng được thêm vô lượng 

phước lợi lớn.
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TỲ 

BÀ

THI

PHẬT

Lại về đời quá khứ 
có Đức Phật hiệu là

Nếu có người nghe được danh hiệu của Ngài, 
vĩnh viễn sẽ không bị đọa lạc vào trong đường ác, 
thường sanh trong cõi trời, cõi người, hưởng thọ 

vui sướng, thù thắng vi diệu.

CÂU

LƯU

TÔN

PHẬT

Lại về đời quá khứ 
có Đức Phật hiệu là

Nếu có người nghe được 
danh hiệu của Ngài, chí 

tâm chiêm ngưỡng, kính 
lễ hoặc ngợi khen

Người này nơi pháp 
hội của một ngàn Đức 
Phật trong hiền kiếp 

làm vị Đại Phạm 
Vương

được thọ ký 
chứng đắc quả 
vị vô thượng 

bồ đề
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bồ đề
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360

BẢO

TƯỚNG

NHƯ

LAI

Lại trong đời quá 
khứ, có Đức Phật ra 

đời hiệu là

Nếu có người nghe được danh hiệu của 
Ngài, sanh lòng cung kính, người này chẳng 

bao lâu sau sẽ chứng quả A La Hán

，

361

BẢO

THẮNG

NHƯ

LAI

Lại trong đời quá khứ vô 
lượng hằng hà sa kiếp 

về trước, có Đức Phật ra 
đời hiệu là

Nếu có người nghe được danh hiệu của 
Ngài, lập tức sẽ không còn đọa vào đường 

ác, thường sanh trong chốn trời người, 
hưởng thọ sự vui thù thắng vi diệu.

，

361

BẢO

THẮNG

NHƯ

LAI

Lại trong đời quá khứ vô 
lượng hằng hà sa kiếp 

về trước, có Đức Phật ra 
đời hiệu là

Nếu có người nghe được danh hiệu của 
Ngài, lập tức sẽ không còn đọa vào đường 

ác, thường sanh trong chốn trời người, 
hưởng thọ sự vui thù thắng vi diệu.
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ĐẠI

THÔNG

SƠN

VƯƠNG

NHƯ

LAI

Lại trong đời quá
khứ có Đức Phật

hiệu là

Nếu có người
nghe được danh 
hiệu của Ngài sẽ
như gặp được vô
lượng hằng hà sa

số chư Phật,

vì người ấy mà
thuyết pháp, tương 
lai nhất định chứng

đắc quả vị bồ đề

CA

SA

TRÀNG

NHƯ

LAI

Lại trong đời quá khứ 
vô lượng A tăng kỳ kiếp 
về trước, có Đức Phật 

ra đời hiệu là

Nếu có người nghe được danh hiệu
của Ngài, sẽ siêu thoát tội khổ

sanh tử trong một trăm đại kiếp

CA

SA

TRÀNG

NHƯ

LAI

Lại trong đời quá khứ 
vô lượng A tăng kỳ kiếp 
về trước, có Đức Phật 

ra đời hiệu là
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MÃN

NGUYỆT

PHẬT

DIỆU

THINH

PHẬT

VÔ

THƯỢNG

PHẬT

NGUYỆT

DIỆN

PHẬT

TỊNH

DANH

VƯƠNG

PHẬT

Lại có vô lượng các Đức 
Phật, hiệu là

Lại trong đời quá 
khứ, có các Đức 

Phật, hiệu là TRÍ

THẮNG

PHẬT
SƠN

VƯƠNG

PHẬT

TỊNH

NGUYỆT

PHẬT

TRÍ

THÀNH

TỰU

PHẬT

Lại trong đời quá 
khứ, có các Đức 

Phật, hiệu là TRÍ

THẮNG

PHẬT
SƠN
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TỊNH
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366

vĩnh 
viễn không 

đọa vào 
đường ác

Nếu 
người đang 

lúc lâm 
chung, trong 
gia đình chỉ 
cần có một 

người 

có thể 
vì người ấy 

mà lớn 
tiếng niệm 

Phật

Nam
Mô
A
Di
Đà

Phật

Nam
Mô
A
Di
Đà

Phật

Nam

Mô

A

Di

Đà

Phật

Nam
Mô
A
Di
Đà

Phật

Nam

Mô

A

Di

Đà

Phật

người 
đang lâm 
chung đó

ngoài năm 
tội Vô Gián ra 
thì các nghiệp 
báo khác đều

được tiêu 
diệt

Năm tội 
Vô Gián 

này tuy rất 
nặng 

trải qua 
muôn kiếp 
cũng không 
thể ra khỏi 

địa ngục

Bạch Thế 
Tôn! Hết thảy 

chúng sanh 
trong hiện tại 

và vị lai

không 
luận là nam, 
là nữ trên cõi 
trời hay trong 

chốn nhân 
gian

chỉ cần 
xưng niệm một 
câu danh hiệu 

Phật liền có thể 
đạt được vô 
lượng công 

đức 

Trong 
lúc sanh 
cùng khi 

tử

huống 
chi là một 
lòng xưng 
niệm danh 

hiệu các 
Đức Phật

tự nhiên 
sẽ được 

công đức 
lợi ích rất 

lớn

Bạch Thế 
Tôn! Hết thảy 

chúng sanh 
trong hiện tại 

và vị lai

không 
luận là nam, 
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Đức Phật

tự nhiên 
sẽ được 

công đức 
lợi ích rất 

lớn
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369

PHẨM

THỨ

MƯỜI

SO

SÁNH

NHÂN

DUYÊN

CÔNG

ĐỨC

CỦA

SỰ

BỐ

THÍ

，

。

Nhưng nhờ sức 
niệm Phật của gia 
đình, người thân

khiến họ dần dần �êu 
trừ các trọng tội

Nam
Mô
A
Di
Đà

Phật
Nam
Mô
A
Di
Đà

Phật

Nam

Mô

A

Di

Đà

Phật

Huống chi là những 
chúng sanh tự mình 

niệm Phật, ắt sẽ được 
vô lượng phước lợi, 

�êu diệt được vô 
lượng tội

，

。

Nhưng nhờ sức 
niệm Phật của gia 
đình, người thân

khiến họ dần dần �êu 
trừ các trọng tội

Nam
Mô
A
Di
Đà

Phật
Nam
Mô
A
Di
Đà

Phật

Nam

Mô

A

Di

Đà

Phật

Huống chi là những 
chúng sanh tự mình 

niệm Phật, ắt sẽ được 
vô lượng phước lợi, 

�êu diệt được vô 
lượng tội
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370

Tại sao 
lại có sự 
khác biệt 

này?
xin 

nguyện Thế 
Tôn vì con 

mà giải 
nói

Ta nay 
ở trong 

pháp hội nơi 
cung trời 
Đao Lợi

giải thích 
sự so sánh công 
đức khinh trọng 

về việc bố thí của 
chúng sanh nơi 
cõi Diêm Phù 

Đề

Ông hãy 
lắng lòng 

nghe, nay ta 
sẽ vì ông 
mà nói

Con đối với 
việc này có chỗ 

chưa rõ, nay một 
lòng hoan hỷ vui 
mừng nghe lời 

Thế Tôn dạy bảo.
371

Bạch Đức 
Thế Tôn! Con 
xét thấy quả 

báo về sự bố thí, 
cúng dường của 

chúng sanh 
không đồng 

nhau

có người 
hưởng phước 

trong một đời, có 
người hưởng 

phước trong mười 
đời hay trăm đời, 

nghìn đời

371

Bạch Đức 
Thế Tôn! Con 
xét thấy quả 

báo về sự bố thí, 
cúng dường của 

chúng sanh 
không đồng 

nhau

có người 
hưởng phước 

trong một đời, có 
người hưởng 

phước trong mười 
đời hay trăm đời, 

nghìn đời
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Khi
các bậc hào
môn quý tộc

này muốn
bố thí

Nếu có
thể dùng tâm

từ bi rộng
lớn, vui vẻ 

hạ mình

tự tay
mình đem

của ra bố thí
hay nhờ

người khác
bố thí

dùng lời
dịu dàng an

ủi những
người nghèo

khổ

cho đến 
những kẻ tật
nguyền, câm

ngọng, mắt mù,
tai điếc

Nếu gặp
kẻ thấp hèn,

bần cùng
khốn khổ

Các vị quốc
vương, quan đại
thần, trưởng giả,

hàng vương tộc Sát
Đế Lợi, hay hàng

Bà La Môn

cho đến 
những kẻ tật
nguyền, câm

ngọng, mắt mù,
tai điếc

Nếu gặp
kẻ thấp hèn,

bần cùng
khốn khổ

Các vị quốc
vương, quan đại
thần, trưởng giả,

hàng vương tộc Sát
Đế Lợi, hay hàng

Bà La Môn

     376                                                                                                                                 377          



Khi
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hay hình
tượng Phật,

Bồ Tát,
Thanh Văn,

Bích Chi
Phật

Địa Tạng!
Nếu các vị

quốc vương,
Bà La Môn
trong đời

vị lai

gặp
tháp thờ

Phật

Nếu có
thể đích
thân bày
biện cúng

dường

Tất cả đều
là do họ phát

tâm đại từ bi với
hết thảy những

người nghèo khổ,
tật bệnh mà
được lợi ích

như vậy

Công đức
lợi ích mà những
bậc quốc vương

này đạt được cũng
sánh bằng công
đức cúng dường

cho hằng hà sa số
chư Phật

Trong trăm
ngàn đời thường
được đầy đủ bảy
món báu, thức

ăn, áo mặc hưởng
thụ không bao
giờ cùng tận

Tất cả đều
là do họ phát

tâm đại từ bi với
hết thảy những

người nghèo khổ,
tật bệnh mà
được lợi ích

như vậy

Công đức
lợi ích mà những
bậc quốc vương

này đạt được cũng
sánh bằng công
đức cúng dường

cho hằng hà sa số
chư Phật

Trong trăm
ngàn đời thường
được đầy đủ bảy
món báu, thức

ăn, áo mặc hưởng
thụ không bao
giờ cùng tận
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thụ không bao
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thụ không bao
giờ cùng tận
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ĐẠI

PHẠM

THIÊN

VƯƠNG

Nếu
có thể đem

công đức cúng
dường này hồi

hướng khắp
pháp giới

Những
bậc đại quốc
vương này
trong mười
kiếp thường

làm thân
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quốc vương này 

trong ba kiếp 
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thọ sự vui thù
thắng vi 

diệu
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CHUYỂN

LUÂN

THÁNH

VƯƠNG

Những
quốc vương

này trong
trăm ngàn

kiếp thường
làm thân

Nếu có thể
đích thân tự sửa

sang, hoặc khuyên
một người cho đến

trăm ngàn người
khác cúng dường

kết duyên

Có
thể phát

tâm,

Nhìn
thấy tháp

Phật hoặc các
kinh điển bị
thiêu hủy,
phá hoại

Lại nữa,
này Địa Tạng!
Nếu trong đời
sau có các bậc
quốc vương,
Bà La Môn

Có
thể phát

tâm,

Nhìn
thấy tháp

Phật hoặc các
kinh điển bị
thiêu hủy,
phá hoại

Lại nữa,
này Địa Tạng!
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quốc vương,
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Những 
người này 

sẽ trọn 
thành Phật 

đạo

Bởi vì quả
báo của công
đức này là vô 

lượng vô
biên

Lại nữa,
này Địa Tạng!
Nếu trong đời
vị lai có quốc
vương hay Bà

La Môn

Nhìn thấy
người lớn tuổi,
ốm đau, bệnh
tật hay phụ nữ

mang thai

Những 
người cùng 
chung cúng 
dường đó 

Trong 
trăm ngàn 
đời thường 

làm bậc 
�ểu quốc

vương

Nếu có 
thể trước tháp 
Phật phát tâm 
hồi hướng đến 
hết thảy pháp 

giới chúng 
sanh

Những 
người cùng 
chung cúng 
dường đó 

Trong 
trăm ngàn 
đời thường 

làm bậc 
�ểu quốc

vương

Nếu có 
thể trước tháp 
Phật phát tâm 
hồi hướng đến 
hết thảy pháp 

giới chúng 
sanh
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382

Những 
người đó trong 
một trăm kiếp 

thường làm 
vua cõi trời 

Tịnh Cư

Trong 
hai  trăm 

kiếp thường 
làm vua sáu 
tầng trời cõi 

dục
383

Nếu có 
thể sanh 
một niệm 
tâm từ bi 

lớn,

bố thí 
thuốc men, 
đồ ăn uống, 

giường 
nằm

khiến họ 
được an ổn, 

phước đức lợi 
ích như vậy 

thật không thể 
nghĩ bàn

383

Nếu có 
thể sanh 
một niệm 
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384

Nếu có thể bố thí và 
hồi hướng như vậy, 

không luận nhiều hay 
ít, nhất định đều sẽ 

thành Phật.

Huống 
chi là những 
quả báo trời 

Phạm Vương, 
trời Đế Thích, 
trời Chuyển 
Luân Thánh 

Vương

Lại nữa, 
này Địa Tạng! 
Nếu trong đời 
sau có vi vua 
hay hàng Bà 
La Môn

Về sau nhất định sẽ 
thành Phật, vĩnh viễn 
không đọa vào đường 
ác, cho đến trong trăm 

ngàn kiếp, tai không 
còn nghe đến các âm 

thanh đau khổ.

Lại nữa, 
này Địa Tạng! 
Nếu trong đời 
sau có vi vua 
hay hàng Bà 
La Môn

Về sau nhất định sẽ 
thành Phật, vĩnh viễn 
không đọa vào đường 
ác, cho đến trong trăm 

ngàn kiếp, tai không 
còn nghe đến các âm 

thanh đau khổ.
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Địa Tạng! 
Trong đời vị lai, 
nếu có kẻ thiện 
nam hay người 

thiện nữ

Người 
này sẽ được 

vô lượng 
phước lợi

Nhìn thấy 
hình tượng Phật, 
Bồ Tát, Bích Chi 

Phật, Chuyển Luân 
Thánh Vương mà 

phát tâm cúng 
dường bố thí

thường 
sanh vào 

trong chốn 
trời người, 

hưởng thọ sự 
vui thù thắng 

vi diệu

387

Cho nên 
Địa Tạng! Ông 

nên khuyên bảo 
hết thảy chúng 
sanh đều phải 
học theo như 

vậy.

Lại nữa, 
này Địa Tạng! 
Trong đời sau, 
nếu có kẻ thiện 

nam, người 
thiện nữ

nơi Phật 
pháp gieo 

trồng chút ít 
hạt giống 
thiện lành

phước đức 
lợi ích mà họ 
nhận được 
cũng không 
thể nào thí 

dụ đặng

tựa như 
sợi lông, 

cọng tóc, hạt 
cát, hay nhỏ 

như hạt 
bụi
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CÔNG ĐỨC

gặp
được kinh
điển đại

thừa

Trong
đời vị lai, nếu

có kẻ thiện
nam người 

thiện nữ

Lại nữa,
này Địa
Tạng!

Tất cả các pháp đều từ tâm mà
sanh khởi

hoặc
nghe được
một bài kệ,

một câu
kinh

phát tâm
cúng dường, bố
thí, người này sẽ
được vô lượng

phước đức

có thể
cung kính

khen
ngợi

，

Nếu có thể đem phước đức 
này hồi hướng khắp pháp giới
chúng sanh, thì phước đức của
người ấy càng nhiều vô lượng

không thể nào thí dụ được

，

Nếu có thể đem phước đức 
này hồi hướng khắp pháp giới
chúng sanh, thì phước đức của
người ấy càng nhiều vô lượng

không thể nào thí dụ được
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Nếu là
chùa tháp

mới, liền phát
tâm cúng
dường bố

thí

chắp tay 
cung kính

chiêm
ngưỡng, ngợi

khen

Nếu thấy
chùa tháp mục
nát, hư hoại,
liền phát tâm

tu bổ, sửa
sang

Lại nữa,
này Địa

Tạng! Nếu
trong đời

vị lai

Nếu lại có
thể hồi hướng

khắp pháp giới,
phước đức lợi ích
của họ sẽ không

thể nghĩ bàn.

có kẻ thiện
nam, người

thiện nữ, nhìn
thấy chùa tháp
thờ Phật hay
kinh điển đại

thừa

Lại nữa,
này Địa

Tạng! Nếu
trong đời
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có kẻ thiện
nam, người

thiện nữ, nhìn
thấy chùa tháp
thờ Phật hay
kinh điển đại

thừa
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lại có thể
dùng thiện

pháp đi giáo
hóa vua các
nước nhỏ

khác

Còn những
người cùng

đồng phát tâm
ấy sẽ thường
làm Chuyển
Luân Thánh

Vương

hoặc
khuyên

người khác
cùng đồng
phát tâm

Tự
mình phát

tâm,

Những
người này

trong ba mươi
kiếp thường
làm vua các 

nước nhỏ

hoặc
khuyên

người khác
cùng đồng
phát tâm

Tự
mình phát

tâm,

Những
người này

trong ba mươi
kiếp thường
làm vua các 

nước nhỏ
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Nếu có 
thể hồi

hướng khắp
pháp giới

Công đức
của người này
có thể trong

trăm ngàn kiếp
hưởng thọ sự
vui thù thắng

vi diệu

nơi Phật
pháp gieo
trồng các
căn lành

Lại nữa,
này Địa Tạng!
Nếu trong đời

vị lai, có kẻ
thiện nam,
người thiện

nữ

hoặc bố
thí, cúng
dường

hoặc tu
bổ chùa 

tháp

cho đến
làm các việc

lành nhỏ như
sợi lông, cọng
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PHẨM

THỨ

MƯỜI

MỘT

ĐỊA

THẦN

HỘ

PHÁP

 

vậy thì
chỉ có thể

hưởng
phước trong

ba đời

Nhưng
nếu chỉ hồi
hướng cho

bản thân hoặc
bà con thân

thuộc

Xả một mà được
hưởng muôn phước.
Cho nên, Địa Tạng!
Đây chính là thật 

tướng nhân duyên
của sự bố thí.

 

vậy thì
chỉ có thể
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tướng nhân duyên
của sự bố thí.

     400                                                                                                                                 401          



PHẨM

THỨ

MƯỜI

MỘT

ĐỊA

THẦN

HỘ

PHÁP

 

vậy thì
chỉ có thể

hưởng
phước trong

ba đời

Nhưng
nếu chỉ hồi
hướng cho

bản thân hoặc
bà con thân

thuộc

Xả một mà được
hưởng muôn phước.
Cho nên, Địa Tạng!
Đây chính là thật 

tướng nhân duyên
của sự bố thí.

 

vậy thì
chỉ có thể

hưởng
phước trong

ba đời

Nhưng
nếu chỉ hồi
hướng cho

bản thân hoặc
bà con thân

thuộc

Xả một mà được
hưởng muôn phước.
Cho nên, Địa Tạng!
Đây chính là thật 

tướng nhân duyên
của sự bố thí.

     400                                                                                                                                 401          



Nhưng
sức thệ

nguyện của
vị Đại Bồ Tát

Địa Tạng
này

Bạch
Thế Tôn!

so với các
vị Bồ Tát đó

còn sâu
rộng hơn

Vị Bồ Tát
Địa Tạng này

có nhân duyên
rất lớn với
chúng sanh

trong cõi Diêm
Phù Đề

KIÊN

LAO

ĐỊA

THẦN

 

Bạch
Thế Tôn!

Con từ lâu
xa đến nay

chiêm ngưỡng
vô số các vị
Đại Bồ Tát

Sức trí huệ
thần thông của
các vị ấy thật

không thể nghĩ
bàn, rộng độ

hết thảy chúng 
sanh

KIÊN
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Nhưng thệ nguyện
của các vị ấy còn có

ngày cùng tận

hóa độ
hết thảy

chúng sanh
trong sáu

đường

Duy chỉ
có sức thệ

nguyện rộng
lớn của Bồ Tát

Địa Tạng

đã trải
qua trăm ngàn
muôn ức kiếp
nhiều như cát

sông Hằng

ĐỊA NGỤC

NGẠ QUỶ

NGƯỜI

TRỜI

A TU LA

SÚC SANH

Bồ

Tát

Quán

Thế

Âm

Bồ

Tát

Phổ

Hiền

Bồ

Tát

Văn 

Thù

Bồ

Tát

Di

Lặc

Như bốn vị
Đại Bồ Tát

Văn Thù, Phổ
Hiền, Quán
Âm, Di Lặc

cũng hóa
hiện ra trăm

ngàn thân rộng
độ chúng sanh

trong sáu 
đường

Bồ

Tát

Quán

Thế

Âm

Bồ

Tát

Phổ

Hiền

Bồ

Tát
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Tát

Di

Lặc
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Đại Bồ Tát

Văn Thù, Phổ
Hiền, Quán
Âm, Di Lặc

cũng hóa
hiện ra trăm

ngàn thân rộng
độ chúng sanh

trong sáu 
đường
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Trong cái khám 
này có thể họa vẽ 

hoặc dùng vàng, bạc, 
đồng, sắt đúc thành

tượng Bồ Tát 
Địa Tạng

thường 
đốt hương 

cúng 
dường

nếu có thể
nơi phía nam
trong cõi đất

thanh tịnh
sạch sẽ của

mình ở

Bạch Thế
Tôn! Chúng
sanh trong
đời hiện tại

và vị lai

dùng đất
đá, tre gỗ

xây dựng cái
khám thờ

Bồ Tát

nếu có thể
nơi phía nam
trong cõi đất

thanh tịnh
sạch sẽ của

mình ở

Bạch Thế
Tôn! Chúng
sanh trong
đời hiện tại

và vị lai

dùng đất
đá, tre gỗ

xây dựng cái
khám thờ

Bồ Tát
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(2)

GIA

ĐÌNH

AN 

VUI

(3)

TỔ

TIÊN 

ĐƯỢC

SIÊU

THOÁT

(1)

ĐẤT

ĐAI

MÀU

MỠ

Chỗ của
người đó ở

thường được
mười điều lợi 

ích lớn

Chiêm
ngưỡng,
đảnh lễ,

khen ngợi

(1)

ĐẤT

ĐAI

MÀU

MỠ

Chỗ của
người đó ở

thường được
mười điều lợi 

ích lớn

Chiêm
ngưỡng,
đảnh lễ,

khen ngợi
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(6)

KHÔNG 

BỊ 

TAI

HỌA

VỀ

NƯỚC

VÀ

LỬA

(7)

CÓ THỂ

TRÁNH KHỎI

TẤT CẢ CÁC

TAI HỌA

(4)

NGƯỜI

CÒN

SỐNG

THỌ 

MỆNH

LÂU 

DÀI

(5)

CẦU

NGUYỆN 

GÌ 

ĐỀU

ĐƯỢC

NHƯ

Ý

(4)
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408

CÔNG ĐỨC

(10)

THƯỜNG 

GẶP PHÁP 

HỘI, NGHE

KINH,

CÚNG 

DƯỜNG 

TAM BẢO

(8)

KHÔNG 

GẶP 

ÁC

MỘNG

(9)

RA

VÀO

ĐỀU

CÓ

THIỆN 

THẦN 

BẢO

HỘ

(8)

KHÔNG 

GẶP 

ÁC

MỘNG

(9)

RA

VÀO

ĐỀU

CÓ
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HỘ
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410

Thánh 
tượng của 
Bồ Tát Địa 

Tạng

Người 
ấy nếu có 
thể đọc 

tụng quyển
kinh này

cúng 
dường Bồ 

Tát Địa 
Tạng

410

Thánh 
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，

411

KINH

ĐỊA 

TẠNG 

BỒ

TÁT 

BỔN 

NGUYỆN

Bạch Thế 
Tôn! Chúng 
sanh trong 
đời hiện tại 

và vị lai

nếu có 
thể tại nơi
chỗ ở của 

mình làm các 
việc cúng 

dường

liền có 
thể đạt 

được mười 
điều lợi ích 

này

Bạch Thế 
Tôn! Trong 

đời vị lai, nếu 
có kẻ thiện 
nam, người 

thiện nữ,

nơi chỗ 
ở của người 
ấy có kinh 
Địa Tạng
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ấy có kinh 
Địa Tạng

，

411

KINH

ĐỊA 

TẠNG 

BỒ

TÁT 

BỔN 

NGUYỆN

Bạch Thế 
Tôn! Chúng 
sanh trong 
đời hiện tại 

và vị lai

nếu có 
thể tại nơi
chỗ ở của 

mình làm các 
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dường
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thể đạt 
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412

Thần lực 
rộng lớn của 
ông, các thần 
khác ít có ai 
sánh được

Đất đai 
trong cõi 

Diêm Phù Đề 
đều nhờ ông 

bảo hộ

Cho đến hết 
thảy đất đá, cỏ 
cây, lúa mè, tre 

lau, gạo thóc, các 
thứ bảo vật

đều 
nương nhờ 
vào sức bảo 
hộ của ông 

mà được sanh 
trưởng

Con sẽ 
dùng thần lực 

ngày đêm 
theo bảo hộ 

người ấy

không cho 
những tai nạn về 
nước, lửa, trộm 
cắp, các tai nạn 
bất ngờ xâm hại 

người ấy

Con sẽ 
dùng thần lực 

ngày đêm 
theo bảo hộ 

người ấy

không cho 
những tai nạn về 
nước, lửa, trộm 
cắp, các tai nạn 
bất ngờ xâm hại 

người ấy
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cúng
dường Bồ

Tát Địa Tạng
và đọc tụng

bản kinh
này

Nếu
trong đời vị

lai, có kẻ
thiện nam,

người thiện 
nữ

chớ để
cho các việc

không vừa ý và
các tai vạ đến
tai người ấy

Chỉ cần
tu tập theo
những lời
dạy trong

kinh

huống
chi để họ
phải gánh

chịu những
việc ấy

Ông 
đều nên
bảo hộ

họ
。

nhờ đó
mà công

đức và sức
thần thông

của ông

Ông lại
thường xưng

dương, ca ngợi
công đức lợi

ích của Bồ Tát
Địa Tạng

tự nhiên
thù thắng gấp
trăm ngàn lần
so với các vị

địa thần
khác

nhờ đó
mà công

đức và sức
thần thông

của ông
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thường xưng

dương, ca ngợi
công đức lợi

ích của Bồ Tát
Địa Tạng

tự nhiên
thù thắng gấp
trăm ngàn lần
so với các vị

địa thần
khác
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Người ấy 
sở dĩ được 

các vị thánh 
chúng theo 

hộ vệ 

đều là 
do chiêm 

ngưỡng, lễ 
bái hình 

tượng Bồ Tát 
Địa Tạng

và cũng 
nhờ vào công 
đức đọc tụng 
quyển kinh 

này

mà còn
khiến Phạm

Vương, Đế Thích,
các vị thần trên
trời và quyến

thuộc đều đến
hộ vệ người

ấy

Không
những chỉ
một mình

ông

mà còn
khiến Phạm

Vương, Đế Thích,
các vị thần trên
trời và quyến

thuộc đều đến
hộ vệ người

ấy

Không
những chỉ
một mình

ông
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Người ấy 
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PHẨM

THỨ

MƯỜI

HAI

THẤY

NGHE

ĐƯỢC

LỢI

ÍCH

 
 

Do đó có
thể đạt

được sự bảo
hộ to lớn
như vậy

Những
người này tự

nhiên sẽ
được thoát
ra khỏi biển

khổ

chứng
đắc Niết
Bàn an

lạc

 
 

Do đó có
thể đạt

được sự bảo
hộ to lớn
như vậy

Những
người này tự

nhiên sẽ
được thoát
ra khỏi biển

khổ

chứng
đắc Niết
Bàn an

lạc
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Lại dùng các âm thanh vi diệu, bảo với đại chúng, tám bộ chúng trời 
rồng, nhân cùng với phi nhân: Lắng nghe, hôm nay ta ở tại cung trời 
Đao Lợi tuyên bày, ca ngợi công đức lợi ích của Bồ Tát Địa Tạng nơi 
cõi người, cõi trời. Các việc lợi ích chúng sanh thật không thể nghĩ 
bàn. Những sự về nhân hạnh lên bậc thánh, những sự chứng đắc 
quả vị Thập Địa, những sự rốt ráo không thối chuyển nơi quả vị 

chánh đẳng chánh giác, chứng đắc quả Phật.

白
毫
相
光

  

大

白
毫
相
光

瑞
毫
相
光

大

瑞
毫
相
光

玉
毫
相

光

  

大
玉
毫
相
光

紫

毫
相
光

  

大

紫
毫
相
光

 

青
毫

相
光

大
青

毫
相

光

碧
毫
相
光

  

大
碧

毫
相
光 慶雲毫相

光

Lúc bấy giờ, 
Đức Phật từ 

trên đảnh môn 
phóng ra trăm 
ngàn muôn ức 

hào quang sáng 
lớn, chiếu khắp 

pháp giới

白
毫
相
光

  

大

白
毫
相
光

瑞
毫
相
光

大

瑞
毫
相
光

玉
毫
相

光

  

大
玉
毫
相
光

紫

毫
相
光

  

大

紫
毫
相
光

 

青
毫

相
光

大
青

毫
相

光

碧
毫
相
光

  

大
碧

毫
相
光 慶雲毫相

光

Lúc bấy giờ, 
Đức Phật từ 

trên đảnh môn 
phóng ra trăm 
ngàn muôn ức 

hào quang sáng 
lớn, chiếu khắp 

pháp giới
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Trong ngàn
vạn muôn ức thế

giới hóa hiện ngàn
vạn muôn ức thân
hình rộng độ hết

thảy chúng
sanh

Công đức
lợi ích và sức
oai thần của

Ngài thật không
thể nghĩ

bàn

Bồ

Tát 

Quán 

Thế

Âm

Bạch
Thế Tôn!

Tâm từ bi
của vị Bồ Tát
này vô cùng

to lớn

thương
xót hêt thảy
chúng sanh

tội khổ

Bồ

Tát 

Quán 

Thế

Âm

Bạch
Thế Tôn!

Tâm từ bi
của vị Bồ Tát
này vô cùng

to lớn

thương
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424

Vừa rồi 
Đức Thế 

Tôn lại bảo 
khắp đại 

chúngmuốn 
xưng dương 
công đức lợi 

ích chúng sanh 
của Bồ Tát Địa 

Tạng

Xin 
nguyện Thế 
Tôn vì tất cả
chúng sanh 

trong hiện tại 
và vị lai

giảng nói 
hết thảy các 

việc không thể 
nghĩ bàn của 

Bồ Tát Địa 
Tạng

Con nghe Đức Thế
Tôn và chư Phật nơi vô

lượng thế giới trong mười
phương, ai nấy đều ca ngợi
Bồ Tát Địa Tạng, dù cho các

Đức Phật trong đời quá khứ,
hiện tại và vị lai giảng nói

công đức của Ngài vẫn
không thể nói hết

Con nghe Đức Thế
Tôn và chư Phật nơi vô

lượng thế giới trong mười
phương, ai nấy đều ca ngợi
Bồ Tát Địa Tạng, dù cho các

Đức Phật trong đời quá khứ,
hiện tại và vị lai giảng nói

công đức của Ngài vẫn
không thể nói hết
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，

Hết thảy
trời rồng, quỷ

thần, là nam là
nữ, cho đến

chúng sanh tội
khổ trong sáu

đường

Nếu nghe
đến danh hiệu
hay nhìn thấy

hình tượng của
ông, mến tưởng

và ca ngợi
ông

Này Bồ
Tát Quán
Thế Âm

Khiến cho
tám bộ chúng

trời người có thể
chiêm ngưỡng,
vái lạy, được 
phước lành

Ông có
nhân duyên

lớn với chúng
sanh trong 

cõi Ta Bà

Này Bồ
Tát Quán
Thế Âm

Khiến cho
tám bộ chúng

trời người có thể
chiêm ngưỡng,
vái lạy, được 
phước lành

Ông có
nhân duyên

lớn với chúng
sanh trong 

cõi Ta Bà
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Nghe ta
diễn nói công

đức lợi ích
không thể nghĩ
bàn của Bồ Tát

Địa Tạng

Ông hãy
lắng nghe, nay

ta sẽ vì ông
mà nói

Xin vâng,
bạch Thế

Tôn! Con xin
hoan hỷ lắng

nghe

Trong đời hiện
tại hay vị lai, có
vị trời nào khi
hưởng phước
trời đã mãn

 

Đến khi 
nhân quả 
chín muồi

sẽ được 
Đức Phật 

thọ ký

Ông nay 
dùng lòng từ 
bi thương xót 
chúng sanh và 
tám bộ chúng 

trời người

thường
sanh trong chốn

trời, người,
hưởng thọ sự
vui thù thắng

vi diệu
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430

(4) THÂN THỂ XÚ UẾ
Thân thể vốn thơm tho, 

sạch sẽ, đột nhiên có
 mùi hôi thối

(5) BẤT LẠC BỔN TÒA
Sanh lòng chán ghét cuộc 

sống bình an, vui sướng, đi 
đứng không yên ổn

CÕI

TRỜI

SÚC SANH

NGẠ QUỶ

ĐỊA NGỤC

Cho 
đến những 
chúng sanh 

đọa vào 
đường ác

Năm tướng suy hao 
hiện ra

(1) THIÊN Y CẤU UẾ
Y báu cõi trời thường thanh 
tịnh sạch sẽ, bỗng nhiên dơ 

dáy, cáu bẩn

(2) ĐẢNH THƯỢNG 
HOA ỦY

Vòng hoa trên đầu  
khô tàn héo úa

(3) DỊCH HẠ HÃN LƯU
Thân thể vốn thanh 

tịnh, bỗng nhiên dưới 
nách toát ra mồ hôi

Năm tướng suy hao 
hiện ra

(1) THIÊN Y CẤU UẾ
Y báu cõi trời thường thanh 
tịnh sạch sẽ, bỗng nhiên dơ 

dáy, cáu bẩn

(2) ĐẢNH THƯỢNG 
HOA ỦY

Vòng hoa trên đầu  
khô tàn héo úa

(3) DỊCH HẠ HÃN LƯU
Thân thể vốn thanh 

tịnh, bỗng nhiên dưới 
nách toát ra mồ hôi
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Chiêm
ngưỡng,
đảnh lễ

vĩnh
viễn không

còn đọa
vào ba

đường ác

Những
người này sẽ

được tăng
phước trời

hưởng
thọ vui
sướng

Trong lúc tướng 
suy hao hiện ra, 

nếu họ có thể nhìn 
thấy hình tượng 
hoặc nghe đến 

danh hiệu Bồ Tát 
Địa Tạng

Trong lúc tướng 
suy hao hiện ra, 

nếu họ có thể nhìn 
thấy hình tượng 
hoặc nghe đến 

danh hiệu Bồ Tát 
Địa Tạng
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TRỜI

NGƯỜI

NGẠ
QUỶ

ĐỊA 
NGỤC

SÚC
SANH

TU 
LA

Lại nữa,
Quán Thế

Âm

trong
đời hiện
tại và vị

lai

Nếu trong
sáu đường có
chúng sanh
nào vào lúc
lâm chung

có thể
nghe được

một câu
danh hiệu Bồ

Tát Địa 
Tạng

 
 
 

Huống chi sau khi
nghe danh hiệu,
thấy hình tượng
của Bồ Tá, lại có

thể rải hoa
đốt hương

Mang y phục, đồ uống ăn, các
thứ anh lạc quý báu đến cúng
dường, như thế sẽ được vô 

lượng phước đức lợi ích.

 
 
 

Huống chi sau khi
nghe danh hiệu,
thấy hình tượng
của Bồ Tá, lại có

thể rải hoa
đốt hương

Mang y phục, đồ uống ăn, các
thứ anh lạc quý báu đến cúng
dường, như thế sẽ được vô 

lượng phước đức lợi ích.
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TRỜI

NGƯỜI

NGẠ
QUỶ

ĐỊA 
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SÚC
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Phải cho
người bệnh trước
lúc lâm chung, tận

mắt hoặc đích
thân nghe thấy

việc đó

Khiến họ
biết được người
thân đã bán hết
tài sản, thay họ

họa vẽ hình
tượng Bồ Tát

Địa Tạng

Nếu
người này

mang nghiệp
báo phải chịu

bệnh nặng

sẽ nhờ
công đức này
mà bệnh tật
thuyên giảm,
tăng phước,

tăng thọ

 

Chỉ cần một
danh hiệu

thoáng qua
lỗ tai

Người ấy
vĩnh viễn sẽ
không phải 
chịu sự đau
khổ trong ba

đường ác

Nếu cha mẹ
họ hàng đem

nhà cửa, tài sản
của người sắp
lâm chung đó
bán lấy �ền

dùng số
�ền ấy họa vẽ
hình tượng 
Bồ Tát Địa

Tạng

 

Chỉ cần một
danh hiệu

thoáng qua
lỗ tai

Người ấy
vĩnh viễn sẽ
không phải 
chịu sự đau
khổ trong ba

đường ác

Nếu cha mẹ
họ hàng đem

nhà cửa, tài sản
của người sắp
lâm chung đó
bán lấy �ền

dùng số
�ền ấy họa vẽ
hình tượng 
Bồ Tát Địa

Tạng
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438

Lại nữa, 
này Quán 
Thế Âm

Trong đời 
vị lai, nếu có 

người khi còn 
thơ ấu,

mất đi 
cha mẹ hoặc 
anh chị em 
thân thích

Sau khi 
lớn lên, tưởng 
nhớ đến cha 
mẹ và người 

thân

không 
biết họ đầu 

thai vào 
chốn nào

，

sẽ nhờ 
vào công 

đức này mà 
�êu trừ tội 

chướng

Sau khi 
chết, đầu 
thai vào 

chốn trời 
người

hưởng 
thọ sự an 

ổn, vui 
sướng

Nếu là
người lúc

mạng chung
phải chịu quả

báo trong
đường ác

，

sẽ nhờ 
vào công 

đức này mà 
�êu trừ tội 

chướng

Sau khi 
chết, đầu 
thai vào 

chốn trời 
người

hưởng 
thọ sự an 

ổn, vui 
sướng

Nếu là
người lúc

mạng chung
phải chịu quả

báo trong
đường ác
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，

440

Từ một ngày cho 
đến bảy ngày, một 

lòng cung kính chiêm 
ngưỡng lễ lạy 

thọ khổ 
trong 

nhiều kiếp

Nếu quyến 
thuộc của 

người đó phải 
chịu quả báo 

đọa vào 
đường ác

441

NAM

MÔ

ĐẠI

NGUYỆN

ĐỊA

TẠNG

VƯƠNG

BỒ

TÁT

MA

HA

TÁT

Nếu 
người này có 

thể họa vẽ 
hình tượng 
Bồ Tát Địa 

Tạng

Hoặc 
nghe thấy 

danh hiệu của 
Bồ Tát Địa 

Tạng rồi chiêm 
ngưỡng lễ 

lạy

441

NAM
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lạy
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MỘT

LÒNG 

CHIÊM

NGƯỠNG 

LỄ 

LẠY

XƯNG 
NIỆM

MỘT VẠN
DANH
HIỆU BỒ

TÁT

Nếu
trong hai 
mươi mốt 

ngày, người 
này lại có 

thể

 Bồ Tát liền
hóa hiện vô 
biên thân

bảo cho 
người ấy biết 
quyến thuộc 
của họ sanh 

về chốn
nào

443

Liền có 
thể nương 

nhờ vào công 
đức họa vẽ 

tượng Bồ Tát 
Địa Tạng 

này

 giải 
thoát hết 
mọi đau 

khổ

Sanh vào 
trong chốn 
trời người, 

hưởng thọ vui 
sướng

Nếu 
quyến thuộc 

của người này 
đã sanh vào 

chốn trời người, 
hưởng thọ sự 

vui sướng

sẽ nhờ 
công đức này,  

phước báu nhân 
duyên quả thánh
càng tăng trưởng, 

hưởng thọ vô 
lượng an 

lạc.
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444

Nếu mỗi 
ngày lại có thể 
niệm một ngàn 
lần danh hiệu 

Bồ Tát

mãi đến 
một ngàn 

ngày không 
gián đoạn

Bồ Tát 
lệnh cho các vị 
quỷ thần nơi 

chỗ của người 
đó ở

suốt 
đời theo 
bảo vệ 

người đó

445

Hoặc 
nằm mộng 
thấy Bồ Tát 
hiện sức oai 

thần lớn

Đích thân 
dẫn người 

đó đi gặp bà 
con quyến 

thuộc

445

Hoặc 
nằm mộng 
thấy Bồ Tát 
hiện sức oai 

thần lớn

Đích thân 
dẫn người 

đó đi gặp bà 
con quyến 

thuộc
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Này Bồ
Tát Quán

Thế Âm, nếu
trong đời vị

lai

Có kẻ thiện nạm, người thiện nữ muốn
phát lòng từ bi rộng lớn, cứu độ hết thảy
chúng sanh, hoặc muốn tu tập chứng đắc
quả vị bồ đề, muốn thoát ra khỏi ba cõi

dùng
hoa

hương,
y

phục,
đồ ăn
uống

các
món
báu,
cung
kính
cúng

dường

Những người này nhìn thấy
hình tượng hay nghe đến
danh hiệu của Bồ Tát mà

phát tâm quy y

 
 
 

không
có các bệnh

tật đau
khổ

Khiến
người ấy

trong đời hiện
tại, thức ăn,
áo mặc đầy

đủ

Người này
được Bồ Tát lấy
tay xoa đầu, thọ
ký, cuối cùng sẽ

thành Phật.

 
 
 

không
có các bệnh

tật đau
khổ

Khiến
người ấy

trong đời hiện
tại, thức ăn,
áo mặc đầy

đủ

Người này
được Bồ Tát lấy
tay xoa đầu, thọ
ký, cuối cùng sẽ

thành Phật.
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hết thảy
điều nguyện

cầu đều
được thành 

tựu

Cúng
dường khen

ngợi hình
tượng Bồ

Tát Địa
Tạng

Người
này trong khi
ngủ sẽ mộng 

thấy Bồ Tát lấy
tay xoa đầu

thọ ký.

Nếu người
ấy lại muốn

cầu nguyện Bồ
Tát Địa Tạng

dùng tâm từ bi
suốt đời bảo

vệ mình

  

Chí tâm
chiêm

ngưỡng, lễ
lạy

vĩnh
viễn không

chướng 
ngại

Tâm
nguyện của

những người
nam, người nữ

này sẽ sớm
được thành

tựu

Nếu trong
đời hiện tại

hay vị lai muốn
cầu nguyện

điều gì

chỉ cần
quy y, chiêm
ngưỡng, lễ

bái

  

Chí tâm
chiêm

ngưỡng, lễ
lạy

vĩnh
viễn không

chướng 
ngại
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ngưỡng, lễ

bái
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Nam

Mô

Địa

Tạng

Vương
Bồ

Tát

Nhưng chẳng bao
lâu liền quên mất,

năm này qua tháng
nọ vẫn không cách

gì đọc tụng

nên đối với 
kinh điển đại
thừa khó lòng

nắm rõ

Đây là do quả báo
chướng ngại đời 
trước vẫn chưa
được �êu trừ,

Người này nếu nghe
danh hiệu hay nhìn
thấy hình tượng Bồ

Tát Địa Tạng

Này Bồ Tát
Quán Thế Âm,

nếu trong đời vị
lai, có kẻ thiện

nam, người
thiện nữ nào

sanh lòng
cung kính đối
với kinh điển

đại thừa

lại phát
tâm chí

thành, muốn
học tập đọc

tụng

Tuy gặp
được minh sư
dạy bảo, khiến
cho người ấy
thành thục

Này Bồ Tát
Quán Thế Âm,

nếu trong đời vị
lai, có kẻ thiện

nam, người
thiện nữ nào

sanh lòng
cung kính đối
với kinh điển

đại thừa

lại phát
tâm chí

thành, muốn
học tập đọc

tụng

Tuy gặp
được minh sư
dạy bảo, khiến
cho người ấy
thành thục
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Mặt hướng về phía 
nam, chắp tay mà 
uống bát nước đó

khi uống phải 
chí thành sám 

hối

Sau khi uống xong, 
phải cẩn thận chớ ăn 

uống rượu thịt và năm 
thứ cay nồng

hành

rượu

thịttỏi

hẹ
hành tây

kiệu

Trải qua một 
ngày một đêm,

Nên hướng về Bồ Tát, chí 
thành bày tỏ tâm nguyện 

đọc tụng quyển kinh này, lại 
đem hương hoa, y phục, đồ 

ăn uống và tất cả các bảo 
vật đến cúng dường 

Sau đó, mang
một bát nước 

trong đặt trước 
tượng Bồ Tát

Trải qua một 
ngày một đêm,

Nên hướng về Bồ Tát, chí 
thành bày tỏ tâm nguyện 

đọc tụng quyển kinh này, lại 
đem hương hoa, y phục, đồ 

ăn uống và tất cả các bảo 
vật đến cúng dường 

Sau đó, mang
một bát nước 

trong đặt trước 
tượng Bồ Tát
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Người này sau khi
tỉnh dậy, liền trở
nên thông minh

Hết thảy kinh điển, một khi
nghe lọt vào tai, liền mãi
mãi ghi nhớ, không quên

mất một câu, một chữ

Này Quán
Thế Âm! Trong
đời sau, nếu có

người nào ăn mặc 
thiếu thốn, cầu
nguyện chi cũng

không được
vừa ý

SÁT 

SANH VỌNG 

NGỮ

TÀ

DÂM

Trải qua 
bảy ngày 
hay hai 

mươi mốt 
ngày

cũng 
không 

phạm các 
tội như

Người này trong lúc ngủ nhìn thấy 
Bồ Tát Địa Tạng hiện ra vô lượng 
thân hình, dùng nước cam lồ rưới 

trên đỉnh đầu của mình

SÁT 

SANH VỌNG 

NGỮ

TÀ

DÂM

Trải qua 
bảy ngày 
hay hai 

mươi mốt 
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trên đỉnh đầu của mình
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Này Bồ
Tát Quán
Thế Âm

Lại nữa,

Rất nhiều việc không như ý
như thế sẽ dần dần �êu

diệt và đạt được an lạc giàu
có, đêm nằm ngủ, mộng

thấy điềm lành.

Nếu trong
đời vị lai, có

kẻ thiện nam,
người thiện
nữ, vì cuộc

sống

hoặc vì
việc công, việc
riêng, ma chay,

cưới hỏi, các
việc cấp 

bách

 Các tai vạ bất ngờ cứ
quấy nhiễu, trong 
giấc ngủ cũng phải

kinh sợ

Gia đình không
yên ấm, quyến
thuộc chia lìa

Thân nhiều
bệnh tật, nhiều
việc hung suy

Những người này nếu nghe
được danh hiệu, nhìn thấy

hình tượng Bồ Tát Địa Tạng, có
thể chí tâm trì niệm danh hiệu

Bồ Tát mãn một vạn lần

 Các tai vạ bất ngờ cứ
quấy nhiễu, trong 
giấc ngủ cũng phải

kinh sợ

Gia đình không
yên ấm, quyến
thuộc chia lìa

Thân nhiều
bệnh tật, nhiều
việc hung suy

Những người này nếu nghe
được danh hiệu, nhìn thấy

hình tượng Bồ Tát Địa Tạng, có
thể chí tâm trì niệm danh hiệu

Bồ Tát mãn một vạn lần
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và trong 
lúc đi, đứng, 

nằm, ngồi, đều 
được an ổn 
vui sướng

cho dù 
hùm beo, chó 
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Lúc bấy giờ, Đức
Phật dùng bài kệ

lặp lại một lần

Con xem sức oai thần Địa Tạng
Ngàn muôn kiếp không thể nghĩ bàn

Trong một niệm thấy nghe chiêm ngưỡng
Lợi ích cùng hết thảy chúng sanh

Hoặc nam hoặc nữ hoặc trời rồng
Quả báo phải sa vào đường dữ

Chỉ cần quy y Đại Sĩ Ngài
Tuổi thọ tăng nhiều, tội dữ �êu

 

Nếu muốn
kể về công đức

lợi ích chúng
sanh của Ngài ấy

thì đến trăm
ngàn kiếp cũng
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được

Vị Bồ Tát
Địa Tạng này

có nhân duyên
rất lớn với 
chúng sanh

trong cõi Diêm
Phù Đề.
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hưởng thọ
an lạc, vui

sướng

Vì thế, này
Quán Thế Âm,
ông nên dùng
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để truyền bá
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三
七
日
中
念

其

名
，
菩
薩

當

現

無

邊

體

。
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Chỉ cho quyến thuộc ở nơi nào
Dù cho đường ác cũng ra mau

Thâm tâm cứ mãi luôn kính ngưỡng
Bồ Tát xoa đầu thọ ký trao

Muốn tu bồ đề quả vô thượng
Thoát ra ba cõi lìa khổ đau

Người này nên phát từ bi lớn
Trước nên chiêm ngưỡng Đại Sĩ hình

Có cầu nguyện chi đều thành tựu
Tai chướng muôn đời chẳng hại thân

Tuổi thơ bé mất đi cha mẹ,
Thần hồn họ không biết nơi nao,
Anh chị em bà con quyến thuộc,
Lớn lên rồi chẳng nhận ra nhau

Hoặc vẽ hoặc tô hình Đại Sĩ
Thiết tha chiêm ngưỡng tỏ lòng thành
Hai mốt ngày đêm thường xưng niệm

Bồ Tát hiện thân đến cạnh mình

Tuổi thơ bé mất đi cha mẹ,
Thần hồn họ không biết nơi nao,
Anh chị em bà con quyến thuộc,
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Hoặc vẽ hoặc tô hình Đại Sĩ
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Hai mốt ngày đêm thường xưng niệm

Bồ Tát hiện thân đến cạnh mình
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464

Tỏi

Hẹ

Thịt

Hành tây
Hành lá

Kiệu
Rượu

Mang bát nước trong 
đặt trước tượng

Sau một ngày đêm 
thỉnh lấy uống

Giữ lòng thanh tịnh 
cử ngũ tân

Rượu thịt, tà dâm 
cùng vọng ngữ

Đêm nằm mộng 
thấy tôn dung hiện

Tỉnh lại liền đắc
 lợi nhĩ căn

Trong hai mốt ngày 
chớ sát sanh

Chí thành tưởng niệm 
Đại Sĩ danh

Kinh điển một khi lọt vào tai
Ngàn vạn đời sau nhớ chẳng sai

Đều do Đại Sĩ oai thần lớn
Giúp cho người ấy được huệ tài

。

Có người phát tâm trì kinh điển
Độ kẻ mê lầm đến bờ kia

Dù lập nguyện lớn không �nh kể
Đọc rồi quên liền chẳng nhớ lâu

Người này vì nghiệp chướng lầm mê
Đối với Phật kinh khó mọi bề

Phát tâm hướng về nơi Địa Tạng 
Hương hoa, vật quý thảy cúng dường

。

Có người phát tâm trì kinh điển
Độ kẻ mê lầm đến bờ kia
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Hương hoa, vật quý thảy cúng dường
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466

Muốn vào rừng núi 
qua sông biển

Cầm thú ác độc, giặc 
đón đường

Ác thần, ác quỷ, 
mưa gió giật

Nhiều mối nguy hại 
khó suy lường

Chỉ cần chiêm 
ngưỡng với cúng 

dường
Thiết tha kính lễ trên 

Địa Tạng 

Như vậy qua sông 
đến núi rừng

Nguy hiểm tai ách 
đều tiêu diệt

Chí tâm chiêm ngưỡng Địa Tạng Ngài
Hết thảy ác duyên đều �êu diệt
Chiêm bao mộng mị đều an ổn
Quỷ thần phù hộ, mãi đủ đầy

Nghèo khổ ốm đau 
các tai họa

Cửa nhà tan nát, 
người lìa nhau

Đêm mơ ác mộng 
không yên giấc

Cầu nguyện điều chi 
cũng chẳng xong

Chí tâm chiêm ngưỡng Địa Tạng Ngài
Hết thảy ác duyên đều �êu diệt
Chiêm bao mộng mị đều an ổn
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Đêm mơ ác mộng 
không yên giấc

Cầu nguyện điều chi 
cũng chẳng xong
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Nếu 
đem 
công 
đức 
hồi 

pháp 
giới,
nhất 
định 

thành 
Phật, 
sanh 

tử 
khỏi

Vì 
thế 

Quán 
Âm 
nay 
nên 
biết, 
tuyên 
bày 

khắp 
cùng 
nơi
các 
cõi.

Quán Âm chí tâm 
nghe ta dạy

Địa Tạng công hạnh 
khó nghĩ bàn 

Trăm ngàn muôn 
kiếp không kể hết
Rộng tuyên Đại Sĩ 

sức oai thần

Hương hoa, y phục, 
đồ ăn uống

Trăm ngàn quả báo 
hưởng điều lành

Có người nghe
đến danh Địa Tạng

Dốc lòng chiêm ngưỡng 
kính cúng dường

Quán Âm chí tâm 
nghe ta dạy
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Có người nghe
đến danh Địa Tạng

Dốc lòng chiêm ngưỡng 
kính cúng dường
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Thần lực
của ông không
thể nghĩ bàn,

lòng từ bi rộng
lớn của ông cũng
không thể nghĩ 

bàn

Địa Tạng!
Địa Tạng!
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VÔ

SẮC

GIỚI SẮC

GIỚI

DỤC

GIỚI

Địa Tạng!
Địa Tạng!

Nên nhớ hôm 
nay ta ở nơi cõi 

trời Đao Lợi

trong pháp hội 
với trăm ngàn 

muôn ức chư Phật, 
Bồ Tát, tám bộ 
chúng trời rồng

một lần nữa
đem các chúng 

sanh, những người 
chưa thoát khỏi nhà 
lửa trong ba cõi phó 

chúc cho ông

Biện tài
của ông

không thể
nghĩ bàn

Trí huệ
của ông

không thể
nghĩ bàn

Dù cho chư
Phật trong mười

phương tán
dương, khen ngợi
công hạnh không

thể nghĩ bàn
của ông

mười kiếp
cũng không

nói hết
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nghĩ bàn

Trí huệ
của ông

không thể
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475

ÁC
Địa Tạng!

Chúng sanh
trong cõi Diêm

Phù Đề tâm
tánh không

định

phần
nhiều quen

làm các
việc ác

dù có
thể phát
khởi tâm

thiện lành

nhưng
chẳng được
bao lâu liền

thối thất

Đừng để họ phải đọa
vào đường ác, dù chỉ

trong khoảng một
ngày đêm

huống chi
để họ phải
đọa vào địa

ngục Vô Gián
hay A Tỳ

chịu đau
khổ trong ngàn

muôn kiếp, không
biết lúc nào ra

khỏi ư?

Đừng để họ phải đọa
vào đường ác, dù chỉ

trong khoảng một
ngày đêm

huống chi
để họ phải
đọa vào địa

ngục Vô Gián
hay A Tỳ

chịu đau
khổ trong ngàn

muôn kiếp, không
biết lúc nào ra

khỏi ư?
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THÙNG CÔNG ĐỨC

Địa Tạng!
Hôm nay ta ân
cần đem chúng
sanh trong cõi
người, cõi trời
đều phó chúc

cho ông

Dù là chỉ bằng sợi lông, cọng tóc,
hay như hạt bụi, ông cũng nên
dùng thần lực bảo vệ họ, khiến
họ dần dần tu học Phật pháp và

không sanh tâm thối lui.

Trong đời
sau, nếu có kẻ

thiện nam,
người thiện

nữ nơi cõi trời,
cõi người

Gieo
trồng chút ít

căn lành
trong Phật

pháp

Nếu gặp duyên
ác, niệm ác liền

nhanh chóng
tăng trưởng

Vì thế, ta
phân ra ngàn

muốn ức thân,
tùy theo căn tánh
của chúng sanh
mà hóa độ họ

Nếu gặp duyên
ác, niệm ác liền

nhanh chóng
tăng trưởng

Vì thế, ta
phân ra ngàn

muốn ức thân,
tùy theo căn tánh
của chúng sanh
mà hóa độ họ
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Nam  

Mô 

A 

Di 

Đà

Phật

ông
nên dùng

sức phương 
�ện thần

thông để cứu
độ họ

hoặc một
bài kệ, một

câu kinh
đại thừa

một
danh hiệu 

Bồ Tát

Những
chúng sanh
này nếu có
thể niệm
một câu

danh hiệu
Phật

Ông hãy
đến nơi chỗ

của người đó
ở, hiện ra vô

biên thân
hình

Này Địa
Tạng! Trong

đời vị lai,

Nếu có
chúng

sanh trong
cõi người,

cõi trời
trong

khoảnh khắc
sắp đọa vào

đường ác
đó

hoặc vừa
đến trước

cửa địa
ngục

theo 
nghiệp báo

phải đọa
vào đường 

ác

Này Địa
Tạng! Trong

đời vị lai,

Nếu có
chúng

sanh trong
cõi người,

cõi trời
trong

khoảnh khắc
sắp đọa vào

đường ác
đó
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đến trước
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ngục
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phải đọa
vào đường 

ác
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giúp họ
sanh lên cõi
trời, hưởng
thọ sự vui

sướng

Đời nay, đời sau chúng trời người
Nay ta ân cần dạy bảo ông

Dùng sức thần thông giáo hóa họ
Chớ để họ lại phạm sai lầm.

vì họ mà
phá tan tất
cả các địa

ngục

vì họ mà
phá tan tất
cả các địa

ngục
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Bạch Thế 
Tôn! Từ khi con 

đến tham dự 
pháp hội trên cõi 

trời Đao Lợi 
này

Huống chi nghe 
đến việc thiện và 

phát nguyện tu tập, 
tự nhiên vĩnh viễn 
không thối chuyển 

nơi vô thượng 
bồ đề

Nghe Như 
Lai ca ngợi sức 
oai thần không 

thể nghĩ bàn 
của Bồ Tát Địa 

Tạng

Bồ 

Tát 

Hư 

Không 

Tạng

Trong đời vị lai, nếu có kẻ thiện 
nam, người thiện nữ, cho đến 
hết thảy chúng trời rồng, nghe 

được bản kinh này và danh 
hiệu của Bồ Tát Địa Tạng, 

hoặc chiêm ngưỡng,
lễ lạy hình tượng của 

Bồ Tát Địa Tạng, có thể 
được những lợi ích gì?

Trong đời
sau, nếu có

kẻ thiện
nam, người

thiện nữ

Cúi xin
Đức Thế
Tôn chớ

lo!

sanh một
niệm cung

kính đối với
Phật pháp

Con cũng
dùng các pháp

môn phương �ện
cứu độ họ ra khỏi
biển khổ sanh tử,

khiến họ sớm ngày
giải thoát

Trong đời
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Liền có 
thể đạt được 

hai mươi 
tám điều lợi

ích

(1)
Trời rồng ủng hộ

(2)
Quả lành ngày 

càng tăng

Nguyện xin Thế 
Tôn vì chúng 

sanh trong đời 
vị lai mà lược 
giảng việc này

Ông hãy lắng 
nghe! Nay ta sẽ 
vì ông mà phân 
biệt giảng nói

Trong đời sau, nếu có kẻ 
thiện nam, người thiện nữ, 

nhìn thấy hình tượng Bồ Tát 
Địa Tạng hoặc đọc tụng bản 

kinh Địa Tạng này

Dùng hoa hương, y 
phục, đồ ăn uống, 
các món báu đến 

cúng dường, ca ngợi 
chiêm ngưỡng

Nguyện xin Thế 
Tôn vì chúng 

sanh trong đời 
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486

(5)
Y phục, thức ăn 

đầy đủ

(6)
Tật bệnh không 

đến nơi thân

487

(3)
Tập hợp nhân 

hạnh quả thánh

(4)
Không thối 

chuyển nơi đạo 
bồ đề

487

(3)
Tập hợp nhân 

hạnh quả thánh

(4)
Không thối 

chuyển nơi đạo 
bồ đề
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       4,000：吳坤瑞。關偉豪。蔡承靜。回向林孫秋寶女士平安吉祥。 

       3,000：往生者徐厚慶。邱韋翔。黃淑綸。顧豐才。曹承洋。[回向梁瑋修身 

             上冤親債主，蒙佛接引往生淨土，離苦得樂，解冤釋結。] 

       2,857：黃霈煬。 

       2,500：[張敏男、張鄭月珍、張譯方。] 

       2,100：[張立緯、張琇銀。] 
       2,000：許育誠。往生者王順福。陳太宗。黃燕秋。劉吳素琴。 

             [往生者邱玉枝、往生者楊寶妹。]。白秋川。鍾綉蘭。程穎鵬。 

       1,550：迴向遍虛空法界一切眾生暨累世冤親債主。 
       1,500：楊智淵(廻向法界眾生及累劫冤親債主。) 
       1,200：楊博州。 
       1,190：王世緯。 

       1,000：許軒慈。許琴。陳淑真。趙正義。淨意笨笨。 

             [汪好欵、凌進桂。]。 

        946：[張萬麗、彭嘉煥。](迴向陽世家親暨往生的冤親債主們。) 
         800：黃雅慧。黃洪玉緣。黃光月。 
         600：楊靜宜。 
         500：黃麗雪。簡貝芳。廻向往生者林榮萬往生西方極樂世界。 
         300：張耿豪。 

      297,107：佛陀教育基金會。 

 Total: N.T. Dollars 633,000；3,000 copies. 
 以上合計:台幣 633,000 元；恭印 3000 冊。 



DEDICATION OF MERIT 
May the merit and virtue  
accrued from this work 

adorn Amitabha Buddha’s Pure Land, 
repay the four great kindnesses above, 

and relieve the suffering of 
those on the three paths below. 

May those who see or hear of these efforts 
generate Bodhi-mind,  

spend their lives devoted to the Buddha Dharma, 
and finally be reborn together in  

the Land of Ultimate Bliss. 
Homage to Amita Buddha! 

NAMO AMITABHA 
南無阿彌陀佛 

【越南文: 地藏菩薩本願經(彩色漫畫版) 】 

財團法人佛陀教育基金會  印贈  

台北市杭州南路一段五十五號十一樓 
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