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Quyển  
thứ mười hai 

 
 

 
 

ài văn đọc trong lễ lạc thành nơi thờ Đức 
Địa Tạng  Bồ Tát không có đầu. 

Khải bạch Đức Bí Mật giáo chủ Đại Nhựt Như 
Lai, lưỡng bộ giáo hội, chư tôn Thánh Chúng. Đặc 
biệt là Bổn Tôn Ngài Địa Tạng Bồ Tát không có đầu, 
thập phương tam thế chư Phật, chư Bồ Tát, chư  vị 
Thiện Thần. 

Phàm tại núi nầy vào ngày 18 tháng 5 năm Chiêu 
Hòa thứ 52 (1976), ông Azuma trong giấc mộng linh 
thiêng đã nằm thấy và đào lên được Thánh Giả từ đất 
vọt lên chính là Đức Địa Tạng  không có đầu để thờ 
phụng từ ấy đến nay, những chuyện linh nghiệm 
không biết bao nhiêu mà kể xiết. Với uy đức ấy đã 
được lan truyền ra và nhiều người nghe biết đến tham 
bái chẳng dứt. Vì chỗ cũ chật hẹp bất tiện, nên vào 

B



            Quyển thứ mười hai 4 

tháng 5 năm rồi đã kiến tạo nơi mới thành chỗ thờ tự 
Ngài . 

Từ đó trở đi còn kiến tạo chỗ lễ bái cầu nguyện. 
Đây là một cơ sở mới, đẹp đẽ. Ngày hôm nay làm lễ 
lạc thành khánh chúc và phụng trì nghiêm tu, tán 
dương pháp hội Tam Vị. 

Lại biết bổn tôn này sau khi được khai quật đến 
nay đã trải qua 3 năm là một thời gian ngắn, nhưng đã 
đạt thành nhiều việc và bậc Thánh đã hiện ra nhiều 
linh nghiệm. Lại nữa nơi địa phương nầy đã có nhiều 
người lo phát tâm phụng sự giữ gìn, chính đó là chỗ 
đáng tán thán. 

 
Do chỗ ngưỡng vọng cao siêu mà Bổn Tôn 

Thánh Giả Đức Địa Tạng Bồ Tát không có đầu ấy uy 
quang lại tăng gấp bội và với bổn thệ ấy, mọi người 
muốn nhớ lại, nên các tín giả muốn làm cho nơi nầy 
được phát triển cũng như làm cho phồn vinh phước trí 
viên mãn và nguyện cho chỗ nầy mãi mãi  làm lợi ích 
cho mọi người cũng như mọi loài trong pháp giới đều 
bình an lợi lạc. 

 
Ngày 18 tháng 9 năm Chiêu Hòa 

thứ 55 (1979) 
 

Hộ Trì phán chủ:  
Hoằng Hải kính bạch 
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CÂU CHUYỆN THỨ NHỨT 
 

TAI NẠN GIAO THÔNG  
MAU  ĐƯỢC CHỮA  KHỎI 

 
(Câu chuyện của ông Y 57 tuổi, ở phố Thảo Tân, 

huyện Tư Hạ ) 
 
 

ôi có một duyên lành thật bất khả tư nghì 
với Đức Địa Tạng Bồ Tát, nên ngày 20 

tháng 3 năm Chiêu Hòa thứ 53 (1977) đã đi tham bái 
Ngài. Tôi cũng đã được Ngài gia hộ cho nên mỗi ngày 
đều sống trong niềm vui vô hạn. Trong quyển thứ 6 có 
ghi lại rồi với đầu đề là: “Bệnh sớm chữa lành và cái 
vai của vợ tôi sớm lành”. 

Sau đó vào mỗi buổi tối ở trước hình Đức Địa 
Tạng tôi đều lễ bái trước ánh sáng của Ngài. Hằng 
ngày tôi cũng đã cầu tiêu tai và để cảm tạ việc nầy nên 
tôi đã thường hay đi tham bái. Năm nay nhằm năm 
xui nên vào ngày 16 tháng 4 đi hồ Tỳ Bà để câu cá lúc 
lên xe vì đường ở nông thôn không có đèn giao thông 
nên chiếc xe phía sau tông đến trước; nên tôi bị bay ra 

T
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khỏi xe mình độ 5 mét. Bị thương ở môi và bất tỉnh 
nhân sự. Đây chính là tai nạn giao thông. 

Khi cảnh sát giao thông đến kiểm chứng tại hiện 
trường cho biết rằng tôi bị lật xe và một người khác đã 
bị chết và vì là tai nạn giao thông nên có người đã đến 
xe cho biết tôi là ai. Còn tôi lại nói trong vô ý thức là: 
“Hãy đến cứu ông Y ở Thảo Tân giùm”. 

Người mà muốn tìm ấy chính là một chức viên 
làm dưới quyền của tôi ở sở Hỏa Xa, vận vẫn còn tốt. 

Cảnh sát điều tra tại hiện trường chú ý và bảo 
rằng: “Kẻ bị thương chắc không sống nổi, hãy mau 
mau gọi xe cứu thương đến. Ngay lập tức đã đưa tôi 
ngay vào bệnh viện. Vết thương được khâu 7 mũi kim 
và nhớ lại việc này nó đau không thể tả nổi. Sau đó 
sức nhớ nghĩ không còn nữa. Nếu nhìn mặt người đến 
thăm thì cảm ơn, nhưng cũng chẳng biết khách là ai 
và sau đó chừng 30 phút trôi qua lại hỏi vợ tôi rằng: 
“Mới đây ai đã vào thăm tôi vậy?”. Bà ta trả lời rằng: 
“Người đó mà cũng không nhớ sao?”. 

Nhập viện sau 2 ngày mà tôi cũng không ăn 
được gì cả nên vợ tôi phải hỏi rằng có muốn ăn cái gì 
không? Còn tôi mãi cho đến bây giờ vẫn không nhớ 
lúc ấy đã trả lời rằng: “Bây giờ Đức Địa Tạng không 
có đầu ở trong miệng có 3 hòn đá nhỏ nên không thích 
cái gì cả”. Vợ tôi nghĩ rằng đây chính là sự linh 
nghiệm của Đức Địa Tạng Bồ Tát  đã cứu nạn và đã 
cảm tạ thâm ân sâu dày với lòng từ bi cao cả của Ngài 
nên đã cầu nguyện mong được chữa cho mau lành. 
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Sau đó vết thương bên ngoài được chữa trị, 
nhưng cái đầu thấy nó kỳ kỳ, nên vợ tôi đã hỏi Bác Sĩ 
rằng: “Để chữa cho khỏi hẳn phải tốn bao nhiêu 
ngày?”. Bác Sĩ trả lời rằng: “Chắc ông phải tốn 3 năm 
mới trở lại bình thường”. Trong khi vợ tôi thấy vận 
xấu nên buồn và khóc lóc nhưng con gái đầu đi lấy 
chồng ở  Kyoto có Bà Nội chồng đã nằm ở bệnh viện 
Phục Kiến có quen biết với vị tổng khoa của bệnh 
viện và vì tôi bị tai nạn giao thông muốn cho mau 
được lành, nên trưởng nữ và trưởng nam đã giao thiệp 
và nhờ sự can thiệp của trưởng khoa của bệnh viện K 
nên từ bệnh viện này đã di chuyển sang bệnh viện ở 
Kyoto. Sau khi nhập viện tại đó 15 ngày ký ức lực của 
tôi bắt đầu hồi phục nhanh và sau đó một tháng thì 
xuất viện… Bây giờ cứ 2 tuần lại phải đi bệnh viện 1 
lần, tôi mới có thể trở lại như trước được.  

Những điều này chính là nhờ lòng từ bi và sự gia 
hộ của Ngài Địa Tạng cả. Tôi chỉ biết cảm tạ, ngoài ra 
không còn có thể nói thêm được gì cả. Sau một tuần lễ 
về nhà thì nghe được có lễ thượng lương của bái 
đường nơi thờ Đức Địa Tạng. Để đi tham lễ, tôi đã 
cùng vợ và những người hàng xóm đi tham bái ngày 
hôm đó. 

Tai nạn giao thông lần này như đã được tường 
thuật bên trên kẻ mà bị quăng ra ngoài xa phải bị chết 
đó là người làm bên dưới của tôi đã được đưa vào 
bệnh viện để cứu cấp. Còn tôi sau khi nhập viện được 
3 ngày thấy có 3 viên sỏi nhỏ trong miệng mình chính 
là việc thay đổi bệnh viện vì cần đến 3 năm để chữa 
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trị và sau đó chỉ 2 tháng thì tôi đã thoái viện về nhà. 
Ngày hôm nay hầu như không còn biết đến cái đau 
nơi vết thương bên ngoài nữa. Đây chính là nhờ ơn 
cứu độ lần thứ 2 với lòng từ bi của Ngài Địa Tạng. 
Tôi chỉ có niềm cảm tạ Ngài chứ ngoài ra không còn 
gì nữa cả. 

 
Con xin tạ ơn Ngài Địa Tạng không có đầu một 

cách chân thành sâu xa nhất. 
 

Kính nguyện 
Ngày mùng 1 tháng 7 năm Chiêu Hòa 55 

(1979) 
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CÂU CHUYỆN THỨ HAI 
 
 

BỊ BỊNH SUYỄN HƠN 7 NĂM 
 ĐÃ ĐƯỢC CHỮA KHỎI 

 
(Câu chuyện của cô  tuổi  Dần 30 tuổi,  

ở phố Fuchù, Huyện Hiroshima) 
 
 

ách đây 7 năm về trước tôi như người có 
bệnh giả đò, tuy rằng vẫn thấy khỏe mạnh. 

Lúc ấy tôi sinh được một đứa con, nhưng sau khi sinh 
một năm thì nhiệt độ thay đổi trong người làm thay 
đổi hết. Vì khí quản bị bệnh nên tôi bị viêm khí quản 
và trở thành bệnh suyễn. Đến đứa con thứ 2 thì lan 
đến bụng và bị hành một cách kịch liệt hơn. Tôi có 
thai đến tháng thứ 8 thì chịu đựng không nổi nữa, nên 
phải vào bịnh viện để trị liệu. Được nhờ ơn gia hộ nên 
bịnh suyễn đã chữa lành. Nhưng vào năm Chiêu Hòa 
51 (1975) khi sanh đứa con thứ 3 và vào mùa thu năm 
Chiêu Hòa 53 (1977) tôi bị khổ sở một cách kịch liệt. 
Đến tháng giêng năm Chiêu Hòa 54 (1978) phải lê đi 
từng bước cũng không nổi nữa, khổ sở và khó thở vô 

C
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cùng. Cả tháng giêng năm ấy tôi chẳng làm gì được 
dường như ngủ vùi và bị viêm phổi. Khi chữa bệnh 
viêm phổi và chụp hình phổi thì bệnh suyễn lại tái 
phát. Người bị bịnh suyễn thật ra khó thể tưởng tượng 
nổi. Trong khi phát sanh và ngay cả bây giờ nhiều lúc 
cảm thấy khổ sở như đứt hơi thở luôn. 

Mẹ tôi là người có một niềm tin sâu sắc. Nên 
Chùa nào cũng hay đi lễ bái và bà cũng thường đi 
tham bái Đức Địa Tạng không có đầu và bà cũng đã 
vì bịnh tình của tôi mà cầu nguyện cho lành bịnh. Vì 
Đức Địa Tạng đã lắng nghe sự cầu nguyện. Nên khi 
có đi tham bái thì bệnh suyễn giảm bớt đi không bị tái 
phát nữa. Hầu như mỗi tháng đều đi tham bái 2 lần. 
Tôi cũng đã viết trong văn cầu nguyện và“ Xin gia hộ 
cho con khỏi bệnh suyễn„. Tôi cũng đã cho bản văn 
cầu nguyện này vào hộp thư ở đó. Vào tháng giêng 
năm ấy khi đi cầu nguyện Đức Địa Tạng, để trừ nguy 
hiểm lớn, tôi đã xin bột nhang, sợ khi bị tái phát trở 
lại. Phòng khi bị khổ sở thì chỉ nhờ Thần Phật gia hộ 
và khi tâm con người chùng xuống và khi ta ý thức 
được thì nhờ vào sự gia hộ mà thôi.  

Vào đêm mùng 9 tháng 2 năm Chiêu Hòa thứ 54 
(1978) bệnh suyễn lại tái phát một cách mãnh liệt hơn. 
Khó thở vô cùng, không thể ngủ được chút nào cả. 
Việc như vậy bây giờ hầu như không còn nữa. Chẳng 
còn cách nào hơn tôi lấy mền đắp lên trên người, mà 
bao nhiêu chiếc cũng không đủ. Trong vô ý thức ấy 
tôi đã niệm câu thần chú: “Án Ha Ha Ha Vĩ Sa Ma Lý 
Sa Bà Ha. Niệm giống như chờ chết vậy. Đến mùng 
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10 tháng 2 tôi đã cục cựa được. Lúc ấy khoảng 3 hay 
4 giờ sáng gì đó, tôi nghe một tiếng động mạnh và 
đồng thời cảm nhận như chỗ ngồi của Đức Địa Tạng 
thay đổi hướng về nhà của tôi. Lúc đó Đức Địa Tạng, 
so với nơi an trí bây giờ xa độ 50 mét, được an trí 
quay mặt về hướng Đông Nam, mà nhà tôi thì xây về 
hướng Nam. Ngài lúc đó hiện ra thật to lớn, vĩ đại. 
Nên tôi như người bị trời trồng thấy Ngài thật là tuyệt 
đẹp và giống như một bông hoa bằng đá có cầm tích 
trượng. Lỗ tai Ngài to, mặt tròn và mắt biếc. Chẳng 
thể phân biệt là nam hay nữ nhưng đẹp tuyệt vời. Khi 
Đức Địa Tạng hiện đến nhà tôi như vậy, đồng thời sự 
khổ sở của tôi không còn cảm nhận nữa mà nơi ngực 
tự nhiên nhẹ nhàng và có một niềm vui khó tả. Đến 
khoảng 6 giờ sáng thì hoàn toàn bớt hẳn giống như 
việc giỡn chơi và tôi đã làm những công việc thông 
thường của gia đình được.  

Từ đó trở về sau tôi hầu như không bị tái phát về 
bịnh suyễn nữa. Bịnh suyễn mà dễ lành như thế cũng 
là nhờ sự thay đổi khí hậu và vào mùa thu năm rồi đã 
bị nơi con mắt, nhưng cho đến mùa xuân năm nay 
không có chuyện gì xảy ra thật thoải mái vô cùng. 
Việc tôi đã hết bệnh suyễn ấy thật là bất khả tư nghì, 
nên tôi qua sự thể nghiệm của mình đã điện thoại cho 
những người bạn nghe. Tôi cũng có người bạn đang 
có thai ở tháng thứ 9 làm nghề buôn bán, biết rằng 
đứa con sẽ bị sinh ra ngược nên đã đi cầu nguyện Đức 
Địa Tạng và đã được Ngài gia hộ. Dầu cho ngày mưa 
hay nắng tôi cũng đi tham bái như thế, nên khi nào tôi 
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đi tham lễ cũng kéo theo người bạn này để tham bái. 
Khi trở về người bạn của tôi đi ghé qua khoa sản phụ 
để thăm, thì nghịch nhi đã thuận chiều trở lại, thật là 
việc khó nghĩ vô cùng.  

Sau đó đứa bé đã sinh ra một cách an ổn, cho nên 
con thành thật tạ ơn Ngài Địa Tạng rất nhiều. 

 
Án Ha Ha HaVĩ Sa Ma Lý Sa Bà Ha 

 
Kính nguyện 

Ngày 21 tháng 6 năm Chiêu Hòa 
thứ 55 (1979) 
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CÂU CHUYỆN THỨ BA 
 

ĐỨA CHÁU BỊ VIÊM TRONG  
LỖ TAI  ĐƯỢC CHỮA  KHỎI 

 
(Câu chuyện của bà F 71 tuổi, tại phố Thỉ Quải Đinh,  

quận Tiểu  Điền, huyện Okayama) 
 
 

Kính nguyện 
Con xin tạ ơn những vị thần trong trời đất. 

Con cũng xin tạ ơn hàng vạn người đã quan tâm. 
 
 

ếu không được như vậy thì chúng tôi đã 
không sống được cho đến bây giờ. 

Bây giờ tôi sẽ viết lại để tạ ơn những ân huệ mà 
Thần Phật đã gia hộ cho chúng tôi một cách to lớn vô 
cùng.  

Thực tế có đứa con gái thứ 3 đi làm dâu ở Osaka. 
Bây giờ nó sinh được 3 cháu, đứa 8 tuổi, đứa 6 tuổi và 
đứa 5 tuổi, nhưng bất hạnh thay đứa cháu trai 6 tuổi 
ấy khi vừa 3 tuổi đã bị nhiệt nhập vào lỗ tai, nên đã bị 

N
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viêm. Nó đã phá hủy cả màng nhĩ. Việc như vậy kéo 
dài cả 3 năm rưỡi, hầu như ngày nào cũng phải đi vào 
bệnh viện. Tôi hay hỏi Bác Sĩ rằng: “Khoảng bao 
nhiêu năm thì lỗ tai nầy trở lại bình thường thưa Bác 
Sĩ?„ được nghe trả lời một cách nghiêm nghị và buồn 
thương là cả đời phải đi bệnh viện. Con gái của tôi 
như lên cơn sốt và tâm nó đau nhói khi nghe tin ấy, 
mỗi ngày nó nuôi con của tình người mẹ, luôn muốn 
cho con mình có một cuộc sống tươi sáng hơn. 

Lúc ấy tôi có người anh ở phố Ihara tên là N có 
dạy cho biết rằng: “Ở tại phố Fuchù có Đức Địa Tạng 
không có đầu và nếu đi tham bái thì sẽ được gia ân. 
Tôi có người quen khi cầu nguyện đã được gia hộ và 
trở thành một người khỏe mạnh. Ơn gia hộ ấy thật là 
cao cả, chẳng có gì sánh bằng. Vì thấy con gái của tôi 
khổ sở mà gia đình của chồng nó cũng không có gia 
sản gì, nên có lẽ chẳng giúp được gì. Do vậy tôi cũng 
đã thay thế nó đi cầu nguyện Thần Phật, mà nghĩ nơi 
đó không bị hao tốn tiền bạc gì nhiều. Điều mà được 
thâu nhận ở những nơi nầy chỉ duy nhất là tấm lòng 
thành mà Đức Địa Tạng không có đầu đã mở mắt khai 
tâm cho việc phát tâm ấy. 

Vào một ngày trời  nắng của tháng 8 năm Chiêu 
Hòa 54 (1978) có nghe xe Bus sẽ đi với một nhóm 
người từ Thỉ Quải nên vội ghi tên để ngày 18 đi cùng 
xe Bus đến Fuchù. Trong lòng tôi đầy niềm cảm tạ 
Ngài và thật cảm kích tràn đầy với núi sông cây cỏ. 

Sự cảm tạ ân sâu ấy như nghinh đón một loại 
máu mới để tịnh hóa thân tâm của mình. Xe Bus khi 
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đến nơi của Bồ Tát đã cho người xuống và người lên 
xe như ngày hội xảy ra trước mắt đông kinh hồn. Tôi 
liền mau đến nơi văn phòng để cúng dường và nhận 
được bùa hộ mệnh và khăn có hình Ngài cùng với đèn 
cầy và hương thơm cũng như một ít tiền lẻ. Còn bên 
tay mặt thì mang cái khăn ấy đến cầu nguyện trước 
Đức Địa Tạng. Tôi cũng đã ghi tên của cháu mình và 
tên bịnh của nó cùng địa chỉ. Tôi cũng như bao nhiêu 
người khác đã cầu nguyện cho cháu mình khỏi bịnh 
nơi lỗ tai và cầu nguyện cho cháu được học hành tiến 
bộ sau khi được chữa trị. Đứa cháu này rất dễ thương 
nên tôi nhất tâm cầu nguyện cho cháu được mau chữa 
lành. 

Riêng tôi khi cầu nguyện đã chú tâm vào cái 
khăn nơi tay phải mà những người khác cũng có mang 
theo như thế và để khỏi phân tâm, tôi đã niệm Chơn 
Ngôn của Bồ Tát không biết bao nhiêu lần như thế. 
Khi về nhà, tôi đã cúng hương hoa cũng như nhang 
đèn và thức ăn cùng với đồ đeo và hình của đứa cháu 
trước bàn Phật. Vào buổi sáng tôi đã đọc tâm kinh 21 
lần và vào buổi tối đọc 10 biến. Tổng cộng mỗi ngày 
31 biến Bát Nhã Tâm Kinh như thế. Từ đó lỗ tai của 
đứa cháu tiếp tục tiết ra những chất như muối trắng và 
đến ngày 14 năm Chiêu Hòa 55 (1979) thì chuyện bất 
khả tư nghì đã xảy ra. Khi đi khám Bác Sĩ thì được 
phán rằng: “Lỗ tai đã được chữa lành rồi. Giờ không 
cần phải đi bịnh viện nữa„. 
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Bản thân của cháu tôi cũng vui. Còn tôi và cha 
mẹ nó không còn niềm hân hoan nào bằng, khi nghe 
con hết bệnh và chẳng có bút mực nào khó thể tả được. 
Tôi như đã được trở về với vạn vật sinh linh trên đời 
nầy. Tôi cũng là một sinh vật như bao nhiêu sinh vật 
khác và nhờ ơn ông bà cha mẹ nhiều đời trong gia 
đình gia hộ. Nên chúng tôi đã đón một mùa Xuân mới 
trong năm ấy thật tràn đầy ý nghĩa. Đây chính là nhờ 
vào lòng từ bi gia hộ của chư Phật nên tôi vô cùng 
biết ơn. Đây là một việc mà ta không được phép quên 
vì sự cảm ơn là cần thiết. Trong nhiều vạn người hiện 
thế, tôi cũng thành thật cảm tạ thâm ân nầy. 

 
Án Ha Ha HaVĩ Sa Ma Lý Sa Bà Ha 

 
Với mắt thường ta không thấy Thần Phật, nhưng 

qua tâm nầy các Ngài sẽ hiểu và  gia hộ cho tâm của 
chúng ta vậy. 

 
Xin chắp hai tay một lần nữa. 

 
Ngày 20 tháng 2 năm Chiêu Hòa 

thứ 55 (1979) 
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CÂU CHUYỆN THỨ TƯ 
 

BỊNH SUYỄN MƯỜI NĂM  
ĐÃ QUA KHỎI 

 
(Câu chuyện của bà tuổi Dậu 48 tuổi,  

sống ở phố Vĩ Đạo) 
 
 

hoảng 13 năm về trước khi tôi từ phố 
Mitsuhara đi tham bái các Chùa, liền bị ngộ 

gió độc, mà gió nầy thật khó chữa và kéo dài đến nửa 
năm như vậy. Trước khi đi Chùa bị gió độc, thì Bác Sĩ 
cũng đã chẩn đoán cho tôi và cho biết rằng bị viêm 
khí quản. 

Từ đó trở đi cả 10 năm trời khổ sở vô cùng và tôi 
đã chiến đấu với bịnh suyễn nầy liên tục như vậy, 
nghe ở đâu có phương pháp trị hay, hoặc Bác Sĩ, bệnh 
viện hay đồng thời luôn đi lễ bái, không thiếu một nơi 
nào. Cả những Bác Sĩ ở Osaka và những bệnh viện 
Osaka cũng đều đi nốt. Đến năm thứ 2 khi nghe ở phố 
Thái Điền có sự gia hộ của Thần núi và có Bác Sĩ 
chuyên môn tốt, nên tôi đã băng rừng vượt suối và 
dùng xe hơi đi cả hơn 7 tiếng đồng hồ trong 7 năm 

K
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trường như vậy để mong được chữa bịnh. Lúc ấy sau 
khi chữa lần thứ hai thì khoảng một hai tháng sau đã 
đỡ nhiều và đồng thời ở phố Fukuyama cũng có ông 
Bác Sĩ chữa cho tôi rất mát tay, nên cũng đã đi đến đó. 
Vả lại ở đó ở gần nhà nên cũng rất tiện. Sau khi trị 
liệu độ 2, 3 ngày ở Fukuyama thì không có kết quả, 
mà tính cho đến lúc ấy, tôi cũng đã tìm cách chữa trị 
đến 20, 30 nơi rồi. Dẫu cho có tệ hại đến đâu, tôi vẫn 
không nghỉ công việc của tiệm, chỉ có một lần duy 
nhất nghỉ một tuần lễ để vào bệnh viện tịa Fukayama 
mà thôi. 

Kể từ 3 năm về trước vào lúc Đức Địa Tạng 
không có đầu xuất hiện, có ông Giáp nầy đi đến đó 
trước bảo rằng: “Nếu vậy thì nên đi tham bái Đức Địa 
Tạng ở Fuchù thử như thế nào?„. Đúng lúc bị khổ nạn 
nên tôi liền đáp: “Vậy, sẽ đi tham lễ vậy. Chỉ có một 
lần đi thôi, mà khí quản như thông suốt và hô hấp trở 
lại bình thường hơn. Thật là chuyện bất khả tư nghì, 
sau đó chở cả những người làm trong tiệm để cùng 
đến lễ bái Ngài Địa Tạng. Trong xe tôi rất vui mừng 
nhưng leo lên dốc nơi Đức Địa Tạng vì đi vội cho nên 
khó thở khi leo lên cho được phía bên trên. Gần nơi 
thờ Đức Địa Tạng có một chiếc xe và cách đó 2, 3 
thước có một tấm ván nhỏ tôi đã leo lên phía ấy. 

Từ đó về sau mỗi tháng độ 5 đến 6 lần tôi đều đi 
tham lễ và cũng chẳng biết từ khi nào thấy ngực của 
mình trở nên khỏe khoắn, tim không còn đập mạnh 
nữa. Bây giờ khi leo lên dốc nầy là chuyện bình 
thường. Khi mùa xuân đến những mầm non đâm chồi 



Quyển thứ mười hai – Câu chuyện thứ tư 19

nảy lộc và hoa mai nở khi trời mưa, cứ mỗi năm như 
thế càng ngày càng nhiều, nhưng tuyệt nhiên tôi 
không còn biết suyễn là gì nữa. Mùa xuân năm nầy 
chồng tôi được đắc cử Nghị viên của thành phố, công 
việc càng ngày càng nhiều, nhưng tôi thì luôn được 
khỏe mạnh. Việc đi thăm ông Bác Sĩ ở núi kia cũng 
càng ngày càng xa dần và thuốc cũng không còn dùng 
đến nữa. Việc gì cũng hanh thông. Tôi đã trải qua 3 
năm an lành như thế, thật là một chuyện đùa. Người 
không quan tâm vấn đề tín ngưỡng là chồng tôi, mà 
bây giờ cũng thường lái xe để chở tôi đến nơi Ngài 
Đức Địa Tạng và cũng đã biết cúng dường vào thùng 
công đức tại đó. 

 
Con xin tạ ơn Ngài Đức Địa Tạng không có đầu. 

Ngài đã dùng từ lực của mình đã cứu giúp cho không 
biết bao nhiêu người. 

 
Nam Mô Địa Tạng Đại Bồ Tát. 

 
Kính Nguyện 

Ngày 13 tháng 7 năm Chiêu Hòa 
thứ 55 (1979) 
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CÂU CHUYỆN THỨ NĂM 
 

ĐÃ CHỮA ĐƯỢC BỊNH THẦN  
KINH VÀ CỬA TIỆM CÀNG NGÀY 

CÀNG KHÁ 
 

(Câu chuyện của bà F 53 tuổi, ở làng Bát Phan,  
huyện Okayama) 

 
 

ôi cư trú tại phố Nương Lộ, năm Chiêu Hòa 
thứ 52 (1975) đã khổ sở rất nhiều về bịnh 

thần kinh tọa. Từ đó khiến gân của bàn chân cũng bị 
đau thốn trong 3 năm liền khổ sở vô cùng. Đúng vào 
lúc ấy tôi có bà chị có tín tâm sâu xa, xem truyền hình 
có chiếu về Đức Địa Tạng  không có đầu. Được biết 
rằng Ngài gia hộ và lắng nghe mọi vấn đề, nên 
khuyên tôi là hãy nên đến Fuchù để tham bái. Qua 
tháng giêng năm Chiêu Hòa thứ 52 (1976) có người 
có phúc được nhờ ơn gia hộ của Đức Địa Tạng tại nơi 
Ngài. Người ấy bảo rằng: “Cái chân quá đau và mang 
cái chân ấy leo lên dốc, khi gặp Ngài Địa Tạng một 
lòng cầu nguyện rồi lấy tay sờ vào tượng đá của Ngài, 

T 
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đoạn cà vào chân đau và sau khi nhất tâm cầu nguyện 
rồi leo xuống dốc trở về nhà là đã bớt ngay“. 

Khi nghe được lời khuyên như vậy, nên khi đến 
đó tôi cũng cố gắng cầu nguyện Ngài Đức Địa Tạng 
và đọc thần chú: “Án Ha Ha HaVĩ Sa Ma Lý Sa Bà 
Ha“. Tôi cũng đã ở tại nơi thờ Ngài độ 1 tiếng đồng 
hồ. 

Khi trở về lại nhà, tôi chẳng biết từ bao giờ thần 
kinh của tôi không còn cảm thấy đau nữa. Thật là một 
niềm vui vô tận. Đến năm thứ 2 tôi đã đi trả lễ và tiếp 
tục cầu nguyện Đức Địa Tạng không có đầu. Tôi có 
cửa tiệm bán đồ thủ công và đồng thời tôi cũng là giáo 
sư dạy nghề nầy. Vì thế cửa tiệm ở Nương Lộ không 
khá mấy nên định di chuyển về Okayama. Lần thứ 2 
đi tham bái tôi đã cầu nguyện cho việc nầy và thật 
đúng như một phép mầu khó thể tả là đã xây được nhà 
tại Okayama. Đến năm thứ 3 và cũng là lần thứ 3 tôi 
đã đi tham bái Ngài Đức Địa Tạng và thật là may, 
trong tháng 6 năm này chúng tôi đã dọn về  được 
Okayama. Người ta cũng muốn tôi bán vừa giá cửa 
tiệm ở Nương Lộ và có người đã mua lại. 

Tôi nhận được bùa đeo nơi Ngài Địa Tạng và 
mỗi ngày tôi thường chắp tay để lễ bái. Tôi cũng đã 
nghe chị tôi cho biết về đứa con dâu của chị ấy đã bị 
viêm gan đã 3 tháng và nhờ chị dẫn đi tham bái cũng 
như cầu nguyện Đức Địa Tạng, nên bịnh tình đã bớt. 
Sau đó đứa cháu dâu cũng sinh được một cháu bé. 

Khi tôi đi tham bái cũng thường kéo theo học trò. 
Trong số đó cũng có người bị đau tử cung, cảm thấy 
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như bị bỏ cuộc, nhưng bây giờ sau khi cầu nguyện, 
người học trò ấy đã đỡ đi rất nhiều. 

 
Thật tình, chúng con xin tạ ơn Ngài Địa Tạng. 

Từ đó về sau mọi năm ít nhất 2 lần, tôi đều đến tham 
bái Ngài Đức Địa Tạng. 

 
Nam Mô Thủ Vô Địa Tạng  Đại Bồ Tát. 

 
Kính nguyện. 

Ngày 18 tháng 7 năm Chiêu Hòa 
thứ 55 (1979) 
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CÂU CHUYỆN THỨ SÁU 
 

 HƠN 4 NĂM  
BỊ BỊNH LOÉT DẠ DÀY 

 
(Câu chuyện của ông N 59 tuổi, ở phố Thần  Biên 

Đinh, quận Thâm An, huyện Hiroshima) 
 
 

âu chuyện của 4 năm về trước. Trong khi 
đang làm việc thì bao tử cảm thấy khó chịu, 

nên tôi đã đi tiệm thuốc tây để mua thuốc uống. Sau 
khi uống thuốc độ 2 tiếng đồng hồ thì bao tử khá hơn, 
nhưng sau đó lại bị đau tiếp. Trạng thái ấy cứ tiếp 
diễn mãi suốt 3 ngày sau, nên đã đi đến Bác Sĩ khám 
và được biết là bịnh loét dạ dày. Bộ phận bên trên của 
bao tử có một khúc cong chia làm 2, nên đã tạo ra 
bệnh loét và phải chiếu tia phóng xạ nơi huyết quản 
để trị bịnh. 

Vừa đi làm như vậy cho đến ngày thứ 30 thì ghé 
Bác Sĩ xem kết quả của việc chụp hình. Được biết là 
đã tốt hơn. Tiếp theo đó cả nửa năm hoặc 7 tháng gì 
đó vẫn tốt đẹp không có chuyện gì xảy ra. Thế nhưng 
thỉnh thoảng bao tử vẫn có vấn đề. Sau đó tôi phải đi 

C



            Quyển thứ mười hai – Câu chuyện thứ sáu 24 

chụp hình lại thì chẳng thấy có trạng thái nào khác cả. 
Bác Sĩ cho 4 loại thuốc để uống. Trải qua 7 tháng thì 
không còn thấy đau nữa, nên đã đi chụp hình thêm 
một lần nữa và lần nầy Bác Sĩ bảo là tuyệt vời. Thế 
nhưng cái khổ vẫn còn chồng chất, nên phải mua 
thuốc để trừ nghi. Cứ tiếp tục công việc nầy suốt trong 
2 năm dài như vậy. Tôi cũng đã đi tham bái nơi thờ 
Thần Lúa tại Mitsuhara, cũng đã mang tiền đến đó để 
cúng và cầu nguyện nên được nhẹ dần. Tình trạng nầy 
kéo dài được nửa  năm như vậy. Thế nhưng sau đó lại 
tồi hơn và phải dùng thuốc suốt 5 tháng tiếp theo đó. 

Tôi có quen một người làm việc tại phố 
Fukuyama tên O bảo rằng: “Ở tại Fuchù có Đức Địa 
Tạng cầu cái gì là được cái nấy“. Thế nhưng lúc ấy tôi 
chưa có ý muốn đi. Vào ngày mùng 3 tháng 12 năm 
Chiêu Hòa thứ 54 (1978) vì đau dạ dày chịu không 
nổi, nên lần đầu tiên tôi đã đến đó để tham bái, lúc ấy 
tôi chẳng cúng cái gì cả, chỉ có 200 Yen đã cho vào 
thùng công đức. Ở trước nơi thờ Ngài Đức Địa Tạng 
có viết những điều hướng dẫn cho những người đi lễ. 
Do vậy tôi làm theo sự hướng dẫn ấy là tụng câu thần 
chú: “Án Ha Ha Ha Vĩ Sa Ma Lý Sa Bà Ha„ 3 lần. 
Tôi đã chẳng tự xưng tên mình mà chỉ nói trạng thái 
bịnh đau dạ dày của mình trước và tôi đã được Ngài 
lắng nghe. Chỉ có việc nầy thôi và trong vòng không 
đến 5 phút sau thì tôi đã khỏi. 

Trên đường trở về, tôi như quên bẳng đi trạng 
thái của việc đau dạ dày nầy như chẳng có chuyện gì 
xảy ra cả. Từ khi về lại nhà không có lần nào bị đau 
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nữa cả. Hầu như đã được chữa khỏi. Thật là một 
chuyện bất khả tư nghì. Tôi đã ăn cơm cà-ri được, 
uống cà-phê và trà loãng cũng không sao, dạ dày lúc 
này vẫn êm thắm. Tôi nghĩ rằng tôi đã được chữa khỏi. 
Do vậy thỉnh thoảng ăn cơm với cà-ri xem thử có 
chuyện gì xảy ra không, nhưng hoàn toàn vô hại. Điều 
này cũng khó có thể nghĩ đến được.  

Bây giờ tôi đã có cơ hội để bổ thuốc uống. Hôm 
nay đã trải qua 8 tháng bất cứ ăn cái gì cũng không có 
sao. Về việc đau bao tử này, tôi chỉ cầu nguyện có 2 
lần. Lễ vật để tạ chẳng có gì ngoài một chút hiện kim. 
Nếu có cầu nguyện gì, tôi lại đi tham bái Ngài Địa 
Tạng. 

 
 Án Ha Ha HaVĩ Sa Ma Lý Sa Bà Ha 

 
Nam Mô Thủ Vô Địa Tạng Đại Bồ Tát 

 
Kính nguyện 

Ngày 18 tháng 8 năm Chiêu Hòa 
thứ 55 (1979) 
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CÂU CHUYỆN THỨ BẢY 
 

 BỊNH ĐAU TIM ĐÃ TRỞ LẠI  
BÌNH THƯỜNG 

 
(Câu chuyện của bà C 48 tuổi, ở Phố  Hiroshima) 

 
 

úc tôi 13 tuổi kể từ khi bị ảnh hưởng bởi 
bom nguyên tử, thân thể tôi trở nên bết bác 

đi, tuy nhiên vẫn được sống trong những ngày thật 
hạnh phúc. Đặc biệt chỉ bị bịnh tim nên cũng khổ 
không ít. Đó là vào mùa Xuân năm Chiêu Hòa thứ 55 
(1979). Mỗi buổi sáng từ 2 đến 3 tiếng đồng hồ là 
thân thể tôi tự nhiên biến đổi. Đây là điều buồn vui 
lẫn lộn với những tháng ngày như thế. 

Tôi cũng đã lễ bái Ngài Đại Sư và Ngài Quan 
Âm, nhưng đúng vào lúc ấy khi đi Chùa vào tháng 2 
năm Chiêu Hòa thứ 53 (1977) có nghe người ta nói 
chuyện về Đức Địa Tạng không có đầu, nên cũng 
muốn đi đến đó để tham lễ. Ngày đầu tiên khi đi tham 
bái, thân thể tệ hại quá chừng. Thế nhưng vì một lòng 
tin tưởng nơi Ngài Địa Tạng nên đã được cứu chữa. 

L 
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Đến lần thứ 3 thì bất khả tư nghì, là bịnh đã hết. 
Trong hiện tại nỗi khổ ấy hầu như không còn nữa. 

 
Thật là cảm niệm sự gia ân của Ngài Đức Địa 

Tạng. Từ nơi tâm nầy mỗi ngày tôi đều chắp tay để lễ 
Ngài. Bây giờ mỗi khi đi tham bái Ngài Đức Địa Tạng 
nơi tâm tôi tràn đầy hoan hỷ trong cuộc sống và lấy 
tâm nầy để tạ lễ Ngài. 

 
Thật tình con xin niệm ơn Ngài Địa Tạng. 
 

Kính nguyện 
Ngày 22 tháng 9 năm Chiêu Hòa 

thứ 55 (1979) 
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CÂU CHUYỆN THỨ TÁM 
 

 TRONG KHI ĐI DU LỊCH BỊ ĐAU 
CHÂN ĐƯỢC CHỮA KHỎI  

(Câu chuyện của bà C 79 tuổi, ở phố  Fuchù,  
huyện Hiroshima) 

 
ôi cùng với 3 người bạn thân cùng xóm đi 
tham bái tại Sam Tỉnh do hãng tổ chức và 

dự định ở lại đó một đêm. Giữa đường có dừng lại 
tham bái tại Vũ Tả Bác Phan Cung và khi dự định sau 
chuyến trở về này lại đi nữa. Tôi đã chờ đợi ngày nầy 
cả một tháng trước. Thế rồi ngày ấy cũng đã đến, sửa 
soạn hành lý nhẹ nhàng để mang theo, rồi  đi ngủ sớm. 
Giờ xuất phát là 5 giờ sáng. Vì vậy mà lo nơm nớp, 
chẳng chợp mắt được chút nào cả. Đến 12 giờ khuya 
dậy đi Toilette. Từ nơi giường ngủ hạ chân phải 
xuống thì tự nhiên cái lưng bị đau, không thể đứng lên 
nổi và cái chân cũng đau theo. Chịu đựng nỗi đau ấy 
và tôi gượng gạo để vào Toilette. Sau đó từ Toilette 
trở lại, tôi cứ chờ đợi trời sáng để chuẩn bị đi. Suy 
nghĩ như thế không biết bao nhiêu lâu rồi cũng quên 
đi. Nhưng lại không nghĩ đến Đức Địa Tạng để mong 
Ngài cứu nguy cho. Sau đó, lại chợt nghĩ đến và cố 
gắng cầu nguyện Ngài trong khi nước mắt chảy dài. 

T 
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“Nếu trời sáng mà con không khỏi được thì con 
không thể đi cùng các người bạn“. Tôi đã nhất tâm 
cầu nguyện như vậy và lòng mong khỏi bịnh chan hòa 
với nước mắt. 

Năm giờ sáng đã điểm các bạn hữu cũng đã đến. 
Tôi đã chẳng thể hiện việc gì trên nét mặt. Cứ yên 
lặng như thế leo lên xe. Tuy rằng nỗi đau chưa hết hẳn. 
Tuy nhiên tôi tin rằng đã được Ngài gia hộ và cầu 
nguyện rằng việc đi đến chỗ tập hợp tại Fuchù được 
tốt đẹp. Sau khi chờ đợi nhân viên điểm danh cũng 
như chia xe trong ngoài một tiếng đồng hồ ấy lạnh 
buốt, nên cơn đau càng tăng dần. Nếu tôi thối thác 
không đi nữa thì mấy người bạn sẽ buồn. Do vậy chỉ 
dốc tâm thầm cầu nguyện trong lòng. 

Đi đến Fukuyama bằng xe Bus độ 45 phút và khi 
xuống xe phải đi bộ đến  Shinkansen (xe chạy nhanh) 
tôi vẫn luôn cầu nguyện “xin cứu con với„. Khi đến 
cung Bát Phan thì đỡ đi nhiều. Cái đau buổi sáng 
dường như không còn nữa. Sau khi xuống xe, lại phải 
đi bộ thêm một đoạn xa và giữa đường gặp 5, 6 người 
bạn, nhưng rồi cũng chào qua loa rồi trở lại xe. Bây 
giờ thì đã trở lại như cũ rồi. Nên tôi chỉ một lòng: 
“Con xin tạ ơn Ngài! Con xin tạ ơn Ngài!„. Đến chiều, 
lúc mấy giờ tôi chẳng nhớ, đã đến địa phương Sam 
Tỉnh. Lúc ấy thì cái đau biến đi đâu mất. 

Sau khi chia phòng ở rồi, tôi mừng vui khó tả, sự 
mừng vui nầy không thể nói và khó viết hết được. Sau 
khi đi tắm Ofuro, lên giường ngủ trong trạng thái yên 
ổn lạ thường như muốn khóc được. Việc nầy tôi cũng 
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đã chẳng nói cho những người bạn mình biết. Khi dở 
chăn đắp ra tôi đã lễ tạ trong niềm vui với nước mắt. 

Đến sáng ngày 14 thì trở về, tôi đã được xếp chỗ 
ngồi, ngồi phía trước những người bạn. Khi về chúng 
tôi đã có một chuyến đi thật vui vẻ. 

Trở về nhà sau một ngày, việc đầu tiên là tôi nhờ 
mấy người trẻ chở xe để đi tham bái Ngài Địa Tạng. 
Sau đó độ một năm và 2 tháng vào ngày 12 tháng 6 
cái chân bên phải bị cong quẹo. Vì vậy cho nên nước 
đọng lại và đã chữa trị ngoại khoa đến 4 tháng trời, 
nhưng trong sự bất hạnh ấy lại thật hạnh phúc, vì 
không phải bị mổ, mà bây giờ đã trở lại như cũ. Trong 
thời gian ấy không có gì quá nặng, nhưng trải qua 4 
tháng như vậy tôi đã có thì giờ tu hành rất nhiều. Bây 
giờ đã hoàn toàn trở lại bình thường. Cả tâm lẫn thân 
tôi đều nhận được sự gia hộ của Ngài. Nên thâm tạ ân 
đức ấy. 

Thật tình mà nói, lúc nào tôi cũng được Ngài Địa 
Tạng gia ân. Đấy chính là việc thể nghiệm của bản 
thân mình, tôi không có gì nói thêm bớt. Tâm đã được 
an ổn, nên sống một cuộc sống đầy ý nghĩa. Theo tôi 
nghĩ cũng có rất nhiều người được gia hộ như tôi và 
riêng tôi, tôi đã nhờ ơn Ngài, nên có một niềm tin thật 
sâu sắc. 

Con xin thành thật tạ ơn Ngài 
 

Kính lễ 
Ngày 23 tháng 9 năm Chiêu Hòa 

thứ 55 (1979)



Quyển thứ mười hai – Viết thêm 31

 
 
 

VIẾT THÊM VỀ  
QUYỂN THỨ MƯỜI HAI 

 
CÚNG DƯỜNG LƯ ĐỐT LỚN 

BẰNG ĐỒNG 
 
 

ào tháng 2 năm Chiêu Hòa thứ 53 (1977) 
ông Yoshida Mậu Thất ở phố Thảo Tân, 

huyện Tư Hạ lần đầu tiên đã đi tham bái Ngài Địa 
Tạng để cầu nguyện cho cái chân đau kinh niên của 
mình. Đây cũng là cơ duyên để cho nhiều người ở 
chung quanh phố Thảo Tân đi tham bái, đa phần cũng 
nhận được ân gia hộ của Ngài. Để đáp lễ lại, những 
người ở phố Thảo Tân gồm có ông Aoda Mậu Thất, 
Yoshida Võng Nghĩa, Tỉnh Quan Nhứt Nhứt, 
Nakamura Long Tam, Bạch Mộc Hatsue cùng với 
những người như Thái Điền Xuân Kiết ở phố Sắc 
Đông, quận Sắc Thái đã phát tâm tổng cộng là 209 
người, nên từ tháng 11 năm Chiêu Hòa thứ 54 (1978) 
đã góp duyên với những người ở huyện Tư Hạ cúng 
tiền làm một lò đốt nhang lớn, được đúc bằng đồng do 
các thợ tại Takaoka làm. 

V
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Vào ngày 19 tháng 4 đã nạp lò hương nầy vào 
nơi Ngài Địa Tạng. Đường kính của lò 90cm, cao 
64cm và mái che bên trên cao 270cm. Tất cả đều tự 
vận chuyển bằng tay đến. 

 
Vào lúc 1 giờ chiều ngày 23 tháng 4 đã cử hành 

nghi thức lễ thiêu hương. Ngoài những người cúng 
dường ra còn có Ngài Nakamura trụ trì Chùa Đinh 
Minh cúng rượu và nước, đọc kinh, thiêu hương và cử 
hành lễ một cách trân trọng. Ngoài ra còn cúng rượu 
và hoa quả. Đến 2 giờ chiều thì buổi lễ bế mạc. Đến 
từ huyện Tư Hạ có 50 người và những vị đi tham bái 
độ 150 người. Trong ngày nầy thật là tuyệt vời, tuy có 
gió lớn, nhưng những lá non đã bay nhỡn nhơ và 
trong vườn cảnh của Ngài Địa Tạng thì càng thêm 
màu xanh biếc. 
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THÀNH LẬP NƠI THỜ TỰ 
 
 
 

rước đây 3 năm đã đào được Đức Địa Tạng 
không có đầu và Ngài rất linh nghiệm, nên 

nhiều người đã đến cầu nguyện và đã được gia ân 
không biết bao nhiêu cho các tín giả, nhưng vì nằm 
trên con đường làng chật hẹp mà nếu trời mưa thì 
chẳng biết làm sao. Ngày nắng lại phải che lều, nhưng 
cũng không đủ chỗ. Do vậy những người đi lễ ai ai 
cũng mong muốn có một nơi lễ bái đàng hoàng, nên 
đã tập trung tịnh tài lại. Tất cả đều do sự tự phát. 
Ngoài ra không có vận động gì cả, mà đã kiến lập 
xong nơi thờ tự nầy. 
 

Vào lúc 9 giờ sáng ngày 21 tháng 5 năm Chiêu 
Hòa thứ 55 (1979) Ngài Nakamura trụ trì Chùa Đinh 
Minh đã đến làm lễ kỳ nguyện trấn giữ đất đai lúc trời 
mưa. Vào lúc 5 giờ chiều ngày 11 tháng 6 cùng năm 
đã làm lễ gác đòn dông. Ngài Nakamura Hoằng Hải 
đã đọc kinh trong sự thanh tịnh và nghi lễ đã được bắt 
đầu. Cây đòn dông dài 9 mét và ở đó có làm một đàn 
để tế lễ gồm chuối, cam, muối, đậu nành, nước v.v… 
để cúng. Vào lúc 5 giờ 30 phút chiều thì những người 

T
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có trách nhiệm và đại diện các tín đồ đã bắt đầu phát 
cho những người tham dự cũng như những người làm 
bánh hồng đỏ, rượu trắng, bia và những bịch bánh 
khác. Những người tại Fuchù tập trung độ 1000 người. 
Không khí thật là náo nhiệt lạ thường. Có sửa soạn 
một số bánh thật nhiều đến 3.600 cái và sau đó các 
tiệm có tặng cho 2 đấu rượu để uống mừng lễ nầy. 
Mưa Xuân lác đác thật là hạnh phúc, bầu trời trong 
sáng. Mọi người đang chìm trong một ngày đặc biệt 
tại núi Tam Thất này. Mây có bay qua, nhưng đều 
hướng về phía Tây. 

Những tín giả đốt nhang liên tục, khói không dứt 
và màu khói hương bay cao lên trước nơi thờ Đức Địa 
Tạng màu trắng, lan tỏa khắp nơi, lên tận trên núi của 
Chùa Minh Tịnh. 

 
Vào ngày 30 tháng 8 năm Chiêu Hòa thứ 

55(1979) thì nơi thờ tự Ngài đã làm xong. Đã xây 
dựng phòng thờ Mẫu, lợp ngói bằng đồng, tường màu 
trắng trông rất đẹp so với một nơi lễ bái như thế. Bây 
giờ nơi nầy rất sáng danh là nơi cúng thờ Đức Địa 
Tạng không có đầu này. 

 
Tiếp đến ngày 18 tháng 9 cùng  năm là ngày lễ 

định kỳ hằng tháng có Ngài Nakamura Hoằng Hải 
cùng với 5 vị trụ trì đã đến để cử hành chính thức lễ 
lạc thành pháp yếu. Ngày hôm ấy số người tham dự 
lên đến 10.000 người. 
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Chiều ngang nơi lễ bái 7m 84m 
Chiều dọc 13m 72m 
Chiều cao cho tới nóc 9m 50m 
Tổng chi phí cho công trình là 26.187.590 Yen 
(*) Ghi chú: 100US = 10.000 Yen 
 
 
Dịch xong ngày 24 tháng 1 năm 2008 tại Cực 

Lạc Cảnh Giới tự - Chiangmai Thái Lan, từ câu 
chuyện thứ 9 của quyển thứ 11 đến hết phần phụ ký 
(viết thêm) của quyển thứ 12. 
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Quyển thứ mười ba 
 

 
CÂU CHUYỆN SỐ 1 

 
BỊNH ĐAU LƯNG KINH NIÊN  

ĐÃ ĐƯỢC CHỮA KHỎI 
 

(Câu chuyện của người đàn ông tên M 34 tuổi,  
ở khu Tiển Tỉnh, phố Hamada, huyện Đảo Căn) 

 
 

hân sinh tôi 54 tuổi làm nghề lái xe Bus cho 
hãng du lịch Thạch Kiến. Vì nghe báo chí 

và đài truyền hình nói về Đức Địa Tạng không có đầu 
rất nhiều. Nên nhiều người ở địa phương Sơn Âm đã 
đến hãng du lịch Thạch Kiến để ghi tên đi tham bái. 
Mỗi tháng cho đến bây giờ cũng giống như thế, luôn 
tiếp tục lái đi tham bái Ngài. Sau khi Đức Địa Tạng 
xuất hiện chẳng bao lâu vào mùa xuân năm Chiêu 
Hòa thứ 53 (1977) đã 2 lần lái xe cho người đến đó rồi, 

T
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thường một xe Bus lái thẳng đến Fuchù. Thân phụ tôi 
đã thường lái chở 50 người, đa phần là những người ở 
phố Hamada để đi tham bái Ngài Địa Tạng. Nhưng 
trước đó một tuần lễ thì cha tôi bị đau lưng không thể 
tả xiết. Ngày lái xe đi cũng bị đau kinh hồn, nhưng 
cũng cố gắng chịu đựng. Vì mọi người khi cầu nguyện 
đều lấy tay xoa vào Ngài, nên cha tôi cũng một lòng 
cầu nguyện rồi lấy tay xoa vào thân thể bằng đá của 
Ngài, sau đó úp tay vào chỗ lưng đau kia. 

Khi bước xuống đường dốc trước nơi Ngài ngự, 
thì cảm thấy bớt đau đi nhiều hơn. Ông già tôi rất vui 
mừng, vì thấy được sự lợi ích nhanh chóng như vậy. 
Sau đó ông ấy cũng đã dẫn mẹ tôi đi cả 2 lần để tham 
bái. Cho đến bây giờ chẳng biết là bao nhiêu lần, cha 
tôi đã lái xe cho nhiều đoàn thể đến Fuchù để tham 
bái như vậy. 

Tôi có người bạn đồng liêu tên H cũng làm nghề 
lái xe Bus như ba tôi, nước bị đọng ở đầu gối và đã 
mấy lần hút nước ra rồi và vào năm Chiêu Hòa thứ 57 
(1981) thì người bạn của tôi đã trở thành người lái xe 
cho hãng du lịch Thạch Kiến và cũng đã chở nhiều 
đoàn thể đi tham bái như vậy. Cơ hội nầy hắn ta cũng 
đã cầu nguyện cho cái đầu gối của mình. Sau khi về 
lại nhà, không còn đau đớn nữa và hầu như không còn 
tái phát lần nào cả. 

 Vào tháng 7 năm Chiêu Hòa thứ 58 (1982) có 
một Bà Cụ bị đau lưng và cũng đã đi xe Bus của hãng 
chúng tôi để tham bái. Sau khi đi xong thì dự định đi 
thăm viện Thập Luân thuộc Chơn Ngôn Tông ở Fuchù. 
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Khi leo lên dốc nơi dốc Địa Tạng vẫn còn đau, nhưng 
khi leo lên những bậc thang đá ở viện Thập Luân thì 
trở lại bình thường. Bà ta vui mừng hớn hở. Bà cũng 
nghĩ rằng tham bái Đức Địa Tạng mà mới sớm được 
như vậy.  
 

Ngày 30 tháng 10 năm Chiêu Hòa 
thứ 58 (1982) 
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CÂU CHUYỆN SỐ 2 
 

BỊNH ĐAU ĐẦU DÙNG KHĂN  
CỦA NGÀI ĐỊA TẠNG ĐƯỢC  

CHỮA KHỎI 
 

(Câu chuyện của bà O 71 tuổi, ở phố Matsudo,  
huyện Đảo Căn) 

 
 

ôi làm việc tại Hội Hoằng Tâm. Ai gia nhập 
cũng đều do sự tự nguyện. Nếu lên tiếng thì 

sẽ có 200 người tập họp lại. Tôi và chồng tôi đã cùng 
làm việc tại hội này cách đây 10 năm về trước. Đầu 
tiên đa phần là đi Tiểu Đậu Đảo và những người đi là 
những người trong Hội muốn tham bái Ngài Hoằng 
Pháp Đại Sư. Do vậy mà mỗi năm hầu như thường lệ 
đến ngày 20 tháng 3 là đến Tiểu Đậu Đảo để đi tham 
bái. Ngoài Tiểu Đậu Đảo ra, Hội nầy cũng đi tham bái 
nhiều nơi khác nữa. Gần đây đa phần đi tham bái Đức 
Địa Tạng không có đầu tại Fuchù. Trong số người đi 
tham bái, họ nhận được sự gia hộ của Ngài Địa Tạng 
rất nhiều. 

T 
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Có một người đàn bà độ 40 tuổi đang làm việc 
tại Huyện Sảnh Đảo Căn và tôi thỉnh thoảng có gặp 
người đàn bà nầy và được biết bà ta suốt năm suốt 
tháng bị bịnh đau đầu rất khốn khổ. Còn tôi khi đi 
tham bái Đức Địa Tạng hay nhận những khăn có hình 
Ngài về cho những người thân trong gia đình và tôi 
cũng đã cho người phụ nữ này một cái khăn, đồng 
thời chỉ cho bà ta cách sử dụng. Bà ta dùng khăn ấy để 
nịt lên đầu khi nằm ngủ và lạ lùng thay, sau 1, 2 ngày 
là bịnh đau đầu ấy đã được chữa trị. Bà ta vui mừng 
và nói lời tạ ơn. 

Còn tôi biết chuyện kinh dị về Đức Địa Tạng  
không có đầu như sau đây: 

Vào ngày 30 tháng 6 năm Chiêu Hòa thứ 54 
(1978) trên báo Mainichi phần viết về Trung Quốc có 
một cột ghi lại những mẩu chuyện và hình ảnh linh 
thiêng của Ngài Địa Tạng. Bên cạnh đó có ghi lại câu 
chuyện tạ ơn của một bà cụ. Tôi đã mang tờ báo ấy về 
nhà. Khi đọc báo nầy mới biết là nhờ ông Azuma 
được báo mộng và Ngài Đức Địa Tạng mới được đào 
lên. Chính mình ngày xưa cũng thấy một giấc mộng 
như thế, nên rất đồng cảm, thật là bất khả tư nghì. Vì 
cùng một trạng thái của giấc mộng, nên sau khi xem 
tờ báo vào ngày hôm sau, chuyện đầu tiên là không rõ 
phố Fuchù ở đâu nhưng đã một thân một mình đi đến 
đó để tham bái. Có lẽ đây là nhờ câu chuyện của Bà 
cụ ở trong báo dẫn đường chăng? Và tôi cũng nghĩ là 
như vậy, nên đã nhờ một chiếc xe Bus ở nhà quê đưa 
đi. Một điều thật bất ngờ là chỉ 4, 5 ngày sau chiếc xe 
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Bus từ nhà quê ấy đã đầy người. Tôi đã cùng với mọi 
người, đây là lần đầu tiên đi tham bái Đức Địa Tạng  
vậy. 

Câu chuyện về giấc mộng của tôi như thế nầy: 
Lúc mà Vua Minh Trị Duy Tân 1868 có chính sách 
phế Phật Thí Thích (bỏ Phật buông Thích) gồm có cả  
Tiểu Cung là Thần Xã ở Hoằng Vĩ và Đại Cung là 
Tổng Xã ở Ổn Kỳ. Tuy nhiên Tiểu Cung thì sót lại và 
vị Bổn Tôn ở đó còn nguyên vẹn. Vì Bổn Tôn ở Tiểu 
Cung đã về báo mộng và nói là quét dọn chỗ Ngài 
ngự ấy là không đúng và ngay lúc tôi bị bịnh đau lưng 
cũng khổ sở vô cùng. Trước khi quét dọn nơi ấy, tôi 
cũng đã chữa trị bịnh đau lưng, nhưng phải thành thật 
mà nói ở đây nhiều người đã được nhờ ơn gia hộ của 
Ngài. Do vậy mà ngày hôm sau trở đi tôi luôn quét 
dọn quanh đó. Lúc ấy thật là nhiệm mầu, tự nhiên cái 
lưng của tôi lại bớt đau chỉ sau một tuần lễ. Tiếp theo 
nhiều người khác cũng đã biết địa danh nầy, nên cũng 
đã đến đây và xin chữa lành cả vạn thứ bịnh. 

Khi xem báo thấy giấc mộng đều giống nhau, 
nên tuy rằng không biết nơi chốn ở đâu mà chỉ một 
mình tìm đến để tham bái và từ đó về sau tôi đã cùng 
với mọi người đi tham bái đã 26 lần rồi. Có lúc đã 
phải đi đến 3 xe Bus mới đủ. Trong số nầy có rất 
nhiều người nhận được ân gia hộ của Ngài. Khi đối 
trước Ngài Đức Địa Tạng chúng ta chỉ chắp 2 tay lại 
rồi một lòng cầu nguyện. Riêng tôi đã cùng đi tham 
bái với mọi người được như vậy chẳng có hạnh phúc 
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nào bằng và niềm vui sướng cảm động của tôi có thể 
khóc lên được. 

Thưa Ngài Đức Địa Tạng! Cho đến mỗi khi đi 
tham bái Ngài, mọi người đều được Ngài lắng nghe 
gia hộ và được nhiều lợi ích như vậy, nên từ tâm nầy 
chúng con xin phát nguyện trước Ngài và Ngài chính 
là một vị Bồ Tát thật là bất khả tư nghì. 

 
Kính nguyện 

 
Án Ha Ha HaVĩ Sa Ma Lý Sa Bà Ha 
Án Ha Ha HaVĩ Sa Ma Lý Sa Bà Ha 
Án Ha Ha HaVĩ Sa Ma Lý Sa Bà Ha 

 
Ngày 23 tháng 8 năm Chiêu Hòa 

thứ 58 (1982) 
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CÂU CHUYỆN SỐ 3 
 

SAY SÓNG THUYỀN,  
SAY SÓNG XE  

ĐỒNG THỜI BỊNH ĐAU LƯNG  
ĐƯỢC CHỮA KHỎI 

 
(Câu chuyện của bà T 77 tuổi,  

ở làng Đông Tân Điền, phố  Matsudo) 
 
 

ể từ lúc 30 tuổi tôi thường bị say sóng mỗi 
khi lên thuyền hoặc xe hơi. Do vậy mà tôi 

hầu như không lên thuyền cũng như xe Bus. Từ đó 
việc đi đâu xa không thể thực hiện được. 

Vào ngày 30 tháng 6 năm Chiêu Hòa thứ 54 
(1978) tôi đã xem được phần ký sự của tờ báo 
Mainichi viết về Đức Địa Tạng không có đầu và cảm 
nhận được rằng Ngài đã gia hộ cho nhiều người nên 
cũng muốn đến đó để tham bái. Tôi đã mang tờ báo ấy 
đến cho bà O ở gần nhà đọc và rủ bà cùng đi tham bái. 
Thế mà cho tới nay đã 25 lần rồi chứ không ít. Từ nơi 
tôi ở Matsudo cho đến huyện Fuchù phải đi khoảng 5 
tiếng đồng hồ. Đi một đoạn đường dài bằng xe Bus 

K 
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như thế, tôi như cảm thấy không phải là tấm thân của 
mình nữa. Lúc xe Bus bắt đầu chạy còn cảm thấy bị 
say sóng, nhưng sau đó thì quên đi lúc nào chẳng hay. 
Dọc đường cũng chẳng thấy có chuyện gì xảy ra. Khi 
đến Fuchù tôi đã lễ bái Đức Địa Tạng không có đầu 
kia để cầu nguyện cho cái lưng đừng đau nữa. Tối 
hôm đó 7 giờ đã về lại nhà ở Matsudo mà hầu như 
không còn thấy đau và say sóng là gì cả nữa. Kể từ 
thời điểm đọc được báo Mainichi tôi đã được nhờ ơn 
gia hộ của Ngài mà cái lưng cũng hết đau luôn. 

Tôi có đứa cháu tên K sinh ngày 18 tháng 5 năm 
Chiêu Hòa thứ 42 (1965) 4 năm về trước cháu học 
Trung Học năm thứ nhất cái đầu nó bị hói đến 3 chỗ. 
Dẫu cho đã đi nhiều Bác Sĩ trong 3 năm qua nhưng 
tóc vẫn không mọc lại được. Riêng tôi đã mãi miết 
cùng bà O đi cầu nguyện nơi Đức Địa Tạng, nên trong 
vòng 3 tháng là tóc của nó đã mọc lại những chỗ ấy 
trông rất đẹp. Thật là câu chuyện bất khả tư nghì. 

 
Việc đi tham bái là cần thiết, nên con thật tâm 

xin tạ ân Ngài. 
 
 
Kính nguyện 

Ngày 23 tháng 8 năm Chiêu Hòa thứ 58 
(1982) 

 
 



            Quyển thứ mười ba – Câu chuyện thứ 4 46 

 
 
 

 
CÂU CHUYỆN THỨ 4 

 
ĐẦU GỐI CỨNG NHƯ GỖ CẢ NỬA 

THÁNG ĐÃ TIÊU ĐI 
 

(Câu chuyện của người đàn ông tên T  
ở làng Thỉ Điền, phố  Matsudo) 

 
 

hi tôi sinh ra thì bắp chân đã bị dị tật và từ 
đó trở đi bắt đầu đau nhức và cũng từ đó 2 

bắp chân đọng nước lại, trở thành một căn bịnh. Lớn 
lên cũng không thể là nghỉ làm giữa chừng được mà 
tôi phải cố gắng đi làm cho đến lễ Vu Lan của một 
năm nọ. Ngày 22 tháng 8 năm Chiêu Hòa thứ 54 
(1978) đã dự định phải đi mổ, nên phải nhập viện và 
chờ ngày để mổ. Trong thời gian đó dường như chẳng 
lội bộ được, giống như những xương trong chân đã bị 
gãy vậy. Việc xảy ra vào ngày 14 tháng 8 từ ông O đã 
nói cho tôi nghe về việc linh nghiệm của Đức Địa 
Tạng không có đầu tại Fuchù. Sau đó ông O đã dò 
đường và lái xe chở tôi đi Fuchù khởi đầu từ Matsudo. 
Nơi đó là lần đầu tiên chúng tôi tìm đến, nhưng không 
bị lạc đường một lần nào, lại đi thẳng đến nơi thờ 

K 
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Ngài Đức Địa Tạng. Đoạn chúng tôi tha thiết cầu 
nguyện nơi Ngài. Sau khi cúng dường ở văn phòng, 
chúng tôi có nhận  được cái khăn nơi Ngài Địa Tạng.  

 
Để chuẩn bị cho việc mổ, nên ngày 27 tháng 8 

tôi được chẩn đoán một lần nữa. Bác Sĩ lúc ấy bảo 
rằng: “Không cần phải mổ nữa, vì từ nửa tháng rồi, dị 
tật ấy nơi chân đã biến đi đâu mất rồi“. Việc như vậy 
có thể xảy ra chăng! đó là điều mà tôi cũng nghi vấn, 
nhưng thật là bất khả tư nghì. Tuy nhiên, cảm thấy 2 
bắp chân tốt hơn và từ đó về sau chẳng có gì xảy ra cả. 
Tôi tiếp tục làm việc ở hãng sắt, không nghỉ một ngày 
nào và cũng không có gì gây chướng ngại. Từ đó về 
sau tôi đã tin tưởng và đã đến tham bái Ngài Đức Địa 
Tạng trong  nhiều lần. Gần đây tôi có bảo con cái 
cũng nên đi đến chỗ Ngài Đức Địa Tạng để tham bái, 
nhưng chúng chưa đi. Tuy nhiên cá nhân tôi thì tạ ơn 
Ngài Đức Địa Tạng vô cùng. 

 
Kính nguyện 

Ngày 23 tháng 8 năm Chiêu Hòa 
thứ 58 (1982) 
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 CÂU CHUYỆN SỐ 5 
 

XƯƠNG CHẬU BỊ ĐAU  
ĐÃ BIẾN MẤT 

 
(Câu chuyện của bà O 48 tuổi,  

ở làng Tây Tân Tá Đà, phố  Matsudo) 
 
 

ào ngày 28 tháng 2 năm Chiêu Hòa thứ 56 
(1980) vì tôi chuẩn bị đi dự đám giỗ của 

Chú tôi, nên đã mang giày nơi hàng ba và chuẩn bị 
bước ra thì bị trợt. Ngày đó tuyết rơi rất nhiều và con 
nít giỡn với tuyết nên để từng ụ trước cửa cả đống cao 
mà tôi không hay biết. Vì vậy nên bị té nhào trước cửa 
ra vào. Tôi chỉ la lên một tiếng, vì bị đập té vào xương 
chậu. Tôi nghĩ rằng bị bể xương quá. Trong đêm đó bị 
đau nhức kịch liệt. Lúc ăn cơm cũng không thể ngồi 
được. Vì đau nhức vô cùng. Việc đau không dừng nên 
phải đứng để ăn. Khi ngủ cũng không thể trở mình 
được mà phải nằm ngữa. Chẳng có cách nào hơn, nên 
phải chịu như vậy. 

Sáng hôm sau dự định đi Bác Sĩ, nhưng nhà bên 
cạnh bị cháy, vì phải giúp một tay nên chẳng đi được, 

V 
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đến ngày thứ 4 mới đi Bác Sĩ. Khi chụp hình thì thấy 
da bên ngoài bị sưng lên và tôi dở khóc dở cười với 
căn bịnh M, mà thuốc cũng không chịu uống và chiếu 
tia phóng xạ cũng không. Cả ngày không ngồi được 
trên ghế, mà phải chồng lên nhiều tấm nệm, rồi đặt 
mông nhẹ lên đó để ngồi trong những ngày tiếp theo 
như vậy. 

Tôi được bà O thuộc đoàn thể tín ngưỡng của 
Hoằng Tâm Hội ở Matsudo giới thiệu để cùng đi 
chung với những người tuần hành tham bái ở những 
linh trường và từ đó cũng đã đi tham bái nơi Đức Địa 
Tạng không có đầu. Tôi cũng đã được những người 
làm cùng hãng hướng dẫn và sau đúng một tuần bị té 
thì đã cùng với Hoằng Tâm Hội đi tham bái Đức Địa 
Tạng. Chúng tôi đã đi xe Bus đến Fuchù và xe dừng 
lại dưới dốc để bước lên tham bái Ngài. Mọi người 
đều lên trước nơi thờ Ngài, nhưng tôi không thể leo 
lên dốc được, nên ngồi ì lại trong xe Bus một mình. 
Người hướng dẫn cũng có kể chuyện có một Bà bị 
đau bàn tọa khi đi tham bái Ngài Đức Địa Tạng đã 
được gia ân và có đi chung trong đoàn. Ơn ấy thì tôi 
cảm nhận được, nhưng trong đầu thì chưa tin mấy. 
Tôi cũng lấy làm tiếc là đã đến đây được rồi mà 
không lên thì quá uổng, nên nhờ người lái xe Bus dẫn 
đi, sau đó ông ta đẩy phía sau lưng tôi và cuối cùng 
tôi lên được nơi thờ Ngài Đức Địa Tạng. Sau khi nhận 
được cái khăn nơi Ngài, tôi đến cầu nguyện và sờ vào 
Ngài. Đoạn lấy tay và khăn ấy xoa vào chỗ đau của 
mình nhiều lần như vậy. Tôi một lòng cầu nguyện như 
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thế. Cùng ngày hôm đó đã trở lại nhà và khi đi ngủ lấy 
khăn ấy đắp vào chỗ đau một lần nữa. 

Trong đêm đó vẫn còn đau khó tả, ngủ không 
được, nhưng đến một lúc nào đó thiếp đi lúc nào 
chẳng hay. 

Sáng hôm sau thức dậy muốn đi Toilette và mở 
mắt ra thấy trần nhà và biết rằng đã ngủ được một 
giấc ngon lành. Rồi cảm nhận như chỗ đau không còn 
nữa. Lấy tay để sờ vào mông, nhưng hoàn toàn không 
thấy mình còn bị đau đớn gì cả. Hầu như đã lành bịnh. 

Qua 1 tuần lễ sau tôi không thấy đau đớn gì cả, 
nhưng cũng đi chụp hình một lần nữa thì được Bác Sĩ 
bảo rằng: “Không còn đau gì cả nữa, nên cũng không 
cần đi Bác Sĩ làm gì“.  

 
Từ tháng 9 trở đi tôi lại đảm đang việc xe Bus để 

đi tham bái Đức Địa Tạng. Từ ngày 10 tháng 9 năm 
Chiêu Hòa thứ 56 (1980) đến ngày 18 tháng 2 năm 
Chiêu Hòa thứ 57 (1981) hầu như mỗi tuần đều đi và 
cộng chung lại tôi đã đi 35 lần rồi. Giữa đường hay 
đổi từ xe nầy qua xe kia để tôi kể cho khách nghe về 
việc nhờ ơn gia hộ của Ngài Địa Tạng cho họ nghe. 
Thật là bất khả tư nghì.  

 
Con xin cảm ơn Ngài  Địa Tạng. 
 

Ngày 18 tháng 2 năm Chiêu Hòa thứ 57 
(1981) 
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CÂU CHUYỆN SỐ 6 
 

CÁI LƯNG BỊ THƯƠNG ĐÃ  
ĐƯỢC CHỮA KHỎI 

 
(Câu chuyện của ông M 84 tuổi,  

ở làng  Kiết Chí Nguyên, phố  Matsudo) 
 
 

ừ 4 năm về trước, tôi đã trở thành Hội 
Trưởng  của  Hội lo sức khỏe cho người già. 

Việc xảy ra vào tháng 5 năm Chiêu Hòa thứ 56 
(1980) đứa cháu chơi diều bị mắc trên dây điện của 
nhà và muốn lấy diều xuống, nên tôi đã dùng thang 
bắc để leo lên đó. Khi leo lên gần đến nấc thang cuối 
thì cái chân thang mất thăng bằng nên tôi bị té xuống 
mặt đất. Vì vận xui, nên bị té xuống như trời trồng và 
tôi chỉ kịp la lên một tiếng và bị đập ngay vào lưng 
mình. Ngay lập tức chẳng thể cựa quậy được. 

Đúng lúc ấy có ông O, khuyên là nên đi tham bái 
Ngài  Địa Tạng. Tuy rằng cái lưng còn đau dữ dội lắm, 
nhưng cũng đã cố gắng đi ghi tên để đi bằng xe Bus. 
Tuy rằng đi đến Fuchù bằng xe Bus thì rất xa, nhưng 
khi đến bậc thang leo lên Đức Địa Tạng tôi đã leo lên 

T
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được và cảm thấy nhẹ hẳn đi, khi đến tham bái Ngài 
Địa Tạng. Khi trở về ngồi trên xe Bus cảm thấy cái 
lưng đỡ đi nhiều. Cho đến khi trở về phố Matsudo thì 
hầu như không còn cảm thấy bị đau nữa. 

Hiệu quả nhanh chóng trước mắt như thế chỉ có 
nhờ Ngài Đức Địa Tạng. Tuy rằng tôi cũng không 
nhiệt tâm mấy khi lễ bái trước tượng Ngài Đức Địa 
Tạng, nhưng thật là một chuyện bất khả tư nghì. 

 
Sau đó tôi đã hướng dẫn một số người đi Trung 

Quốc (một đảo tại Nhựt Bản) và thật là khó diễn tả 
được rằng vào mùa Thu năm Chiêu Hòa thứ 57 (1981) 
tôi đã dạy cho những người lớn tuổi tập thể thao và 
những phương pháp về sức khỏe tại Đảo Căn, việc hết 
đau lưng ấy, tôi đã tham bái Ngài Đức Địa Tạng vào 
tháng 11 để tạ lễ. 

 
Con xin tạ ơn Ngài Đức  Địa Tạng và xin Ngài 

gia ân cho mọi người. 
 

Kính nguyện 
Ngày 23 tháng 8 năm Chiêu Hòa 

thứ 58 (1982) 
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CÂU CHUYỆN SỐ 7 
 

BỆNH ĐAU CHÂN ĐƯỢC  
CHỮA LÀNH 

 
(Câu chuyện của một bà tại phố Matsudo) 

 
 

a năm về trước tôi bị tai nạn, nên cái chân 
đau vô cùng. Nghề của tôi là ca múa mà cái 

chân như vậy thì quả là liên hệ đến tánh mạng. Đau 
nhức quá, tôi đã chẳng múa được một lần nào. Cả một 
thời gian dài như thế đã chẳng làm được gì. Tôi cũng 
được bà O bao nhiêu lần gọi đi tham bái cùng đoàn 
thể nơi Đức  Địa Tạng không có đầu ấy. 

Tôi vừa xoa vào thân Ngài Đức Địa Tạng và 
trong tâm luôn cầu nguyện là Ngài cứu giùm cái chân 
của mình. Qua xế chiều lúc về ngồi trên xe Bus và rời 
phố Fuchù đã đi bộ được một ít trên phố. Trước mắt 
tôi thấy chiếc cầu màu đỏ đang được thi công và đi 
thẳng đến đó. Lúc ấy đã gần nhà. Cho đến bây giờ tôi 
cũng chẳng rõ được là cái chân đau kia nó tự hết đau 
tự lúc nào. Thật là bất khả tư nghì này kéo theo bất 
khả tư nghì kia và thật là bất khả tư nghì vậy. Trước 

B
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đó bà O đã chuyển cho mọi người rượu đã cúng nơi 
thờ Ngài Đức Địa Tạng. Còn tôi thì reo mừng lớn 
tiếng rằng: “Cái chân của tôi đã hết đau rồi“, đoạn đi 
đến trước Bà O. 

 
 Từ đó hầu như  không còn thấy đau đớn gì nữa 

cả. Để trả lễ, tôi đã cúng vào nơi thờ Ngài Đức Địa 
Tạng một cánh quạt có ngàn con hạc. 

Con xin tạ ân Ngài Đức  Địa Tạng  không có đầu 
 
Kính nguyện 

Ngày 23 tháng 8 năm Chiêu Hòa 
thứ 58 (1982) 
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CÂU CHUYỆN SỐ 8 
 

BỆNH ĐAU GÂN ĐÃ CHỮA KHỎI 
 
 

(Câu chuyện của  người đàn Bà 49 tuổi, ở làng Đông 
Tân Điền, phố Matsudo) 

 
 

ôi có thể bị bịnh thần kinh chăng? Hay đó 
chỉ là một cách nói cực đoan về gân guốc 

vậy? Tuy chỉ biết nơi nào xấu và cũng chẳng biết cái 
gì đã gây ra việc bất an nầy. 

Tôi có người bạn thân tên là W đã khuyên tôi là 
nên đi tham bái Đức Địa Tạng  không có đầu ở phố 
Fuchù và người ấy nói rằng Ngài Đức Địa Tạng kia có 
nhiều việc linh nghiệm không thể tả hết được. Tôi đã 
chẳng biết Đức Địa Tạng ra sao, nhưng cứ theo lời 
khuyên như thế đã cùng đi đến Fuchù và đã cùng với 
mọi người cầu nguyện cũng như lấy khăn cọ vào thân 
bằng đá của Ngài. Sau đó tôi đã cúng vào Chùa 500 
Yen. Trên đường trở về nhà, tôi nhận được cái khăn 
có hình  Đức Địa Tạng ấy và thấy khăn ấy làm bằng 
sợi bông, trên ấy có in hình Ngài Đức Địa Tạng thờ 
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tại đó và trên ấy có ghi câu chú Án Ha Ha HaVĩ Sa 
Ma Lý Sa Bà Ha.Trong khăn này được truyền tụng 
rằng có nhập hồn vào và Ngài Đức  Địa Tạng rất linh 
thiêng nên khuyên đem về thì rất tốt, đồng thời tôi đã 
nhất tâm cầu nguyện và xoa vào người của Ngài. 

 
Khi trở về nhà, tâm tôi tự nhiên lắng đọng và sự 

bất an biến đi đâu mất, cho đến bây giờ dẫu có đi đâu 
đi chăng nữa, tôi cũng không rời khỏi chiếc khăn này. 
Khi có mang chiếc khăn ấy theo, tự nhiên an tâm và 
có nội lực rất mạnh. Gần đây tâm tôi an lạc lạ thường. 
Được sự sáng sủa ấy chắc chắn là nhờ vào sự gia hộ 
của Ngài Địa Tạng. 

 
                           

Ngày 23 tháng 8 năm Chiêu Hòa 
thứ 58 (1982) 
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CÂU CHUYỆN SỐ 9 
 

BỆNH ĐAU THẦN KINH NẶNG 
ĐƯỢC CHỮA KHỎI 

 
(Câu chuyện của  người đàn bà  ở làng Cổ Chí 

Nguyên, phố Matsudo) 
 
 

ôi đã bị bịnh thần kinh suốt 11 năm trường, 
khốn đốn vô cùng. Việc làm cũng phải bị 

ngưng. Vì bị bịnh thần kinh nên thị lực trở nên kém 
dần. Vì mệt mỏi khi lao động nên con mắt không định 
rõ được tiêu điểm khi nhìn. 

Cho đến lúc nầy tôi đã trị liệu tốn kém cả mấy 
trăm ngàn Yen rồi. Tôi đã bị ám ảnh và thật là tuyệt 
vọng. 

Cách đây khoảng 2 năm tôi gặp Bà O tại làng 
Đông Tân Điền, phố Matsudo và tôi đã ghi tên để 
cùng đoàn thể đi tham bái Đức Địa Tạng không có 
đầu tại Fuchù. Ở trước nơi thờ Ngài Đức Địa Tạng, tôi 
đã nhất tâm cầu nguyện. Sau đó tôi thấy 2 đứa trẻ, 
một nữ và một nam độ 3 và 7 tuổi. Tôi không cảm 

T
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thấy là chuyện giả tưởng mà đã lễ ngay những hình 
ảnh ấy và khi nghĩ lại thật là chuyện bất khả tư nghì. 

Lúc trở về nhà, tôi đã nằm mộng thấy Ngài Đức 
Địa Tạng và trong mộng đã hiện ra lời nguyện của 
mình. Đến lần thứ 2 sau khi tham bái, trên đường trở 
về con mắt bắt đầu thấy xốn xang và càng thấy đau 
hơn nữa. Lúc ấy tôi có ý nghĩ: “Chắc rằng bị nặng 
thêm hay sao đây“. Thế nhưng sau một hồi chịu đựng 
thì thấy rõ ra dần và ngược lại là đã được chữa trị. 
Cảm thấy thoải mái vô cùng. Bệnh thần kinh cũng tiêu 
tan và mắt lại thấy rõ ràng hơn. Trong hiện tại không 
có  gì cả. Sau đó đi tham bái nơi thờ Ngài Đức Địa 
Tạng thì thấy phía sau mình cũng có 6 người đến 
tham bái. Tôi đã khấn rằng: “Ngài đã cứu nỗi khổ của 
con. Con xin tạ ơn Ngài“. 

 
Án Ha Ha HaVĩ Sa Ma Lý Sa Bà Ha 

 
 

Kính nguyện 
Ngày 23 tháng 8 năm Chiêu Hòa 

thứ 58 (1982) 
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CÂU CHUYỆN SỐ 10 
 

CỔ TAY MẶT BỊ ĐAU  
ĐÃ CHỮA KHỎI 

 
(Câu chuyện của bà O 73 tuổi,  
ở làng Hoành Tân, phố Matsudo) 

 
 

ã từ lâu vai phía bên tay mặt bị đau rồi dẫn 
đến cổ của tay mặt cũng vậy, khiến cho tôi 

chẳng nhấc tay lên được. Tôi có liên lạc với đoàn thể 
để đi tham bái ở Fuchù, nên đã đến tham lễ Đức Địa 
Tạng  không có đầu tại đó. Tôi cúng dường tượng 
trưng và có nhận cái khăn nơi Ngài. Đến trước nơi thờ 
Ngài tôi cầu cho nhập hồn vào khăn và mang về lại 
nhà. 

Mỗi ngày tôi đều quấn khăn này nơi cổ tay mặt. 
Có một buổi sáng nọ tôi cảm thấy một cảm giác dễ 
chịu chạy dài từ cổ tay lên đến vai. Toàn thể cánh tay 
như lặng đi, không còn đau gì nữa cả. Sau đó tôi đưa 
tay cao lên được và rất là vui mừng. Tôi thầm cảm ơn 
Ngài Đức Địa Tạng. Việc vui mừng ấy tôi đã đem đi 
nói lại cho em gái của tôi nghe. Em tôi nghĩ rằng thời 

Đ
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kỳ chữa trị đã đến nên mới vậy, chứ không quan tâm 
gì thêm. Nhưng riêng tôi tôi tin rằng, đây là ơn gia hộ. 

 
Khi phía Nam vừa bừng sáng thì tôi hướng về 

phía Fuchù để lễ bái Đức Địa Tạng, mỗi ngày đều như 
thế để tạ ơn Ngài đã cứu khổ. 
 

Ngày 23 tháng 8 năm Chiêu Hòa 
thứ 58 (1982) 
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CÂU CHUYỆN SỐ 11 
 

TỰ TIN VÀO SỨC MẠNH  
CỦA MÌNH 

 
(Câu chuyện của ông Y 46 tuổi, ở làng  

Hán Phần, phố Bình Điền, huyện Đảo Căn) 
 
 

ào ngày mùng 9 tháng 7 năm Chiêu Hòa 
thứ 56 (1980) đài truyền hình có chiếu về 

Đức Địa Tạng không có đầu với nhan đề là: “Con 
đường đến Trung Quốc ra sao?“. Sau khi xem xong 
những người già trong Hội ở phố Ngột Đạo đã quyết 
định sẽ đi tham bái Ngài Đức Địa Tạng không có đầu 
kia. Sau khi đi về có nhiều người thân thể đã trở nên 
khỏe mạnh và để tạ lễ cho việc nầy, họ dự đinh đi một 
xe Bus khác đến đó nữa. 

Tôi đang làm việc tại một hãng xe Bus Thiết 
Ngọc, lúc ấy tôi nghĩ rằng đây là một mốt mới của 
những người tin tưởng nơi các vị Thần nên đã tham 
gia đi lễ bái nơi Ngài Địa Tạng. Đây có thể là chuyện 
của thời đại chăng? Lúc ấy những người trong hãng 
xe Bus ở trong không khí bán tín bán nghi. Thế nhưng 

V
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người nhận được ơn gia hộ không ít và từ đó người đi 
tham bái càng ngày càng gia tăng, nên đã giải được 
những điều nghi ngờ ở trong sở của tôi. 

Bắt đầu từ tháng 9 năm Chiêu Hòa thứ 56 (1980) 
hầu như tất cả xe Bus của hãng đều dồn vào việc đi 
tham bái. Từ năm đó đến năm sau (1981) cứ vào mỗi 
chủ nhật của mỗi tuần trung bình có 15 chiếc xe Bus 
của hãng chở người đến đó. Có lúc nhiều nhất là 20 
chiếc. Cả ngàn người một lần như thế đã đổ xô về 
phía Fuchù, nơi thờ Đức Địa Tạng như nhộn nhịp hẳn 
lên. Từ trong họ đã thể hiện lần lượt sự thể nghiệm 
qua sự  gia hộ ấy. Tôi thân thể bị yếu đuối và phải vào 
ra bệnh viện nhiều lần, sau khi đã thoái viện đã 3 năm 
và đi làm việc trở lại bình thường, nhưng phải tự lo 
lắng cho thân thể của mình và công việc vẫn phải tiếp 
tục như thế. Nguyên nhân cũng có thể là do tim không 
được tốt nên khiến cho thân thể như vậy. 

Vào ngày 19 tháng 10 năm Chiêu Hòa thứ 56 
(1980) tôi chở người đi bằng xe Bus của hãng và tôi 
cũng đã theo đoàn người ấy đi tham bái nơi Đức Địa 
Tạng không có đầu kia. 

Riêng tôi, đối với vị Địa Tạng nầy thì nửa tin nửa 
không. Thế nhưng tôi cũng đã làm giống như mọi 
người nghĩa là lấy tay sờ vào người bằng đá của Ngài, 
sau đó chà lên thân mình, tự nhiên tôi nghe một tiếng 
“rột“ và đổ mồ hôi. Rồi cảm giác ấy chạy khắp châu 
thân. Trên đường trở về có người bảo rằng: “Không 
còn cảm thấy đau gân cốt nơi chân nữa“ và phần tôi 
cái vai cũng đã được chữa trị rồi. 



Quyển thứ mười ba – Câu chuyện số 11 63

Từ đó về sau sự suy nghĩ của tôi cũng khác hẳn 
đi. Vì đối với sự linh nghiệm của Ngài Đức Địa Tạng 
kia không phải là chuyện tưởng tượng, cũng không 
phải là chuyện để bàn cãi, mà đây là một sự thật đối 
diện với sức mạnh tâm linh. Từ đó đã thay đổi hẳn 
nhân sinh quan và Tôn giáo quan của tôi, sự bất tư 
nghì ấy đã vượt qua những hiện tượng thông thường 
và phải cảm nhận rằng đây là thể tánh chơn thật. Rồi 
mỗi ngày qua lại giữa phố Matsudo, cũng như Fuchù 
tôi luôn luôn rất an lạc hạnh phúc. Là người thế tục 
của hãng xe Bus tuy tôi không cùng chung với 50 
cánh tay của những người tham lễ ấy, nhưng trên thực 
tế đã nhờ cái khăn ấy đã chữa trị cho mình. Trong đó 
có người đau răng cũng được chữa nữa. 

 
Cho đến bây giờ những người từ huyện Đảo Căn 

mỗi ngày đều đến huyện  Hiroshima, phố Fuchù để 
tham bái không ngớt Đức Địa Tạng không có đầu ấy. 
 

Ngày 23 tháng 8 năm Chiêu Hòa 
thứ 58 (1982) 
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CÂU CHUYỆN SỐ 12 
 

CHỮA BỊNH VIÊM MÃN TÍNH 
TRONG TAI CỦA BÀ VỢ  

 
(Câu chuyện của người đàn ông tên I.  

78 tuổi, ở làng Đường Hình, phố Matsudo) 
 
 

ào một mùa Đông năm vợ tôi 24 tuổi đã 
được phẫu thuật lỗ tai về viêm mãn tính. 

Tuy được bớt đi ít nhiều, nhưng khoảng sau 10 năm 
thì hình như mủ bị chảy ra. Sau đó phải vào bệnh viện 
trong phố để điều trị cả năm trường bằng mọi thủ 
thuật khác nhau. Thế nhưng hoàn toàn không bớt. Sau 
đó mủ cứ tiếp tục ra và hầu như không thấy chấm dứt. 

Một ngày vào 10 tháng 8 năm Chiêu Hòa thứ 56 
(1980) ở hãng xe Bus tôi nghe được những câu 
chuyện linh nghiệm của Đức Địa Tạng không có đầu 
ở phố Fuchù, huyện Hiroshima về những việc như 
chữa lành được nhiều bịnh và ai có những chuyện gì 
khốn khó nếu đi lễ bái cầu nguyện thì sẽ được Ngài 
lắng nghe và cũng nghe chiêu mộ những người đi 
tham bái, nên lần đầu tiên để cho một mình bà nhà tôi 

V 
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đi lễ và nhờ ơn ấy nên mủ ra đã bớt đi một ít. Đến 
tháng 11 bà ấy đi thêm một lần nữa. Việc đi tham bái 
trong tháng 11 nầy xong thì mủ trong lỗ tai cũng 
không còn chảy ra nữa. Đây có thể gọi là một phép lạ 
chăng? Đúng vào tháng 10 năm ấy tôi có đứa cháu dự 
định sẽ thi tốt nghiệp Đại Học ở Đảo Căn vào tháng 3 
năm sau (1981) và sẽ thi lần thứ nhất để trở thành 
công chức của Chính Phủ. Lần thứ nhất đã đậu và lần 
thứ 2 cũng đậu luôn. Bây giờ nó đang đi làm trong Bộ 
Nội Vụ. Tháng 11 và tháng 12 tôi đã cùng bà nhà tôi 
đi tham bái để tạ lễ việc bà nhà tôi bị viêm lỗ tai đã 
được chữa khỏi cũng như đứa cháu đã được thâu nhận 
vào làm việc trong Bộ Nội Vụ. Đây có thể nói là việc 
ngẫu nhiên chăng? Nhưng tự nhiên tôi lại có một niềm 
tin chắc chắn nơi sự gia hộ của Ngài Địa Tạng không 
có đầu nầy. Tôi còn 4 tháng nữa là đủ 80 tuổi và trong 
80 năm trường ấy tôi đã có rất nhiều kinh nghiệm đối 
với khoa học và y khoa, nhưng không thể giải thích 
hết được tại sao có một lực vô hình tồn tại to lớn như 
vậy. 

Ở trong xe Bus đi chung với  những người cùng 
nhóm, chính tai tôi cũng đã nghe nhiều câu chuyện 
được nhờ sự gia hộ của Ngài Địa Tạng và dĩ nhiên 
trong đám người đó, tôi cũng là một người đã nhận 
được ân của Ngài. Tuy tôi trước sau chỉ đi có 3 lần, 
nhưng bà nhà tôi đi lần nầy là lần thứ 21 rồi. Từ đây 
về sau khi có cầu nguyện, tôi sẽ đi tham bái Ngài. Tôi 
cũng như bà nhà tôi vì sự được thâu nhận làm việc 
của cháu tôi mà đã đi tham bái 3 lần, nhưng khi nào 
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tôi đi ra ngoài, hoặc khi tôi đi du lịch đều hướng về 
hướng Nam phía phố Fuchù để cầu nguyện Đức Địa 
Tạng không có đầu luôn gia hộ cho mọi việc được 
hanh thông. 

 
Kính nguyện 

 
Ngày 24 tháng 8 năm Chiêu Hòa thứ 58 

(1982) 
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CÂU CHUYỆN SỐ 13 
 

CHỒNG TÔI BỊ BỊNH GAN  
VÀ TÔI ĐÃ HỒI PHỤC  

BÌNH THƯỜNG 
 

(Câu chuyện của  bà T 60 tuổi, ở suối nước nóng 
Ngọc Tạo, làng  Ngọc Thang,  

quận Bát Đống, huyện Đảo Căn) 
 
 

ào tháng 9 năm Chiêu Hòa thứ 56 (1980) 
tôi đã nghe hãng xe Bus tổ chức đi tham bái 

Đức Địa Tạng không có đầu ở Fuchù. Lúc ấy thân thể 
của tôi yếu vô cùng, chồng tôi lại bị bịnh gan đã biến 
tính. Vì biết Đức Địa Tạng hằng gia hộ, nên vào tháng 
10 năm ấy, tôi đã cùng mọi người đi xe Bus đến 
Fuchù để tham bái. 

Xe đi về trong một ngày, nên tôi nghĩ tháng nào 
cũng sẽ đi được, nhưng để tìm cho có ngày rảnh thì 
một năm đã trôi qua rồi. Sau đó thì tôi đã đi tham bái, 
cũng như cúng dường và mang về đến nhà hai ba chục 
cái khăn có hình Đức Địa Tạng như vậy. Lúc ấy 
chồng tôi cũng bị Bác Sĩ thối thác không chữa nữa. 

V
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Do vậy mà tôi đã cầu nguyện Đức Địa Tạng như trối 
chết. Cứ mỗi lần đến cầu nguyện tôi đều bỏ vào 500 
hay 1.000 Yen trong phong bì đỏ và ghi tên tuổi của 2 
vợ chồng rồi cho vào hộp cúng dường. 

Nhờ ơn gia hộ ấy mà thân thể chồng tôi từ từ hồi 
phục và việc ăn uống trở lại tốt hơn. Nên tôi đã tiếp 
tục đi tham bái 33 nơi khác. Ở tại Tứ Quốc có 88 nơi, 
tôi cũng đã đi tham lễ và cầu nguyện cho cả hai vợ 
chồng. Nguyên tôi là người có niềm tin tưởng nhiều, 
nên thường hay cầu nguyện nơi Hoằng Pháp Đại Sư 
và Ngài Bất Động Minh Vương và sau khi đi cầu 
nguyện nơi Đức Địa Tạng độ nửa năm thì thân thể 
chồng tôi trở nên khỏe mạnh trở lại. Cái khăn nhận 
được nơi thờ Ngài, lúc nào tôi cũng đắp lên mình để 
ngủ, như vấn trọn tấm thân của mình. 

Nếu dùng 2 cái khăn thì quấn quanh người được. 
Mùa Đông lại ấm áp và đối với người lớn tuổi thật là 
tiện lợi và rất thích hợp. Người hướng dẫn xe Bus 
cũng là người được nhận ân nơi Ngài Đức Địa Tạng. 
Khi nghe người ấy kể lại những câu chuyện linh 
nghiệm và tôi cũng đã tham khảo những câu chuyện 
khác trên đường đi đến Fuchù. Ở phố Mễ Tử có người 
đang giúp việc ở nơi Ngài Bất Động Minh Vương 
cũng đã khốn khổ về bịnh thần kinh, nhưng cũng đã 
chữa khỏi qua sự gia hộ của Đức Địa Tạng. 

 
Cả nhà tôi, ai ai cũng có tín tâm với Ngài Đức 

Địa Tạng nên đã phụng nạp vào đó 2 cây nêu. Chồng 
tôi được Bác Sĩ chẩn đoán lại và cho biết rằng thân 
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thể đã được tốt hơn và hiện tại ông ta đang chơi Golf 
một cách vui vẻ. 

 
Ngày 24 tháng 8 năm Chiêu Hòa 

thứ 58 (1982). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



            Quyển thứ mười ba – Câu chuyện số 14 70 

 
 
 
 

CÂU CHUYỆN SỐ 14 
 

CHỮA TRỊ BỊNH ĐAU ĐẦU 
 

(Câu chuyện của bà I 45 tuổi, ở làng Bát Lao,  
phố Mễ Tử) 

 
 

ôi đã khổ não về bịnh đau đầu đã hơn 10 
năm nay, vào khoảng mùa Thu năm rồi tôi 

đã nghe được những câu chuyện linh ứng mà Đức Địa 
Tạng đã gia hộ cho mọi người. 

Vào ngày mùng 6 tháng 9 năm Chiêu Hòa thứ 57 
(1981) tôi cùng với một nhóm 14 người khác, lần đầu 
tiên đã đi đến Fuchù để tham bái. Tôi đã một lòng cầu 
nguyện Đức Địa Tạng gia hộ chữa lành bịnh đau đầu 
của mình. Trong khi tôi ngồi trên ghế trước lễ đường 
để nghỉ thì tự nhiên thấy ngực của mình đau thốn và 
cái đầu “sưng“ lên một cái và tôi bị tối tăm mặt mày. 
Vì cái đầu nhức nhối nên tôi đã ngã lưng và nằm dài 
trên băng ghế độ 5, 6 phút. Sau đó tự nhiên thấy khỏe 
và kéo dần cảm giác ấy lên  mãi tận đầu mình. 

Lúc trở về giống như chuyện giỡn chơi là cái đầu 
không còn đau nữa, trở nên nhẹ hẳn đi. Đức Địa Tạng 

T 
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không có đầu kia thật là vĩ đại vì tha lực cứu độ của 
Ngài. Cả những năm tháng kéo dài đau khổ không 
chữa được, mà bây giờ hết sạch thì niềm vui nào có 
thể diễn tả hết được. Khi gặp bất cứ người nào có sự 
khổ tâm, tôi đều khuyên nên đến tham bái Ngài Đức 
Địa Tạng. 

 
Án Ha Ha HaVĩ Sa Ma Lý Sa Bà Ha 

 
Kính nguyện 

Ngày mùng 9 tháng 10 năm Chiêu Hòa 
thứ 58 (1982) 
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CÂU CHUYỆN SỐ 15 
 

BỊNH CAO HUYẾT ÁP  
ĐƯỢC GIẢM XUỐNG  

 
(Câu chuyện của bà Y 73 tuổi, ở làng Ngoại Trung 

Nguyên, phố Matsudo) 
 
 

ho đến 4 năm về trước, tôi đã bị cao huyết 
áp. Khi nào đi ra ngoài thì điều đầu tiên lúc 

trở về là phải đắp mền để ngủ. Khi huyết áp cao lại 
cảm thấy bất an, chóng mặt và mắt thấy loạn xạ như 
thế suốt ngày. 

Vào khoảng năm Chiêu Hòa thứ 54 (1978) tôi đã 
nghe được về những chuyện lợi ích của Đức Địa Tạng 
không có đầu ở Fuchù và tôi đã đi cùng nhóm với bà 
O để đến tham bái Ngài. Sau khi đi tham bái chúng tôi 
đã trở về lại phố Matsudo. Mãi cho đến bây giờ tôi 
chưa hề đi đâu xa được như vậy. Vì sau khi đi xa, tôi 
lại cảm thấy như bị ngộp thở, nhưng lần nầy thì cảm 
thấy tốt hơn nhiều. Người nhà chẳng phải giúp đỡ tôi 
để đắp mền lên người nữa. Từ đó về sau thân thể 

C 
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mạnh khỏe hẳn lên. Thân thể trở nên bình thường, nên 
tôi đã đi tham bái Ngài nhiều lần. 

 
Vào tháng 7 năm nầy chồng tôi đã tự động cùng 

với 2 người khác đi đến tham bái nơi Ngài Đức Địa 
Tạng. Đúng như việc đánh giá Ngài Đức Địa Tạng  
không có đầu tại Fuchù là đã được nhờ ơn Ngài gia hộ. 
Nên con thành thật tạ ơn Ngài. 

 
Kính nguyện 

Ngày 23 tháng 8 năm Chiêu Hòa 
thứ 58 (1982) 
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CÂU CHUYỆN SỐ 16 
 

CÁI CHÂN BỊ CHƯỚNG NGẠI  
KHI NGỒI ĐÃ HẾT SẠCH  

(Câu chuyện của bà K 73 tuổi, ở phố Matsudo,  
huyện Đảo Căn) 

 
ể từ khi nào cái chân ngồi lại được thì 
chẳng rõ. Vì khi chân bắt đầu bọng nước và 

trên đó máu cũng lại dồn lên, nên nỗi đau thật kịch liệt. 
Tôi cũng đã chẳng biết mấy năm đã phải đi Bác Sĩ 
như vậy.  

Đúng 2 năm trước đây vào năm Chiêu Hòa thứ 
56 (1980) tôi đã cùng với bà O trong Hội Hoằng Tâm 
đi đến tham bái Đức Địa Tạng không có đầu tại Fuchù. 
Chỉ một lần đi tham bái thôi, mà tôi đã ngồi lại được 
bình thường. Bao nhiêu nỗi đau đớn đã tiêu tan hết 
không biết nói sao cho hết được vì sự linh ứng nhiệm 
mầu, mạnh mẽ bất khả tư nghì của Ngài Đức Địa 
Tạng. Vì kể từ đó nỗi đau không còn đeo đuổi tôi nữa. 
Từ đó về sau khi nào Hội Hoằng Tâm có tổ chức đi lễ 
bái Đức Địa Tạng tôi đều đi theo cùng. Tôi xin cảm 
ơn việc nầy nhiều. 

Ngày 23 tháng 8 năm Chiêu Hòa thứ 58 
(1982)

K 
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CÂU CHUYỆN SỐ 17 
 

BỊNH ĐẦU GỐI  
ĐƯỢC CHỮA KHỎI 

 
(Câu chuyện của ông W 72 tuổi, ở làng Bá Thái,  

quận Năng Nghĩa, huyện Đảo Căn) 
 
 

ó một ngày máu đọng nơi chân lại tuôn ra 
và nỗi đau khôn cùng khó diễn tả hết được. 

Vì gần đến ngày kết hôn của đứa con gái, nên phải 
làm sao cho đến ngày ấy hết được bịnh đây. Do vậy 
tôi đã dự định đi mổ; nhưng người làm mai cho con 
gái của tôi là Bà O lại là Hội Trưởng Hội Hoằng Tâm. 
Bà O nầy đã dẫn nhiều đoàn thể đi tham bái Ngài Đức 
Địa Tạng không biết bao nhiêu lần. Trong đó có nhiều 
người đã nhận được ơn gia hộ. Và điều ấy tôi đã được 
nghe qua, nên tôi đã gọi điện thoại cho bà O như 
người quen trong gia đình, nên bà O đã dẫn tôi đi 
cùng để lễ bái. 

Thật ra Ngài Đức Địa Tạng không có đầu kia đã 
lắng nghe lời cầu nguyện của tôi và đã chữa trị đầu 
gối của mình khi đã một lòng cầu nguyện. Chỉ một lần 
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đi cầu nguyện như thế mà nỗi đau không còn nữa và 
tôi cũng chẳng phải đi mổ nữa. Từ đó về sau nhờ ơn 
Ngài mà tôi thường hay dẫn theo những người có nỗi 
khốn khổ để tham bái Ngài Đức Địa Tạng. 

 
Đứa con trai 43 tuổi của tôi làm nghề buôn bán 

ngói và cũng nhờ ơn gia hộ của Ngài mà nó bận rộn 
liên miên không có ngày rảnh rỗi. Cả 2 vợ chồng nó 
đều mạnh khỏe và chúng nó thường hay bảo với 
những người chung quanh rằng: “Ơn ấy là nhờ Đức 
Địa Tạng vậy“.  

 
 

Ngày 24 tháng 8 năm Chiêu Hòa thứ 58 
(1982) 
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CÂU CHUYỆN SỐ 18 
 

ĐỨA CHÁU DỨT MẶC TẢ LÓT 
 

(Câu chuyện của Bà T 59 tuổi ở làng Thỉ Điền,  
phố Matsudo) 

     
 

hông thường trẻ con cho đến 2 tuổi là không 
còn mặc tả nữa, thế nhưng cháu của tôi đến 

4 tuổi mà nó chưa chịu bỏ tả. 
Ngày 19 tháng 4 năm Chiêu Hòa thứ 57 (1981) 

Bà O cùng với một nhóm người tổ chức đi tham bái 
Đức Địa Tạng. Ở Matsudo có bà cụ tên K có chỉ cho 
biết là: Nếu ai có điều gì khốn khó thì hãy viết lời 
nguyện ấy vào giấy và bên cạnh Ngài Đức Địa Tạng 
có một cái hộp đựng những lời nguyện nầy. Hãy bỏ 
vào đó. Riêng tôi cũng đã cầu nguyện cho con mình 
thi đậu, đồng thời tôi đã dùng giấy của văn phòng viết 
lời cầu nguyện để bỏ vào. Tôi cũng đã nghe về những 
câu chuyện cầu nguyện thi đậu nầy và cũng đã hiểu rõ 
như thế, nhưng tôi đã viết: “Con có đứa cháu tên M ở 
phố Xuất Vân đã 4 tuổi mà không chịu bỏ tả, thật là 
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khốn đốn. Con xin Ngài gia ân làm sao cho đứa cháu 
của con nó bỏ tả“. 

Việc nầy sau khi về nhà, tôi đã điện thoại nói cho 
con gái của tôi biết. Vào tối ngày 21 tháng 4 đứa con 
gái gọi lại cho tôi như khoe khoang rằng: Khi xem 
con trẻ đi tiểu thì thấy nó không còn mặc tả nữa. Từ 
ngày đó trở đi nó không còn dùng đến tả lót nữa và 
mãi mãi không bao giờ dùng đến. Đó là điều ai cũng 
ngạc nhiên. Rồi tôi vừa cười vừa bảo con gái: “Đó là 
nhờ Bà cầu nguyện nơi Đức Địa Tạng đó và chính 
Ngài đã gia hộ cho, chứ không phải ai khác đâu“. Đây 
chính là sự thật mà tôi đã nói cho con gái của tôi nghe 
như thế. 

 
Lần đầu tiên khi tôi đi tham bái Đức Địa Tạng, 

máy lạnh của xe Bus để hơi nhiều, nên cửa sổ của xe 
bị mở ra đóng lại nhiều lần. Tuy vậy, mãi cho đến khi 
về tận Matsudo, máy lạnh vẫn không hề hấn gì. Quả là 
điều lạ. 

Riêng tôi không có gì để nghi ngờ về sự linh 
nghiệm của Đức Địa Tạng  không có đầu. 

 
Ngày 23 tháng 8 năm Chiêu Hòa thứ 58 

(1982) 
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CÂU CHUYỆN SỐ 19 
 

CHỮA LÀNH BỊNH HUYẾT 
ÁP THẤP 

 
(Câu chuyện của người đàn bà tên I   
ở làng Tân Đinh, phố Matsudo) 

 
 

àng ngày tôi luôn bị huyết áp thấp. Mỗi 
buổi sáng muốn ngồi dậy khỏi giường là  

một điều thật khó khăn vô cùng. 
Tôi đã được Bà O dẫn cho đi tham bái Ngài Địa 

Tạng. Tôi cũng được nghe bảo rằng: “Nên đến ở văn 
phòng của Đức Địa Tạng để xin giấy, rồi viết tên họ 
địa chỉ vào, đồng thời bỏ 500 hay 1000 Yen vào bao 
thư để cúng vào đó và mình sẽ nhận lại được một 
chiếc khăn. Chiếc khăn ấy chính mỗi người phải tự 
cầu nguyện để Đức Địa Tạng cho hồn vào, rồi mang 
về lại nhà“. 

Tôi đã một lòng cầu nguyện Đức Địa Tạng nơi 
cái khăn nầy và sau đó mang về lại nhà. Đầu tiên tôi 
lấy khăn ấy cho vào Ofuro và đưa cao lên khỏi mặt 
nước và dùng khăn ấy để lau thân mình. Sau đó dùng 
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xà-phòng để giặt khăn cho sạch một cách trịnh trọng 
và tôi cho vào máy giặt sấy cho khô, sau đó phơi lên 
trên dây.  

Từ đó về sau, mỗi buổi sáng thức dậy dễ dàng 
hơn và thân thể trở nên nhẹ nhàng khỏe khoắn. 

 
Bây giờ huyết áp đã trở lại bình thường. Thật là 

cảm tạ Ngài. 
 

Nam mô Thủ Vô Địa Tạng Đại Bồ Tát. 
 

Ngày 23 tháng 8 năm Chiêu Hòa 
thứ 58 (1982) 
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CÂU CHUYỆN SỐ 20 
 

 VỀ NHỮNG SỰ THỂ NGHIỆM 
 
 

ề việc giúp đỡ, gia hộ, cứu khổ của Ngài 
Địa Tạng có nhiều người đã đón nhận được 

và sau đây là những ví dụ qua những việc thể nghiệm 
đó. Dưới đây là những câu chuyện của những người 
hiện sống ở làng Tây Vĩ, phố Matsudo. 

 
1- Bà H 74 tuổi:    

Bịnh đau lưng được chữa khỏi. 
 

2- Bà I  73 tuổi:    
Chân phải và bịnh đau đầu được chữa khỏi. 
 

3- Bà H 63 tuổi:   
Con dao không bỏ vào bọc được và sau khi 
tham bái Ngài Địa Tạng, hôm sau lại bỏ vào 
được. 

4- Bà M 70 tuổi:  
Chữa lành bịnh đau chân. 

V
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5- Bà M 70 tuổi:  
Chữa lành bịnh đau chân. 
 

6- Bà I 73 tuổi:    
Chữa lành bịnh đau chân. 
 

7- Bà Y 67 tuổi:  
Đầu gối ứ nước đã được chữa lành. 
 

8- Bà K. :            
Chân phải được chữa lành. 
 

9- Người con trai 18 tuổi ở làng Thỉ Điền, phố 
Matsudo cũng được lành bịnh. Người này vào năm 
Chiêu Hòa thứ 56 (1980) được 16 tuổi, lúc chơi Dã 
Cầu bị trẹo chân và đã được người cha dẫn đi lễ bái 
một lần, cái chân đã trở lại như cũ. 
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CÂU CHUYỆN SỐ 21 
 

BỊNH TRĨ ĐAU ĐỚN VÔ CÙNG 
 ĐÃ ĐƯỢC THOÁT KHỎI 

 
(Câu chuyện của người đàn ông tên I. 46 tuổi,  

ở làng Hoang Điền,phố Fukayama) 
 
 

ừ khi con người biết sử dụng đến lửa, thì có 
sự phân biệt đối với các loài sanh vật khác. 

Những mãnh lực của thiên nhiên như mưa gió, động 
đất, cháy rừng v.v… và những việc nầy vẫn liên hệ 
đến thời đại văn minh ngày nay của chúng ta. Ví dụ 
như những cơn bão lớn đã thổi vào đất nước Nhật Bản 
chúng ta và đã tàn phá không biết bao nhiêu thứ. Rồi 
việc tượng trưng cho văn minh ngày nay là vị trí hiện 
tại của khoa học, có trình độ nắm bắt, tiên đoán một 
cách quy mô, mà những việc nầy nước ta đang trực 
diện với những sự thay đổi của Thái Bình Dương phủ 
lên nước ta, đây không còn là những trạng thái của sự 
tưởng tượng nữa. Con người ngày xưa vốn ăn lông ở 
lổ, chẳng có kỹ thuật nào. Con người cũng sống như 
những sinh vật khác, yên ổn ở trong núi, sống với 
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sông, với biển và những bịnh tật cũng ít đi là do sự 
cầu nguyện và cúng tế thần linh, nhằm cho trong gia 
đình được bình an, không bịnh khổ, không bị hỏa 
hoạn v.v… Tổ tiên của chúng ta cũng là những người 
sống nghề canh tác, đã tin tưởng rất nhiềuu tín 
ngưỡng khác nhau là những Thần Xã cũng như Chùa 
thờ Phật còn sót lại không phải là ít . 

Tôi là một người sống sau giữa thời kỳ 40 (sau 
1940) và gần đây việc ghép ráp da thịt lại tăng nhanh, 
có một ít khoảng cách thay đổi. Cái lưng đã tròn lại, 
đầu tóc ít đi, tuổi thọ càng ngày càng giảm và da dẻ 
thay đổi. Tôi nghĩ rằng chỉ một đêm thôi, ngày xưa 
người ta có thể thay đổi được, còn ngày nay cả năm 
vẫn còn mệt mỏi. Cái già ngày xưa không cảm thấy, 
còn bây giờ lại cận kề. Khi trao đổi với những người 
cùng trang lứa trong sinh hoạt hàng ngày thì chính 
mình cũng đã quên đi thuở còn thơ dại cũng như lúc 
thanh niên và những niềm vui tuổi thơ ấy đã trôi qua 
mất rồi. Đổi lại chỉ thấy bịnh thần kinh, bịnh đau bao 
tử, bịnh huyết áp cao hay huyết áp thấp. Lại còn nghe 
thêm về những người thân đã ra đi vì ung thư càng 
ngày càng nhiều. Riêng tôi từ 5 năm về trước đã bị 
khốn khổ về bịnh trĩ không ít. Căn bịnh nầy nếu sau 
khi làm việc nặng, hay dồn ép công việc lao động 
trong mùa lạnh thì sẽ bị phát bịnh ngay. Cứ 2 năm tôi 
bị một lần khổ sở như thế. Vì chấp nhứt, nên tôi cũng 
không nói rõ việc nầy cho ai nghe, mà thật ra hoàn 
toàn cũng khó thổ lộ về những hành vi nầy cho rõ rệt. 
Đã có nhiều người dẫn thân mình tới bịnh viện để 
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chữa trị không ngừng nghỉ. Riêng tôi sau khi chữa trị 
bằng ngoại khoa ở các bịnh viện tại Fuchù hết rồi lại 
đi khám ở bịnh viện tổng quát ở Fukuyama chỉ nhằm 
gia tăng sự khổ sở mà thôi. Nỗi đau đớn ấy khi gặp 
phải đã chẳng có hiệu quả gì chữa trị. Cứ sau 1 lần đại 
tiện, nỗi đau đớn ấy khổ sở kéo dài cả 10 ngày mà cho 
đến hôm nay tôi cũng không thể nào quên được. 

Vào lúc ấy có người quen cho biết rằng: “Xin vui 
lòng lắng nghe lời tôi nói có tốt chăng? Hãy nên đến 
tham bái Đức Địa Tạng không có đầu tại Fuchù một 
lần. Ở nơi ấy nhiều người đã nhận được sự gia hộ, mà 
những bịnh không chữa trị ở ngoài được, ở đó lại chữa 
được“. 

Bây giờ phải tin bên nào đây khi mà tôi thuộc 
căn bịnh nan y và chỉ thuần tin vào lý tưởng của vật 
chất. Nhưng khi nghĩ đến việc tại sao người ta xây 
dựng nên Thần Xã, Phật điện và những vị Bổn Tôn, 
mà với khả năng của y khoa ngày nay còn không chữa 
được, huống chi làm sao tại đó có thể chữa lành là 
điều mà tôi nửa tin nửa không. 

Vào mùa Đông năm Chiêu Hòa thứ 53 (1977) từ 
làng Tân Thị, quận  Hoang Phẩm vợ tôi đã chở tôi đi 
tham bái Đức Địa Tạng và trên đường về cái lưng của 
tôi được chêm vào một cái mền bằng lông thật ấm áp. 
Tôi hướng qua vợ và bảo rằng: “Hãy xem! Tại sao 
như vậy? cái mông cảm thấy như ấm hẳn lên“. Vợ tôi 
bảo: “ Điều ấy quá tốt phải không? Tôi đã xin cho ông 
đó! Đây là nhờ Đức Địa Tạng gia hộ chứ không có gì 
khác cả“. Đến ngày hôm sau tôi không cần phải đến 



            Quyển thứ mười ba – Câu chuyện số 21 86 

trước cổng bịnh viện nữa. Kể từ đó bịnh trĩ của tôi hầu 
như  không còn tái phát nữa. Trong hiện tại lòng tôi 
đầy ấp cả niệm tri ân. Thật là bất khả tư nghì. Để 
chứng minh cho việc chữa khỏi bịnh nầy là do việc đi 
tham bái, còn đứng về luận chứng của khoa học thì 
hoàn toàn không có, mà dưới mắt tôi Đức Địa Tạng 
thật là bất khả tư nghì. Tuy rằng tôi không thấy Ngài 
được, mà tôi phải tin rằng sự chữa trị ấy là nhờ Ngài 
gia hộ. Điều này cũng có thể hỏi lại rằng: Tại sao chỉ 
có con người là một trong những sinh vật lại tìm ra 
được văn minh và chờ đợi nơi khoa học, cũng là một 
sự nghi vấn chăng? Từ đó về sau tôi đã có nhiều lần đi 
tham bái Đức Địa Tạng. Từ cổ trở lên Ngài không có 
đầu và vì lý do gì như vậy, tôi xót thương và cảm 
động cho Ngài Đức Địa Tạng, nên tôi đã lấy khăn 
mùi-xoa lau vào phía bên trên nhiều lần như thế. 
Trong miệng lại lẩm bẩm: “Kính bạch Ngài Đức Địa 
Tạng! Ngài đã cứu con khỏi bịnh khổ. Thật con vô 
cùng tạ ơn Ngài đã gia hộ“. Điều này tôi đã lặp đi lặp 
lại nhiều lần như thế. Chung quanh chỗ thờ có vô số 
lá cờ, phướn tung bay trước gió. Tôi đã ngưỡng mặt 
lên để nói: “Những người ở những nơi khác cũng 
được Ngài Đức Địa Tạng  cứu khổ cho rồi“. Những 
điều nầy vẫn còn nằm lại trong tâm khảm của tôi từ 
ngày hôm qua cho đến ngày nay khi nhớ lại. 

Những ngày qua, tôi đã đi tham bái nhiều lần và 
từ những lần đầu đi tham lễ tôi đã so sánh với ngày 
nay đã có đầy đủ nơi thờ tự Ngài, chỗ nghỉ chân của 
những người đến lễ, văn phòng, nơi bán đồ kỷ niệm, 
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quán ăn, rồi cả một bãi đậu xe rộng rãi và khuôn viên 
Chùa cũng thật là to lớn. Con đường tham bái cũng có 
cắm cờ. Người tham bái quá đông đã thuê mướn nhiều 
xe Bus đến từ những quận huyện khác. Hầu như mọi 
việc đã thay đổi quá nhiều, tôi thật kinh hãi. Tôi cũng 
đã được nghe nhiều câu chuyện linh ứng của Ngài 
Đức Địa Tạng đã gia hộ, những người bị bịnh khổ hay 
tinh thần bị khốn đốn, khi đến với Ngài, nhiều người 
đã được gia hộ. Những người như thế đối với Đức Địa 
Tạng nầy dẫu cho đến bao giờ họ vẫn tin rằng đây là 
sức mạnh của Ngài Đức Địa Tạng đã mang đến để 
cứu khổ cho muôn loài. Tôi vốn mang một niệm tri ân 
Ngài, nên đã viết một đoạn như trên để tường thuật lại. 

                                           
Ngày 14 tháng 10  năm Chiêu Hòa 

thứ 58 (1982)  
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CÂU CHUYỆN SỐ 22 
 
 

TÔI ĐÃ ĐƯỢC CHỮA KHỎI BỊNH 
THẦN KINH VÀ CHỒNG TÔI BỊ LAO 
PHỔI CÙNG VIỆC NGHIỆN RƯỢU ĐÃ 

ĐƯỢC CHỮA KHỎI 
 

(Câu chuyện của Bà O 64 tuổi,  
ở phố Thảo Tân, huyện Tư Hạ) 

 
 

ào năm tôi 35 tuổi đã bị đau thần kinh mà 
bịnh nầy kéo dài mãi cho đến 25 năm sau 

như thế. Đặc biệt là mùa Xuân và mùa Thu, khi khí 
hậu biến đổi thì lại càng khốn khổ hơn. Hơi thở khó 
khăn, nhất là khi nằm nghiêng, cả đêm phải thức giấc 
bao nhiêu lần như vậy. 

Vào gần cuối đông năm Chiêu Hòa thứ 53 (1977) 
tôi bị trúng gió và đau đớn khổ sở vô cùng, tôi nghe 
được có người nói rằng chỉ cần một lần đi tham bái 
Đức Địa Tạng không có đầu ở Fuchù sẽ được chữa 
khỏi. Vì vậy tôi đã đi cùng với bà Y là người đã quen 
đường sá, cùng đi đến đó để tham bái. Bà nầy đã đến 

V 
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đó 3 lần rồi. Riêng tôi sau khi đi lần thứ nhất thật là 
tuyệt vời, bịnh thần kinh không còn hành hạ nữa. Cả 
mùa Xuân và mùa Thu trong năm đó không bị hành 
hạ bởi một cơn đau nào. Mãi cho đến bây giờ đã sau 5 
năm không có một cơn đau nào lai vãng cả. Tôi đã 
được thoát khỏi cảnh khổ sở triền miên kia. Thật là 
cảm động. Cho nên từ đó về sau mỗi năm tôi đều đi 
tham lễ mãi từ 3 đến 4 lần không thiếu một lần nào. 
Tôi đã cùng với những tín giả ở huyện Tư Hạ cúng 
vào đây một lư hương lớn, ngoài ra cũng đã phụng 
nạp cây đèn đỏ thật to. Vì có nhiều người cùng cúng 
dường, nên tên của mọi người được khắc chung vào 
cây đèn và lư hương và được để ngay chính giữa nơi 
thờ Ngài Đức Địa Tạng. 

Chồng tôi 3 năm về trước bị lao phổi, nên phải 
vào bịnh viện. Khi chụp hình phổi, được biết rằng 
phổi bị nám cháy. Không còn cách nào để trị liệu nữa 
và Bác Sĩ cũng đã bó tay không giúp được gì. Nghe 
như vậy nên tôi quá sốc và sáng sớm hôm sau vội 
vàng lên xe điện đển Fuchù để tham bái. Nguyên nhân 
ông chồng tôi rất thích rượu khi uống, cả 2 tiếng đồng 
hồ không nghỉ. Cả nhà đều khổ tâm về việc nầy, nên 
lần đầu tiên tôi đã cầu nguyện Ngài Đức Địa Tạng  
giúp cho ông bỏ uống rượu và một lòng cầu nguyện 
như sau: “Nếu không bỏ rượu được thì chết còn hơn“. 
Còn bịnh nếu khá hơn được thì mong Ngài cứu độ cho. 
Sau khi cầu nguyện độ 2, 3 ngày, tự nhiên những cơn 
ho của chồng tôi lại hết. Tôi lấy trong túi gạo đã nhận 
được nơi thờ Ngài Đức Địa Tạng 3 hạt gạo sống bỏ 
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vào miệng của ông nhà tôi. Ngay cả ông chồng tôi 
cũng không tin tưởng gì mấy nơi Ngài Đức Địa Tạng, 
nhưng lúc ấy ông cũng không phản đối và thay vì 
không hút thuốc như thường lệ, ông đã cho những hạt 
gạo ấy vào miệng để nhai. Đoạn tôi lấy khăn lau có 
nhập hồn đem đắp lên ngực của ông. Sau đó 10 ngày 
lại đi chụp hình phổi nữa thì kỳ lạ thay, thấy phổi 
không còn vết nám đen kia. Bác Sĩ cũng bảo rằng: 
Đây là việc thật là bất khả tư nghì. Sau khi ở bệnh 
viện một tháng, ông chồng tôi về lại nhà. Từ đó không 
còn say sưa nữa, vì một giọt rượu cũng chẳng thấm 
vào môi. Tôi quá vui mừng xúc động, vì nhờ lực gia 
hộ của Ngài Đức Địa Tạng, nên ngoài sự cảm tạ ra 
không còn gì khác hơn được nữa. 

Sau khi từ bịnh viện về nhà, ông chồng tôi đã 
cùng tôi đi đến tham bái Ngài Đức Địa Tạng. Khi vào 
bệnh viện chồng tôi phải lê đôi chân từng bước và với 
chân ấy đã lê bước đi để leo lên dốc nơi thờ Ngài. Đến 
lúc tham bái xong, xuống dốc thì cái chân tự nhiên 
nhẹ hẳn đi và đã trở lại cái chân bình thường của ngày 
nào. Đây cũng là việc bất khả tư nghì. Tôi đã cho gạo 
nhận được cho con cái mình và cũng đã phát những 
hạt gạo ấy cho những người bị bịnh ở quanh nhà. Vì 
được sự gia hộ của Ngài Đức Địa Tạng  nên ai ai cũng 
vui mừng hớn hở. Tuy khi lễ bái không thấy mặt và 
tóc của Ngài, nhưng lạ thay vào đêm 16 tháng 5 năm 
Chiêu Hòa thứ 54 (1978) ở trong giấc mộng tôi đã 
thấy Ngài. Lúc ấy tôi đã không hay biết Đức Địa Tạng 
đã được di dời đến chỗ mới, nhưng lại thấy Ngài được 
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thờ ngay trước cửa đi vào. Rồi Ngài hướng dẫn cho 
tôi đi vào chánh điện. Sau khi thấy giấc mộng như vậy, 
tôi nghiệm thấy giống như chỗ mà tôi đã đi lễ bái. Vì 
theo giấc mộng ấy mà tôi đã thấy thì bà S cũng đã cho 
biết rằng ngày đó là ngày di dời Ngài đến chỗ mới nầy. 

Vào ngày mồng 6 tháng 3 năm Chiêu Hòa thứ 57 
(1981) cùng với những người đã nhận ơn gia hộ ở phố 
Thảo Tân đã cúng vào đây một cây đèn đỏ lớn và 
ngày ấy có 2 sợi vải màu hồng và trắng đã được cột 
chung quanh cây đèn để nối kết lại với cây trụ cột 
trong chánh điện nơi thờ Ngài. Sau khi Thầy trụ trì 
của Chùa nọ đọc kinh xong thì sợi vải ấy đã rơi xuống, 
tôi đã xin đem về cho con dâu của mình đang có thai, 
phòng khi sinh con có thể nịt vào bụng. Vào ngày 23 
tháng 10 năm ấy con dâu đã sinh được một đứa cháu 
gái. Tuy rằng sớm hơn dự định 10 ngày, nhưng con 
dâu sinh lần đầu lúc nó 32 tuổi, cả mẹ con đều được 
vuông tròn. 

 
Những việc bất khả tư nghì như thế xảy ra liên 

tục, tôi cũng như gia đình mình đã nhận được rất 
nhiều công đức nơi Ngài Địa Tạng.  

 
Con xin chân thành tạ lễ Ngài. 
 

Kính nguyện 
Ngày 18 tháng 12 năm Chiêu Hòa thứ 57 

(1981) 
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CÂU CHUYỆN SỐ 23 
 

SƯNG CỘT SỐNG XƯƠNG SỐNG, 
SAU KHI MỔ ĐƯỢC TỐT HƠN 

 
(Câu chuyện của ông N, ở Thảo Hộ,  

phố Fukuyama) 
 
 

ào ngày mùng 5 tháng 2 năm Chiêu Hòa 
thứ 54 (1978) tôi đã được người bạn dẫn 

cho đi tham bái Đức Địa Tạng. Mãi cho đến bây giờ, 
tháng nào tôi cũng đi lễ. Từ ngày mùng 5 trở đi ngày 
nào cũng đổ tuyết lớn và mưa suốt trong 33 ngày như 
vậy, nên cái chân của tôi cứ lướt tuyết mà đi, thật nhẹ 
nhàng. Thật là cảm động. 

Cho đến khi lần đầu tiên đi tham bái Ngài, mỗi 
ngày tôi đều dùng Taxi để ghé qua bệnh viện. Lúc ấy 
tôi không để ý nhưng cũng có người cùng đi chung 
đến đó và từ nhà gare Fuchù đã lội bộ vào để đi tham 
lễ. Lúc về cũng lại lội bộ đến nhà gare. Rồi từ gare 
Fukuyama đến làng Thảo Hộ, tôi cũng đi bộ nốt. 
Cùng đi với tôi có Bà hàng xóm khen rằng: Sao tôi đi 
nhanh quá vậy. Việc nầy cả 2 tháng trước đó, tôi đã 
chẳng lội được bước nào cả. Ngày hôm sau tôi thấy 

V 
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chẳng có chuyện gì xảy ra và cả tháng sau, mỗi ngày 
tôi đều lội bộ như vậy và chính mình tự lo cho mình, 
thật là bất khả tư nghì. 

Sau đó bị đau thần kinh cột xương sống và phải 
làm giải phẫu. Trong khi mổ tôi đã niệm chú: Án Ha 
Ha Ha Vĩ Sa Ma Lý Sa Bà Ha trong vô thức. 

Sau đó được nghe Bác Sĩ bảo rằng đã cắt dây 
thần kinh nơi chân để nối vào, nhưng tôi nào có biết 
và cũng đã chẳng tỏ ra lo lắng gì. Trong hiện tại thấy 
không sao cả, nên vẫn được đi tham bái mỗi  tháng. 
Từ đó về sau cũng chẳng có chuyện gì xảy ra, tôi đã 
leo lên dốc được và chuyên tâm cầu nguyện nơi Ngài. 
Tôi đã nói chuyện với ông K, ông M và ông S thì ai 
cũng cho rằng: Đấy là nhờ sự gia hộ của Ngài Địa 
Tạng, nên tôi rất vui mừng. 

 
 Án Ha Ha Ha Vĩ Sa Ma Lý Sa Bà Ha và tôi đã 

trải qua những ngày sinh hoạt mạnh mẽ như thế. 
 
 

Ngày 20 tháng 9 năm Chiêu Hòa 
thứ 58 (1982) 
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CÂU CHUYỆN SỐ 24 
 

SỰ VÃNG SANH TUYỆT VỜI  
CỦA NGƯỜI MẸ 

 
(Câu chuyện của người đàn ông 48 tuổi ở Fuchù) 

 
 

ẹ tôi đã sớm khổ nhọc từ lúc tuổi thơ. Thế 
nhưng khi chúng tôi trưởng thành thì bà 

đã chẳng để lộ vẻ gì cực khổ cho chúng tôi thấy. Bà là 
một tín đồ Phật Giáo thuần thành. Những việc bất 
bình hay những chuyện giận giữ v.v… Bà không bao 
giờ lưu lại nơi tâm. Tôi thường hay nghe những người 
ở gần nhà bảo rằng: Bà thật là một Phật Tử chân 
chánh. Bà cũng là thành viên của Hội Phật Giáo tại 
Fuchù, đang sinh hoạt tại đó. Những lúc về già bất cứ 
nơi Chùa nào có thuyết pháp bà đều đến đó để nghe 
giảng, lắng nghe rồi ghi âm lại. Lúc về lại nhà mở ra 
để chú tâm nghe một lần nữa. Những bạn đồng liêu 
hay những người cùng đi Bác Sĩ, nghe đến lòng tin 
sâu sắc của mẹ tôi như thế, nên rất cảm động. Biết 
rằng mẹ tôi bị khổ sở về cái chân bị đau. Vào đúng lúc 
ấy Đức Địa Tạng mới vừa khai quật lên, được tôn 

M 
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kính vô cùng và trong những người đi tham bái ấy có 
rất nhiều người được chữa trị. Ở gần nơi thờ Đức Địa 
Tạng kia má tôi có quen biết một gia đình và mỗi tuần 
tôi đều đẩy xe cho bà mẹ tôi leo lên dốc và để xe ấy 
ngoài vườn nhà kia, đoạn đi vào tham bái Đức Địa 
Tạng. Lúc trở về cũng dừng nghỉ tại nhà ấy. Khi nói 
chuyện với gia đình ấy Bà rất vui vẻ.  

Có một ngày vào Thu, cũng như mọi khi, tôi đẩy 
xe của bà lên dốc và khi đã lên được ở trên rồi, cái gì 
đó kêu lên một tiếng lớn chạy suốt trong thân thể và 
bà cảm nhận như đã nhận được linh khí. Sau đó tôi để 
bà ngồi yên nơi đồi thờ Ngài Đức Địa Tạng. Rồi cả 
thân bà đều mát rượi, một cảm giác khó nói và mẹ tôi 
có nói cho nghe rằng: Đó là một cảnh giới đặc thù chỉ 
có tạ ơn mà thôi. 

Vào ngày 20 tháng 10 năm Chiêu Hòa thứ 54 
(1978) muốn thay đổi không khí để đi ra ngoài, mẹ tôi 
đã bảo vợ tôi rằng: Hãy dẹp mền đi, còn nệm thì nên 
để nguyên như vậy. Dọc đường cảm thấy không khỏe 
và bảo đưa lại nhà. Lúc ấy vợ tôi đang lau dọn ở tầng 
2 nơi nhà tắm, vừa khi bước xuống lầu thì đã thấy mẹ 
tôi từ ngoài vào, nằm ngay lên nệm và tắt thở. Hầu 
như chẳng thấy trạng thái nào khổ tâm cả. Lúc chết 
gương mặt của bà cũng thanh thản như lúc còn sống. 
Cả nhà ai cũng chẳng biết, đây là một sự vãng sanh 
thật hy hữu. Ngày ấy cũng là ngày sinh nhật lần thứ 
80 của má tôi. Tóc không một sợi rối và mình đang 
mặc áo Kimono. Hai tay chắp lại và hướng về tượng 
Phật. Đây chính là bệnh tim của má mà sau khi chết 



            Quyển thứ mười ba – Câu chuyện số 24 96 

toàn thể gia đình mới rõ biết. Chúng tôi dọn dẹp gọn 
lại mọi đồ đạc của má và mọi việc bà đã viết di chúc 
sẵn sàng rồi. Những người bên hàng xóm luôn tán 
thán rằng: Đây là sự vãng sanh rất tuyệt hảo. Má tôi 
cả một thời gian dài dốc hết lòng tin vào Phật Pháp và 
đã tin tưởng nơi Ngài Đức Địa Tạng chí thành, nên tôi 
nghĩ rằng mới được vãng sanh một cách an lạc như 
vậy. 

 
 

Kính nguyện 
Ngày 31 tháng 10 năm Chiêu Hòa 

thứ 58 (1982)  
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CÂU CHUYỆN SỐ 25 
 

BỊNH SƯNG TUYẾN GIÁP TRẠNG 
ĐƯỢC CHỮA KHỎI 

 
(Câu chuyện của Bà K 63 tuổi, ở phố Tam Thử) 

 
 

âu chuyện xảy ra vào khoảng tháng 5 năm 
Chiêu Hòa thứ 55 (1979) tôi bị sưng phía cổ 

bên mặt và dẫn lên đến mặt của mình thật khó thở và 
khốn khổ vô cùng. Lúc đó có vị Bác Sĩ quen biết đến 
từ bệnh viện Đại Học Hiroshima, nên nhờ khám và 
chữa theo phương pháp ngoại y dùm. Sau khi khám 
rồi, ông Bác Sĩ bảo là phải mổ gấp, nên đã vào bệnh 
viện 2, 3 lần như thế. Quý vị Bác Sĩ khác xem lại, 
cũng đều bảo như thế và có ông còn đến ngay phòng 
trong bệnh viện để khuyên nhiều lần nữa. 

Vừa đúng lúc ấy tôi có nghe được những câu 
chuyện về Đức Địa Tạng  không có đầu ở Fuchù, nên 
đã đi tham bái và cố gắng cầu nguyện cho tuyến giáp 
trạng của mình được mau lành. 

Đồng thời thỉnh thoảng tôi vẫn đi Hiroshima để 
bàn luận về việc giải phẫu này. Nếu trường hợp cái cổ 

C
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bị cứng lại, mà không thể có cách nào khác hơn, thì 
phải chịu mổ thôi. Việc đi tham bái Ngài Địa Tạng tôi 
vẫn tiếp tục không sót lần nào, nên tự nhiên thấy khỏe 
hẳn, nên không cần mổ nữa. Đây chính là nhờ sự gia 
hộ của Ngài Địa Tạng và con xin thành thật tạ ơn 
Ngài thật sâu xa trong niềm cảm tạ. 

 
Kính nguyện 

 
Ngày mùng 3 tháng Giêng năm Chiêu 

Hòa thứ 58 (1982) 
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CÂU CHUYỆN SỐ 26 
 

BỊNH ĐAU TÊ DA MẶT  
ĐƯỢC NHẸ HƠN 

 
(Câu chuyện của Bà I 72 tuổi,  

ở làng Ngọc Đảo, huyện Sáng Phu) 
 
 

ào ngày 26 tháng 12 năm Chiêu Hòa thứ 55 
(1979) trong khi tôi nằm ngủ bị trúng gió, 

bị nóng lạnh liên tục nên tôi đã lấy khăn nhúng nước 
lạnh và đắp lên trên trán. Đêm đó tôi đã thức giấc 
không biết bao nhiêu lần và khăn ấy cũng đã bị rớt lên 
rớt xuống nhiều lần, đồng thời tôi cũng đã nhúng thay 
đổi nước lạnh nhiều lần. Có lẽ đó là nguyên nhân đưa 
đến sự khốn đốn để cho cái mặt bị lệch đi. Sau khi đi 
Bác Sĩ chẩn đoán thì đây là loại bịnh tê da mặt. 

Mặc dầu muốn viết cho chữ nằm ngay thẳng, 
nhưng lúc nào cũng bị nghiêng về phía mặt. Khi đi ra 
đường cũng thế, thường hay chạy ra ở giữa, hay ép sát 
vào tay phải của người đi bộ. Tôi đã bị khốn đốn 
trong nhiều ngày liên tục như vậy. Trong thời gian 
nửa năm, tôi đã thay đổi Bác Sĩ không biết bao nhiêu 

V
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lần. Ngoài ra cũng còn chạy điện nữa, thế nhưng sắc 
diện càng ngày càng tệ và càng nóng nảy hơn. 

Sau đó vào bệnh viện Sáng Phu để kiểm tra thì 
được biết bị viêm màng nhĩ và cần phải mổ. Kết quả 
của việc kiểm tra của toàn thân thể thì thấy thêm được 
bịnh tiểu đường, những bịnh nầy cần phải trị liệu 
trước. Tiếp đó tôi bị mổ bịnh viêm màng nhĩ và theo 
Bác Sĩ nói rằng: Vào mùa Xuân năm sau sẽ đỡ đi. 

Gia đình của tôi, trên cả 100 năm nay làm nghề 
buôn bán những đồ kỷ niệm cao cấp. Từ phố 
Fukuyama có bà T chủ tiệm giày đã đến thăm tôi, đó 
là ngày 31 tháng 8 năm Chiêu Hòa thứ 56 (1980) vì 
bà T cần dùng đồ ở tiệm tôi nên đã đến và khi nhìn 
thấy mặt mày của tôi bà ta đâm lo và cho biết rằng ở 
Fuchù có Đức Địa Tạng không có đầu, Ngài đã lắng 
nghe rất nhiều lời cầu nguyện và kể từ hôm ấy, tôi 
luôn hướng về Ngài Địa Tạng để lễ bái, tiếp theo tôi 
nằm mơ được thấy Ngài, con mắt Ngài nhấp nháy, vẻ 
mặt rất đẹp và Ngài đã lấy 2 tay để sờ vào mặt của tôi. 

Khi mở mắt ra thì cảm nhận được cái lỗ tai viêm 
bị mổ không còn nhức nữa và gương mặt của tôi từ từ 
thay đổi ít nhiều. Khi đi Bác Sĩ thì được bảo rằng: “Bà 
I là người thật tôi nghiệp, nhưng thật là kinh khiếp khi 
được thay đổi như vậy“. Khi nghe thế, tôi cứ nghĩ là 
bịnh sẽ nặng hơn hay sao đây, nên mới tìm hiểu trong 
sự lo lắng. Được bảo rằng: Đã lành rồi. Rồi tôi được 
hỏi rằng: Có phải bà đang đi theo con đường của Tôn 
Giáo phải không? Có lẽ Ngài Địa Tạng không có đầu 
kia đã nghe lời kêu cứu của bà mà gia hộ cho đó. Đầu 
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tôi lúc ấy như muốn vỡ ra, nhưng cũng cảm thấy nhẹ 
hẳn đi. 

 Vào ngày mùng 5 tháng 10 tôi đã cùng với 
chồng tôi đi đến Đức Địa Tạng không có đầu ở Fuchù 
để tham bái. Chúng tôi đã nhờ Bà S ở văn phòng lo 
treo dùm một lá phướn tại đó, rồi trở về nhà. 

Đến ngày mùng 5 tháng 2 năm Chiêu Hòa thứ 57 
(1981) vì đứa cháu đang thi vào Đại Học, nên tôi đến 
Ngài để tham bái cầu nguyện. Ở nhà tôi cũng đã nhất 
tâm cầu nguyện Ngài, nên vào đầu tháng 3 tôi đã 2 lần 
nằm mơ thấy dáng Ngài Địa Tạng. Trong hồ của nhà 
tôi có độ 50 con cá kiểng và trong giấc mộng tôi thấy 
rằng con cá ra khỏi hồ, còn tôi thì vào ngồi trong con 
cá đó. Lúc đó ngước lên nhìn cái nhà 2 tầng và khi 
nhà mở cửa ra thì thấy hình đứa cháu nơi ấy và tiếp đó 
là Đức Địa Tạng hiện ra. 

Sau đó Đức Địa Tạng đi từ lầu 2 trở xuống và 
bước ra hồ và lấy cần câu cổ tôi, trong khi tôi đang 
ngồi trong bụng cá. Sau đó thì không còn thấy bóng 
dáng Ngài đâu nữa cả. Còn đứa cháu của tôi đã thi 
đậu vào Đại Học. 

Năm nay tôi đã thấy Ngài lần thứ 3 trong giấc 
mộng. Ngài đã hiện ra để giúp cho người giúp việc 
nhà của tôi. Sau khi thắp đèn cầy và đốt nhang và trở 
lại thì Ngài Đức Địa Tạng hiện ra, những người ở 
chung quanh xóm tiếp tục xuất hiện rất nhiều. Từ phía 
sau cửa nhà đến phía trước cả 20 thước, dẫn ra đến 
đường và sau đó không còn thấy bóng của Ngài nữa. 
Lần thứ 3 tôi thấy hình ảnh của Ngài thật tròn trịa và 
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dễ thương, con mắt chớp nháy và hình dáng của Ngài 
thật là tuyệt vời. Tay của Ngài vẫy gọi và Ngài mặc 
áo Kimono màu nâu, trên tay ấy tôi không nhìn thấy 
Ngài cầm tích trượng. Trong giấc mộng tôi thấy tay 
Ngài xoa dịu nơi chỗ đau của mình, nên cảm thấy thật 
là khỏe khoắn. Sau khi mở mắt ra tự nhiên có cảm 
giác sờ sợ. 

Trong thời gian nầy trong khi chẩn đoán lại thì 
bịnh viêm màng nhĩ đã hoàn toàn hết hẳn. 

Lần thứ 2 khi đi tham bái Ngài Đức Địa Tạng tôi 
đã cúng vào đó một hộp nhang nặng 3 kílô. Khi leo 
lên thang dốc để đến Ngài, vì cái chân của ông nhà tôi 
không tốt lắm, nên phía sau lưng có một bà già lấy 
nhang mang dùm cho tôi. Đồ nặng như thế mà cũng 
muốn mang theo với thân hình bịnh hoạn như vậy, tôi 
cũng chẳng có cách nào hơn, nên cũng mang đi và hầu 
như cũng chẳng thấy nặng nhọc là gì, nên đã leo lên 
dốc một cách bình thản. Chồng tôi cũng rất ngạc 
nhiên và cho đây là điều bất khả tư nghì. 

Từ đó về sau tôi thỉnh thoảng vẫn đi tham bái 
Ngài. Khi đi lễ ngoài tiền ra chẳng biết cúng cái gì và 
khi trở về tôi thường nhận được 2 đến 30 cái khăn để 
mang về. Đến cuối tháng, tặng cho những người 
khách hàng và bảo rằng: Đây là nhờ sự gia hộ của 
Ngài Địa Tạng. Tuy những người nhận khăn ấy, có 
người cũng đã lấy khăn nịt vào chân đau và đã được 
chữa khỏi. Do vậy từ Ngọc Đảo, họ cũng đã thuê 2 
chiếc xe Bus để cùng đi tham bái. 
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Bất cứ gặp ai, tôi cũng đều khuyên họ nên đến 
tham bái Ngài Địa Tạng. 

Cả lòng con tràn ngập sự sung sướng, nên con 
xin tạ ơn Ngài. 

 
Vô Thủ Địa Tạng Đại Bồ Tát dạng. 

 
Kính nguyện 

 
Ngày 13 tháng 6 năm Chiêu Hòa 

thứ 57 (1981) 
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CÂU CHUYỆN SỐ 27 
 

GẶP NGÀI ĐỊA TẠNG NHIỀU LẦN 
 

(Câu chuyện của ông S 78 tuổi,  
ở làng Ngự Điều, huyện Hiroshima) 

 
 

ào năm Chiêu Hòa thứ 53 (1977) khi tôi đi 
tham bái Ngài Địa Tạng không có đầu, tôi 

lại thấy được Ngài với dáng dấp thật đẹp. Cái chân 
của tôi đã bị đau trong nhiều năm khi đi đứng thì đã 
được hết hẳn, thật là bất khả tư nghì và việc nầy tôi đã 
viết lại nơi quyển thứ 7 rồi. 

Sau đó mỗi tháng tôi đều đi tham bái Ngài, 
nhưng hình ảnh đẹp lúc trước không còn đây nữa. 
Nhưng đến lần thứ 2 khi cầu nguyện một cách chân 
thành thì hình dung tráng lệ của Ngài lại được hiện ra. 
Tôi có đứa con gái đi làm dâu ở Kobe và vì bị bịnh 
đau bao tử nên đã phải nhập viện để mổ. Đó là vào 
tháng 7 năm Chiêu Hòa thứ 57 (1981) khi mổ rồi lấy 
kim khâu lại, nhưng vẫn còn thấy đau. Sau đó chụp 
hình, thấy còn sót lại một vật gì trong ấy: Lần đầu mổ, 
vì thân thể của nó yếu đuối nên rất nguy hiểm, bị máu 
ra quá nhiều. Do yếu như vậy, nên phải mổ lại lần thứ 

V 
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2 thì có vẻ tuyệt vọng. Khi nghe được việc như vậy, 
tôi liền đi thẳng đến Fuchù và một lòng cầu nguyện. 
Tôi đã đọc Tâm Kinh chí thành. Và đã đọc Tâm Kinh 
đến lần thứ mấy thì không rõ, tôi lại thấy Đức Địa 
Tạng hiện ra nơi thờ Ngài. Lần nầy cũng như lần 
trước, Ngài đã hiện thân là một người nữ trông rất đẹp, 
bằng với một thân hình người lớn và đầu tròn thật 
trang nghiêm. Hình bóng ấy hiện lên trên đá với tay 
phải cầm tích trượng, tay trái tràng hạt và toàn thân 
được gội bằng nước. Tôi lạy Ngài và nước mắt lưng 
tròng. Sau đó thân thể Ngài không còn nữa. 

Con gái, tôi được biết rằng sẽ không có chuyện 
gì xảy ra, nên khi về nhà đã điện thoại liền cho con 
gái tôi để nói lại việc ấy và bảo nó hãy an tâm. Lần 
mổ thứ 2 đã thành công. Trong khi tôi thấy Ngài Đức 
Địa Tạng hiện thân thì con tôi bắt đầu ăn được và 
càng ngày càng mạnh khỏe hơn. Ngay cả Bác Sĩ cũng 
nghĩ rằng khó khăn lắm, nhưng thật là việc bất khả tư 
nghì vậy. Vào khoảng tháng 12 năm rồi nó đã trở lại 
làm công việc cũ của nó. Thật là một việc khó lường. 

Đến lần thứ 3 khi đi tham bái cầu nguyện cho 
đứa cháu gái, tôi cũng đã gặp Ngài hiện ra. Vì đứa 
cháu muốn lấy bằng lái xe tải ở phố Tam Nguyên nên 
đã đi học trường lái tại đó. Tuy rằng lái rất giỏi nhưng 
lần nào thi cũng bị trượt, rồi đứa cháu gái mới bảo 
rằng: “Ông ơi! con nghe nói Đức Địa Tạng hay cứu 
giúp mọi người. Vậy con nhờ ông cầu nguyện dùm 
con đi“. Do vậy tôi đã sẵn sàng đến tham bái Ngài. 
Tôi đã một lòng chí tâm cầu nguyện cho đứa cháu gái 
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và lần thứ 3 Ngài Đức Địa Tạng đã hiện ra. Lần nầy 
cũng giống như 2 lần trước tôi nghĩ rằng: “Đứa cháu 
sẽ không sao cả“. 

Lần thi tới chỉ cần 90 điểm là đậu, mà cháu gái 
tôi đã được 95 điểm là một thành tích thật ưu tú. Vị 
chánh chủ khảo thi cũng đã khen ngợi hết lời. Câu 
chuyện nầy trước sau đã xảy ra vào tháng 4 năm 
Chiêu Hòa thứ 57 (1981). 

 
Cái chân của tôi từ đó về sau cũng đã hết đau hẳn. 

Tại nhà của mình, tôi đã thờ Ngài Đại Sư, Ngài Quan 
Âm và Ngài Địa Tạng nữa và ngày nào tôi cũng vẫn 
thường lễ bái tại bàn thờ ở nhà. Chỉ cầu nguyện việc 
gì quan trong khi cần đến với Ngài Địa Tạng. Nếu có 
cầu nguyện liền được gia hộ. Thật là một bậc Bồ Tát 
vĩ đại. 

 
Án Ha Ha Ha Vĩ Sa Ma Lý Sa Bà Ha 

 
Nam mô Địa Đức Địa Tạng Đại Bồ Tát 

 
Ngày 18 tháng 2 năm Chiêu Hòa 

thứ 58 (1982) 
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CÂU CHUYỆN SỐ 28 
 

 TAY TRÁI BỊ ĐAU ĐÃ CHỮA LÀNH 
 

(Câu chuyện của Bà S 38 tuổi ở phố Fuchù) 
 
 

ặc biệt tôi là một con người rất ưa chuyện 
thần bí và rất thích thú về những chuyện 

thần thông. Đồng thời cũng lại sợ hãi về những việc 
nầy. Đây có thể gọi là cái tâm tốt chăng? Hay là vì sao 
mà lại biểu hiện mặt trắng nhợt nhạt ấy? Lại nữa, nếu 
hiện tượng ấy chẳng xuất hiện, thì chính mình đôi khi 
cũng không nghĩ là điều ấy không thật. Sự xuất hiện 
của Đức Địa Tạng không đầu khi cầu nguyện là làm 
việc thích thú như thiêu đốt thân tôi vậy. 

Lúc cầu nguyện và mong được khi cầu nguyện 
và vui thích về việc nầy khi có sự hiện thân rõ ràng, 
nhưng thường không có việc gì thì chẳng có ai cầu 
nguyện chăng? Do vậy mà chẳng thị hiện thì phải rồi. 

Tôi đa phần làm nghề vận chuyển hàng hóa. Vào 
khoảng đầu tháng 6 năm Chiêu Hòa thứ 57 (1981) tay 
trái của tôi bị đau là lúc nắm cái gì thì nó không chìa 
ngón tay được. Tuy rằng không nặng lắm, nhưng khi 

Đ
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cầm tay lái, tôi cảm thấy lo lắng. Ngón tay trái cũng 
đã bị sưng lên làm mủ và dĩ nhiên tay trái hầu như 
không sử dụng được gì cả. 

Khoảng 1 tháng đau đớn luôn tiếp tục như vậy và 
đến tháng 7 thì có người thân ở gần Đức Địa Tạng 
không có đầu kia đã đến tham bái Ngài, lúc trở về lại  
khỏe mạnh hẳn, sau đó dẫn tôi cùng đi đến đó vào một 
buổi tối ít người. Đây là niềm hạnh phúc khi tôi đến 
tham bái Ngài Địa Tạng. Thay vì nói lời cầu nguyện, 
cái gì đó đã khiến tôi cọ sát thực tế thì đúng hơn. Một 
hồi lâu lại về nhà. 

Điều xảy ra vào ngày hôm sau cho đến một tháng 
kế tiếp nữa là khi tôi cầm tay lái, vốn tay trái của  
mình bị đau, không nắm lái vững vàng được, thế mà 
ngày ấy trở đi tôi đã chẳng còn thấy đau là gì. Mủ 
trong ngón tay trái cũng đã chảy ra và tôi có cảm giác 
khi đưa cánh tay trái lên thì không còn đau đớn gì nữa 
cả. 

Tôi nghe một cách ngớ ngẩn về những chuyện lạ 
mà Ngài Địa Tạng đã cứu giúp cho. Còn chính tôi đã 
được Đức Địa Tạng gia hộ cứu vớt như thế nào, mà 
hiện tượng này tôi cũng chẳng rõ biết. Thế nhưng ơn 
gia hộ ấy tôi đã cảm nhận được. Điều nầy đã chứng 
minh qua sự lành bệnh của mình. Từ đó về sau hầu 
như tôi không cảm thấy bị đau đớn một lần nào nữa cả. 

 
Ngày 15 tháng 8 năm Chiêu Hòa 

thứ 57 (1981) 
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CÂU CHUYỆN SỐ 29 

 
TRIỂN KHAI SỰ NGHIỆP  
MỘT CÁCH TUYỆT VỜI 

 
(Câu chuyện của ông H 40 tuổi ở phố Iwakuni) 

 
 

ào tháng 11 năm Chiêu Hòa thứ 54 (1978) 
Đức Địa Tạng không có đầu đã cứu vớt tôi. 

Tôi đã bị đau bịnh thần kinh lâu năm khốn khổ và 
bịnh da cũng đã được chữa lành. Sự nghiệp cũng phát 
triển tốt. Việc nầy tôi có viết lại nơi quyển thứ 11 rồi. 

Tôi buôn bán ở hãng nước đá. Đây chính là Ngài 
Địa Tạng đã mách bảo cho. Vào tháng 3 năm Chiêu 
Hòa thứ 58 (1982) tôi buôn bán nghề nầy cho khắp cả 
nước mà tự nhiên điện không có, nên cả hãng 40 
người phải cho nghỉ, mà mỗi tháng phải trả lương cho 
họ, thật là khốn khổ, nên tôi đã đến cầu xin nơi Đức 
Địa Tạng. 

Vào một buổi tối ngày 11 tháng 3 tôi đã dùng xe 
nhà đi từ sáng sớm tại Iwakuni đến nơi thờ Ngài Địa 
Tạng, giống như vội vã gấp trăm lần, tôi bắt đầu đạp 
lên trên đá chỗ thờ Ngài cả một độ dài 2 đến 30 mét 
như thế. Trong khi lội lên đá độ 4, 5 mét như vậy và 

V
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tôi thấy trong vườn Chùa cũng có vô số đá làm núi giả. 
Tôi đã đạp lên những hòn đá ấy, nên phía sau chân bị 
đau. Đầu tiên khi đi 20 vòng thì cảm thấy chân đau, 
nhưng từ vòng thứ 20 trở đi, lại chẳng thấy cảm giác 
gì cả. Tôi đã nhập thần vào cảnh giới nầy rồi. Tôi đi 
cả trăm lần và đã đạp lên đá 100 lần trong một tiếng 
rưỡi đồng hồ như thế. Đúng vào giờ Sửu, khoảng 3 
giờ khuya, nơi thờ Đức Địa Tạng trên núi đồi, thật là 
yên tĩnh, thế nhưng tôi cảm thấy có cái gì đó ấm áp 
của Ngài Địa Tạng đã bao phủ toàn thân mình. 

Ngày ấy tôi đã trở về Iwakuni vào lúc chạng 
vạng, tôi đã tiếp nhận được thơ đặt hàng rất nhiều và 
công việc như vậy lại được tiếp tục. Khổ cảnh ấy đã 
có chỗ thông suốt rồi. 

Vào buổi sáng ngày 22 tháng 3 tôi đi tham bái 
Ngài Địa Tạng, trong đêm ấy tôi đã thức suốt đêm để 
giẵm lên đá trong vườn Chùa hằng trăm lần. 

Ở nhà tôi mỗi ngày cũng đều cúng tế Đức Địa 
Tạng và những vị thần khác. 

Khi tôi đã nhận được những đơn đặt hàng mới thì 
tôi đã rõ biết rằng việc nầy chính là nhờ sự lễ bái Ngài 
và Ngài đã gia hộ cho. Khi đi trong vườn Chùa tôi 
thấy dấu X hiện ra trước mắt. Dấu X ấy chính là cách 
sắp đặt tổ chức chăng? Hay là không được thải dụng 
nhân viên. ▲ Khi thấy dấu tam giác nầy chính là 
thành tích và dấu O là sự lợi ích vậy. 

Ở Iwakuni cũng có một xí nghiệp nổi tiếng bị 
phá sản, còn tôi thì nhờ Ngài Địa Tạng gia hộ nên còn 
giữ lại được. Đúng vào lúc đó cũng có một hãng khác 
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của ông S được thành lập và tôi cũng đã có giấy phép 
đi xây dựng cơ sở khác tại huyện Yamaguchi. Đây là 
kết quả mà tôi đã nhận được. Thật là cảm động. 

 
Án Ha Ha HaVĩ Sa Ma Lý Sa Bà Ha 

 
Ngày mồng một tháng 11 năm Chiêu Hòa 

thứ 58 (1982) 
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CÂU CHUYỆN SỐ 30 
 

VỢ TÔI  ĐÃ VÃNG SANH  
MỘT CÁCH AN LẠC 

 
(Câu chuyện của ông K 78 tuổi,  
ở làng Lại Hộ, phố Fukuyama ) 

 
 

ừ ngày 16 tháng 6 năm Chiêu Hòa thứ 58 
(1982) vợ của tôi bị thổ huyết và máu ra 

mấy lần, khốn đốn vô cùng, nên đã vào nằm trong 
bệnh viện của thành phố. Thế nhưng bịnh tình dần dần 
xấu hơn và đến ngày 14 tháng 9 thì bị ung thư lưỡi và 
bà ta đã về bên kia thế giới ở tuổi 78. Vào năm Chiêu 
Hòa thứ 57 (1976) đã mổ 2 lần nhưng chẳng sao, đến 
lần nầy thì tuổi cao nên sau khi mổ. chẳng thể điều trị 
được. Cái lưỡi mỗi ngày càng bị làm mủ. Bên ngoài 
miệng lại nổi lên những mụt đen lớn và cứng. Khi ăn 
phải cho vào lỗ mũi, tiếng nói chỉ phải đoán mới hiểu 
được, nóng sốt và đầu luôn bị đau, nên rất khổ sở nên 
tôi luôn cầu Đức Địa Tạng và tôi đã đi tham bái từ 
ngày mùng 9 tháng 7 năm Chiêu Hòa thứ 52 (1976) 
cho đến bây giờ là 45 lần tất cả.  

T 
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Năm nay vào ngày 27 tháng 7 (1982) chỗ mà vợ 
tôi thường nghỉ ngơi hiện hình Đức Địa Tạng màu 
vàng chói. Bà nhà tôi cũng nói cho tôi nghe đã gặp 
Ngài hiện ra nhiều lần và lần nầy thì vợ tôi yêu cầu tôi 
và tôi được cùng thấy. Thế nhưng vào mùa Hạ nóng 
nực mà với thân thể người già thật vô lý, nên vợ tôi 
cũng chưa đồng ý. Thế nhưng cũng không thể dừng 
lại, nên vào ngày 30 tháng 7 năm Chiêu Hòa thứ 58 
(1982), ngày ấy là một ngày nóng như thiêu đốt của 
mùa Hạ, tôi bị cái chân đau nhưng cũng phải bắt đầu 
giẵm lên trên đất đá cả trăm lần. 

50 lần đầu khi giẵm lên đá đất tại chỗ Ngài tôi 
mong cho mau lành và đến 50 lần sau thì bất khả tư 
nghì, cái chân của tôi không còn đau đớn gì cả. Giống 
như tôi có thể chạy nhanh được cho hết lần thứ 50 sau 
cùng. Trở về nhà tôi nói việc nầy cho con gái nghe thì 
nó nói rằng: Có thể hôm nay không bị đau. 

Thế nhưng ngày sau vẫn không đau và những 
ngày sau đó nữa không bị đau. Thật là bất khả tư nghì.  

Nhờ bà vợ mà từ ngày ấy trở đi không còn khốn 
khổ nữa, hình như vĩnh viễn không còn đau chân, cái 
đầu cũng không đau nữa. Thật là việc bất khả tư nghì. 
Tôi thật đã được cứu khổ. Từ đó trở đi mỗi ngày 2 lần 
sáng tối tôi đều hướng về Fuchù để cầu nguyện cả 
trăm lần cho đến vào giữa tháng 8, bịnh tình của bà ta 
càng ngày càng nặng và lưỡi của bà bị ung nhọt mọc 
lên và tôi đã cầu nguyện Ngài Đức Địa Tạng lần cuối 
rằng: “Vì là đàn bà, nên xin Ngài nếu có bị chết thì 
làm sao cho nhan sắc được tươi tốt”. Đúng như lời 
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nguyện của tôi và vào ngày mồng 4 tháng 9 thì cái  
lưỡi không còn ra máu nữa. Tự nhiên nhọt lặn đi đâu 
mất, mọi người trông thấy sắc diện của bà rất đẹp 
trong 10 ngày như vậy. Lại là việc bất khả tư nghì mà 
tôi chỉ có thể tạ ơn Ngài mà thôi. 

 Trong ngày đưa đám, mọi người ở gần nhà đều 
biết là cái mặt của bà nhà tôi khó coi, ai cũng chẳng 
muốn nhìn lần cuối, nhưng lạ thay người này bảo cho 
người kia là cái mặt của bà đã đẹp lại như xưa và mọi 
người sau khi xem mặt bà, thấy chuyện ấy bất khả tư 
nghì. Tôi cũng ngạc nhiên khi thấy nhan sắc của vợ 
mình lúc chết lại tươi đẹp như vậy. Khi bà ấy lâm 
chung chẳng có một chút khổ sở nào và vui vẻ để 
vãng sanh. 

 
Tôi đã nhận được sự gia hộ của Ngài Đức Địa 

Tạng và Ngài đã làm cho bà nhà tôi được an lạc vãng 
sanh về cực lạc. 

 
Án Ha Ha HaVĩ Sa Ma Lý Sa Bà Ha 

 
Thân và tâm xin rạp xuống trước giọt nước thanh 

lương khi cứu người thì người sẽ cứu. 
 

Tiên Tạng 
Kính nguyện 

Ngày 18 tháng 10 năm Chiêu Hòa 
thứ 58 (1982) 
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CÂU CHUYỆN SỐ 31 
 

NẰM MỘNG THẤY NGÀI  
ĐỊA TẠNG VÀ CÁI CHÂN TRÁI  

BỊ ĐAU ĐƯỢC LÀNH 
 

(Câu chuyện của ông F 61 tuổi, ở phố Fuchù) 
 
 

ào tháng 12 năm Chiêu Hòa thứ 52 (1974) 
là năm mà tôi dự định sẽ nghỉ việc và tôi từ 

6 năm về trước đã bắt đầu đau cái chân trái thật khó 
chịu vô cùng. Cho đến mùa thu năm thứ 53 (1975) 
việc lên xuống cầu thang nhiều lần thật là khốn khổ. 
Khi đi du lịch, lúc lên xuống xe Bus thật là đau đớn, 
khó khăn và tôi đã cảm nhận được điều ấy. Có lúc 
bệnh đau đã làm tôi thức giấc nhiều lần trong đêm. 
Dẫu cho có đi bệnh viện chữa trị nhưng cũng không 
bớt chút nào, nửa nầy nửa nọ. 

Tôi nhớ lại mùa Xuân tháng 3 năm Chiêu Hòa 
thứ 54 (1976) bà mẹ tôi lúc ấy đã 82 tuổi có bảo rằng: 
“Hãy đi tham bái Đức Địa Tạng không có đầu kia thử 
như thế nào?”. Thời gian vẫn trôi qua, nhưng thấy ít 

V
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lúc nào thấy hứng thú để đi và cứ tiếp theo những 
ngày như thế. Thế nhưng lại có một ngày bán tín bán 
nghi, tôi suy nghĩ là nên đi thử một lần, nên đã lấy xe 
đạp để đi, xe đạp tôi đã dựng ở dưới đường dốc, rồi 
leo dốc từng bước từng bước rồi nghỉ, tiếp đó lại leo 
lên đến nơi thờ Ngài Địa Tạng. Tôi đã chắp 2 tay lại 
và đã cầu nguyện với cái tâm trống rỗng. Giữa đường 
xuống dốc vừa suy nghĩ nên bị trượt dốc. Vì có lẽ 
trước Đức Địa Tạng chỉ có chắp tay và cầu nguyện 
trong việc vô tâm chăng? Cái đầu gối bị đau có thể 
quên được, nhưng việc cầu nguyện vô tâm, chỉ có việc 
chắp 2 tay lại thì không làm sao tôi quên nổi. Tôi đặt 
lưng ngồi xuống và tôi chẳng thể diễn tả như thế nào 
cả, tâm tôi tỉnh hẳn, nhẹ nhàng và sau khi nghỉ giải 
lao, tôi trở về nhà. 

Đêm ấy có thể nói là một đêm thật bất khả tư 
nghì, thật không thể tin nổi được. Câu chuyện được 
biết rằng: Chính Ngài Đức Địa Tạng đã đỡ tôi dậy khi 
trượt. Bây giờ thì tôi có thể rõ biết được điều ấy và 
trong giấc mộng kia, tôi cũng đã thấy Ngài Đức Địa 
Tạng là một điều không thể nghi ngờ gì cả. 

Phần phía trên, tôi thấy mặt Ngài tròn trịa và có 
tóc dài trên đầu. Qua hình ảnh ấy tôi thấy Ngài mặc 
Kimono, Ngài yên lặng và đứng đó. 

Đến sáng hôm sau tôi mau mau đến nơi Ngài lễ 
và tự nhiên thấy con đường dốc kia cũng chẳng khó 
khăn gì và cũng không thấy chân còn bị đau mấy, nên 
tôi đã leo lên dốc một cách dễ dàng. Tôi suy nghĩ rằng: 
“Đức Địa Tạng đã cứu con rồi…. và con xin tạ ơn 
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Ngài”. Tiếp đó tôi chắp 2 tay lại trong yên lặng để cầu 
nguyện từ thâm tâm của mình để lễ tạ trong sự thành 
kính. 

Từ ngày ấy cho đến bây giờ, thần kinh nơi chân 
không còn bị đau nữa, hình như nó biến đi đâu mất. 
Tôi cảm thấy như đang sống những ngày thật là có ý 
nghĩa và tràn đầy hạnh phúc. 

Sự thể hiện này không thể nói bằng lưỡi hay 
bằng chân tay được, vì chỉ có thể nói được một phần 
vạn mà thôi, nên tôi xin ghi lại việc thể nghiệm nầy. 
Dẫu cho thế nào, nếu giúp được ai đó, là điều tôi luôn 
nghĩ đến.  

 
Án Ha Ha HaVĩ Sa Ma Lý Sa Bà Ha 

 
Ngày mùng 10 tháng 12 năm Chiêu Hòa 

thứ 58 (1982) 
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LỜI CUỐI  
CỦA QUYỂN THỨ 13 

 
 

ào tháng 11 năm Chiêu Hòa thứ 55 (1979) 
đã phát hành quyển: “Những chuyện linh 

ứng của Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát” quyển thứ 12 
và quyển thứ 13 nầy sau 3 năm mới phát hành được. 

Đến quyển số 13 nầy được gọi là: “Sơn Âm Đặc 
Tập Số”. Vì số người tham bái Đức Địa Tạng không 
có đầu càng ngày càng tăng, nên qua sự điều tra của 
thành phố Fuchù vào năm Chiêu Hòa thứ 57 (1981) cả 
năm ấy có đến 700.000 người đi tham bái. Từ nửa 
năm sau của Chiêu Hòa thứ 56 (1980) đến mùa Xuân 
năm Chiêu Hòa thứ 57 (1981) đặc biệt lấy phố 
Matsudo làm chuẩn, thuộc địa phương Sơn Âm, thì 
việc đưa đón người đi của hãng xe Bus du lịch địa 
phương không dứt, cũng giống như hãng xe Bus của 
Điện Thiết, mỗi tuần vào ngày nghỉ, cả 15 đến 20 xe 
Bus loại lớn chở 45 người đến Fuchù. Bên cạnh nơi 
thờ Đức Địa Tạng quá đông đúc và phức tạp, nhưng 
vẫn kéo dài dòng người như vậy. 

Đây là những người đã nhận được ân gia hộ của 
Ngài từ chung quanh phố Matsudo. Đây là một kỷ lục. 
Vào tháng 8 năm Chiêu Hòa thứ 58 (1982) kẻ biên 

V 
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soạn nầy đã hiện diện nơi hiện trường cả 3 ngày, đã 
trực tiếp diện kiến mọi người với 20 câu chuyện linh 
nghiệm, nên đã viết nên được tập nầy. 

Từ địa phương khác đã có thêm một chuyện linh 
nghiệm nữa, nên trở thành câu chuyện số 31. Việc in 
ấn vẫn giữ như giá cũ, nhằm quảng bá rộng rãi sự linh 
ứng và lực gia hộ của Đức Địa Tạng đến mọi người 
biết, nên đã cho xuất bản. 

Trong sách cổ viết về những chuyện linh nghiệm 
của Ngài Đức Địa Tạng có 14 quyển gồm 152 câu 
chuyện nhan đề là: “Địa Tạng Bồ Tát Tam Quốc linh 
nghiệm ký”. Đây là những câu chuyện từ thời kỳ đầu 
của thời Heian( Bình An) cho đến cuối đời Thất Đinh, 
do Chùa Tam Tỉnh và những người quan tâm biên tập 
thành. Đến thời Trinh Hưởng nguyên niên (1684) thì 
phát hành. Lại còn quyển “Địa Tạng Bồ Tát lợi sanh 
ký” gồm 6 quyển và 37 câu chuyện do Ngài Tịnh Huệ 
soạn thuật đã được xuất bản vào năm Trinh Hưởng 
thứ 5 (1687) và cũng cùng tác giả là Tịnh Huệ đã viết 
quyển: “Địa Tạng Bồ Tát lợi ích tập” 5 quyển gồm 61 
câu chuyện đã được chắp bút vào năm Nguyên Lục 
thứ 4. Đến thời kỳ Minh Trị (Meiji) năm thứ 20 (1888) 
Thiền Sư Vô Quan Học đã viết quyển “ Địa Tạng Bồ 
Tát  Minh Trị linh nghiệm Báo Đạo Biên”. 

Kể từ quyển số 1 cho đến quyển thứ 13 nầy của 
“Những chuyện linh nghiệm về Ngài Địa Tạng”. Có 
tất cả 129 câu chuyện. Tất cả những câu chuyện này 
tập trung thành một bộ. Còn những chuyện linh 
nghiệm khác nữa, thật không có giới hạn. Con người 
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ngày nay đã phát triển và khoa học đã đưa con người 
lên đến mặt trăng và thời đại Chiêu Hòa (Showa) nầy 
trong hiện tại ở phố Fuchù lại xuất hiện Ngài Địa 
Tạng không có đầu và đã được viết lại không biết bao 
nhiêu là câu chuyện linh nghiệm. Những khổ não của 
con người đã được cứu vớt, mà cái gì đó đã vượt lên 
khỏi khoa học và những hiểu biết thông thường. Việc 
nầy đã được hiển thị rõ ràng, nên chúng ta phải tạ ơn.-  
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Quyển thứ mười bốn 
 

 
 

CÂU CHUYỆN SỐ 1 
 

 THẤY HÌNH NGÀI ĐỊA TẠNG HẬU 
MÔN ĐƯỢC CHỮA KHỎI 

   
(Câu chuyện của ông H 87 tuổi,  
ở làng Hạ Truật, phố Fuchù) 

 
 

ôi đã bị đau bịnh trĩ trong một thời gian rất 
dài, thật là khổ sở. Khi đi cầu xong, hậu 

môn không bình thường và phải chịu đau đớn cả 3 
tiếng đồng hồ sau như vậy. Ban ngày tương đối an ổn, 
nhưng khi đêm đến khoảng 11 giờ khuya đến 2, 3 giờ 
sáng thì không thể chịu đựng nổi cái đau này, tôi đã 
dùng thuốc trị trĩ nhưng chẳng có hiệu quả trước mắt. 
Tuy Bác Sĩ khuyên tôi nên mổ, nhưng cắt bỏ đi thì tôi 

T
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lo lắng vô cùng. Trạng thái nầy kéo dài đã 14, 15 năm 
nay. 

Từ khi Ngài Địa Tạng không có đầu xuất hiện, từ 
phố của tôi ở đến đó không xa, nên ngày nào cũng đi 
tham bái Ngài. Đây là việc xảy ra vào ngày 17 tháng 2 
năm Chiêu Hòa thứ 63 (1987). Đêm hôm đó khoảng 
11 giờ 11 phút, thời gian nầy có thể không đúng chắc 
lắm, nhưng cái đau thì lúc nào cũng giống nhau, tôi 
phải chịu đựng. Vào lúc ấy cái đau càng dữ dội hơn 
mọi khi, tôi như muốn chết đi được, khốn khổ vô cùng. 
Về việc đau nầy tôi thốt lên tiếng nói rằng: “Ngày mai 
như đứt đầu và sẽ chết thôi“. Có lẽ tiếng than ấy Đức 
Địa Tạng đã nghe được chăng? Giống như một chùm 
mây trắng nhỏ từ trên sà dần xuống, rồi đám mây 
trắng đẹp ấy nằm ngang trải dài ra. Trên đám mây ấy 
có Ngài Địa Tạng đứng bên trên. Tôi không thấy được 
hai chân của Ngài, nhưng trên đám mây ấy Ngài đã đi 
qua đi lại nhiều lần. Không có đầu. Vị Địa Tạng nầy 
giống như vị Địa Tạng mà mọi người đang tôn thờ. 
Tôi thốt lên: 

 “A không có đầu“. 
“Đúng là Ngài Địa Tạng  rồi“. 

 
Đây là Đức Địa Tạng rõ ràng như Đức Địa Tạng 

không có đầu kia. Chỉ có việc khác là 2 bàn tay của 
Ngài màu vàng đang nhấp nháy. Tôi nhớ rất rõ là bàn 
tay ấy để trên đầu gối và những ngón tay lóng lánh 
chiếu sáng. Không nhớ là trên tay Ngài đã mang cái gì, 
nhưng một điều chính xác thật bất khả tư nghì là màu 
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vàng tuyệt đẹp mà xưa nay ai cũng cung kính. Ở dưới 
cái tay áo ấy có một góc nhỏ mà tôi thấy thật rõ ràng. 
Còn phía sau, trên thực tế chúng ta đã thấy tượng 
Ngài Địa Tạng bằng đá không có đầu ấy thật giống 
hệt. Tuy mỗi ngày tôi đều đi lễ bái. Nhưng chẳng thấy 
tay áo của Ngài phủ sát đất như vậy. Tôi cảm nhận 
một chuyện thật bất khả tư nghì như thế, nên vừa mở 
mắt ra là chẳng thấy bóng dáng Ngài đâu nữa cả. 
Nhưng vừa nhắm mắt lại, lại thấy hình dáng ấy. Việc 
nầy tái hiện đến 3 lần như vậy. Cứ 3 lần nhắm và mở 
mắt như thế đều thấy cả. Tôi tự biết rằng, bằng con 
mắt thịt, tôi không thể thấy Ngài Địa Tạng được. Đến 
lần thứ 3 thì đám mây ấy cũng biến tan luôn. Ngay lúc 
ấy nơi thường thấy trĩ ở hậu môn ấm lên và sự đau 
nhức hầu như bị tiêu hết. Ruột già lồi ra rồi cũng đã 
trở lại bên trong. Đây cũng là việc tưởng tượng cũng 
không thể được như vậy. 

Chính bản thân mình tôi còn không tin nổi nữa 
mà. Thế nhưng đây là sự thật. Những ngày tiếp theo 
đó là nỗi đau thường ngày đã hoàn toàn biến mất. Cả 
hơn 10 năm khổ bịnh không một tia hy vọng, còn bây 
giờ thì niềm vui không dứt và tôi đã khóc nhiều lần. 
Tôi nhớ là tôi đã khóc đến 5 giờ sáng hôm đó. Cả đêm 
đó tôi hầu như chẳng ngủ. 

Sự thể nghiệm của tôi dẫu nói cho người khác 
nghe cũng ít người có thể tin được. Rồi cả 2 tháng tiếp 
theo vẫn không một việc gì xảy ra. Mỗi ngày đi tham 
bái Ngài Địa Tạng tôi cúng một ít tiền vào hộp, nhưng 
tiền ấy chỉ là một số nhỏ mà thôi. Ngày sau khi có tiền 
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nhiều, mỗi tháng tôi đã đóng góp vào đó. Về sau tôi 
chỉ cầu nguyện cho toàn gia an ổn. Việc bịnh hoạn 
của thân tôi, dẫu cho có tiền cũng không thể chữa lành 
mau được như vậy, tất cả đều do lời phát nguyện mà 
thành. Nếu vị thần nào cũng cầu nguyện thì thật là vô 
lý cho chính thân mình, vì những vị nầy không thệ 
nguyện việc cứu ấy. Còn tôi, tôi đã được Ngài Địa 
Tạng cứu vớt cho. Tôi đã nói cho bạn bè và ngừời 
thân của tôi rằng: “Đức Địa Tạng nầy còn sống“. 
Thực tế thì lực gia trì của Ngài rất lớn. 

Tuy việc bất khả tư nghì đã xảy đến như thế, 
nhưng tôi cũng cảm thấy rằng thân già không thể trở 
thành trẻ được, tuổi cao nên càng ngày càng yếu, mà 
vẫn mạnh khỏe là tuyệt vời rồi. Con  xin tạ ơn Ngài. 

 
Án Ha Ha HaVĩ Sa Ma Lý Sa Bà Ha 

 
Kính nguyện 

Ngày 17 tháng 2 năm Chiêu Hòa 
thứ 63 (1987) 
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CÂU CHUYỆN SỐ 2 
 
 

 TAI BIẾN MẠCH MÁU NÃO,  
CHỒNG TÔI ĐÃ BỚT 

   
(Câu chuyện của ông bà 70 tuổi, ở làng Hệ Kỳ,  

phố Tam Nguyên) 
 
 

ào mùa hạ năm Chiêu Hòa thứ 48 (1972) 
chồng tôi bị tai biến và đã ngã bịnh nằm 

liệt giường mấy năm nay. Tuy rằng tai có thể nghe 
được, nhưng miệng thì không mở được chút nào. 
Chồng tôi thân thể mạnh khỏe, đã vượt qua bao chiến 
địa thật tự hào không thua lượng tửu với người nào, 
thế mà không thắng nổi cơn bịnh. 

 Khoảng Chiêu Hòa thứ 55 (1979) có một ngày 
ông S là thuộc hạ của chồng tôi từ Fuchù tới thăm, đã 
hơn 10 năm chẳng gặp, nên chồng tôi cũng lộ niềm 
vui trên nét mặt. Ông S nầy đã được Ngài Địa Tạng 
cứu giúp, nên đã kể rất nhiều câu chuyện mà nhiều 
người đã được đón nhận từ Ngài Địa Tạng. Phía 

V



            Quyển thứ mười bốn – Câu chuyện số 2 126 

chồng tôi, dường như ông cũng cố gắng lắng nghe. 
Ông S cũng khuyên tôi là nên đến đó một lần để tham 
bái, rồi ông trở về nhà. Sau đó chồng tôi lấy tay ra dấu 
và bảo tôi nên đi tham bái Ngài Địa Tạng . Đột nhiên 
lấy đồng hồ đưa cho tôi, như là một người không bịnh. 

 
Sáng hôm sau tôi đã đến Fuchù để tham bái. Ông 

S đã hướng dẫn cho tôi về cách lễ bái như thế nào. Tôi 
đã một lòng cầu nguyện cho bịnh tình của chồng mình 
mau hết. Tôi đã cầu nguyện suốt 30 phút như vậy. Sau 
đó tôi lên xe Bus để trở về nhà. 

 
Xe Bus có ghé Dịch Gia Đinh và đến đây đã thể 

nghiệm chuyện bất khả tư nghì. Tôi vội vã, nhưng cái 
gì đó không thể nói được cái không khí trong đám 
đông người ấy. Rồi tôi đón nhận một làn gió mát rượi 
thổi vào thân mình. Tôi hầu như chưa bao giờ có thể 
nghiệm với việc linh thiêng như thế. Tôi không hiểu 
là gió ấy từ cửa sổ xe Bus vào hay gió ấy hướng về tôi 
để thổi, hoặc tôi hướng về hướng cửa sổ. Thế nhưng 
lúc đó là vào tháng 3, thời tiết vẫn còn là mùa Đông 
lạnh lẽo, thấy cửa xe Bus cái nào cũng đóng, tôi đã 
chẳng nói được một lời nào ngoài cảm giác tạ ơn kéo 
dài 2 tiếng đồng như vậy và khi đến tuyến xe Sơn 
Dương thì đổi xe Bus để đi phố Tam Nguyên đặng về 
lại nhà. Ngay cả khi đến cổng nhà, cảm giác ấy vẫn 
còn không thể dùng lời nói để diễn tả được. Sau khi 
về nhà, tôi điện thoại liền cho ông S và đã nói về việc 
thể nghiệm trong xe Bus cho ông ta nghe. 
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Ông S liền đáp lại rằng: “Bà ơi! Đó chính là ơn 
gia hộ của Ngài Địa Tạng vậy. Ơn ấy sẽ được gặp liền. 
Vì bà một lòng cầu nguyện nơi Ngài Địa Tạng  vậy”. 

Sau khi tham bái Ngài Địa Tạng  chẳng bao lâu, 
việc bất khả tư nghì đã đến. Ông chồng tôi nằm miên 
man mà nay đã bắt đầu ngồi dậy được. Dùng tay mình 
mân mê vào thành giường để tự leo xuống và điều lạ 
là đã đi được vài ba bước. Tôi chẳng thể nghĩ được là 
ông đã sống lại được lần thứ hai. Cả mấy năm nằm 
liệt giường, thân thể không hoạt động, nên cái chân bị 
yếu, không nghĩ rằng ông có thể đứng được. Việc này 
được như vậy cả gia đình thật là cung kính chứ chẳng 
biết nói gì hơn. Việc đầu tiên chồng tôi tự dùng sức 
lực của mình để trổi dậy được là điều làm cho tôi 
hoảng vía. Sau đó là một niềm vui tạ ơn đã thể hiện 
nơi ông, ông ta nhấp nháy vui mắt, hai má của ông 
ửng hồng. Đối với thọ mệnh của con người có giới 
hạn, nên chỉ việc nầy thôi đối với chồng tôi dẫu có gì 
đi chăng nữa thì chúng tôi cũng không phải hối hận. 
Đây là sự thể nghiệm rõ ràng trong cuộc đời của mình. 
Thật là cảm kích và giống như một giấc mộng. Hơn 
một tháng sau thì chồng tôi đã đi bộ ra đến cây tùng 
bên cạnh nhà. 

Từ đó về sau tôi thỉnh thoảng vẫn đi tham bái 
Ngài Địa Tạng. Bị tai biến mạch máu não mà mạnh 
khỏe lại được, thật chuyện nầy hiếm có, rồi chồng tôi 
lại khỏe hẳn ra. Đó chỉ là nhờ năng lực vĩ đại của 
Ngài Địa Tạng gia hộ, nên tôi rất cảm thán. Trong 
cuộc đời nầy có những lần thể nghiệm như thế, chính 
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tôi đã gặp được. Từ đó về sau chồng tôi sống tiếp tục 
trong những ngày yên ổn. Tuy rằng không đi xa được, 
nhưng quanh phố ông vẫn thường hay lội bộ để thăm 
những người thân gần đó. Khi trở về nhà từ nhà gare 
ông thường thả bộ như vậy.  

Vào tháng 9 năm Chiêu Hòa thứ 62 (1986) vì 
viêm phổi nên chồng tôi phải nhập viện và sau bốn 
ngày thì không thấy khổ tâm nữa. Tôi động viên rằng: 
“Hãy cố gắng lên”. Ông ta trả lời bằng “vâng vâng”. 
Có một bà y tá bảo tôi rằng: “Có bà ở gần ông thì đỡ 
biết mấy và bà ta mỉm cười. Lần đo tâm điện đồ ấy tôi 
thấy cái núi nằm ngang, không thấy bịnh tình trầm 
trọng và ông yên lặng nhắm mắt vãng sanh ở tuổi 76. 

Tuy rằng ông chồng tôi khi còn sống không có 
một niềm tin mãnh liệt, nhưng khi chết thấy vẻ mặt 
ông hiền hậu và tươi cười như Đức Phật. Đây chính là 
nhờ Ngài Địa Tạng  không đầu cứu cho đời sống của 
ông có thể  kéo dài hơn. Do vậy mà ông sống thêm 
được một thời gian nữa. Theo tôi nghĩ rằng nhờ đó mà 
ông nhà tôi đã ngộ được trong nhiều năm nên mới 
được an lạc như vậy. Hồn của chồng tôi đã được Đức 
Địa Tạng cứu giúp. Sự cứu khổ ấy để người chồng 
được an lạc là điều mà tôi đã tin như vậy. 

Với riêng tôi, có đứa cháu lúc nhỏ rất yếu đuối 
và tôi đã cầu nguyện nơi Ngài Địa Tạng để thân thể 
nó được mạnh khỏe. Đứa cháu ấy bây giờ đã trở thành 
người lớn đã thi đậu vào Đại Học Hiroshima. Trong 
lúc cháu tôi không biết gì cả, thì tôi một mình đã đi 
tham bái và cầu nguyện nơi Đức Địa Tạng nầy. Đứa 
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cháu nầy cũng đã gặp 2 lần tai nạn giao thông, nhưng 
thật là bất khả tư nghì, không bị thương tích gì cả. Cả 
2 lần đều vô sự.  

 
Cả nhà đều nhờ ơn gia hộ của Ngài Địa Tạng. 

Con xin tạ ơn Ngài Địa Tạng không có đầu. 
 

Án Ha Ha HaVĩ Sa Ma Lý Sa Bà Ha 
 

Kính nguyện 
Ghi lại ngày tháng 10 năm Chiêu 

Hòa thứ 62 (1986) 
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CÂU CHUYỆN SỐ 3 
 

 BẮP CHÂN BỊ ĐAU  
ĐƯỢC CHỮA KHỎI VÀ  
THOÁT KHỎI RẮN ĐỘC 

 
(Câu chuyện của bà H 75, tuổi ở làng Cao Sam,  

phố Tam Thứ) 
 
 

ào ngày 22 tháng 7 năm Chiêu Hòa thứ 57 
(1981) vì muốn đi thăm đứa cháu tên K ở 

Osaka nên đã đi đến đó. Tự nhiên 2 bắp chân đau 
khiếp, nên phải đi bệnh viện để chẩn đoán. Được biết 
bên chân trái nước đã ứ đọng lại, nên tôi hoảng hốt vô 
cùng. Tôi thật vô cùng lo lắng, nhưng gần đây tôi có 
lòng tin nơi Đức Địa Tạng, nên tôi nghĩ rằng phải đi 
đến đó chứ chẳng còn cách nào hơn cả. Vào ngày 22 
nó đau khủng khiếp chịu không nổi. Tôi đã mua bánh 
thổ sản ở Osaka đem dâng cúng Ngài và đêm đó đi 
nghỉ sớm. 

Vào 3 giờ sáng hôm sau, tôi đã nằm mộng thấy 
hình Ngài Đức Địa Tạng. Ngài thật đẹp với đầu tròn, 
màu trắng. Ngài mặc áo nâu và đã hiện ra. Tự mình 

V 
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nhớ ra là phải đi tham bái Ngài. Sau đó tôi đến nhà 
của con gái tôi ở tại Fuchù nghỉ lại đó một đêm. Vì ở 
nhà nó đến chỗ thờ Ngài Đức Địa Tạng không xa mấy. 
Thừa lúc ít người tôi đã cầu nguyện một mình ở trước 
tượng Địa Tạng. Khi cầu nguyện xong lúc đứng lên, 
tự nhiên thấy 2 bắp chân nhẹ hẳn đi, không còn bị đau 
nữa. Tiếp theo, tôi đã đi xuống dốc một cách bình 
thường, không có chuyện gì xảy ra cả. Tôi nghĩ rằng 
đây chính là sự linh hiển mà Ngài Địa Tạng đã ban 
cho. Ở trong đời nầy không biết bao nhiêu người khốn 
khổ, nhưng nếu có lòng tin đi tham bái Ngài, chắc 
chắn sẽ được che chở, gia hộ. 

Tôi liền niệm chú: Án Ha Ha HaVĩ Sa Ma Lý Sa 
Bà Ha      

            
Vào ngày 30 tháng 7 hôm nay trời thật đẹp vào 

lúc 3 giờ sáng tôi đã thức dậy và liền sau đó đi tham 
bái Ngài Địa Tạng. Trên đường về cho đến nhà, tôi cứ 
đếm từng bước từng bước như thế để bước đi. Đúng 
2500 bước là đến nhà. Đó là vào lúc 4 giờ rưỡi sáng. 
Cho đến 5 giờ 20 phút tôi nghỉ ngơi tại phòng của 
mình và sau đó lo ăn sáng. Sau khi ăn sáng lúc 7 giờ 
30 phút tôi lau chùi, dọn dẹp. Tiếp theo dọn dẹp dùm 
nhà cho con gái ở bên cạnh cho đến 11 giờ rưỡi. Tiếp 
đến tôi mang bánh và hoa đi đến lễ Ngài Địa Tạng. 
Tôi cũng đã nghe được rất nhiều câu chuyện linh ứng 
của Ngài Địa Tạng từ người giúp việc ở tại đó. Sau 
khi về nhà dùng trưa xong thì đọc những chuyện linh 
ứng của Ngài, tôi đã thiếp đi lúc nào chẳng hay. Trong 
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cơn mê ấy tôi nghe tiếng của Ngài Địa Tạng bảo rằng: 
“Đã đến giờ rồi! Hãy mau dậy đi”. Tôi chợt tỉnh và 
mở mắt. Lúc ấy đúng vào 3 giờ rưỡi chiều tôi đã 
không thấy hình dáng của Ngài, nhưng thật bất khả tư 
nghì vậy. 

Ngày 31 tháng 7. Ba giờ sáng tôi đã thức giấc và 
đã đi tham bái Ngài Địa Tạng cũng như giẵm lên đất 
ấy hằng trăm lần như vậy. Tâm thật thanh tịnh, chẳng 
có gì xảy ra cả. Đây là việc xảy ra vào ngày 12 tháng 
8 năm Chiêu Hòa thứ 58 (1982) khi tôi ở nhà con gái 
con của tôi lo dọn dẹp cây, đá trên hồ ở Nguyên Đinh 
và tôi đưa tay vào nhổ cỏ ở một con hẻm nhỏ. Lúc tôi 
chuẩn bị đưa tay vào một cái hang đá thì nghe được 
tiếng của Ngài Địa Tạng bảo rằng: “Hãy chờ! hãy 
nhìn sang phía trước”. Tuy không thấy hình Ngài, 
nhưng tôi đã nghe được lời dặn bảo như thế. Nhìn rõ 
ra thì thấy một con rắn độc đang cuộn tròn ở trước 
mắt. Tôi hoảng hồn và ngất mặt lên trời. Trong khi 
quýnh quáng chẳng biết làm sao thì ngay lúc ấy có 
ông M đến và đuổi con rắn độc ấy đi. Đây là một con 
độc xà thật to, lớn hơn cả đứa con nít. Sau đó tôi tiếp 
tục cắt cỏ. Nơi ấy cũng có thể bị hại bởi con rắn độc 
kia. Vì con mãnh thú độc hại ấy vốn ở chỗ hoang vu, 
có thể chụp lấy con người để hại bất cứ lúc nào, 
nhưng nhờ Ngài Địa Tạng mách trước cho biết, nên 
tôi đã được Ngài cứu. Đúng là một nơi thật nguy hiểm. 
Tôi một lần nữa đã được Ngài Địa Tạng cứu cho. 

Tôi đã nhận khăn lau từ nơi thờ Ngài Địa Tạng 
và tôi đã giữ gìn cẩn thận và trải qua cả năm, nhưng 
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bây giờ tôi cũng có thể lo cho thân thể của mình. Vào 
lúc tối khi đi ngủ tôi đã đặt khăn ấy bên cạnh. Phòng 
khi thân thể không yên thì có khăn ấy để đỡ lo. Đối 
với việc được cứu giúp nầy, chính tôi đã làm cái bánh 
để đi cúng dường và tạ ơn Ngài. Ngày khác tôi cúng 
lễ vật khác. Trong một tháng tôi có 3 ngày đi lễ vào 
giữa đêm khuya. Cũng có lúc đi vào buổi sáng. Những 
lúc như thế tôi thường hay cúng dường Ngài những gì 
tôi đã mua vào tối hôm trước. Mỗi ngày, có lúc 2 lần 
và mỗi lần như thế tôi bỏ 100 Yen vào thùng và lúc 
nào cũng không thiếu việc cúng bánh. 

 
Ngài Địa Tạng  đã cứu tôi không biết bao nhiêu 

lần. Nên con chân thành tạ ơn Ngài. Từ đây về  sau 
con cũng luôn mong được Ngài gia hộ. 

 
Án Ha Ha HaVĩ Sa Ma Lý Sa Bà Ha 

 
Kính nguyện 
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CÂU CHUYỆN SỐ 4 
 

 BỊNH ĐAU ĐẦU CẤP TÍNH  
VÀ ĐỨA CHÁU BỊ THẦN KINH  

ĐƯỢC CHỮA LÀNH 
 

(Câu chuyện của bà K 60 tuổi, ở làng Thôn Cương,  
quận Mỹ Phương, huyện Sinh Khố)  

 
 

ào khoảng năm Chiêu Hòa thứ 56 (1980) 
khi chim kêu thì biết rằng sẽ dẫn đến việc 

có người bịnh trong nhà. Việc ấy nguyên là chính tôi 
rất mạnh khỏe và khi nghe tiếng kêu ấy liền nhớ đến 
việc chữa trị của Ngài Địa Tạng ở Fuchù. Sự lợi ích 
ấy làm sao có thể diễn tả hết được, nên tôi đã cùng với 
ông nhà tôi sớm đi đến tham bái nơi Ngài Địa Tạng. 

Tôi thì bị bịnh đau đầu cấp tính. Tuy làm nghề 
buôn bán nên rất khốn khổ sau khi khách đã đi rồi. 
Nơi tôi ở gần cạnh biển Nhựt Bản, nếu đi đến Fuchù 
để tham bái Đức Địa Tạng bằng xe hơi, ít nhất cũng 
tốn 7 tiếng đồng hồ. Khi đến trước Đức Địa Tạng, tôi 
chỉ một lòng cầu nguyện cho việc chữa trị cho cái đầu 
của mình, rồi quay về nhà. Trải qua hơn nửa tháng thì 

V 
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bịnh đau đầu hầu như không còn xảy ra nữa. Hầu như 
đã được chữa khỏi. Tôi thầm nghĩ rằng: “Đây chính là 
sự linh nghiệm mà Ngài Địa Tạng đã gia hộ cho, nên 
tôi chỉ một niệm tạ ơn”. 

Thời gian sau tôi đến tạ lễ Ngài với tất cả người 
trong gia đình. Cả đứa cháu 3 tuổi tôi cũng dẫn đi theo 
luôn. Đứa cháu nầy còn nhỏ mà cũng đã bị bịnh thần 
kinh và khi cho người giúp việc hay rằng: “Đứa cháu 
tôi bị bịnh thần kinh thì người ấy liền đi lấy muối 
cúng nơi Ngài Địa Tạng cho nó ngậm và uống nước 
đã cúng nơi thờ Ngài. Sau đó tôi nhứt tâm cầu nguyện 
cho cháu mình mau lành bịnh thần kinh rồi trở về nhà. 
Cũng chính trong ngày ấy đứa cháu của tôi không còn 
phát sinh bệnh thần kinh nữa. Hầu như không ngừng 
dùng thuốc uống mà nay chẳng cần dùng đến nữa thì 
cháu tôi rất vui và đây thật là câu chuyện bất khả tư 
nghì vậy. 

Đứa bé ốm yếu ngày nào bây giờ đã mập mạp 
lên và hiện đang học Tiểu Học năm thứ nhất. Nhưng 
vì quá mập, nên tôi cũng đã cầu nguyện cho cháu ốm 
lại. 

Những người trong làng Thôn Cương đã nghe về 
chuyện linh ứng của Ngài Địa Tạng nên đã rủ nhau đi 
tham bái. Có lúc đi đầy cả 3 xe Bus. Xe phải chạy một 
đoạn đường dài để đến Fuchù như vậy và 3 chiếc nối 
đuôi nhau. Rồi tối ấy lại trở về. Nhưng trong hiện tại 
thì mỗi năm 2 lần vào mùa Xuân và mùa Thu đều đi 
đến đó bằng đoàn thể để tham bái. Cho đến lúc nầy, 
tôi đã đi tham bái nơi ấy 16 lần rồi. Nhờ sự gia hộ của 
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Ngài mà cả gia đình tôi cũng như việc buôn bán càng 
ngày càng phát đạt. Cái vai đôi lúc bị đau, nhưng sau 
khi tham bái Ngài Địa Tạng thì liền hết sạch. 

 
Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Con xin tạ ân 

Ngài. 
 

Kính nguyện 
Ghi lại ngày mùng 3 tháng 11 vào 

năm Bình Thành nguyên niên 
(1987) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Quyển thứ mười bốn – Câu chuyện số 5 137

 
 
 
 

CÂU CHUYỆN SỐ  5 
 
 

 CON MẮT BỊ NHÁY LIÊN HỒI  
ĐƯỢC TỐT HƠN 

 
(Câu chuyện của bà Y tại Trung Khu  

ở phố Hiroshima)  
 
 

ôi có kinh doanh một cửa hàng tại 
Hiroshima, nghề nghiệp đang thịnh, nên bận 

rộn hoài, nhưng có năm tôi phải mổ bụng và những 
ngày sau đó đã bình thường trở lại. Bác Sĩ cũng bảo 
rằng hãy để ý những Hormon ở mắt, nhưng con mắt 
thì tôi chẳng ý thức đến, nên nó bị nháy hoài. Khi tiếp 
khách với những người buôn bán, mỗi ngày tôi thấy 
càng nặng thêm, nên vào năm Chiêu Hòa thứ 55(1979) 
khi quét dọn ở nhà mình, thấy Tivi đang mở sẳn để đó 
và ngay lúc ấy đã thấy chiếu về hình ảnh Đức Địa 
Tạng không có đầu, có rất nhiều người đến đó để 
tham bái cũng như cọ sát vào thân của Ngài. Tôi suy 
nghĩ rằng: Đã có nhiều người đến lễ bái như vậy, chắc  
chắn ở đó không có việc ngụy tạo được. Vì ham đi 

T
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nên tôi đã nhờ người trông tiệm và kéo cả con gái đi 
theo nữa để đi đến Fuchù. Đi đến 2, 3 lần nữa thì gặp 
Bà S giúp việc tại đó. Bà đã dẫn chúng tôi đến phòng 
khách và bà đã kể cho chúng tôi nghe về sự tích của 
Ngài Địa Tạng, cũng như vô số những chuyện linh 
ứng mà Ngài đã cứu vớt cho. Khi ấy bà S đã bảo rằng: 
“Đã đến đây rồi thì hãy lễ bái bình thường thôi! Nếu 
khi trở về mà chưa được sự gia hộ thì hãy chí tâm cầu 
nguyện Ngài”. 

Lần sau tôi đi lễ bái 2 người và mang cả cái chân 
đau đi nữa. Sau khi về nhà cũng bình thường như mọi 
khi, nhưng những người khách đến cũng bảo: “Má 
của cô gần đây con mắt không còn nháy lia lịa nữa”. 
Vâng! đó là nhờ ơn Ngài Địa Tạng vậy. Sau đó chúng 
tôi nói về sự lợi ích của Đức Địa Tạng và những câu 
chuyện ấy như hoa đang nở vậy. 

Lúc tôi học Tiểu Học năm thứ 5, tôi đã có lần 
quét dọn mồ mả của những chiến sĩ vô danh, sau khi 
về nhà bị nóng sốt lên rất cao và 10 ngày liên tục vẫn 
không hết. Tuy bị nóng sốt như vậy, nhưng khi ăn 
cơm ăn gấp 3 lần bình thường thì thật là một điều lạ. 
Khi đi khám Bác Sĩ chẳng thấy nơi nào là dị thường 
cả, nhưng ông già tôi thấy con mắt không bình thường, 
nên đã dẫn tôi đến một Thầy lang và vị nầy bảo rằng: 
Vì tôi đến ngồi trên những ngôi mộ chiến sĩ nên mới 
bị như vậy. Từ đó tôi và gia đình phải cúng quảy 
những người không có duyên với Phật ấy, nên cũng 
đã có kinh nghiệm về việc chữa trị. 
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Ở tại Hiroshima đã mở thêm nhiều cửa tiệm nữa, 
cả 10 căn như thế và họ đang buôn bán tại đây. Thế 
nên những nơi như vậy không phải là dễ vào. Đó là 
căn tiệm cho thuê, hoặc giả chủ nhơn cũng là người 
nhập cư thì cả hai loại ở đây cũng được bảo chứng 
giống nhau trong vấn đề buôn bán. Riêng tôi thì được 
giấy phép nhập cư vào nơi nầy ngay. Theo tôi nghĩ là 
nhờ ngân hàng đã cho vay tiền nhưng thật rẽ đó là nhờ 
lực vĩ đại của Ngài Địa Tạng đã gia hộ mà điều ấy tôi 
đã tin như thế. Từ năm Chiêu Hòa thứ 55 (1975) trở đi 
hầu như vào ngày mùng một mỗi tháng tôi đều đi 
tham bái Ngài không thiếu sót. 

Quán của tôi nguyên là nơi để cho cựu hải quân, 
lục quân và các chiến hữu thuộc trường học của chế 
độ cũ OB làm chỗ hội họp tập trung. Quán chỉ độ 10 
m2, nhưng lúc nào cũng đầy người vào ra không ngớt 
tôi phải tìm cách đối ứng với việc nầy và tôi đã nghĩ 
là nên di dời đến chỗ khác rộng rãi hơn. Tôi chẳng 
giống những người đàn bà khác, việc gì muốn nói thì 
cứ nói và cứ làm nhưng cuối cùng lại được. Nhờ ơn 
ấy mà mỗi ngày càng bận rộn thêm và mạnh khỏe để 
tiễn đưa từng ngày qua đi như vậy. 

Việc xảy ra vào tháng 10 năm Chiêu Hòa thứ 63 
(1987) trong giấc mộng tôi thấy hình một vật có màu 
xanh như kim cương và màu vàng lẫn lộn, có nhiều 
người xuống xe và vật ấy càng gần thì càng lớn dần, 
trong khi tôi chẳng để ý và không biết gì thì cái tay 
nắm lại và trên tay đó có một tượng Quan Âm độ 50 
cm leo lên đứng đó, có thể là Đức Địa Tạng chăng. 
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Mặc đồ nâu sòng và có đầu. Tôi vừa “ớ “ lên  một 
tiếng trong nháy mắt thì tự nhiên thức dậy. Quang 
cảnh ấy mãi cho đến bây giờ tôi cũng không quên. 

 
Cửa tiệm càng ngày càng tăng thu nhập, không ế 

mà còn thịnh hành thêm nữa, nên con xin tạ ơn Đức 
Địa Tạng  không có đầu kia. 

 
Án Ha Ha HaVĩ Sa Ma Lý Sa Bà Ha 
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CÂU CHUYỆN SỐ 6 
 

 BẠN TÔI ĐÃ NHỜ SỰ GIA HỘ  
VÃNG SANH MỘT CÁCH AN LẠC 

 
(Câu chuyện của ông S 80 tuổi, ở làng Sơn Dã,  

phố Fukuyama)  
 
 

âu chuyện xảy ra vào cuối tháng 5 năm 
Chiêu Hòa thứ 56 (1980) tôi có người quen 

tên là H đang canh tác ở bờ ruộng thì tự nhiên lảo đảo 
thì người nhà thấy vậy nên đã mang vào bệnh viện 
Gia Tuấn ở làng gần đó để nhập viện. Thế nhưng ý 
thức không hồi phục được, cứ tiếp tục nhỏ nước giải 
như thế. Vào ngày mùng 4 tháng 6 tôi đã vì người bạn 
nầy và vội vàng đến Fuchù để cầu nguyện Đức Địa 
Tạng không có đầu. Tôi đã đi đến nơi thờ Ngài để 
tham bái. Riêng tôi cái chân bị đau cũng đã nhờ Ngài 
gia hộ, nên bớt rồi.  

 
Ở văn phòng tôi nhận được một cái bùa đeo và ở 

trước Đức Địa Tạng tôi đã một lòng cầu nguyện như 
sau: “Dẫu cho ông H không có đi làm việc được nữa 

C
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thì ít ra tự ông ấy có thể lo cho việc tiểu giải và hồi 
phục lại dùm”. Sau đó tôi trở lại nhà gare Fuchù. Tôi 
lên xe ở nhà gare Fukushio và xuống xe ở trạm Vạn 
Năng Sáng. Thế nhưng bị trễ, nên xe Bus không chờ 
được. Vậy là tôi phải đi bộ đến bệnh viện. Đến bịnh 
viện thì đã 4 giờ chiều và tại phòng ở bệnh viện, tôi 
trao cái bùa ấy cho bà vợ của bạn tôi. 

Tôi bảo rằng: “Hãy để cái bùa nầy dưới thân của 
chồng bà! chẳng biết là sẽ nhận được sự gia hộ ra sao, 
nhưng …”. 

Rồi tôi lên xe Bus vội vã rời bịnh viện để trở về 
nhà.     

 
Vào lúc 7giờ 12 phút sáng ngày mồng 5 tháng 6 

tôi được biết là ông H đã được chết một cách an ổn. 
Ông ta cũng là người đã chiến đấu với bịnh tiểu 
đường cả 15 năm nay. Lần này sau khi té chỉ có 7 
ngày, không còn ý thức gì cả sống như một loài thực 
vật. Theo tôi nghĩ với căn bịnh xấu ác như thế đã nhờ 
Ngài Địa Tạng gia hộ, nên sự sống kéo dài đã dừng lại 
và bạn tôi đã vãng sanh một cách an lạc như vậy. Khi 
bỏ xác của bạn tôi vào quan tài thì cái bùa ấy cũng 
dính theo cùng, nên tôi cũng ngạc nhiên. Bà vợ cũng 
nói rằng: Chính cái bùa ấy là một linh lực, nên cần 
phải mang theo và bây giờ bà ta cũng mang một cái 
bùa như thế.   

Vào ngày 14 tháng 6 tôi đã vẽ một tượng Địa 
Tạng có đầu như tôi đã thấy và sau đó cúng vào chỗ 
thờ Ngài ở gần nhà tôi cùng lúc cũng có người chế tạo 
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Đức Địa Tạng không có đầu và cùng độ lớn như thế, 
nên tôi đã tham khảo tượng nầy để vẽ. Thật là hạnh 
phúc là hình nầy đã được trưng bày nơi hội quán của 
Ngài Địa Tạng.  

 
Con xin cảm ơn Ngài. 

 
Kính nguyện 

Ngày 25 tháng 5  năm Chiêu Hòa thứ 59 
(1983 ) 
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CÂU CHUYỆN SỐ 7 
 

CHỒNG BỊ MỤT NHỌT  
VÀ ĐƯỢC AN LẠC VÃNG SANH 

 
(Câu chuyện của ông W 61 tuổi, ở làng Chơn Bích, 

quận Chơn Bích, huyện Tỳ Thành) 
 
 

ào ngày 29 tháng 8 năm Chiêu Hòa thứ 56 
(1980) đài truyền hình NHK đã trình chiếu 

trên toàn quốc chương trình: “Trung Quốc ở đâu 
vậy?” và tôi đã rõ biết được những sự linh nghiệm mà 
Đức Địa Tạng đã gia  hộ cho nhiều người       ở Fuchù, 
Hiroshima, nơi đó có rất nhiều người đến tham lễ. Tôi 
đang nghĩ là làm sao để đi đến đó, thì năm sau vào 
ngày mùng 7 tháng 7 tôi cùng chồng tôi đã đi đến 
tham bái Ngài Địa Tạng và có nhận một cái khăn để 
mang về nhà. Lúc ấy chồng tôi vẫn còn khỏe mạnh. 

Vào năm Chiêu Hòa thứ 58 (1982) chồng tôi bị 
mụt nhọt hành hạ thiệt điên đảo tôi đã sử dụng chiếc 
khăn đã nhận được khi đi tham bái lần trước nơi Ngài 
Đức Địa Tạng và cột vào giường. Lúc bệnh tình tệ hại 
có lúc chồng tôi đột nhiên như muốn lăn xuống khỏi 

V 
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giường để trốn cơn đau và lúc ấy có nhờ chiếc khăn 
ngăn lại, cứ như thế chồng tôi ngủ thiếp đi. Đến sáng 
hôm sau mở mắt ra nhìn lại thì không còn đau nữa. 
Tôi cùng chồng tôi thật vui mừng khôn xiết. 

Từ đó trở đi không còn thấy đau đớn gì nữa và 
chồng tôi mỗi ngày đều thầm cảm tạ sự gia hộ của 
Ngài để sống những ngày như thế. Nhưng có lẽ đây là 
thọ mạng của đời người chăng? Chồng tôi vừa thốt lên 
lời cảm ơn và ông vừa vãng sanh một cách an lạc. 
Chẳng hề khổ sở vì bịnh gì cả mà vui vẻ về bên kia 
thế giới. Đó là điều mà phải cảm tạ vô cùng. 

 
Để tạ lễ tôi sắm cái gì đó để từ huyện Tỳ Thành 

đi phố Fuchù, nhưng vì xa xôi quá tôi đã chẳng mang 
đến cái gì và ngày hôm ấy chỉ có lời cảm tạ. Tôi đã 
cùng đứa con trai thuật lại lời trên đây để tạ ơn Ngài 
Đức Địa Tạng. Chúng con xin tạ ơn Ngài Đức Địa 
Tạng  không có đầu. 

 
Kính nguyện 

Ngày 16 tháng 4 năm Chiêu Hòa 
thứ 63 (1987) 
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CÂU CHUYỆN SỐ 8 
 

KHI LỄ BÁI VONG LINH PHỤ MẪU, 
CÓ ÁNH SÁNG HIỆN RA VÀ VIỆC 

MỖ ĐƯỢC THÀNH CÔNG 
 

(Câu chuyện của bà A 84 tuổi, ở làng  Chơn Bích, 
quận Chơn Bích, huyện Tỳ Thành) 

 
 

ào ngày 16 tháng 4 năm Chiêu Hòa thứ 63 
(1987 ) bởi vì tôi đã nghe ông W và người 

con kể chuyện về việc đã đi tham bái Đức Địa Tạng 
không có đầu nên tôi cũng mong muốn làm sao có 
ngày đi chung một chuyến. Rồi tôi cũng đã nhận được 
cái khăn của Ngài Đức Địa Tạng để mang về. 

Vào tháng 5 năm Bình Thành nguyên niên (1988) 
máu bị giảm thiểu và lên ban đỏ tím, tụy tạng, bàng 
quang và tử cung noãn sào toàn bộ phải được giải 
phẫu. Nhưng vì bị ra máu quá nhiều nên đã không giải 
phẫu toàn bộ được. Tôi nghe nhiều chuyện bất an 
trong mỗi ngày, nên đêm về chẳng chợp mắt được. 
Khi ấy tôi liền nghĩ đến chiếc khăn đã nhận nơi Ngài 
Đức Địa Tạng. Mỗi ngày tôi đều đem cái khăn của 

V 
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Ngài Đức Địa Tạng choàng lên thân thể mình và hạnh 
phúc thay, kết quả của việc phẫu thuật là không tốn 
máu nhiều như lần trước. Từ hồi nào đến bây giờ tôi 
chưa bao giờ nằm mộng thấy cha mẹ tôi đã mất từ lâu, 
thế mà tôi đã nhìn thấy ánh sáng chớp nháy chớp nháy 
và cha mẹ tôi mỉm cười và vừa nắm tay tôi. Vì thế nên 
tôi đã chẳng sợ hãi gì cả và cũng chẳng cảm thấy bất 
cứ cái gì cho đến hết ca mổ vừa xong. Bây giờ tôi đã 
hoàn toàn bình phục. 

 
Con xin tạ ơn sự thủ hộ của Ngài Địa Tạng. Con 

chân thành tạ ơn Ngài. Con xin cảm niệm sâu xa ân 
đức đó và chân thành tạ lễ Ngài. 

 
Kính nguyện 

Ngày 17 tháng 11 Bình Thành 
Nguyên Niên (1988) 
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CÂU CHUYỆN SỐ 9 
 

BỊNH TRĨ VÀ BỊNH ĐAU ĐẦU  
ĐÃ ĐƯỢC CHỮA KHỎI 

 
(Câu chuyện của người đàn bà tên N 56 tuổi,  

ở làng Phước Điền, phố Trúc Nguyên)  
 
 

ào ngày 11 tháng 4 năm Chiêu Hòa thứ 59 
(1983) tôi muốn trị liệu bịnh trĩ, nên đã đến 

bịnh viện ở Fuchù. Ở đó tôi đã được nghe những 
chuyện linh hiển của Đức Địa Tạng từ vị trưởng khoa 
nên chồng tôi đã tức tốc đến đó để tham bái và xin cái 
khăn để mang về. Tôi bị bịnh trĩ, nên mỗi ngày máu 
chảy ra, do vậy đầu bị đau. Tôi có cảm tưởng như 
trong đầu phải mang những tảng đá nặng trong nhiều 
giờ đồng hồ. Cái cổ thì chẳng cục cựa được, nên thật 
là khổ sở. Tôi lấy cái khăn ấy nịt vào người để ngủ và 
ngày hôm sau (12.4) tự nhiên cái đầu nó nhẹ nhỏm và 
bịnh đau đầu dường như khỏi hẳn. Tôi vừa nói cảm ơn 
rằng: “Thật là bất khả tư nghì, bất khả tư nghì. Con đã 
nhận được ơn gia hộ của Ngài Đức Địa Tạng không 
có đầu rồi“. Đó là một sự thật vậy, nên tôi đã cảm tạ 
Ngài Địa Tạng. Con xin tạ ơn Ngài. Tôi mới nhập 

V 



Quyển thứ mười bốn – Câu chuyện số 9 149

viện đến ngày 29 tháng 4 mà bịnh trĩ cũng đã hết, nên 
rời bịnh viện về nhà. Sau khi thoái viện, tôi đã cùng 
chồng đến đây để tạ lễ Ngài Địa Tạng. Thật là bất khả 
tư nghì và tôi đã tạ ơn Ngài Địa Tạng.  

 
Ghi lại ngày 29 tháng 4 năm Chiêu Hòa 

thứ 59 (1983) 
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CÂU CHUYỆN SỐ 10 
 

BỊNH ĐAU NHỨC NHỐI  
ĐƯỢC TRỊ LÀNH VÀ SỰ NGHIỆP 

TRỞ NÊN TỐT HƠN 
 

(Câu chuyện của ông O 80 tuổi, ở phố Okayama) 
 
 

iệc xảy ra vào năm Chiêu Hòa thứ 46 (1970) 
trong khi tôi leo lên xe Taxi thì phía sau có 

một xe tông vào Taxi, lúc ấy cái cần cổ của tôi bị 
quẹo ra sau. Tôi cũng đã không nghĩ rằng đây là tật 
cần phải đi chữa trị, nên để một thời gian dài trôi qua, 
sống trong sự khổ sở đau đớn vô cùng. 

Chỉ nghĩ đơn thuần là bịnh đau ở cổ, nên trị liệu 
bằng châm cứu nhưng cũng không bớt. Ngày lại ngày 
nỗi khổ vẫn còn tiếp diễn và khổ tâm nhất là thời kỳ 
mưa phùn. 

Tôi bắt đầu hành nghề buôn bán nhà cửa từ năm 
Chiêu Hòa thứ 44 (1968). Chủ yếu là việc phân đất lô 
ra để bán, hoặc bán nhà đã xây rồi. Từ năm Chiêu Hòa 
thứ 56 (1980) trở đi bất động sản cũng như nghề 

V 
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nghiệp liên quan đến việc kiến trúc bị lụn bại, nên tôi 
cũng phải chịu chung số phận từ đó. 

Đúng lúc ấy tôi đã nghe được những câu chuyện 
linh nghiệm của Đức Địa Tạng không có đầu từ người 
bạn và bắt đầu từ đó tôi đã đi tham bái Ngài. Khi tham 
bái, tôi đã chí tâm cầu nguyện cho bịnh đau nhức của 
mình và sự nghiệp cùng với hạnh phúc của gia đình, 
rồi trở về nhà.  

Có lẽ do lời nguyện mà mọi việc đã được chuyển 
hướng. Thật là bất khả tư nghì. Bệnh đau nhức hết lúc 
nào chẳng hay. Ngày nay tôi đang sống trong một gia 
đình thật là hạnh phúc trong mỗi ngày, nên vô cùng 
cảm tạ Ngài. Mỗi ngày 2 lần sáng tối khi đi ngủ và lúc 
thức dậy tôi đều chắp 2 tay lại trước ảnh của Ngài và 
một lòng chí tâm cầu nguyện.  

 
Vào ngày 14 tháng 8 làm lễ Vu Lan tôi đã đến tạ 

lễ nơi Ngài Địa Tạng và viết thêm lời nguyện cầu lên 
giấy. Sau đó bỏ lời nguyện ấy vào hộp và đi về nhà. 
Dĩ nhiên tôi còn phải cầu nguyện tiếp tục không có 
giới hạn chăng? Nhưng thật là điều cương quyết, Ngài 
Địa Tạng đã thủ hộ cho tôi và làm cho gia đình tôi 
càng ngày càng phát đạt. Bây giờ tôi đã được Ngài 
Địa Tạng cứu rồi . 

 
Án Ha Ha HaVĩ Sa Ma Lý Sa Bà Ha 

 
Nam mô Địa Đại Bồ Tát 
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CÂU CHUYỆN SỐ 11 
 

TIỀN LIỆT TUYẾN BỊ LỚN  
RẤT KHỔ SỞ ĐƯỢC CHỮA KHỎI 

 
(Câu chuyện của ông T 73 tuổi ở làng Thủy Khoa, 

phố Fukuyama) 
 
 

hoảng vào tháng 7 năm Chiêu Hòa thứ 47 
(1971) tiền liệt tuyến của tôi bị sưng to lên, 

lúc đi tiểu cũng có chảy ra ít nhiều nhưng rất nhỏ giọt, 
nhưng được cái là không bị đau. Lúc ấy được Bác Sĩ 
giải phẫu nên tôi đã sống qua những năm tháng thật 
vui vẻ. Thật ra thì tôi đã không  muốn giải phẫu, 
nhưng vì Bác Sĩ bảo nên giải phẫu. Sau một tháng vào 
bệnh viện thì về nhà và sau đó cũng thường hay đến 
bệnh viện để kiểm tra.  

Sau đó thì tệ hại hơn và trạng thái ấy cứ tiếp tục 
mãi cho đến năm Chiêu Hòa thứ 61 (1986). Khoảng 
từ lúc 4 giờ sáng sau khi thức giấc dậy là thời gian 
không thể diễn tả được sự xấu tệ ấy như thế nào nữa.  

Cả 14 ngày khổ sở như vậy thì chuyện xảy ra vào 
ngày 18 tháng 9 năm Chiêu Hòa thứ 61 (1986) tôi 
được mọi người khuyên cũng như con gái tôi hối thúc 

K 



Quyển thứ mười bốn – Câu chuyện số 11 153

là nên đi tham bái Đức Địa Tạng thử xem. Hôm đó là 
ngày lễ thường lệ hằng tháng nên rất đông người đi 
tham bái. Còn tôi lẳng lặng đến cầu nguyện cho tiền 
liệt tuyến của mình sớm được chữa lành. Tôi cũng đã 
cầu  nguyện một cách chân thành cho những bịnh 
khác mà không rõ nguyên nhân. 

Sau khi về lại nhà đến ngày thứ ba thì cảm thấy 
thân thể như nhẹ hẳn đi. Cảm giác nầy trải qua cả tuần 
lễ như vậy. Càng ngày càng thấy dễ chịu hơn. Đến 
ngày 18 tháng 9 sau một tháng, tôi lại đi tham bái lần 
thứ 2 và vào lúc ấy thân thể của tôi đã hoàn toàn được 
hồi phục. Từ đó về sau tôi đi lễ Ngài một lần. Những 
lời nguyện của tôi khi thổ lộ Ngài đều nghe và cứu 
giúp một cách nhiệm mầu. Nên con xin tạ ơn Ngài 
Địa Tạng. 

 
Kính nguyện 

Ghi lại vào ngày 18 tháng 6 năm 
Chiêu Hòa thứ 63 (1987) 

 
* 

*     * 
 
          Từ câu chuyện số 1 của quyển thứ 13 đến câu 
chuyện số 11 của quyển thứ 14 được dịch tại Ý Đại 
Lợi từ ngày 1 tháng 2 năm 2008 đến ngày 5 tháng 2 
năm 2008 nhân chuyến đi làm lễ Tết Mậu Tý tại Chùa 
Viên Ý. 
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Dịch tại Na Uy ngày 1 tháng 3 năm 2008 
 
 

CÂU CHUYỆN SỐ 12 
 

BỆNH LOÉT DẠ DÀY  
CỦA ĐỨA CON ĐƯỢC CHỮA KHỎI 

 
(Câu chuyện của ông 74 tuổi, ở làng Mục Kỵ,  

phố Fuchù) 
 
 

ể từ năm Chiêu Hòa thứ 52 (1975) khi Đức 
Địa Tạng không có đầu được đào lên, tôi 

đã đi lễ bạ liên tục từ đó đến nay. 
Vào mùa Hạ năm Chiêu Hòa thứ 57 (1980) đứa 

con trai của tôi bị bịnh nan y và với kết quả được chẩn 
đoán là bị loét dạ dày, đồng thời cũng đau gan nữa. 
Với tôi đây là một cơn sốc lớn. Vì đang làm ăn buôn 
bán mà lỡ đứa con có mệnh hệ nào thì không biết phải 
tính làm sao đây. Tôi cũng nghĩ rằng ngoài sự tin 
tưởng và cầu nguyện nơi Đức Địa Tạng ra, không còn 
cách nào khác nữa. Hạnh phúc thay! vì nhà tôi ở gần 
nơi thờ Đức Địa Tạng, nên mỗi ngày 2 lần sáng, tối 
tôi đều đi tham bái ở đó. Có lúc trong một ngày tôi đi 

K 
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lễ cả 10 lần. Từ văn phòng nơi thờ Đức Địa Tạng sau 
khi tham lễ, tôi hay mang về những chiếc khăn, lấy 
khăn ấy xoa vào nơi thân thể của Ngài mà tôi đã cầu 
nguyện một cách chân thành cho đứa con của mình 
được mau chữa khỏi. Đoạn tôi mang khăn ấy vào 
bệnh viện và mỗi ngày 2 đến 3 lần đem khăn ấy để lên 
trên ngực và bụng của đứa con trai. 

Mỗi lần khi tôi đến lễ bái trước Ngài, nước mắt 
của tôi hầu như không ngừng chảy. Trạng thái ấy kéo 
dài trong suốt 20 ngày như vậy và kể từ ngày thứ 20 
trở đi dầu cho lễ bái bao nhiêu đi chăng nữa, nước mắt 
vẫn không chảy giọt nào. Tôi nghĩ sao lại có điều kỳ 
lạ ấy. Khi nước mắt không chảy, tôi cũng đã trở nên 
lo ngại. Hoặc giả đây là sự cảm nhận đã được Ngài 
gia hộ không chừng, nên mừng vui lẫn lộn. 

Lúc tôi đi bệnh viện đã yêu cầu Bác Sĩ chụp hình 
phổi cho con trai mình một lần nữa. Khi ấy Bác Sĩ 
xem bịnh trạng của đứa con trai và nói rằng: Kể từ độ 
20 ngày nay đã biến đổi trở nên tốt hơn và hy vọng sẽ 
hết bịnh. Ông ta tiếp “Thời gian trước khi xem bao tử 
của anh ta, chính anh cũng thấy qua màn hình là cái 
bao tử đã bị loét, nhưng bây giờ thì ngược lại". Chính 
bản thân tôi cũng rõ biết  là con trai mình đã bị loét dạ 
dày, nhưng điều chắc chắn ở đây tôi hiểu rằng con 
mình đã được khỏi. 

Đến 24 ngày sau tôi yêu cầu bác Sĩ chụp hình 
quang tuyến lại một lần nữa và Bác Sĩ hết sức ngạc 
nhiên đồng thời cũng đã gọi cho tôi vào xem, tôi đã 
thấy dạ dày của đứa con trai trở lại bình thường và 
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thật là tuyệt diệu. Ngay cả tôi cũng đã hoảng kinh. 
Còn ông Bác Sĩ cũng không thể nghĩ được rằng chỉ 
trong một thời gian ngắn mà đã chữa trị được như vậy. 

 Tôi nghĩ rằng tôi phải đi tạ lễ Ngài cho niềm vui 
mới nầy mới được. Nhìn thấy 4 phía vườn nơi thờ 
Ngài cần phải trải một lớp cát mịn lên trên mặt đất 
cho đẹp, nên tôi đã phát tâm cúng dường. Ngoài ra 
còn thay thế những cây đèn cầy mới vào đó và tôi 
cũng đã cúng vào đây một cái chuông gia trì. Đây là 
những lễ mọn mà tôi đã lần lượt dâng vào nơi thờ 
Ngài. 

Khi đứa con trai được biết chắc chắn hoàn toàn 
được khỏi bịnh rồi, thì từ đó về sau chính bản thân 
mình, tôi cũng phải cần mẫn thêm để tham bái Ngài 
Địa Tạng để cầu nguyện cho những việc khác. 

Khi dâng lời nguyện cho đứa con nếu được khỏi 
bịnh, thì tôi sẽ đi tham lễ suốt năm 365 ngày như vậy. 
Nhưng mới 6 tháng tôi đã đi lễ 365 lần rồi, phải thành 
thật nói rằng: Nếu ai thành tâm lễ bái Ngài thì Ngài sẽ 
lắng nghe lời cầu nguyện đó và gia hộ cho chính bản 
thân của mỗi người. 

Con xin tạ ơn Ngài Địa Tạng, con quyết không 
thể thiếu sự lễ bái hằng ngày 2 lần sáng tối. Khi cầu 
nguyện những người nhiều khổ não sẽ được tiêu trừ. 

Án Ha Ha HaVĩ Sa Ma Lý Sa Bà Ha 
 

Kính nguyện 
Ngày 18 tháng 10 năm Bình Thành  

nguyên niên (1988)
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CÂU CHUYỆN SỐ 13 
 

TÔI BỊ GÃY XƯƠNG ĐÃ SỚM LÀNH 
VÀ Ý NGUYỆN THI ĐẬU VÀO ĐẠI 
HỌC CỦA ĐỨA CHÁU THÀNH TỰU 

 
(Câu chuyện của bà K 81 tuổi, ở huyện Hiroshima,  

quận Ngự Điều, phố Ngự Điều) 
 

ào tháng 11 năm Chiêu Hòa thứ 47 (1971) 
tôi đã bị té gãy xương ở trong núi và sau đó 

được đưa vào bịnh viện vùng núi để chữa trị và đã bị 
hôn mê. Tôi đã được giải phẫu, nhưng qua hơn một 
năm chẳng khá hơn tí nào cả. Trong thời gian ấy tôi 
khổ tâm hết sức, không thể dùng bút mực nào để diễn 
tả về việc này. Chẳng còn cách nào hơn tôi phải tìm 
cách đến phố Fuchù tìm thầy thuốc chuyên môn để 
mổ lại một lần nữa. Cả mấy lần xương bị gãy, tính 
tổng cộng là 6 lần và thời gian nhập viện cả một năm 
dài. Tôi có 2 người con gái, nhưng chúng đi làm xa. 
Do vậy chúng nó chỉ đi thăm tôi được, khi chúng nghỉ 
làm. Trong nhà, mọi người thay phiên nhau để đi 
chăm sóc tôi. Khi nằm trong viện, có người nằm bên 
cạnh có mách cho nghe về ơn gia hộ của Ngài Địa 
Tạng và cho biết nơi đó là Fuchù, có Đức Địa Tạng 

V
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không có đầu, người ta đang thờ tự. Rồi đứa con gái 
của người nằm bên cạnh dẫn dùm tôi đi lễ bái. Vào 
ngày 18 tháng 5 năm Chiêu Hòa thứ 53 (1977) lần đầu 
tiên tôi đã đi tham bái Đức Ngài Địa Tạng nầy. Từ đó 
về sau tôi thỉnh thoảng có đi đảnh lễ Ngài và đã cầu 
nguyện cho bịnh tình của mình chống lành. 

Có một ngày nọ ông Viện Trưởng bảo rằng: 
“Tuy tuổi già mà mau lành xương như vậy thật quá 
tốt”. Sau khi tôi nhập viện một năm thì không cần 
dùng đến gậy nữa và một mình có thể bước đi chậm 
chạp được. Khi một mình đi bộ để tham bái như vậy, 
tôi đã làm quen với một ông già khác. Bà vợ của ông 
ta vì giận hờn nên đã bỏ nhà đi. Còn ông thì cả một 
tuần lễ chỉ biết đi cầu nguyện liên tục nơi Đức Địa 
Tạng. Một ngày kia bất chợt có người mách cho biết 
chỗ bà ta ở. Thế là đi tìm kiếm và dẫn bà vợ trở lại 
nhà. Bây giờ thì cả hai ông bà đều vui vẻ để sống bên 
nhau. 

Đức Địa Tạng Ngài không những chỉ nghe và trợ 
duyên cho một hay hai hoặc ba lời nguyện, nên ông cụ 
kia đã vui mừng gấp bội hơn xưa, nên đã thường hay 
đi lễ bái nơi nầy. Còn tôi thì đã đi tham bái Ngài từ 
khi mới đào lên được từ miếng ruộng bên cạnh cách 
đó 50 mét, nên việc đi lễ nầy có thể nói là cả 10 năm 
hơn rồi. 

Khi đứa cháu của tôi nộp đơn thi vào Đại Học, 
tôi có bảo nó rằng: “Con hãy đến Đức Địa Tạng 
không có đầu tại Fuchù để cầu nguyện cho mình đậu 
vào Đại Học T đi“. Do vậy nó đã mua một vé xe Bus 
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tháng đi từ phố Ngự Điều đến Fuchù (khoảng 20 phút) 
để lễ bái. Còn tôi thì được bớt giá. Tôi đã hớn hở lên 
xe Bus chuyến sớm nhất từ phố Ngự Điều vào mỗi 
buổi sáng. Đến tại cửa ra vào ở phố Fuchù thì xuống 
xe để tham bái Đức Địa Tạng không có đầu kia. Đứa 
cháu thì lẹ chân hơn, nên nó chạy đến trước để cầu 
nguyện một cách nhất tâm cho việc thi đậu của nó. 
Vào ngày 18 của buổi sáng là ngày mà chúng tôi 
thường hay đi sớm để tham bái Ngài Địa Tạng. Các vị 
Sư đã dành cho tôi một chỗ nhất định ngay phía trước 
để nghe pháp, lúc các vị ấy giảng. 

Việc thi lần đầu trong 2 ngày 13 và 14 tháng 
giêng và lần thứ 2 tại Tokyo thì xảy ra vào ngày 4 và 
5 tháng 3 và ngày 20 tháng 3 là ngày báo danh ai đã 
thi đậu. Thế nhưng vào ngày 15 tháng 3 thì đứa cháu 
đã đến nhà tôi ở phố Ngự Điều và nói một cách tự tin 
rằng: “Con rất cảm ơn. Vì Ngài Đức Địa Tạng đã gia 
hộ cho con, nên con trả lời rất thông suốt”. Sau đó đứa 
cháu đi tham bái Ngài Địa Tạng rồi nó ở lại nhà chúng 
tôi một đêm, hôm sau trở về lại phố Nishimiya. 

Vào ngày 20 tháng 3 năm Chiêu Hòa thứ 54 
(1978) là ngày báo danh của Đại Học T thì tôi đã nhận 
được điện tín của cháu báo tin rằng: “Báo danh lúc 12 
giờ đã thi đậu. Vạn tuế”. Riêng tôi thì cho rằng: “Đây 
chỉ là nhờ sức gia trì của Ngài Địa Tạng mà có được”. 

Vào tháng 11 năm Chiêu Hòa thứ 61 (1985) đứa 
cháu đã vượt qua được môn thi nói tiếng Anh cho 
những người nghiên cứu trong 43 quốc gia về học 
trình Tiến Sĩ, nên vào ngày 31 tháng 3  năm Chiêu 
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Hòa thứ 63 (1987) đã ra đi từ phi trường Narita đến 
Mỹ để nghiên cứu tại Đại Học Printon. Vào tháng 3 
năm Bình Thành nguyên niên (1988) thì về lại nước. 
Sau đó tốt nghiệp Tiến Sĩ tại  Đại Học T nghiên cứu 
về ngành Nguyên Tử lực với tước hiệu là Bác Sĩ và 
trong hiện tại đang làm tại Đại Học T ở khoa nghiên 
cứu. Con gái tôi ở phố Nishimiya lấy danh nghĩa của 
tôi và đứa cháu mình để cúng dường vào đây, đồng 
thời cũng có cúng dường những cái nệm ngồi nữa. 
Còn tôi lúc nào cũng luôn cầu nguyện là làm sao cho 
được mạnh khỏe để có thể đi tham bái Ngài Địa Tạng. 

Hình dáng của Ngài Địa Tạng lúc nào cũng ẩn 
hiện trong đầu của mình, tôi cũng thường hay nằm mơ 
thấy Ngài nữa. Cũng có lúc tôi nằm chiêm bao thấy 
Ngài Địa Tạng ngồi trên cái tủ đựng giày ở hàng ba 
của nhà mình nữa. Có lúc đứa con gái đang ở Osaka 
điện thoại bảo: “Bây giờ con đã đến nhà gare Vĩ Đạo 
rồi! Hãy chờ con về để con dẫn đi đến Ngài Địa Tạng 
tại Fuchù”. Đây cũng là việc trong giấc mộng và tôi 
đã vui mừng khôn tả. Cũng trong ngày hôm đó đứa 
con gái về nhà và nó đã trở lại Osaka. 

Bởi vì tôi rất siêng năng lễ bái Ngài Địa Tạng, 
nên đã nhận lãnh nhiều ân gia hộ nơi Ngài. Tôi 
thường hay bị đau khắp thân mình và ngay những lúc 
ấy cứ thầm niệm chú một hồi lâu thì bớt ngay. Không 
có cái gì để cảm tạ hơn được nữa. 

Ngày xưa khi gia nhập vào Hội Phụ Nữ của khu 
phố, tôi có người bạn thân, bà ta bị gãy khuỷu tay. 
Tuy đã nhập viện cả 3 tháng, nhưng hầu như không 
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lành, mà nhà thì phải lo việc đồng áng rất đa đoan nên 
đã trở về lại nhà. Chỉ vác cái cuốc không mà tay đã bị 
run. Tôi đã nắm cái tay bị làm mủ của bà bạn tụng chú:            
“Án Ha Ha HaVĩ Sa Ma Lý Sa Bà Ha” 5 lần như thế 
rồi liên tục niệm cả 20 lần rằng: “Đây là bà M của phố 
Điều Ngự. Chúng con xin tạ ơn Ngài Địa Tạng! Xin 
Ngài hãy cứu cái tay bị làm độc sưng lên làm mủ nầy. 
Xin Ngài gia ân cho. Chúng con xin tạ ân Ngài”. Cả 
bao nhiêu lần cầu nguyện cũng đều chú tâm vào chỗ 
bị làm độc sưng mủ ấy và ngày hôm sau khi trở về 
nhà rồi, bà ta cho biết rằng: “Bà K ơi! tôi đã được 
chữa trị  rồi! mủ đã chảy ra mà chẳng thấy đau đớn gì 
cả, Bà đã dùng tay để xoa dịu nơi đau và bây giờ đã 
đỡ hẳn đi”. Tiếng nói nghe như mừng vui trong điện 
thoại vậy. 

Tôi trả lời: “Đó không phải là nhờ tôi mát tay 
đâu, mà vì do đi lễ bái Ngài Địa Tạng trong nhiều 
năm dài đó. Có thể đó là điều mà Ngài Địa Tạng đã 
báo lại cho tôi chăng? Riêng tôi thỉnh thoảng vẫn bị 
đau chân và đau lưng, nhưng lúc ấy tôi thường hay trì 
chú và lấy tay để vào chỗ đau thì chỉ một thời gian 
ngắn trôi qua lại được an ổn bình thường“. 

 
Với Ngài Địa Tạng, con xin chân thành tạ ơn 

Ngài. 
 

Ngày 18 tháng 10 năm Bình Thành  
nguyên niên (1988) 
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CÂU CHUYỆN SỐ 14 
 

TOÀN THÂN NHỨC MỎI PHONG 
THẤP ĐƯỢC CHỮA KHỎI 

  
(Câu chuyện của bà Y 65 tuổi, ở phố Yanagi,  

huyện Hiroshima) 
 
 

ào khoảng năm Chiêu Hòa thứ 45 (1969) 
tôi đã bắt đầu bị bịnh đau nhức, đến nỗi bị 

hoành hành toàn thân và các dây gân đều bị ảnh 
hưởng, nên đau đớn khốn khổ vô cùng. Cả 2 tay chân, 
đầu gối, khuỷu chân đều bị chướng ngại. Những ngón 
tay của cả 2 bàn tay đều không còn khả năng làm 
được gì cả. Từ huyện Yamaguchi tôi đã được giám 
định là độ tàn phế thuộc cấp 2. Ngay cả việc bước đi 
cũng khó khăn, khó lê đôi chân nổi, nên đã nhập viện 
hơn một năm rưỡi như vậy. Sau đó lại về nhà và 
thường xuyên đến bệnh viện để khám. Lúc ấy tôi chỉ 
còn có 30 kílô, ốm thê thảm, không có gì để sánh 
được. 

Riêng tôi đã tin tưởng nơi Ngài Đại Sư cả mấy 
mươi năm liên tục và đây là việc của đêm ngày 7 

V 
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tháng 5 năm Chiêu Hòa thứ 55 (1979) đã xảy ra. 
Trong khi cả nhà đều thành tâm tụng Kinh Bát Nhã thì 
tôi đã thấy một Đức Quan Âm thật đẹp từ cổ trở lên 
và chỗ cổ thấy rất rõ. Đây không phải là một giấc 
mộng và đây có thể gọi là sự linh ứng chăng? Trước 
đó tôi cũng được bạn bè ở Iwakuni khi đến Fuchù 
tham bái Đức Địa Tạng không có đầu nầy đã kể cho 
nghe về những câu chuyện linh nghiệm khi đi tham 
bái như thế. Sau khi thấy được hình ảnh linh thiêng ấy 
hai ngày, nhằm vào ngày mùng 9 tháng 5 thì tôi đã 
cùng với nhiều người bạn tham bái ở Fuchù. Đi xe lửa 
từ Yanagi phải đổi đến 3 lần và sau đó phải leo lên 
xuống 12 lần bậc thang của nhà gare. Tuy rằng khó 
bước đi như vậy nhưng khi lên xuống xe lửa để đi 
Fuchù, tôi đã có thể đi được, thật là việc bất khả tư 
nghì. 

Khi tôi đến lễ bái trước nơi thờ Ngài Địa Tạng 
thì toàn thân một lần nữa lại chấn động và trở nên nhẹ 
nhàng một cách lạ thường. Trạng thái ấy dường như 
thân thể cũng bồng bềnh theo. Việc nầy không thể 
dùng lời nói để diễn tả về cái sự cảm nhận của lúc ấy 
được, mà ngay tức thì, sự đau đớn của thân thể hầu 
như không còn nữa. Cả một thời gian dài đau khổ về 
bịnh tật, mà bây giờ dường như đã tiêu tan đâu hết cả. 
Từ đó tôi quyết tâm phải siêng năng đi lễ bái Đức Địa 
Tạng không có đầu nầy. Cho đến khi trở về nhà ở 
Yanagi tôi như người đang mơ, trở về với niềm hoan 
lạc vô biên ấy. 
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Cho đến bây giờ tôi đã đốt 3500 lần để làm cho 
giảm đau nhức và đây chính là nguyên nhân làm cho 
xương cốt ở bắp đùi bị đau đớn, do vậy mà phải mổ. 
Vào ngày mồng 6 tháng 10 năm Chiêu Hòa thứ 56 
(1980) tôi đã vào bịnh viện chữ Thập Đỏ ở Hiroshima 
để giải phẫu. Sau khi giải phẫu đã dùng da giả để đắp 
lên trên chân. Vì là giải phẫu xương cho nên tôi rất lo 
âu. Cả thân thể trước đó được chích thuốc mê. Lúc ấy  
Đức Địa Tạng đã hiện ra nơi bàn mổ giống như lần 
trước tôi đã thấy Đức Quan Âm hiện ra. 

Trước khi chích thuốc mê tôi đã nghĩ rằng: “Giao 
hết thân mạng cho Đức Phật và đồng thời mạng sống 
nầy cũng phó thác cho ông Bác Sĩ lúc giải phẫu”, 
đồng thời chính mình đã rơi vào trong trạng thái hôn 
mê. 

Khi tôi nghe tiếng của y tá bảo với mọi người 
rằng: “Bà Y đã được mổ xong rồi và bây giờ trở lại 
phòng đây”. Lúc ấy cũng chính là lúc ý thức của tôi 
đã trở lại. Khâu giải phẫu này tốn đến 6 tiếng đồng hồ, 
phải chuyền đến 8 bịch máu và sau một tháng thì xuất 
viện. Cho đến sau 20 ngày giải phẫu người bạn nằm 
cùng viện bảo rằng: “Làm sao mà hồi phục như vậy 
được để về nhà. Đây có lẽ là trường hợp đầu tiên của 
bệnh viện vậy. Ai cũng bảo đây là chuyện bất khả tư 
nghì. Khi xuất viện cả ông Phó Viện Trưởng và toàn 
thể nhân viên đều tiễn đưa tôi thật cảm động. Từ đó 
về sau tôi sống với cuộc sống bình thường, đã viết 
lách lại được, đồng thời tăng thêm 20 kílô, lên thành 
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được 50 kí. Đó là sự tạ ơn không ít để sống qua những 
ngày như thế. 

Ở nhà tôi thờ tượng gỗ của Đức Địa Tạng và 
Đức Quan Âm. Mỗi sáng dậy lúc 4 giờ và cho đến 5 
giờ thì tôi đã tụng được 100 biến Tâm Kinh. Cho đến 
ngày 29 tháng 7 năm Chiêu Hòa thứ 59 (1983) tôi đã 
đi tham bái Đức Địa Tạng lần thứ 9. Đa phần đều 
dùng Taxi. Thông thường từ phố Yanagi đến phố 
Fuchù phải mất đến 5 tiếng đồng hồ, tốn đến 35.000 
Yen như thế. Sau đó tôi đã nhận được nhiều ơn gia hộ 
của Ngài và tôi đã mách cho người khác, cả hằng trăm 
người đã được Ngài cứu giúp. Trong nầy có một vài 
câu chuyện như thế. 

Ở gần nhà tôi có một đứa con mà vào một ngày 
nọ tự nhiên không về lại với gia đình. Cha mẹ rất lo 
lắng, nên vào 12 giờ khuya đã lập Đức Địa Tạng lên 
để cầu nguyện cho con mình sớm trở lại nhà và cầu 
nguyện rằng: “Xin Ngài cứu cho cơn thập tử nầy”. 
Đến ngày thứ ba thì đứa con ấy trở lại nhà. Tôi cũng 
không để ý về sự thất lạc cậu ta, nhưng tôi nghĩ rằng 
người ta mất con chắc là khổ sở lắm và tôi cũng đã 
chẳng biết là chuyện nầy phải giải quyết ra sao. Cùng 
hãng làm với tôi cũng có người tài xế xe hơi lắm khổ 
sở, tôi đã khuyên ông ta nên cầu nguyện đến sự cứu 
giúp của Ngài Đại Sư và với cái lực của Ngài Địa 
Tạng mới có thể cứu nổi. Riêng tôi cũng đã đi tuần 
bái cả 88 nơi tất cả và mỗi một lần lễ tôi có 4 tiếng 
đồng hồ như thế, nhưng chung quanh bản thân mình 
toàn là những chuyện thật là bất khả tư nghì. Đến chỗ 
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lễ bái thứ 19 là Ngài Địa Tạng  Bồ Tát. Ở đó tôi đã 
hát một cách tự nhiên như sau:  

“Nơi phố của Đại Sư tiếng hát cao vời vợi”.  
 
Thay thế bàn chân của mình, Đại Sư đã trợ lực 

cho ngay cả ông Thầy trụ trì của Chùa ấy cũng đã 
ngạc nhiên và đã nói rằng: “Thân thể bà như vậy mà 
đi được đến đây sao! Thật là chuyện khó tin, nhưng 
Ngài đã đón tôi vào Chùa để nói chuyện. Khi đi tuần 
lễ xong thì chẳng bao lâu ở hãng, tôi đã gặp người lái 
xe ấy và biết rằng câu chuyện của ông ta cũng đã 
được giải quyết xong và không khí ở hãng ấy đã thay 
đổi rất nhiều.  

 
Ở tại phố Yanagi có ông S thọ đến 96 tuổi. Hai 

vợ chồng con của ông trong khi đi tham dự lễ đưa 
tang của người thân đã bất hạnh, thì ông S ở nhà lại 
mất tích. Khi tìm được thì ông ta bị té vào trong ruộng 
lúa. Lúc vớt lên liền kêu xe cứu cấp chở vào bệnh 
viện nội khoa, nhưng bị bể mạch máu nên máu ra quá 
nhiều. Cả hai vợ chồng con của ông đã tìm đến tôi để 
xin cầu cứu. Tôi liền ngồi lên ngay ngắn chẳng nói lời 
nào và một lòng chí tâm tụng 100 biến Tâm Kinh để 
cầu nguyện với Ngài Địa Tạng. Bác Sĩ đã dùng đến 48 
giờ đồng hồ để cứu sinh mạng của ông cụ, nhưng đã 
bảo cho người thân và gia đình rằng: Khó cứu thoát 
nổi, nên rất là lo lắng. Trong khi đó tôi tin rằng không 
có gì phải lo cả. Ông S bây giờ máu đã cầm lại mà 
cũng đã tưởng rằng máu không thể ngừng chảy được. 
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Ông ta bắt đầu ăn được cháo, nếu không thì vợ chồng 
con của ông ta vì trách nhiệm tự giao cho mình mà 
không xong, thì chỉ có chết. Thế nhưng chỉ một lần 
mà cứu được 3 mạng người. Câu chuyện nầy đã xảy 
ra trước đây đúng 20 ngày. 

 
Tôi đã được Ngài Địa Tạng  mách bảo cho để 

giúp họ. Quả là hạnh phúc vô cùng. Sự bất an trước 
đó, bây giờ hầu như không còn nữa. 

 
Con xin tạ ơn Ngài Địa Tạng  không có đầu. 

 
Kính nguyện 

Ngày 29 tháng 7 năm Chiêu Hòa 
thứ 59 (1983) 
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CÂU CHUYỆN SỐ 15 
 

BỊNH SUYỄN ĐÃ ĐƯỢC CHỮA KHỎI 
  

(Câu chuyện của bà S 80 tuổi, ở phố Hiroshima,  
khu An Nghệ) 

 
 

ào mùa Đông năm Chiêu Hòa thứ 56 (1980) 
tôi đã bị bịnh thấp khớp rất nặng nên phải 

nhập viện. Tôi đã nhận được nhiều cách trị liệu khác 
nhau, nhưng đêm nào cũng bị ho liên tục, tôi đã phiền 
những người ở cùng phòng, họ không ngủ được. 
Trong khi một lòng cầu nguyện Đức Địa Tạng không 
có đầu thì ngủ lúc nào cũng chẳng biết. Được 2 tuần 
sau như vậy thì xuất viện. 

 
Thật là cảm ơn Ngài vô kể. Do vậy tôi đã nguyện 

phải đi tham bái Ngài Địa Tạng.                  
 

Kính nguyện 
 
 
 

V 
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CÂU CHUYỆN SỐ 16 
 

CHỒNG TÔI ĐÃ VÃNG SANH  
MỘT CÁCH AN LẠC 

  
(Câu chuyện của bà A 63 tuổi, ở phố Cửu Kha,  

huyện Yamaguchi) 
 
 

rong khi chồng tôi hưu trí sau thời gian dài 
làm ở hãng N chế tạo ống đồng, chúng tôi 

đã sống trong vui buồn lẫn lộn. Đứa em gái bị bịnh 
Pakinson, đã trị liệu đủ cách mà phải bó tay, không 
còn phương pháp nào cả. Chồng tôi đã chẳng thốt lên 
được lời nào khi cô ta mất. Vì nghỉ hưu nên cũng 
buồn, do vậy mà ngày nào cũng uống rượu. Đến lần 
nhận tiền hưu lần thứ hai thì bị bịnh gan, nên phải 
nhập viện. Bác Sĩ cho biết là mạng sống chỉ còn vài 
ba tháng nữa mà thôi, nên gia đình ai cũng lo sợ. Hầu 
như mỗi ngày đều theo dõi bịnh tình. Bình thường của 
bịnh gan là mỗi ngày hay đau nhức, nhưng khi cầu 
nguyện Đức Địa Tạng không có đầu thì cơn đau được 
giảm, có thể nói chuyện tự nhiên như người bình 
thường. 

 

T
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Cả hai người đều đã mất và đồng thời tôi cũng đã 
đi tham bái Đức Địa Tạng ở gần nhà trong nhiều lần. 
Cả hai anh em đều không bị khổ sở gì và đã được 
vãng sanh về thế giới khác một cách an lạc. Đó là nhờ 
sự gia hộ của Ngài Địa Tạng, nên con chân thành tạ 
ơn Ngài. 

 
Kính nguyện 
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CÂU CHUYỆN SỐ 17 
 

CHÂN BỊ PHÙ THỦNG ĐƯỢC  
CHỮA KHỎI 

  
(Câu chuyện của bà T 65 tuổi, ở phố Thái Mao,  

huyện Yamaguchi) 
 

ào tháng 11 năm Chiêu Hòa thứ 56 (1980) 
tôi đã phải vào nằm ở bệnh viện. Căn cứ 

vào sự chẩn đoán của Bác Sĩ thì nguyên nhân của bịnh 
không rõ. Từ đầu gối của chân phải kéo xuống 
nhượng chân thật khó coi. Dầu cho kiểm tra dưới hình 
thức nào cũng chẳng rõ biết. Trong khi đó phía giữa 
vai trái kéo xuống tận cườm tay của tôi bị tím bầm, 
thật là một cơn đau sốc bất ngờ. Liền được bà Y cũng 
nhập viện nằm gần giường của tôi hướng dẫn cho và 
bảo rằng: Phải thành tâm cầu nguyện Đức Địa Tạng 
không có đầu đi, thật là chuyện nhiệm mầu, vết bầm 
trên tay đã mất đi và bắp chân bị phù thủng cũng nhỏ 
lại, đã chuyển qua bệnh viện khác. Thật là cảm kích 
hết sức. 

 
Kính nguyện. 

 

 V 
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CÂU CHUYỆN SỐ 18 
 

BỊNH TÌNH CỦA THÂN PHỤ  
ĐƯỢC HỒI PHỤC 

  
(Câu chuyện của ông S 46 tuổi ở phố  Yanagi,  

huyện Yamaguchi) 
 
 

ới tôi ngay cả cho đến trong hiện tại cũng 
ít có niềm tin vào tôn giáo, cho đến 

khoảng tháng 5 tháng 6 năm Chiêu Hòa thứ 59 (1983) 
đã cùng với bà Y đi tham bái Đức Địa Tạng không có 
đầu ấy đến lần thứ tư. Cho đến lúc ấy có thể nói đây là 
việc bất hạnh, cũng là chuyện bình thường. Vì lẽ sau 
khi chẩn đoán và biết rằng bịnh tình của cha mình khó 
được cứu khỏi, nên tôi rất sốc. Khi đi tham bái Ngài 
Địa Tạng tôi đã nhận được cái khăn tại văn phòng và 
mang đến một lòng cầu nguyện trước Đức Địa Tạng. 
Thế là tôi mang về lại nhà cái khăn ấy và sau một tuần 
lễ, cha tôi đã bình thường lại như xưa. Thật là cảm ơn 
Ngài vô lượng. Từ đó về sau tôi đã rõ biết rằng phải 
cần đi tham bái nhiều hơn nữa. Đồng thời việc làm 

V 
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lụng, buôn bán, sinh sống càng ngày càng bận rộn, 
nên tôi cũng rất lấy làm cảm kích biết ơn. 

 
Kính Nguyện 

Ngày 18 tháng 4 năm Chiêu Hòa 
thứ 63 (1987) 
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CÂU CHUYỆN SỐ 19 
 

MẠCH MÁU BỊ NGHẼN  
ĐƯỢC THÔNG 

 
 (Câu chuyện của bà cô M 37 tuổi, ở phố  Yanagi, 

huyện Yamaguchi) 
 
 

ôi được làm quen với Bà Y từ năm ngoái. 
Cả hai Mẹ con tôi đều đi đến nhà bà Y như 

là người bị tà ma nhập. Thông thường tôi được nghe 
Bà kể chuyện về Ngài Đại Sư và việc tôn thờ Đức Địa 
Tạng không có đầu, nhưng lúc nầy thì đứa con trai thứ 
của tôi chỉ trong một phút mà có đến 6 lần mạch máu 
ngưng đập. Trước đó 2, 3 ngày (vào ngày 23 tháng 5 
vừa qua) đã đi kiểm tra. Tôi đã nghe lời Bà Y và đã 
cầu nguyện chí thành nơi Đức Địa Tạng không có đầu 
ấy. Sau đó đứa con của tôi lên xuống cầu thang 46 lần 
mà chỉ có một lần mạch máu ngưng lại, nên không 
cần phải nhập viện. Thật là tạ ơn Ngài Địa Tạng vô 
cùng. Tôi đã một lòng kính lễ Ngài. 

 

T 



Quyển thứ mười bốn – Câu chuyện số 19 175

Mẹ tôi từ nhỏ đã bị bịnh vọp bẻ, khó đi lại. Bàn 
tay cũng khó khăn khi sử dụng, nhưng nhờ ơn Đức 
Địa Tạng lúc cầu nguyện mà Bà ta có thể đi lại dễ 
dàng. 

 
Kính nguyện 

Ngày 10 tháng 6 năm Chiêu Hòa 
thứ 60 (1984) 
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CÂU CHUYỆN SỐ 20 
 

BỊNH ĐAU LƯNG  
ĐƯỢC CHỮA KHỎI 

  
(Câu chuyện của bà S 71 tuổi, ở phố  Yanagi,  

huyện Yamaguchi) 
 

ôi là bà mẹ của 2 người con trai và 3 đứa 
con gái, đã khó nhọc nuôi dưỡng chúng, 

nhưng vẫn trong tình trạng sức khỏe tốt đẹp. Thế 
nhưng đột nhiên lại bị đau lưng. Tôi ngày trước được 
ông chồng lo cho mọi việc, ngay cả việc nấu nướng 
cũng không phải bận tâm, nhưng bây giờ ông đã qua 
đời rồi, nên tôi khổ tâm không ít. Tôi có quen bà Y từ 
thời còn chiến tranh và đã nghe bà nói về Đức Địa 
Tạng không có đầu kia, nên tôi đã một lòng cầu 
nguyện. Chỉ mấy tiếng đồng hồ sau là tôi có thể đi 
đứng bình thường trở lại. Thật là cảm kích vô cùng. 
Từ đó về sau bệnh đau lưng không còn nữa. 

 
Con xin chân thành tạ ơn Ngài. 
 

Ghi lại vào mùa Đông năm Chiêu Hòa 
thứ 57(1981)

T 
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CÂU CHUYỆN SỐ 21 
 

BỊNH THẤP KHỚP CỦA ĐỨA CON  
ĐƯỢC CHỮA KHỎI 

  
(Câu chuyện của Bà M 52 tuổi ở phố  Yanagi,  

huyện Yamaguchi) 
 

ông việc của tôi là đồng áng, lo việc nông 
trang và là người mẹ của 5 trai, 1 gái. Ngày 

nào cũng như ngày nấy luôn bận rộn. Có một dạo đứa 
con trai thứ bị bịnh thấp khớp, cánh tay dở không lên 
nổi, đã phải vào bịnh viện thần kinh. May cũng nhờ 
bà Y chỉ bảo cho, nên tôi đã một lòng cầu nguyện nơi 
Ngài Địa Tạng không có đầu kia, sau hơn 1, 2 tháng 
thì nó đã trở lại bình thường. Cho đến Lễ Vu Lan thì 
được xuất viện về nhà. Thật là một sự cảm kích vô 
song. Cả một thời gian gia đình nầy bị khó khăn 
chồng chất mà bây giờ đã sáng sủa trở lại rồi. Còn 
những đứa con khác cũng đã không làm phiền lòng 
thân thể người mẹ nầy nữa một cách không có lý do, 
để  được sống thọ lâu hơn, nên cá nhân tôi cũng thật 
là cảm kích. 

 
Kính nguyện

C
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CHUYỆN SỐ 22 
 

MIỆNG CỦA MẸ BỊ LỆCH 
  

(Câu chuyện của Bà N 60 tuổi ở phố Iwakuni,  
huyện Yamaguchi) 

 
 

ào mùa Thu năm Chiêu Hòa thứ 56 (1980) 
mẹ tôi tự nhiên bị đột quỵ, thân thể trở 

thành bán thân bất toại. Không có tiền hưu trí, nên chị 
em tôi phải thay phiên nhau để chăm sóc tại bệnh viện. 
Cái miệng của bà bị méo lệch đi, nên chúng tôi vẫn 
thường hay cầu nguyện lễ bái vào mỗi buổi sáng 
hướng đến nơi Đức Địa Tạng không có đầu kia một 
cách chân thành. Chúng tôi xướng lên rằng: “Nam mô 
Đại Sư Biến Chiếu Kim Cang” và ngay cả người cùng 
phòng cũng đồng cảm đến rơi nước mắt. Thật tình mà 
nói tôi cảm động vô cùng. Sau đó tôi ước rằng có một 
ngày sẽ đi tham bái Ngài. 
 

Kính nguyện 
 
 

V 
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CHUYỆN SỐ 23 
 

KHI ĐI BỘ LƯNG BỊ ĐAU NHỨC,  
NHƯNG ĐÃ ĐỠ HƠN NHIỀU 

  
(Câu chuyện của ông O ở phố Okayama) 

 
 

ôi bị bịnh đau lưng, không hề bước đi được 
thật là khốn khổ vô cùng. Thỉnh thoảng tôi 

vẫn thường hay đọc những ký sự về những việc linh 
ứng của Đức Địa Tạng không có đầu trên báo Sơn 
Dương và cũng đã được biết rằng: Nhiều người nhờ đi 
tham bái mà đã nhận được nhiều ơn gia hộ. 

Vào ngày 27 tháng giêng năm Chiêu Hòa thứ 62 
(1986) tôi đã nhờ người gần nhà hỏi thăm đường để đi 
tham bái Đức Địa Tạng. Sau đó tôi đã nhận được thư 
trả lời, trong đó có bản đồ gởi kèm với những lời 
hướng dẫn thật thân thiện. Giữa đốt xương sống thứ 3 
và thứ 4 bị lệch, nên khi lê bước đi, nó bị đau thốn vô 
cùng và sau đó phải nhập viện một tháng thì có thể đi 
bộ được, nên nhờ tấm bản đồ ấy mà tôi đã đi đến được 
phố Fuchù. 

Trong khi đi lần thứ 2 để lễ bái Ngài Đức Địa 
Tạng, lúc bước xuống tam cấp ở nhà gare Fukuyama. 

T
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Tôi cảm thấy như cơn đau lưng đã nhẹ hẳn đi. Như 
một phép lạ, tôi không còn dùng đến gậy nữa. Tôi 
cảm nhận được như đây là một điều thật bất khả tư 
nghì. Bởi vì tôi, đã không thể nghĩ rằng mau được 
chữa khỏi như thế. Do vậy tôi đã chẳng thốt nên được 
lời. Thật là đúng với những câu chuyện mà Ngài Đức 
Địa Tạng đã gia ơn. Từ đó về sau không bị tái phát 
nữa. Có một lần đến nhờ ông Bác Sĩ xem lại dùm, thì 
ông ta cũng ngạc nhiên. Do vậy tôi mỗi tháng đều đi 
tham bái Ngài trong suốt cả năm trường như vậy. Đức 
Địa Tạng thật là linh nghiệm. Nếu ai cầu nguyện đến 
Ngài thì Ngài sẽ gia bị cho những sự khổ não ấy sớm 
tiêu trừ. 

 
Kính nguyện 

Ghi lại vào ngày mùng 8 tháng 11 năm 
Bình Thành  nguyên niên (1988) 
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CHUYỆN SỐ 24 
 

BỊNH MỀM SỤN ĐƯỢC CHỮA KHỎI 
 

(Câu chuyện của ông H 71 tuổi, ở phố Fukuyama) 
 

 
hoảng năm Chiêu Hòa thứ 55 (1979) tôi đã 
mang chứng bịnh mềm sụn, thật là khổ sở 

vô cùng, đặc biệt ở bên trái nặng hơn, nên khi đi bước 
chân không thể nhấc lên nổi. Ngay cả một việc ngồi 
cũng không thể được. Do vậy mà thật là khó khăn 
trong mọi động tác. Khi ngồi cái chân phải duỗi thẳng 
ra. Với trạng thái này tôi đã phải sống liên tục trong 
ba năm trường như vậy. 

Khoảng năm Chiêu Hòa thứ 56 (1980) những 
câu chuyện về Đức Địa Tạng không có đầu kia đã lan 
truyền khắp nơi. Bên cạnh nhà tôi cũng đã có rất 
nhiều người đi tham bái. Tôi cũng được đi tham lễ 
Ngài trong ý nghĩa ấy. 

Khi đi tham bái Ngài Địa Tạng, tôi đã đi bộ 
hướng về nhà gare Fuchù và khi đi đến được nhà gare 
thì cái chân của tôi dường như đã được chữa trị khỏi. 
Tuy chỉ một lần đi tham lễ thôi mà tôi đã được sự gia 
hộ như vậy, nên thật là kinh hoàng, nên đã tỏ lòng 

K
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cảm ơn Ngài, không uổng phí công chờ đợi. Từ đó về 
sau bịnh không tái phát nữa. 

Để tạ ơn Ngài gia đình tôi đã muốn cúng vào đó 
một tượng bằng đá, nhưng cũng không biết rằng sau 
đó có ai cúng như thế nữa không và tôi đã suy nghĩ 
như vậy. Tuy rằng tôi muốn phụng nạp vào đây một 
tượng Địa Tạng bằng đá để trong vườn chùa, nhưng 
kết quả là không có chỗ. Do vậy thay vì mua tượng 
Ngài bằng đá để phụng nạp vào đây, thì tôi đã cúng 
tiền vào nơi này. Tôi đã nhờ người giúp việc ở đây lo 
cho điều ấy. 

Bởi vì tôi thích làm thơ Haiku và họa tranh nên 
đã tả rằng: Ngày xuân thật rạng rỡ, chỉ tướng trang 
nghiêm của Ngài Địa Tạng. 

 
Tôi đã viết câu thơ ấy vào bức họa và đã dâng 

vào đây và đã được treo nơi phòng khách của văn 
phòng chùa. Con xin tạ ơn Ngài. 

 
Kính nguyện 

Viết lại ngày 15 tháng 11 năm Bình Thành 
nguyên niên (1988) 
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CHUYỆN SỐ 25 
 

ĐỘNG MẠCH BỊ CỨNG  
ĐÃ ĐƯỢC LÀNH VÀ ĐẤT NƯỚC 

ĐƯỢC TRẢ LẠI 
 

(Câu chuyện của bà M 65 tuổi, ở phố Lạp Cương, 
huyện Okayama) 

 
“Án Ha Ha HaVĩ Sa Ma Lý Sa Bà Ha” 

 
 

ần đầu tiên tôi đã đi đến tham bái Đức Địa 
Tạng vào lúc đám giỗ lần thứ 13 của cha 

chồng tôi, nhân lúc trở lại nhà trên đường về. Đó là 
vào ngày mùng 5 tháng 11 năm Bình Thành nguyên 
niên (1988). 

Tiếp theo đó vào ngày 18 tháng 11 chúng tôi đã 
đi xe lửa và dắt theo nhiều người để cùng đi lễ và cầu 
nguyện mọi việc, sau đó trở lại nhà. 

Sau khi chồng tôi mất đi, thân thể của mình tự 
nhiên thấy mập lạ và vào tháng 11 năm nay cân lại đã 
thấy tăng lên 9 kilo. Có thể là quá mập chăng? Khi 
lồng ngực bị khó chịu, tôi đã đi đến Bác Sĩ để khám. 
Bác Sĩ chẩn đoán rằng động mạch đã bị cứng lại, nên 

L
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hơi thở khó và đã cho tôi uống thuốc. Lúc ấy tôi đã 
nghĩ đến các vị thần linh không gián đoạn. 

Nhớ đến ơn gia hộ của Ngài Đức Địa Tạng. Đôi 
khi cũng liên tưởng đến vị Bác Sĩ chỉnh hình thuộc y 
học Đông Phương ở làng Tân Trung, phố Lý Án, 
phường quận Tiển Khẩu tên là Sanmokaru và qua 
nhiều sự giới thiệu, tôi đã đến đây để chữa bệnh. Từ 
đó mỗi ngày đều đi đến khoa chỉnh hình. Vào một 
buổi sáng ngày 25 tháng 11 cả thân lẫn tâm tôi đã cảm 
nhận được rằng: “Có một vị không có đầu thật đẹp, 
không phải nam cũng chẳng phải nữ, nhưng khi sờ 
vào thân hình thì cảm nhận như cả nam lẫn nữ. Tuy là 
không có đầu nhưng có thể nghe được bằng tai, thấy 
bằng mắt và ngửi bằng mũi. Đây chính là thân của 
Ngài Đức Địa Tạng, có mùi hương phảng phất lâu dài 
và có ánh sáng chiếu dọi. Một mùi trầm hương lan tỏa 
khắp nơi. Mọi người cũng như tôi đều cảm nhận lan 
tỏa toàn thân. Dẫu cho khói ấy có nhiều, mùi hương 
ấy có lan tỏa, nhưng thật dễ chịu và ai cũng bị bao 
phủ cả toàn thân, nên tôi đã xướng lên 3 lần rằng: “Án 
Ha Ha HaVĩ Sa Ma Lý Sa Bà Ha”. Trong khi suy nghĩ 
cầu nguyện như vậy thì mùi trầm hương lại quyện lên, 
quấn lấy chung quanh chúng tôi và mọi người và lan 
tỏa ra mọi nơi … nước mắt tôi đã tuôn trào… 

Thưở ấy tự nhiên con mắt bên phải của tôi nước 
mắt cứ chảy hoài và ngay lúc ấy tôi đã gọi tên Ngài 
Địa Tạng nhiều lần với tiếng thật lớn trong cảm động, 
trong khi nước mắt chảy dài. 



Quyển thứ mười bốn – Câu chuyện số 25 185

Lại nghe “… phải nhanh lên chứ không kịp nữa. 
Ngôn ngữ không thể chuyên chở được. Ngôn ngữ khó 
thể chuyên chở nổi. Xe cộ, con cái… hãy mau mau trở 
về đi. Rồi toàn thân được bao bọc bởi một mùi hương 
mạnh hơn. Tuy mập hơn, nhưng sẽ có người cứu giúp 
(ý nói ông Bác Sĩ chỉnh hình). 

Chung quanh tay chân của tôi và ngay cả toàn 
thân mình, như là hiện thật. Bỗng nhiên nghe tiếng 
gọi: Hãy đến. Xem như người nào cũng hạnh phúc 
đứng đó với cái bụng thật lớn. Đồng thời cảnh sắc của 
4 mùa cũng như tâm trạng của con người đủ loại. Đức 
Quan Thế Âm Bồ Tát với lòng đại từ đại bi làm cho 
trong tâm tôi sáng rực lên và Ngài đã cứu cho người 
có tâm lượng hẹp hòi. Nên đã có nhiều người đến đó 
và họ cầu nguyện thật là đông. 

Hãy đến đây! Hãy đến đây! cả thân lẫn tâm tôi 
thật nhẹ nhàng. Ta đã thấy nét mặt cười của các ngươi 
và nghe được tiếng nói của các ngươi nên đến cứu, rất 
nhiều người, nhiều loại, những tên họ ấy cũng giống 
như ngôn ngữ khó thể nói hết được. Hãy dùng lời ngọt 
ngào! Hãy mở tâm ra! Hãy đừng chần chờ nữa… Hãy 
nhanh lên! Hãy cố gắng lên…”. 

Đó là câu chuyện vào lúc 4 giờ 15 phút sáng 
ngày 29 tháng 11 và lại một lần nữa vào lúc 6 giờ 40 
phút sáng ngày 30 tháng 11 tôi đã thấy: 

 “Hãy đến đây! Hãy mau đến đây! Hãy tay trong 
tay cùng dắt nhau trở về dẫn cả đứa con nầy kể cả đứa 
con kia. Hãy dắt tay nhau đi vào trục nầy! Mọi người 
hãy cùng dẫn nhau đến đây! Dẫu thế nào đi nữa, dầu 
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nhỏ dầu lớn cũng nên đến. Sẽ khỏi sự khốn khổ, mọi 
việc đều được cứu giúp. Dẫu cho trời có mưa, dẫu cho 
gió có thổi, tuyết có rơi và dẫu cho biển có cạn… thì 
cũng nên đến trong này! Hãy mau đến đây! Hãy mau 
đến đây! các con ạ! 

Sau đó người bạn đạo đã do duyên khởi mà thấy 
được giáo pháp và mang giáo pháp ấy trở về nhà và 
đã cung kính cả hai tay, khi nhận được tức nhiên vui 
mừng và tiếp tục truyền bá ra. Đứa nhỏ ấy cũng dễ 
thương đó. Từ sáng đến tối cử động cả thân hình nhừ 
như bột. Người khác thì chẳng vui chút nào. Còn 
người được cứu mà không được vui thì đang ở đâu? 
việc nầy nên nhẫn nại. Mỗi ngày hãy nên động tỉnh 
khi thân thể đứa nhỏ ấy lớn lên, giống như hạt châu. 
Nên cúng cho trái cam chăng? Hãy nên chờ đợi. Đây 
là những quả cam cúng cho Vua Chúa đó! Dĩ nhiên để 
chờ đón một người dâu và cho nên khi ấy phải nên tu 
tỉnh. Hãy truyền lại việc nầy cho rõ ràng. Hãy lột một 
quả cam để dâng cúng, tiếp đến hãy ăn ngay đi. Vậy 
thì hẹn lại lần tới. 

Đây là câu chuyện vào lúc 5 giờ 30 phút sáng 
ngày mùng một tháng 12 . 

“Bánh xe chánh pháp đã chuyển động (ý nói ông 
thần thuốc) và đã lễ bái. Tuy ta đã bảo hãy lột một trái 
cam dùm… rồi mọi người đã lột vỏ trái cam dùm. Xin 
đa tạ. Tôi đã trở thành người mẹ và cho nhiều đứa trẻ 
ăn  trái cam ấy. Mọi người vui vẻ … 

Một lần được gọi đến, hình như để cho thấy một 
chứng cứ nào đó. Lúc cho thấy chẳng rõ cái nầy là cái 
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gì. Cả 2, 3 lần đến để tìm hiểu. Hình như là con Hạc 
của Jokushima ở Abe. Cứ đi tìm, cứ đi tìm người mẹ. 
Cuối cùng rồi chẳng đi đâu phải không? khi nào bản 
tâm bị mê hoặc thì lúc ấy lại quay về…”. 

Vào lúc 11 giờ 20 phút tối ngày 30 tháng 12. 
“Hãy xem đây! không thấy sao! Ta bảo rằng: Lần nầy 
lên mua nhang để đem về”… cứ như thế có nhiều 
mệnh lệnh bí mật được truyền đến. 

Vào lúc 6 giờ 50 phút sáng ngày mùng 4 tháng 
12 “… mọi người có sắc mặt khác nhau, tâm tánh 
cũng khác nhau. Có Đức Địa Tạng đứng ở đó, rồi ngồi 
xuống một chặp. Rồi đứng lên ngồi xuống và giống 
như cả ngủ lẫn thức. Đôi khi cũng giống như kẻ đi du 
lịch. Còn tôi đã trở thành đá. Con sẽ cong như 5 bánh 
xe. Hình thù như chư Thiên nên rất trân quý và vui 
mừng trong ngày nầy, chạy chỗ này, nhảy đến chỗ kia 
trông giống như con thỏ. Con thỏ ấy chạy nhảy trên 
cánh đồng tuyết và trên tuyết ấy có 7 Đức Địa Tạng 
đang đi. Đêm nay khi màn đêm buông xuống sẽ trú lại 
nơi đâu… 

Có lẽ tôi phải chết. “Đây là chỗ nào thật là kỳ lạ! 
làm sao dẫn dùm tôi trở lại nhà” và đã mấy lần được 
mời rượu. 

Đức Địa Tạng bảo: “Hãy gìn giữ bản tâm thì tốt 
hơn và cho phép nghỉ ngơi”. 

Vào lúc 6 giờ 58 phút sáng ngày mùng 5 tháng 
12 “… mọi người đông đảo đang vào đây. Đây chính 
là nơi chia cắt giữa mẹ và con. Nhưng quyết liệt còn 
hơn dầu quyện lại nữa. Khung cảnh thật đáng nói. Rồi 
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niệm: Án Ha Ha HaVĩ Sa Ma Lý Sa Bà Ha. Liền đó 
thấy khung cảnh khác đi và lúc ấy có tiếng gọi. Dĩ 
nhiên là có tiếng đáp lại. Thôi! hãy nghỉ ngơi đi”. 

Đó là những việc tôi đã thấy và cảm nhận được. 
Thân thể tự nhiên thấy nhẹ hẳn đi. Sau đó tôi đã đem 
chiếc khăn nhận được nơi Đức Địa Tạng gởi đến cho 
ông Thầy thuốc chỉnh hình. Từ năm rồi trở đi, ông đã 
nói với mọi người rằng:  

 “Đây chính là chiếc khăn cứu tử vậy. Do chính 
Đức Địa Tạng không có đầu đã ban bố cho. Khi chính 
mình cầu nguyện thì nhiều việc linh ứng dễ thương lại 
đến. Ngay cả những người mạnh khỏe đi nữa nếu có 
cầu xin gì cũng lần lượt được gia hộ, vượt khỏi sự 
mong đợi. Hãy nghĩ về những người gần gũi và hãy 
cảm tạ ân ấy dẫu cho nhỏ đến bao nhiêu. Vì Ngài đã 
bảo hộ cho thân thể của mình. Lại nữa dẫu cho là một 
niềm vui nhỏ đi nữa nếu có, thì hãy nên một lần đi 
tham bái! Hãy nỗ lực một cách sâu xa để lễ bái và xin 
vui lòng nhớ đến việc nầy”.  

Đấy chính là những lời tạ ân. Lại nữa những 
người được nhờ ơn thì bịnh đã được lành. Họ đã phấn 
chấn và họ đã đến tạ lễ rất đông. Ngay cả tôi và cả 
những người quen biết lúc nào cũng dùng khăn ấy 
quấn quanh mình. Chính tôi đã nhờ lực gia bị của 
Ngài Đức Địa Tạng mà đã nhận được sự chữa trị của 
ông Bác Sĩ Đông Y. Bây giờ thì đã leo lên leo xuống 
nấc thang bằng đá có cả 75 cấp mà cảm thấy vẫn bình 
thường. Những người nhận được những cái khăn ấy, 
trong đó có cô của một người con gái thật xấu ác đã 
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nhận được cái khăn cầu nguyện nơi Đức Địa Tạng nầy 
và bà cô ấy cũng đã cảm kích. Bây giờ bà ta rất hoan 
hỷ cả hai cô cháu đều trở nên thân thiện. 

Lại nữa có nhiều việc khác như trong những 
người khổ não lại có một người được Đức Địa Tạng 
ủy thác cho ông Bác Sĩ Đông Y mà vẫn nhận được ân 
gia bị. Nên họ đã vui mừng khôn tả. Lúc ấy thì hai vai 
của tôi run rẩy và cần cổ cũng khó cử động, nên tôi đã 
sớm đến ông Bác Sĩ để bẻ lại cho ngay. Khi ấy như có 
Ngài Đức Địa Tạng đang gia hộ cho từng đối tượng 
một. Lúc xong, mọi người tập hợp lại với nhau để 
cùng đi lễ bái. Thật là một chuyện bất khả tư nghì, 
không thể có lời nói nào diễn tả hết được. 

Tôi kế tục việc kinh doanh buôn bán thép của 
cha mình để lại, đất đai và hãng xưởng cho người ta 
thuê. Vì cần đến đất, nên từ trước 11 năm nay tôi đã 
yêu cầu được trả lại, nhưng người thuê đất cứ nay nói 
này mai nói nọ vẫn chưa trả lại. Dẫu cho có làm bao 
nhiêu thủ tục như trả lại tiền nhượng đất, hai lệ phí 
giao dịch của 2 bên và làm thủ tục bồi hoàn, nhưng 
hoàn toàn vô hiệu, không có dấu hiệu nào thuận cả. Vì 
không có cách nào khác, nên tôi đã nhờ đến Luật Sư 
để giải quyết dùm. Vậy mà cũng không áp đảo được 
sự việc. Kể từ đó tôi chuyên tâm đi lễ bái Ngài Địa 
Tạng và đứng ngay nơi đám đất ấy tôi đã tụng chơn 
ngôn để cầu nguyện. 

Đột nhiên vào ngày 11 tháng 12 thì đối phương 
đã nhận được một lời chào hỏi thật là có ý nghĩa rằng: 
“Cho đến ngày 20 tháng giêng năm Bình Thành 
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nguyên niên (1988) sẽ trả đất lại. Cả 20 năm qua tôi 
đã tiếp nhận được những ân tình thật là nồng hậu. Với 
nghĩa cử ấy tôi không tự làm cho mình khổ tâm nữa”. 
Thật là câu chuyện khó tin, chẳng là thật đơn giản 
chút nào mà tôi đã dốc toàn thân cầu nguyện mỗi ngày 
trong cả một tháng và việc trả lại đất nầy thật sự ra là 
nhờ sự gia hộ của Ngài Địa Tạng  vậy. 

Tôi cũng đã chẳng phải trả lại tiền tốn kém làm 
thủ tục và việc tốn kém của tòa án trong 20 năm đó để 
giải quyết chuyện đất đai cũng không có việc gì khó 
khăn cả. Đây quả thật là nhờ ơn Đức Địa Tạng  và là 
một năng lực vĩ đại, tôi chỉ có thể cúi đầu mà thôi. 

Nhờ Đức Địa Tạng giúp đỡ cho tự thân mà 
những câu chuyện về nhiều giấc mơ của những năm 
trước cũng như việc tâm bịnh đã được sáng tỏ. Việc 
nầy thuộc về vấn đề tâm linh đã được hình thành nơi 
đầu óc nầy. Nếu được một chút ít sự trợ giúp, thì mỗi 
ngày tôi đều suy nghĩ về việc nầy. Việc nầy tôi đã trải 
qua  nơi tâm mình vào ngày 18 tháng 12 khi tôi đi 
tham bái. Đó là vào lúc 7 giờ rưỡi tối ngày hôm ấy, 
tấm khăn mà tôi đã nhận được từ nơi thờ Ngài Địa 
Tạng. Tôi đã đem về để trước bàn thờ của nhà mình 
và cầu nguyện 2 lần sáng tối mỗi ngày, thế nhưng vào 
đêm ấy khi tôi đảnh lễ thì hình ảnh Ngài trở nên ánh 
vàng chiếu sáng và thấy rõ lỗ tai bằng đá thật lớn, 
hướng về phía bên trái với dáng điệu oai nghi rõ ràng 
từng nét. Với tôn nhan ấy, Ngài đã khoác lên mình 
một chiếc y màu tím nhạt. Ngài đứng chắp 2 tay lại 
trong tư thế hùng lực. Trong hai tay ấy hình như có 
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mang viên ngọc gì đó. Ông Thầy thuốc Đông Y 
thường nói rằng Đức Địa Tạng có 2 người đứng bên 
phải là đàn ông, bên trái là đàn bà. Còn tôi thì thấy 
phía người nữ ấy có bồng một đứa bé. Từ ngang lưng 
có thắt một sợi dây dài nối kết hai người nam và nữ 
lại với nhau. Tôi thấy cả mẹ lẫn con đều đứng đó với 
dáng thật là thân thiện. Lại nữa tôi vẫn thấy cả hai 
người đều bận quần dài theo lối trang phục Âu châu 
và tôi đã đảnh lễ Ngài. 

Ông Thầy Đông Y cũng đã hơn một lần đi tham 
bái Đức Địa Tạng và đã thấy Ngài hiện ra, dần dần 
mọi người đều vui vẻ và nhờ tôi mang tiền đi cúng lễ. 

 
Thật đúng là tôi đã gặp được Ngài Đức Địa 

Tạng , đã đối diện với Ngài thật bất khả tư nghì như 
trong những giấc mộng của năm xưa. Tôi đã trân quý 
giữ gìn cái duyên hy hữu trong niềm cảm ân sâu xa ấy. 
Vừa trân quý giữ gìn và trong mỗi ngày tôi đều sống 
trong sự tỉnh thức để đón nhận. Từ đó Thầy trò đều 
gần gũi hơn và với những khó khăn đã được Ngài Địa 
Tạng giúp đỡ giải quyết cho tự thân và chính những 
ngày tháng ấy tôi đã tiễn đưa nó đi xa khỏi Lạp 
Cương trong khi chân thành cầu nguyện. Ngay cả 
những người đã được nhờ vả, tôi cũng đã làm cho họ 
vui lây và ai cũng mừng vui để đón một năm mới. Tôi 
đã viết quá dài chẳng mạch lạc gì. Xin quý vị thông 
cảm tha thứ cho; lại cũng mong rằng mọi người nên 
mau đến tham bái để nhận ơn gia hộ. Ngày đó chính 
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là một ngày trong cả ngàn mùa thu đang chờ đợi quý 
vị vậy. 

 
Án Ha Ha HaVĩ Sa Ma Lý Sa Bà Ha 
 
Xin dừng bút nơi đây 
 

Kính nguyện 
Ngày 22 tháng 12 năm Bành Thành 

nguyên niên (1988) 
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CHUYỆN SỐ 26 
 

BỊNH SUYỄN  
ĐÃ ĐƯỢC CHỮA KHỎI 

 
(Câu chuyện của bà O 71 tuổi, ở phố  Lạp Cương, 

huyện Okayama) 
 
 

ừ 5,6 năm trước trở lại đây tôi đã bị bịnh 
suyễn, khổ sở vô cùng, giống như là bị bịnh 

tà nhập, ho 2, 3 tiếng đồng hồ không ngừng nghỉ. 
Ở gần nhà có Bà M thường hay đi lễ bái Đức Địa 

Tạng, nên đã mang khăn về cho tôi một cái, tôi liền 
quấn khăn ấy lên thân mình. Đồng thời trước đó tôi 
cũng đã nhận được cái khăn từ ông Thầy chỉnh hình 
tên Sở Tân Trung thuộc phố Lý Áp, quận Tiển Khẩu. 
Dường như trên khăn ấy có năng lực của Ngài Địa 
Tạng và tôi đã thật là hạnh phúc cũng như cảm ơn đã 
nhận được như thế. Lần đầu tiên khi xem truyền hình 
tôi thấy vậy đã cười và khó khăn lắm mới nịt vào 
ngực. Tuy là khốn đốn, nhưng hôm nay việc ấy là 
chuyện bình thường, tôi đã nhận khăn ấy trong sự vui 

T
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vẻ và xin tạ ơn Ngài có những ngày thật cảm động 
như vậy. 

 
Con xin trả lễ Ngài bằng cả tấm lòng thành kính 

sâu dày rồi xướng lên: 
 

“Án Ha Ha HaVĩ Sa Ma Lý Sa Bà Ha” 
 

Kính nguyện 
Ngày 18 tháng 4 năm Chiêu Hòa 

thứ 63 (1987)   
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Quyển  
thứ mười lăm 

 
 

 
 

CÂU CHUYỆN SỐ 1 
 

VIỆC MẤT ÁNH SÁNG  
ĐƯỢC CỨU KHỎI 

 
(Câu chuyện của ông S 68 tuổi, ở phố Fukuyama, 

Huyện Hiroshima) 
 
 

ôi được sanh ra tại làng Điền Khiếu, phố 
Fukuyama, huyện Hiroshima. Từ nhỏ tôi đã 

mê hội họa, nên đã ghi tên vào trường phái hội họa 
Nhựt Bản, phái Tứ Điều của Môn Điền Binh Ngũ 
Lang. Sau 12 năm tôi đã lên Osaka và đã nhập vào 
ngành Nhựt Bản Nam Họa, nằm dưới môn phái của 
Trực Nguyên Ngọc Thanh và tôi đã nhận được sự 

T
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huấn luyện. Trải qua bao sự khó nhọc, tôi đã trở thành 
họa sĩ độc lập của Nam Lập và đã trở về lại cố hương 
ở phố Fukuyama, đã cho triển lãm nhiều họa phẩm và 
tôi cũng đã là một giáo sư dạy về họa thủy mặc, nên 
rất bận rộn với những ngày tháng đã trôi qua. Thỉnh 
thoảng tôi đã đi đến Chùkoku để du lịch và tìm thêm 
tài liệu. Trước khi bịnh tôi đã vẽ đến 2, 3 giờ sáng và 
vì khổ lao chăng? Đột nhiên con mắt như mờ đi. 
Trước mắt mình như những ánh sao chập chờn khi ẩn 
khi hiện. Có lúc bị sốt đã 2, 3 lần đi chẩn đoán ở Bác 
Sĩ mắt và bảo rằng: “Ánh sáng bị mất, nên phải giải 
phẫu”. Tôi đâm ra lo lắng. 

Trong khi con mắt chẳng còn bình thường mà 
việc họa tranh tôi vẫn tiếp tục trong khi bận rộn ấy. 
Khi tối đến, con mắt không còn muốn mở lên nổi. 
Vào lúc 3 giờ sáng ngày mùng 6 tháng 4 năm Chiêu 
Hòa thứ 57 (1981) tự nhiên có thấy sấm sét và từ trên 
không trung như có tiếng nổ lớn và có lúc lại sáng lóe 
lên. Ngay trên tầm mắt của mình nơi bầu trời tuy tôi 
không thấy chân, nhưng có một vị mặc áo trắng hiện 
ra như Đức Địa Tạng nói rằng: 

 “Con mắt của ngươi cần phải bảo trọng như thân 
mệnh, ta sẽ chữa mắt cho ngươi và hãy mau đến 
Fuchù. Đổi lại, nên họa một Đức Địa Tạng không có 
đầu theo lối Nam Họa để nơi thờ ấy”. 

Tôi đã nghe rõ tiếng nói như thế hòa với tiếng 
gió lộng trong đêm và hình ảnh ấy đã biến mất. Vì tôi 
chưa bao giờ thấy Đức Địa Tạng không có đầu tại 
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Fuchù và mặc dầu tuy chưa thấy nhưng đã hiện ra cho 
tôi thấy, chẳng là việc bất khả tư nghì sao? 

Tôi còn nghe rõ bên tai còn sót lại rằng: “Hãy 
sửa con mắt lại và tấm thảm đỏ ấy hãy treo phía sau 
Đức Địa Tạng. Vì bị hỏa hoạn, nên phía sau lưng của 
Ngài nóng lắm”. 

Vợ tôi đã điện thoại cho đứa con gái đi lấy chồng 
ở Fuchù thì được rõ biết nơi thờ Ngài Địa Tạng ở phía 
sau Ngài người ta có cúng vào đó rất nhiều hình con 
Hạc giấy bị bốc cháy và việc ấy mới xảy ra đây. Do 
vậy mà Ngài Địa Tạng đã bảo rằng: Hãy đem tấm 
thảm đỏ thay thế vào đó cũng phải và chính đêm ấy 
nhờ tiếng sấm chớp, tỏa ra ánh sáng nhiều lần đã làm 
cho con mắt của tôi như không có gì đã xảy ra cả. 

 Ngay cả tôi cũng thất kinh, thân thể cũng không 
quan tâm cả đêm ấy, trí óc tôi như nổi trôi và đã họa 
được hình dạng của Ngài Địa Tạng. Bề ngang 2 tấc, 
bề cao 4 tấc, họa trên vải và họa theo lối nhà Đường 
bằng cách mô phỏng, đặt trên một tấm thảm đỏ và ở 
chính giữa tôi đã vẽ bức tranh của Đức Địa Tạng 
không có đầu. Tôi lấy bức tranh ấy để tham khảo. Khi 
thăm phố Fuchù, tìm đến nơi  Địa Tạng đường, quả 
thật là phía sau tượng Địa Tạng có để tấm bảng dựng 
vào vách, mà nếu nhìn kỹ sẽ thấy bị treo lâu năm tại 
đó, nên tấm kính cũng bị khuất mất. 

Bây giờ tấm tranh nầy được treo nơi tầng hai của 
hội quán, con mắt của tôi trước đó như mất ánh sáng 
mà nhờ đêm ấy đã được chữa khỏi nên tôi thấy còn rõ 
hơn trước kia nữa, giống như trở lại thời trai trẻ. Tôi 
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như người đã sống lại và thể nghiệm qua 8 chữ: “Sự 
linh nghiệm đã được cứu giúp chăng”. Khi mắt không 
còn tỏ, toàn thân tôi đã sống một cách mãnh liệt để 
tiếp tục con đường hội họa của mình. 

Tôi đã đến tham bái Địa Tạng đường và biết rằng 
vào đêm ngày mùng 5 tháng 4 nơi an trí tôn tượng 
Ngài Địa Tạng ở ngay sau đó tòa nhà bị thiêu hủy và 
quang cảnh ấy cũng vừa với bức hình Địa Tạng nằm 
trong lửa được bay cao lên và sau đó đã được khuyên 
bảo nên thay vào đó bằng bức thảm đỏ, họa theo lối 
thủy mặc đời Đường. Với duyên lạ ấy, tôi đã kinh 
hoàng. Chỉ một đêm linh nghiệm tôi đã cảm nhận và 
tôn kính. 

Vào tháng 6 năm Chiêu Hòa thứ 58 (1982) ở nơi 
hội trường triển lãm hội họa phố Phản Xuất, tự nhiên 
tôi thấy bút mực chẳng cầm nổi và dẫu có cầm được, 
cũng cảm thấy như bị rơi xuống, nên liền được vào 
bệnh viện ở phố Tân Thị để nhập viện. Vì bị động não, 
mà đây cũng chẳng phải là việc lớn, nên 2 tuần sau đã 
xuất viện. Lúc ấy tôi cũng đã nghĩ đến việc tôn thờ 
Đức Địa Tạng. 

Trong hiện tại tôi làm giảng sư tại trung tâm văn 
hóa và giảng sư Đại Học của những người già, lo chỉ 
vẽ cho học trò. Mỗi ngày đều cảm thấy ấm áp hơn và 
hầu như không có giờ rảnh. Thế nhưng thân nầy đã 
nhận được nhiều sự lợi ích. Đây chính là nhờ sự gia 
ân của Ngài Địa Tạng nên tôi phải cảm ơn Ngài. 
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Nếu mọi người khổ não mà cầu nguyện như tôi 
thì Đức Địa Tạng với lòng từ bi quảng đại sẽ dang tay 
ra cứu vớt mọi người. 

 
Án Ha Ha HaVĩ Sa Ma Lý Sa Bà Ha 

 
Kính nguyện 

Ngày 17 tháng Giêng năm Bình Thành 
thứ 4 (1991) 

 
 

 Ghi chú của Ban Biên Tập 
 
Ngày mùng 5 tháng 4 năm Chiêu Hòa thứ 57 

(1981) 5 giờ chiều ở phía sau lưng thờ Đức Địa Tạng 
có một nhà kho nhỏ chứa cả ngàn cánh Hạc làm bằng 
giấy đã được cúng vào đây đã bị cháy sạch và cũng đã 
cháy lan qua đến nửa phần thờ Ngài Đại Thánh Bất 
Động Minh Vương. Qua sự mục kích của những 
người đang đi lễ lúc ấy thì thấy có đứa học sinh Tiểu 
Học năm thứ nhất cầm đèn sáp đang cháy và đem vào 
đốt, nên cả ngàn cánh Hạc đã bốc cháy. Tấm bảng để 
phía sau lưng Ngài Địa Tạng cũng bị nám cháy được 
chữa khỏi và sau đó dùng nơi Bất Động Đường để 
thay thế chỗ lễ bái và vào ngày 6 tháng 6 thì làm lại 
chỗ mới. Còn kho chứa cả ngàn cánh Hạc ấy được bao 
lại bằng kiếng chung quanh tường và từ đó về sau 
không ai được vào ra dễ dàng nơi ấy nữa. 
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CÂU CHUYỆN SỐ 2 
 
 

XUẤT HUYẾT NÃO ĐƯỢC 
 CHỮA KHỎI 

(Câu chuyện của ông Y 62 tuổi ở phố Xuy Điền,  
Phủ Osaka) 

 
 

ào tháng Giêng năm Chiêu Hòa thứ 56 
(1980) sau khi làm việc tại tòa thị chính 

Phú Trung, phủ Osaka xong xuôi đâu đó, trên đường 
về lại nhà thì tự nhiên thấy khó chịu và bị lảo đảo trên 
đường. Ý thức không còn bình thường nữa, nên đã 
chạy lạng chạng qua lại trên đường đi. Cũng may là 
được những người đi bộ gần đó thông báo cho cảnh 
sát và xe cứu cấp đến chở vào bệnh viện. Cứ như thế 
nằm tại bệnh viện suốt cả 8 tháng trời. Sau khi vào 
nằm bệnh viện thì ông M xuất thân ở phố Fuchù có kể 
cho nghe về việc xuất hiện của Đức Địa Tạng  không 
có đầu và được nhiều người đến đó tham bái, đồng 
thời ông ta cũng nói cho nghe những mẩu chuyện linh 
nghiệm về Ngài. 

Khi nghe những mẫu chuyện như thế, có 4, 5 
người bạn đồng liêu đang làm tại sở hành chánh tỉnh 

V 
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với tôi đã đi đến đó để tham bái. Khi ấy họ đã mang 
những chiếc khăn nhận được từ đó về cho tôi. Với cái 
khăn có hình Đức Địa Tạng nầy mỗi ngày tôi đều 
quấn lên đầu và quấn chung quanh mình khi ngủ. Sau 
khi phát bịnh độ 3 tháng thì con mắt từ từ đã thay đổi 
tốt hơn khi nhìn bịnh tình của mình từ đó tôi bắt đầu 
lội bộ. Về sau sự hồi phục lại nhanh hơn và vào ngày 
mùng 8 tháng 8 năm Chiêu  Hòa thứ 56 (1980) thì 
xuất viện. Sau khi về nhà, tôi đã đi đến Fuchù để tham 
lễ Đức Địa Tạng không có đầu và tự thuật về việc nầy. 
Việc nầy vẫn như thế và hằng năm tôi quyết định 
không thiếu việc đi tham lễ nầy. Sau 2 năm rưỡi thì đi 
làm trở lại. Đồng thời cũng làm tại sở hành chánh 2 
năm rưỡi nữa thì về hưu. Cơ thể vẫn bình thường, nên 
khi con gái, con dâu lúc sinh sản cũng đi đến thăm. 
Đứa nào sinh con cũng vuông tròn. Sau đó tổng cộng 
7 người cùng đi tham lễ Ngài. 

 
Việc Ngài Đức Địa Tạng không có đầu nói 

không hết được và tôi cũng đã tạ ơn những người bạn 
làm việc chung với mình đã thay thế tôi đến đây tham 
lễ. 

 
Con xin chân thành tạ ơn Ngài Đức Địa Tạng  

không có đầu. 
 

Ngày 15 tháng 12 năm Bành Thành 
nguyên niên (1989) 
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CÂU CHUYỆN SỐ 3 
 

CHỮA TRỊ TIM BỊ NHỎ LẠI 
 

(Câu chuyện của ông T 85 tuổi, ở phố Điển Thân) 
 
 

ôi thành lập công ty Sakusen và chuyên 
kinh doanh về những trái banh bằng gỗ 

(boling). 
Có một ngày vào năm Chiêu Hòa thứ 56 (1980) 

đột nhiên tôi thấy khó chịu vô cùng và mê man trên 
giường bịnh. Sống trong bịnh tình ấy đến ngày 29 
tháng 8 năm Chiêu Hòa thứ 56 (1980) thì xem được 
chương trình truyền hình NHK chiếu về Đức Địa 
Tạng không có đầu nầy trên toàn quốc. Thấy có rất 
nhiều người đi tham lễ và tôi cũng được biết rằng 
nhiều người đã nhận được ân gia hộ của Ngài. Liền 
vào sáng ngày hôm sau tôi đã đi đến phố Fuchù để 
tham bái Ngài khi leo lên dốc đến nơi thờ Ngài nhờ 3 
đứa con cùng đi tiếp sức, chứ không thì mệt lừ người. 
Khi ở trước Địa Tạng đường, tôi đã nhất tâm cầu 
nguyện Ngài nên cảm thấy đỡ đi một ít. Cơn bịnh 
dường như cũng lắng đọng lại. Tôi thật là cảm động vì 
chẳng nghĩ rằng sự gia ơn nầy từ Ngài, tôi đã nhanh 
chóng nhận được vậy thật là linh nghiệm. Chúng tôi 

T 
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ghé qua tiệm ăn dọc đường đi lễ bái để ăn trưa. Món 
ăn quá ngon, tôi đã dùng như chưa hề có bịnh. Con 
cháu ngồi bên cạnh, chúng nó cũng lấy làm lạ. 

Sau khi về lại phố Điểu Thân tôi đã đem câu 
chuyện được gia hộ này kể lại cho hãng xe Bus Nhựt 
Quang (Nikko) nghe và tôi cũng đã nhiệt tâm giải 
thích cho họ hiểu biết về linh lực nhiệm mầu của Đức 
Địa Tạng không có đầu nầy. Hãng xe Bus cũng động 
tâm qua câu chuyện của tôi kể, nên sau 10 ngày đã 
chiêu mộ người đi tham bái và có một chiếc xe Bus đã 
chở người đi Fuchù để tham lễ. Sau nửa năm thì số 
người ghi tên đông hơn vì có lúc đã phải đi đến 3 xe 
Bus. 

Hãng xe Bus Hinomarui thấy đồng nghiệp của 
mình làm được như vậy, nên đã gọi tôi đến để hỏi cho 
rõ biết hết sự tình. Hãng này cũng có ý định tổ chức 
chuyên chở người bằng xe Bus đến đó. Họ đã đi đến 
phố Mễ Tử để chiêu mộ nhiều người đi tham bái Đức 
Địa Tạng tại Fuchù. Lần đầu tiên hãng xe Bus 
Hinomarui chuyên chở đến 2 xe Bus. Tôi cũng đã lên 
xe Bus nầy và tôi đã giải thích cho họ nghe về những 
sự linh nghiệm của Đức Địa Tạng không có đầu kia. 
Khi NHK chiếu hình Đức Địa Tạng không có đầu 
cũng đã giới thiệu Chùa Thanh Mục Tự tại Fuchù, nên 
chúng tôi cũng đã đến đó để tham bái.  

Sau đó tôi đã hướng dẫn cho rất nhiều người để 
đi tham bái Đức Địa Tạng không có đầu ở Fuchù. Vào 
năm tôi 58 tuổi tôi đã quy y với Ngài Liễu Giác Đại 
Sư thuộc Tào Động Tông ở phố Xưng Nhựt Tỉnh; 
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nằm về phía Bắc của Nagoya. Vì ở phố Phú Trung 
không đủ nước giếng cung cấp cho hãng làm sữa nữa, 
nên tôi đã yêu cầu Ngài Liễu Giác Đại Sư giúp cho 
khai phá nơi linh hiển và cuối cùng tôi đã được toại ý 
là đào cách chỗ hãng boling ấy 13 mét thì có quá 
nhiều nước phun lên và từ đó những tín đồ ở vùng nầy 
đã bầu tôi lên làm Hội trưởng của phố Điểu Thân nầy. 
Kể từ đó tôi cũng đã hướng dẫn cho nhiều tín đồ ở 
đây đi tham bái Ngài Đức Địa Tạng. Tiện thể tôi cũng 
đã giới thiệu cho ông K ở thôn Cương Đinh, huyện 
Binh Khố (hãy xem thêm những chuyện linh ứng về 
Đức Địa Tạng quyển thứ 14) về Đức Địa Tạng không 
có đầu nầy. Sau đó ông K đi tham bái Ngài Địa Tạng 
và đã nhận được sự gia hộ của Ngài, nên trong quyển 
trước có viết lại một cách rõ ràng rồi. Từ thôn Cương 
Đinh mỗi năm có ít nhất là 2 đến 3 chiếc xe Bus đi cả 
đoàn thể đến Fuchù để tham bái. Việc nầy cũng đã 
được tường thuật trong những chuyện linh ứng bên 
trên. 

Ba năm trước đây tôi cũng bị bịnh tim nhỏ lại. 
Nên đã nhập viện cả 2 tháng. Tưởng rằng Bác Sĩ bảo 
không có gì phải lo lắng nhưng riêng tôi nghĩ rằng có 
chết cũng không sao, tôi phải đi tham bái Ngài Địa 
Tạng. Khi khởi đi ý tưởng ấy và bước lên xe tôi rõ 
biết chuyện đáng chết nầy và người bạn tên Y đáng 
chết nầy cũng rất quan tâm lo lắng về việc nầy của tôi. 
Sau khi tham bái Đức Địa Tạng, trên đường về tôi lại 
mạnh khỏe hơn. Khi đến phố Fuchù lại ngủ vùi trong 
xe hơi, nhưng khi đi về lại nhà thật tỉnh táo. Hầu như 



Quyển thứ mười lăm – Câu chuyện số 3 205

thân thể chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Đây chính là sự 
gia hộ của Đức Địa Tạng vậy. Ngài đã cứu quá nhiều 
người và thật là cảm động để tạ ơn Ngài, nhưng muốn 
được lợi ích hơn, phải nên truyền bá rộng rãi về tha 
lực cứu độ của Ngài Đức Địa Tạng không có đầu nầy 
đến với mọi người đang khổ não để được cứu độ. 

 
Án Ha Ha HaVĩ Sa Ma Lý Sa Bà Ha 

 
Viết ngày 16 tháng 12 năm Bành Thành 

thứ 2 (1989) 
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CÂU CHUYỆN SỐ 4 
 

BỊNH TIỂU ĐƯỜNG  
ĐƯỢC GIẢM BỚT, ĐAU BAO TỬ 

ĐƯỢC CHỮA TRỊ 
 

(Câu chuyện của ông S 46 tuổi,  
ở phố Fukuyama, huyện Hiroshima) 

 
 

ôi làm nghề tài xế lái Taxi vào tháng 10 
năm Chiêu Hòa thứ 53 (1977) bị bịnh đau 

tụy tạng và trước khi nhập viện đã nhận được ơn gia 
bị của Ngài Địa Tạng không có đầu. Việc được lành 
mạnh hoàn toàn (vào tháng giêng năm Chiêu Hòa thứ 
54 (1978) và nói về những chuyện linh nghiệm nầy đã 
được đăng tải trên quyển thứ 9 về những mẩu chuyện 
linh thiêng về Ngài Địa Tạng. Từ đó về sau mỗi lần 
gặp khó khăn gì đó, tôi đều cầu nguyện Đức Địa Tạng 
và liền được cứu giúp. Với những việc như thế thật 
không ít ỏi. Khi người bị bịnh nhờ người khác thay 
thế để đi tham bái, cầu nguyện mà được chữa lành 
cũng không phải là ít. Trong đó có 1, 2 thí dụ sẽ được 
giới thiệu sau đây. Đây chính là nhờ linh lực mạnh mẽ 

T 
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của Ngài Địa Tạng không có đầu kia và điều ấy cũng 
thật là dễ hiểu. 

 
Câu chuyện số một:  
Bịnh tiểu đường đến thời kỳ cuối đã được chữa 

lành. 
Có một bà chủ hãng sống tại Sơn Thủ Đinh, phố 

Fukuyama bị bịnh tiểu đường rất là khổ sở, đã nằm 
bịnh viện F trong thời gian dài, nhưng bịnh trạng ngày 
càng tệ hơn, máu mủ chảy ra không ngớt, lỗ mũi sưng 
lên và bên dưới máu bắt đầu ra không khác gì bệnh 
của đàn bà,…bảng đo máu của người có thân thể bình 
thường là 3.700 đến 3.800. Còn bà ta giảm xuống chỉ 
còn 400 đến 500, huyết quản cũng đã bị cắt đứt. Đây 
là lý do mà Bác sĩ cho rằng sự chết không còn xa xôi 
mấy nữa. Trong nhà cũng nghĩ rằng bà phải chờ chết, 
nên mọi người tập trung lại để bàn chuyện tang lễ. Bà 
chủ có quen biết với một người và người nầy đã nghe 
tôi nói về những việc linh ứng của Ngài Địa Tạng và 
người quen của bà chủ đã nói chuyện nầy cho những 
người thân trong gia đình nghe. Chị em của người 
bịnh đã nhờ tôi thay thế bịnh nhân đi tham lễ dùm. 
Người ta ghi tên và chỗ ở của người bịnh cũng như 
tên loại bịnh trên một tờ giấy và tôi đã mang đến nơi 
để tham bái Ngài Địa Tạng.  

Vào lúc 2 giờ khuya của tháng 2 năm Chiêu Hòa 
thứ 63 (1987) tôi đến tiệm Karaoke của ông N phố 
Ngự Hạnh thuộc Fukuyama, vì tiệm còn mở cửa và 
mọi người đã lục tục ra về. Bên cạnh cũng như phía 
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sau tôi chẳng còn ai. Đó là một đêm khuya thật khí thế. 
Mùa đông lạnh đã lắng sâu vào trong đêm, tôi đã lấy 
tờ giấy ấy ra đọc lên trước Ngài Địa Tạng khoảng 20 
phút như thế, tôi đã nhất tâm tụng Bát Nhã Tâm Kinh 
và nhất tâm cầu nguyện cho bịnh nhân mau lành bịnh. 
Tôi đã đi tham bái vào lúc sáng sớm 2 giờ khuya liên 
tục trong 3 ngày như vậy.  

Tôi đã nhận được sự gia hộ của Ngài Địa Tạng là 
lúc chẳng biết tại sao bị quẹo cần cổ, ngước nhìn lên 
không được, đau đớn khổ sở và khi bị bịnh đau về tụy 
tạng cũng vậy; đó là từ chỗ Ngài Địa Tạng đi về lại 
phố Ngự Điều độ 3 cây số thì liên tục bị ngạt thở và 
tôi đã kêu cứu với Ngài Địa Tạng về sự ngạt thở nầy. 
Trong khi kêu cứu cầu nguyện như vậy tôi cảm thấy 
đỡ hơn nhiều khi mở miệng lớn ra để thở và chính 
mình cũng không để ý gì cả. Cùng đi lễ với tôi có bà 
vợ cũng cảm thấy thân thể của mình bị chấn động 
dường như là bịnh tình đã thay đổi bịnh nhân vậy. Sau 
nầy được giải thích rằng: Đây chính là sự thay thế 
bịnh tình một cách ưu việt từ Ngài Địa Tạng . 

Điều đáng nói là lần đầu tiên và lần thứ 4 tôi đều 
tham bái Địa Tạng đường thì được chị em của bà chủ 
bị bịnh điện thoại cho biết rằng: Bảng máu hạ xuống 
từ 400 đến 500 và vào lần thứ 4 vừa qua đã lên được 
3.000. Đó là điều mà chính tôi cũng không thể tin 
được. Dĩ nhiên là Bác Sĩ cũng hết sức ngạc nhiên và 
máu ra ở mũi cũng dừng lại. Ăn uống trở lại bình 
thường. Con mắt đã hồi phục và một tuần sau thì xuất 
viện. Trải qua 2 năm rưỡi không thấy bóng dáng bà 
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chủ đâu mà bây giờ đang thấy bà bước đi từng bước 
một; đây là một kỳ tích thật lạ lùng. Chúng ta chỉ biết 
tán thán năng lực vĩ đại của Ngài Địa Tạng, chứ chẳng 
còn cách nào khác cả. 

 
Câu chuyện thứ 2:  
Bệnh đau tủy được chữa khỏi. 
Ở phố Dịch Gia Đinh thuộc Fukuyama có một 

người đàn ông 36 tuổi bị đau tủy xương sống thật là 
khổ sở vô cùng. Từ ngày 22 tháng 11 năm Chiêu Hòa 
thứ 62 (1986) vì tôi đã khai trương phòng trà có hát 
Karaoke nên có nhiều người đến quán của tôi để vui 
chơi. Trong bóng tối ấy có một người đàn bà đang lo 
lắng khổ sở và tôi đã tìm đến để hỏi thăm, thì được 
biết chồng của cô ta bị đau tủy, nên khổ sở vô cùng và 
đang nằm ở bịnh viện T. Khi nghe về bịnh trạng, 
chồng bà ta 2 chân như đứng không nổi nữa. Ở tiệm 
của tôi có thờ ông Thần Lúa và Ngài Địa Tạng không 
có đầu, nên tôi đã bảo rằng: “Tôi cũng sẽ cầu nguyện 
về bịnh trạng của chồng bà cho mau khỏi, nên bà cũng 
phải cố gắng cầu nguyện và từ đó sẽ biết nguyên nhân 
của bịnh là gì?” thì được Thần Lúa cho biết rằng:  

“Cốt người mất bị phân tán. Trước tiên hãy lo 
việc thờ tự. Cốt của ông cha của chồng bà bị chia ra. 
Do vậy, phải đem cốt về chung một chỗ”. Ông cha 
của chồng bà đang sầu lo khóc than. Vì lẽ sự cúng 
dường cho tổ tiên chưa đủ lễ còn cốt của cha chồng bà 
một phần để tại núi Fukuchi và một phần để ở Kyoto. 
Ở nhà mới thì thờ tự chưa đầy đủ. 
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Còn tôi thì trước tiên ở nhà tự lật kinh Địa Tạng 
ra để tụng và cuối cùng đi đến nơi Đức Địa Tạng 
không có đầu để cầu nguyện cho bệnh kia chóng lành. 
Vào lúc 2 giờ khuya tháng 8 năm Bành Thành thứ 2 
(1989) đây là ngày thứ 3 liên tục như thế, khi cầu đảo 
tự nhiên ngực của tôi bị đau nhói. Đây chính là điều 
mà Ngài Địa Tạng đã báo tin cho biết về việc cầu 
nguyện lễ bái vào lần thứ 2 tại  Địa Tạng đường. Khi 
tôi cầu nguyện lễ bái thì chính bịnh nhân liền phát sốt 
và bịnh ấy ra khỏi từ chân. Bà vợ lấy khăn lau có hình 
Đức Địa Tạng nịt vào nơi chân của người chồng thì 
bịnh kia đã tan biến. Sau một tuần lại bước đi được, 
đa phần nghĩ rằng nếu không giải phẫu thì không thể 
chữa trị được, những người biết chuyện thì không cần 
giải phẫu nữa cũng lành. Đến tháng 10 thì xuất viện 
và hiện tại rất mạnh khỏe. Bệnh này cho đến khi lành 
chỉ mất có một tháng, kể từ khi bắt đầu cầu nguyện. 

 
Câu chuyện thứ 3:  
Bệnh đau bao tử của vợ tôi được chữa khỏi.  
Vợ tôi có bao tử rất tồi, có một lỗ nhỏ bằng ngón 

tay nơi dạ dày. Bác Sĩ đã cho uống thuốc cả 2 tháng 
nay và sau đó cho biết là sẽ giải phẫu. 

Tôi thì lúc nào cũng vậy, luôn luôn tham bái Đức 
Địa Tạng vào lúc 2 giờ khuya, liên tục trong 3 ngày 
như thế. Tôi đã cầu nguyện cho vợ mình bệnh đau bao 
tử được mau lành. Đến đêm ngày thứ 3 lúc lễ bái cùng 
vợ tôi, bệnh đau của bà vẫn tiếp tục nhưng giống như 
giỡn chơi là cơn đau đã dừng hẳn. Từ đó trở đi vợ tôi 



Quyển thứ mười lăm – Câu chuyện số 4 211

không còn uống thuốc nữa. Tôi nghĩ rằng Đức Địa 
Tạng đã cứu giúp người thân cũng giống như bao 
nhiêu người khác, còn vợ tôi thì bán tín bán nghi, 
nhưng kể từ khi được gia hộ hết bịnh thì bà ta hoàn 
toàn tin tưởng về sự lợi ích của Ngài Địa Tạng  rất 
nhiều. 

 
Con xin cúi đầu tạ lễ. 
 

Ngày 18 tháng 12 năm Bành Thành 
thứ 2 (1989) 
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CÂU CHUYỆN SỐ 5 
 

ĐẢNH LỄ HÌNH TƯỚNG MÀU VÀNG 
 

(Câu chuyện của bà H ở làng Xuất Khẩu, phố Fuchù) 
 
 

ôm nay là ngày lễ vía Đức Địa Tạng, nhiều 
người đã nhận được ân gia hộ bất khả tư 

nghì của Ngài đã có mặt. Tôi cũng là người đi đến để 
cầu nguyện cho bịnh tình của chồng mình chóng qua 
khỏi nên đã quyết tâm đi tham bái vào sáng sớm khi 
hừng đông vừa dậy, tôi đã rời khỏi nhà.  

Tuy mùa đông lạnh lẽo nhưng tôi đã nhất tâm, 
cảnh vật chung quanh thật là yên tĩnh, những ánh đèn 
chiếu sáng vào nơi tối tăm luôn được phản chiếu lại, 
chẳng có một bóng người qua lại trong đêm thanh, 
cảnh vắng ấy và con đường yên tĩnh lạ thường. Tôi 
đọc Bát Nhã Tâm Kinh trong miệng và cứ thế bước đi. 
Mở mắt ra thì thấy phía trước là nơi thờ Đức Địa Tạng 
có một bóng dáng hiện ra, trước đó 50 thước tôi lại 
thấy một hình màu vàng nhấp nháy chiếu sáng trước 
mặt, khiến cho tôi thấy. Tôi chẳng suy nghĩ gì cả liền 
chắp 2 tay lại trong sự cảm kích vô biên. Bởi vì lúc 
nào tôi cũng hay đi tham bái Ngài Đại Sư, nên trên 

H 
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những bàn thờ đẹp đẽ ấy tôi đã rõ biết và trong bóng 
tối ấy có ánh sáng chiếu vào mà mở rộng ra không thể 
thốt thành lời được, chỉ còn thấy ánh sáng nhấp nháy 
nơi bóng dáng ấy mà thôi. Đột nhiên lại biến đi vào 
khoảng không gian tối đen ấy, tôi đã đứng trân như 
vậy. Tôi chỉ thầm cảm ơn và bước chân lại nhẹ nhàng 
hơn và để đến tham bái Ngài Địa Tạng, sau đó đọc 
kinh Bát Nhã và về nhà. 

Giống như thông lệ hàng ngày tôi thường hay đi 
tham lễ vào mỗi buổi sáng. Còn chồng tôi tuy vào 
đông lạnh lẽo mà bịnh tình không bị tác hại gì mấy. 
Nếu mùa Xuân đến, khí trời ấm áp hơn, ông nhà tôi sẽ 
khỏe mạnh hơn, ông đã lần đi từng bước một và mỗi 
ngày lại khá hơn là nhờ được lực gia hộ của Ngài và 
đồng thời mỗi ngày tôi đều luôn cầu nguyện không 
dứt. 

Màn đêm buông xuống, ánh sáng lóe lên trên 
đường có màu vàng chiếu sáng, hiện ra Ngài Địa 
Tạng. 

 
Ngày 18 tháng Giêng năm Bành Thành 

thứ 3 (1990) 
 
 
          (*) Ghi chú: “Từ câu chuyện thứ 12 của quyển 
thứ 14 đến câu chuyện số 5 quyển thứ 15 nầy được 
dịch tại Chùa Tam Bảo Moss - Na Uy từ ngày 1 tháng 
3 đến ngày 4 tháng 3 năm 2008. 
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CÂU CHUYỆN SỐ 6 
 

CHỒNG TÔI ĐÃ NHẬN ĐƯỢC  
NHIỀU ƠN GIA HỘ VÀ  
ĐÃ ĐƯỢC VÃNG SANH 

 
Khi bỏ cốt vào bình, nghe được tiếng reo thật bất khả 

tư nghì. 
 

(Câu chuyện của bà Y 65 tuổi, ở phố Thảo Tân,  
huyện Tư Hạ) 

 
 

ể từ tháng 8 năm Chiêu Hòa thứ 51 (1975) 
chồng tôi bị cao huyết áp cũng như đang trị 

liệu về bịnh tim. Vào ngày 19 tháng 3 năm Chiêu Hòa 
thứ 53 (1977) bên cạnh nhà tôi có ông Yoshida kể cho 
nghe về những chuyện linh ứng của Ngài Địa Tạng. 
Ngay lập tức vào ngày 20 chúng tôi hai người đã đi 
tham bái Ngài Địa Tạng. Từ nhà  gare Fuchù chồng 
tôi đã lên xe Taxi và đến trước nơi thờ Ngài Địa Tạng, 
chồng tôi giẵm đạp lên đất đá tại chỗ tự nhiên nghe 
như quả tim kêu thật lớn và toàn thân thể tự nhiên 

K 
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cảm thấy nhẹ nhàng. Ông chồng tôi hoảng vía. Từ đó 
về sau trong 3 tháng đã đi tham bái thêm một lần nữa. 

Cảm ơn trời Phật vào ngày mùng 1 tháng 4 năm 
Chiêu Hòa thứ 55 (1979) chồng tôi đã được mạnh 
khỏe và nghỉ hưu sau 40 năm thích thú làm việc trong 
ngành hỏa xa. Rợp cả niềm vui, ông ta mang trong tay 
về lại nhà cả hàng lô bằng khen thưởng và chứng chỉ. 
Ông bảo là chúng tôi hai người cùng đi thăm mộ của 
ông bà để tạ lễ. Tôi bảo rằng: “Ông nên tạ lễ. Vì nhờ 
ơn của cha mẹ để lại trong một thời gian dài như vậy”. 
Rồi cả hai đều vui vẻ trong nước mắt để cầu chúc cho 
nhau như thế. Bắt đầu từ ngày ấy trở đi sẽ có nhiều 
thời giờ và sẽ làm những gì như mình mong ước trong 
cuộc sống còn lại của 2 người. 

Từ ngày hôm sau trở đi ông chồng tôi bảo rằng 
thích đi câu cá, nên mỗi ngày đều đi câu cá như thế. 
Vào buổi sáng ngày 16 tháng 4 tuy ra khỏi nhà rất 
bình thường, nhưng vì vận xấu nên bị tai nạn xe hơi 
và phải nằm ở bịnh viện cả 4 tháng trời như thế. 
Trong khi đó tôi vẫn thường hay đi tham bái Ngài Địa 
Tạng. Tôi đã nhận được nhiều vật của những người 
giúp việc tại đó và cùng trở về bịnh viện. 

Tôi liền lên tiếng rằng:  
“Ông ơi! Tôi mang đồ cúng từ Đức Địa Tạng về 

đây nè”. 
Chồng tôi bảo: 
“Đức Địa Tạng bây giờ đã cho tôi 3 hòn đá nhỏ 

vào miệng tôi và trong bụng đã đầy rồi, không cần ăn 
gì nữa cả”. 
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Tôi không thốt ra được một lời nào. Tôi chỉ một 
lòng niệm chú: “Án Ha Ha Ha Vĩ Sa Ma Lý Sa Bà 
Ha”. Cả ngực đầy ắp và nước mắt lại dâng trào. Tôi 
muốn tạ ơn Đức Địa Tạng mà 2 tay liền chắp lại, đến 
tháng thứ 4 thì xuất viện trong bình an. Từ đó đi về 
đến Fuchù để đảnh lễ Ngài Đức Địa Tạng. 

Vào lúc 2 giờ sáng ngày 22 tháng 10 năm Chiêu 
Hòa thứ 56 (1980) đột  nhiên chồng tôi bị ngã quỵ nên 
phải đưa lên xe cấp cứu đưa vào bịnh viện, vị Y sĩ 
trưởng bảo rằng nửa não bên trái bị biến dị, nên toàn 
thân không cử động được, tôi lại muốn đi đến Đức 
Địa Tạng để cầu nguyện. Nên vào lúc 5 giờ sáng hôm 
ấy tôi đã rời khỏi bịnh viện và đi đến tham bái Đức 
Địa Tạng Bồ Tát tại Fuchù. Tôi đã nhờ người giúp 
việc tại đó xin dùm nước và tàn nhang mang về. Ông 
chồng cũng đã cùng tôi, cả 2 người cùng chí tâm niệm 
“Án Ha Ha HaVĩ Sa Ma Lý Sa Bà Ha”. Sau một ngày, 
tự nhiên cảm thấy khỏe hơn nhiều. Sau 3 tháng thì mổ 
não trong vòng 5 tiếng đồng hồ, nhưng mọi việc đều 
vô sự. Ngay cả trước ngày giải phẫu một ngày, tôi đã 
tự mình đi đến tham bái Ngài ở Fuchù. Điều càng 
ngạc nhiên hơn nữa thì chỉ 5 tháng sau thì xuất viện. 
Ngay cả ông Viện trưởng cũng bảo rằng: Bà Y, ông ta 
đã mau lành như thế, thật là câu chuyện bất khả tư 
nghì. Sau khi xuất viện độ một tháng thì ông tôi đi 
tắm suối nước nóng. Cả nửa thân kia hầu như không 
nhúc nhích nổi, thì bây giờ đã chống gậy đi được rồi. 
Và tự mình có thể leo lên xe được, nên ông tôi đã đi 
đến tham bái Ngài Địa Tạng. Ngay cả người giúp việc 
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tại đó cũng vui mừng cho ông tôi. Thật là chồng tôi đã 
được nhận sự gia trì từ Ngài Đức Địa Tạng. 

Tấm thân của nhà tôi trải qua 9 năm như thế, 
trong tâm không còn lo lắng gì cả, nên cả 2 vợ chồng 
đã cùng nhau đi Hoa Kỳ để du lịch. Thế nhưng vào 
ngày 19 tháng 5 năm Bình Thành nguyên niên (1988) 
lần thứ 2 đã bị xảy đến, lúc đi bộ tự nhiên cảm thấy 
khó chịu, ông tôi chẳng còn ý thức gì cả và bị ngã quỵ 
lên trên đám cỏ. Con gái tôi khi đi học về đã kêu xe 
cứu cấp chở ông vào bịnh viện và lúc ấy hầu như 
100% không còn có khả năng cứu chữa gì nữa cả. 

Tôi đã lâm râm nguyện “xin Ngài Địa Tạng cứu 
giúp con!” đến ngày thứ 3 thì chuyển sang bịnh viện 
khác ở Kyoto. Từ ngày 22 tháng 5 trở đi chồng tôi 
phải chiến đấu với bịnh tình trong phòng cứu cấp trị 
liệu. Tôi đã nhờ những người giúp việc thay thế viết 
lời cầu nguyện van xin với Ngài Địa Tạng. Tiếp đó đã 
nhận được rất nhiều đồ biếu từ nơi cúng Ngài Địa 
Tạng. 

Tôi bảo rằng: “Ông ơi! Hãy cầu nguyện Đức Địa 
Tạng đi! hãy cố gắng lên”. 

Tuy chồng tôi không mở miệng nổi, nhưng ông 
cũng thầm đọc Bát Nhã Tâm Kinh. Vào một ngày sau 
4 tháng trời, ấy là ngày 21 tháng 9 ông Viện trưởng 
bảo rằng hãy thay đổi vào một phòng nhỏ hơn và tôi 
bảo: 

“Kể từ hôm nay trở đi, tôi sẽ làm y tá cho ông. 
Ông phải cố gắng lên nhé!”. 
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Tuy miệng nói vẫn chưa rõ, nhưng nước mắt ông 
chảy dài và cố gắng trao đổi với tôi bằng tiếng ừ ừ. 
Tuy ông nhà tôi không ý thức gì nhiều, nhưng ông 
cũng rất cố gắng để lễ bái Ngài Địa Tạng có để trên 
đầu giường, còn cái khăn có hình Ngài Địa Tạng thì 
trùm từ đầu đến chân và mỗi ngày đều thực hiện như 
vậy. Miệng tuy không mở ra được, nhưng từ tháng 10 
trở đi thì ông tự leo lên ngồi ghế trên xe được, đồng 
thời cũng đi chập chững ngoài hành lang, con mắt thì 
nhấp nháy và miệng hình như muốn nói điều gì đó. 

Tuy không thành lời, nhưng chồng tôi đã nói rất 
nhiều. Thời gian trải qua 1 năm 1 tháng như thế. Có 
thể khi tôi mệt lữ đi, nên đến tối thân thể nóng đến 38 
độ, nên đã bị té và thấy ông chồng tôi tội nghiệp thật, 
nên phải cố gắng. Chính mình tự bảo là làm một y tá 
giúp đỡ cho ông, nhưng đến ngày 30 tháng 5 sau khi 
chẩn đoán, tôi phải nhập viện. Thế nhưng tôi còn lo 
cho ông nhà tôi và bảo rằng: 

“Ông ơi! ngày mai tôi phải nhập viện và ở trong 
bệnh viện nầy nơi tầng 3 về bịnh gan cấp tính. Thỉnh 
thoảng tôi sẽ xuống thăm ông! hãy cố gắng lên”. 

Lúc ấy ông chồng tôi nước mũi chảy dài và nước 
mắt cũng tuôn trào. Tôi thật ngạc nhiên hết sức. Tôi 
lau nước mắt cho ông và khóc theo. Từ ngày mùng 1 
tháng 6 trở đi cả 3 đứa con của tôi đều lo chăm sóc 
cho chồng tôi. Đúng vào lúc 4 giờ sáng ngày 21 sau 3 
tuần lễ thì đứa con trai đầu của tôi từ bịnh viện gọi 
điện về nhà cho biết rằng: Thân thể của ông nhà tôi 
trở nên xấu tệ. Tất cả con cái đều kéo nhau vào bịnh 
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viện. Tôi giống như một y tá, đã đi đến bịnh viện của 
chồng mình. 

Tôi bảo rằng: “Ông ơi! hãy gắng lên”. Không 
biết có nghe được gì không, nhưng hai con mắt thì 
nhấp nháy lia lịa. Rồi tay chân bắt đầu lạnh cứng. Tôi 
nghĩ rằng: Hết cách chữa rồi. Tôi cầm tay ông nhà tôi 
và niệm Tâm Kinh Bát Nhã 3 lần. Tiếp theo niệm: 
“Án Ha Ha HaVĩ Sa Ma Lý Sa Bà Ha”! Ngài Địa 
Tạng ơi! ông con đã không thể cứu được nữa rồi! xin 
Ngài đem ông con về gần với Phật”. Tôi đã nhất tâm 
cầu nguyện như thế.  

Ông nhà tôi tim đã ngừng đập. Bác Sĩ nói lời 
chia buồn. Còn ông nhà tôi như không cảm thấy một 
nỗi khổ nào nữa. Nhìn vẻ mặt như người nằm an giấc. 
Tôi thấy như Đức Phật đang nằm. Khi ông tôi mất, 
chắc chắn nhận được sự gia trì của Ngài Địa Tạng. 
Sau khi chết, tuy ông nhà tôi không chắp 2 tay lại 
được, nhưng các y tá đã dùng chỉ nối hai tay lại. Đứa 
con gái lớn nó thấy tội nghiệp nên bảo là hãy cắt sợi 
chỉ đi và tay của ông nhà tôi buông ra. Tôi một lần 
nữa lại cầu nguyện với Ngài Địa Tạng. 

“Án Ha Ha HaVĩ Sa Ma Lý Sa Bà Ha”. 
 
Tôi tụng 4, 5 lần như vậy và lấy tay mình xoa 

vào tay của chồng. Thật là bất khả tư nghì, cái tay của 
chồng tôi mềm mại và có thể chắp hai tay lại được. 
Tôi đeo tràng hạt vào cho ông tôi. Đám tang của ông 
có 350 người đến chia tay tiễn biệt. Có cả 7 vị Tăng, 
những người âm công gồm 5 vị tất cả đã tiễn đưa ông 
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đi một cách náo nhiệt. Đến lúc bỏ xương vào hũ trước 
tượng Phật thì quý Thầy đã cho con cái trong gia đình 
cũng như những người thân gắp xương bỏ vào hũ cốt. 
Riêng tôi thật cảm động khi tay tôi gắp xương thì 
tiếng khánh ở trước bàn Phật chăng? Hay âm thanh 
của những người rung linh khi đi tuần lễ chăng? Tôi 
đã nghe rõ ràng cả 2 lần rung lớn lên như vậy. Còn 
quý Thầy cũng ngạc nhiên. Vì trước tượng Phật chẳng 
có ai đứng đó cả, mà đồng thời cũng chẳng có ai rung 
chuông, mọi người đều nhìn nhau và quý Thầy bảo: 

“ Ông ở nhà đã vãng sanh về cực lạc rồi đó! 
Trong khi áo quan còn đó thì cái khăn có hình Đức 
Địa Tạng cũng đã được phủ lên trên quan tài và theo 
tôi nghĩ chắc rằng đã được Ngài Địa Tạng hướng dẫn 
và tôi đã được quý Thầy giải thích như vậy nên cũng 
an tâm. Thật tình mà nói: Chúng con rất tạ ơn Ngài 
Địa Tạng. Chồng tôi cũng như cả gia tộc, mọi người 
đều nhờ ơn cứu khổ của Ngài Địa Tạng, nên rất vui 
mừng. Chúng con rất biết ơn Ngài Địa Tạng không có 
đầu. Từ đây về sau tôi và các con cái cũng mong được 
sự gia bị của Ngài. Nên thầm niệm “Án Ha Ha HaVĩ 
Sa Ma Lý Sa Bà Ha”. 

Vì đi đến nơi thờ Ngài ở Fuchù thật xa xôi, nên 
tôi đã cúng trà nước cho Ngài mỗi ngày tại nhà 2 lần 
sáng tối như thế. Tôi thật là tạ ơn Ngài. 

Sau khi xem biết bịnh tình của chồng tôi thì 
chúng tôi cầu nguyện, thân thể ông hồi phục lại rất 
đẹp, nên vào ngày 26 tháng Giêng năm Bình Thành 
thứ 3 (1990) nhờ Đức Địa Tạng gia hộ, nên đã đi tham 
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lễ Ngài tại Fuchù. Vợ chồng đứa con trai đầu của tôi 
chở xe hơi đi. Từ phố Thảo Tân đến phố Fuchù cần 
đến 6 tiếng đồng hồ, nhưng từ tháng 3 năm rồi trở đi 
tôi bị đau thấp khớp phía hông bên phải và đã bị trặc 
chân, chưa bẻ lại được, đã mấy lần lấy nước ra tôi 
cũng đã đi đến cầu nguyện nơi Ngài Đức Địa Tạng về 
việc nầy. Sau khi tham bái xong, trên đường trở về 
nhà thì cái chân không còn bị đau nữa. Các con tôi 
chúng ngạc nhiên sửng sốt như là chuyện khó tin mà 
đặc biệt là tôi leo lên xuống các nấc thang ở nhà một 
cách bình thường. Đây chẳng phải là chuyện bất khả 
tư nghì sao? Trong lòng tôi nghĩ rằng Ngài Địa Tạng 
đã gia hộ cho chồng tôi được về nơi an lạc, nên một 
niệm tri ân đầy ắp sự cảm ơn đó. Cái nầy chồng lên 
cái kia, ân ấy con xin thâm tạ. 

 
Kính nguyện. 

Ngày 26 tháng Giêng năm Bình Thành 
thứ 3 (1990) 

 
 
 
 
 
 
 
 



            Quyển thứ mười lăm – Câu chuyện số 7 222 

 
 
 

CÂU CHUYỆN SỐ 7 
 
 

ĐỨA CON BỊ TAI NẠN GIAO THÔNG 
ĐƯỢC CHỮA KHỎI VÀ BỊNH GAN 

CỦA TÔI ĐÃ BỚT 
 

(Câu chuyện của ông K 48 tuổi, ở phố Chiểu Úy,  
quận  Chiểu Úy, huyện Hiroshima) 

 
 

rước đây 10 năm đứa con trai của tôi đã gặp 
tai nạn giao thông và ngay chính ngày hôm 

ấy tôi đã muốn đi tham bái Ngài Địa Tạng ở Fuchù. 
Vào buổi sáng tôi đã đi lễ bái thì vào buổi trưa khi trở 
về nhà lại gặp đứa con trai bị tai nạn khi tôi vừa bước 
xuống xe Bus nhưng đã được cứu chữa một cách kỳ 
diệu. 

Đứa con trai vì muốn đi Nha sĩ, nên buổi sáng đã 
lấy xe đạp để đi. Dọc đường vì quên giấy khám Bác 
Sĩ, nên nó trở về nhà để lấy giấy. Gần cạnh nhà trước 
mắt là bến dừng xe Bus và con tôi đã đạp xe băng qua, 
trong khi tài xế xe Bus chỉ lo để ý cho khách xuống xe 
và không biết rằng con trai tôi đang ở bên hông xe 
Bus, mà xe Bus lại dừng trước trạm dừng xe để đổ 

T 
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khách xuống và cho khách lên. Ở phía trước xe Bus 
nghe như có tiếng gì lạ, tài xế nghĩ rằng những cửa xe 
đóng không an toàn, nên mở cửa và đóng cửa lại một 
lần nữa, rồi cho xe chạy. Thế nhưng tài xế xe Bus thấy 
có cái gì không ổn nên dừng xe lại thì thấy bánh xe 
đạp phía sau của đứa con trai của tôi cuộn vào thành 
xe Bus phía trước  và đứa bé bị té xuống! liền sau đó 
được đưa vào bịnh viện để khám nghiệm thì được biết 
rằng thân thể không có gì bị nặng, nhưng cái đầu bị 
toét. Căn cứ vào người đi đường cho biết thì con trai 
của tôi bị xe Bus cán và cuốn lôi đi cả 4, 5 vòng như 
vậy. Chắc cũng nhờ những bánh và tăm xe đạp cản lại, 
nên tánh mạng của con tôi không nguy hiểm lắm và 
tôi tin rằng: Đây chính là sự bảo hộ, gia trì của Đức 
Địa Tạng, nên vết thương mới nhẹ như vậy. 

Vào tháng 8 năm Bình Thành thứ 2 (1989) tôi tự 
cảm thấy thân thể mình nó biến đổi dị thường, nên đã 
đi vào bệnh viện của chính phủ để chẩn đoán. Do gan 
bị vấn đề, nên phải nằm ở bịnh viện hơn một tháng. 
Khi được kiểm tra thì biết rằng cơ năng của gan quá 
xấu, không còn hoạt động hữu hiệu nữa. Tuy nhiên sự 
hoạt động bình thường theo GOT của gan thì từ O đến 
35, nhưng sau khi kiểm tra, thì phần mình đã lên đến 
800. Đây chính là việc không bình thường. Nó là dấu 
hiệu cho biết rằng gan đã đến thời kỳ tệ hại nhất. 

Từ đó vẫn được trị liệu liên tục, nhưng sau bao 
nhiêu lần, tính khác thường nầy vẫn không hạ thấp 
xuống. Không còn cách nào khác, nên tôi đã đi tham 
bái Ngài Địa Tạng. Tôi chỉ nguyện cầu cho việc đau 
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gan bớt đi. Sau đó qua kiểm tra, thấy được gan của tôi 
xuống còn 25. Đây là phạm vi lý tưởng nhất. Tiếp 
theo được đo lại bao nhiêu lần cũng ở chỉ số bình 
thường đó. Ngay cả Bác Sĩ cũng rất ngạc nhiên về 
việc chuyển đổi tốt hơn nầy. Đây chính là hiện tượng 
siêu khoa học vậy. Sau hơn một tháng thì tôi được 
xuất viện về nhà. 

 
Tôi luôn luôn có lòng tin về sự linh ứng và sự bất 

khả tư nghì của Đức Địa Tạng Vương không có đầu 
kia và dẫu cho người ta có giải thích thế nào đi chăng 
nữa, thì thân thể tôi cũng đã cảm thấy dễ chịu lạ 
thường. Vì tôi nghĩ rằng nếu không còn bệnh hoạn 
nữa, thì thật là khỏe khoắn vô cùng. Với lòng tin chơn 
chánh, tôi nghĩ rằng điều ấy có thể chữa được bệnh 
hoạn kia, ngoài ra không có cái gì khác hơn để tạ ơn 
được nữa cả. 

 
Con xin cung kính tán thán lễ bái Ngài Địa Tạng. 

Con xin chân thành tạ ân Ngài Địa Tạng không có đầu. 
 

Kính nguyện 
Ghi lại vào ngày mùng 4 tháng 5 

năm Bình Thành thứ 3 (1990) 
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CÂU CHUYỆN SỐ 8 
 

THẤY ĐƯỢC TÔN NHAN CỦA NGÀI 
ĐỊA TẠNG, BỆNH ĐAU GAN TRỞ 

NÊN TỐT HƠN 
 

(Câu chuyện của bà tuổi Mão 63 tuổi, ở Đạo Hậu,  
phố Tùng Sơn, huyện Ái Nương) 

 
 

ơ thể của tôi không điều hòa, nên rất khổ 
tâm, đặc biệt là gan bị hư. Điều kiện tốt cho 

gan hoạt động ở độ 35 mới là chỉ số tiêu biểu cho sức 
khỏe, mà tôi thì chỉ số đã lên trên 100 rồi. Sau 3 tháng 
nhập viện thì tôi đã xuất viện và trong 5, 6 năm ở nhà 
vẫn thường hay đi đến bịnh viện để kiểm tra. Tuy vẫn 
liên tục dùng thuốc, nhưng khuynh hướng giảm bịnh 
hầu như chẳng thấy được gì cả. 

Vào khoảng cuối tháng 8 năm Bình Thành thứ 2 
(1989) hãng xe Bus I đã chiêu mộ người đi phố Fuchù 
để tham bái Đức Địa Tạng không có đầu. Trong khi 
bịnh tình trở nên nguy kịch thì có được sự mộ tập ấy, 
nên tôi đã tham gia, nhưng giữa chừng thì hãng xe 
Bus đình chỉ lại, việc nầy không còn cách gì hơn nữa 
nên tôi đã điện thoại đến nhà bà S là người giúp đỡ 

C
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nơi thờ Ngài Địa Tạng, nhờ chỉ vẽ cho đường đi nước 
bước thật rõ ràng và bà ta đã chỉ dẫn một cách tận tình 
mà còn kể cho nghe những chuyện gia hộ của Ngài 
Địa Tạng nữa.  

Nên vào ngày 29 tháng 8 năm Bình Thành thứ 2 
(1989) tôi đã một mình đi tham bái Đức Địa Tạng 
không có đầu nầy. Tôi cũng đã được nghe rất nhiều 
chuyện kể từ bà S. Tôi cũng đã cúng vào đó một ít 
tiền và ngược lại tôi cũng đã nhận được một cái khăn 
có hình Ngài Địa Tạng. Ngoài ra tôi cũng có nhận 
được bùa để đeo mang về lại nhà. Cả ngày lẫn đêm tôi 
không để rời khỏi thân thể của mình. Khi đi ra ngoài 
tôi cũng không rời khỏi những vật nầy. 

Sau khi đi tham bái độ 2 tuần, vào một buổi mai, 
lúc 5 giờ sáng tôi đã nằm thấy hình bóng của Ngài Địa 
Tạng, có cả mặt, mắt, mũi và hình thù đang đứng rất 
trang nghiêm. Mặt của Ngài trắng toát. Ngài cũng mặc 
áo trắng và gió bay phất phới. Cả tấm y ở phía trên có 
màu bạc chiếu lấp lánh. Không thể diễn tả hết sự oai 
nghi của bậc Thánh ấy. Đồng thời tôi cũng nằm thấy ở 
phía sau Ngài Địa Tạng có thờ Ngài Bất Động Tôn. 

Bình thường khi thấy một giấc mơ, tôi hay quên 
liền, nhưng thật là bất khả tư nghì về giấc mơ của Đức 
Địa Tạng nầy tôi không hề quên. Ngay cả bây giờ tôi 
cũng còn nhớ in như một về hình ảnh Ngài đẹp đẽ như 
vậy. Sau việc nầy thì tôi có cảm tưởng như chung 
quanh thân mình có sự chuyển đổi tốt đẹp. Tôi thường 
hay dùng xe đạp để đi đó đi đây. Thỉnh thoảng vẫn bị 
chao đảo, nhưng hầu như không bị té. Những việc như 
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thế thật là tuyệt diệu. Trong khi lái xe đạp như thế tôi 
cảm thấy thân tâm luôn an ổn, không có gì chi phối cả 
và sự bất an hầu như không bao giờ có. Tôi cũng đã 
dừng việc uống thuốc. Tình trạng thân thể của mình 
cũng trở nên tốt hơn. Tất cả đều do Đức Địa Tạng bảo 
hộ. Từ đó về sau tháng nào tôi cũng đi tham bái Ngài 
Địa Tạng, không bỏ sót một tháng nào. 

 
Con xin tạ ân Ngài Địa Tạng 

 
 

Kính nguyện 
Ghi lại vào ngày mùng 1 tháng 6 năm 

Bình Thành thứ 3 (1990) 
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CÂU CHUYỆN SỐ 9 

 
 

BỊNH TRĨ VÀ BỆNH NGỨA TAI  
ĐÃ ĐƯỢC CHỮA TRỊ  

 
(Câu chuyện của ông Y 47 tuổi, ở phố Vĩ Đạo,  

huyện Hiroshima) 
 
 

anh tiếng truyền đạt về danh tiếng của 
Đức Địa Tạng  không có đầu ở Fuchù, tôi 

đã rõ biết từ trước, khoảng từ năm Chiêu Hòa thứ 62 
(1983) tôi đã bắt đầu bị bịnh trĩ và lỗ tai ngứa ngáy 
khổ sở vô cùng không chịu nổi. Tuy rằng tôi đã nhận 
sự điều trị của Bác Sĩ trải qua cả  2 năm như thế, 
nhưng chẳng được khá hơn tí nào cả. Những người 
quen ở gần nhà của tôi đã kể cho tôi nghe về những 
chuyện linh nghiệm của Ngài Địa Tạng và cũng muốn 
đi đến đó để tham bái một lần cho biết. 

Bắt đầu đi tham bái lần đầu, ấy là vào đầu tháng 
3 năm Bình Thành nguyên niên (1988) và thật đúng 
như vậy, do lời cầu nguyện mà bệnh trĩ và ngứa tai đã 
được chữa khỏi. Cứ mỗi tuần vào ngày chủ nhật tôi 
nhất định đã đi đến đó để tham bái. Việc đi tham bái 

D 
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ấy vẫn tiếp tục cho đến năm nầy và bịnh trạng đã trở 
nên tốt hẳn. Đó là sự ý thức thật rõ ràng như vậy. 
Trong hiện tại cả 2 bịnh ấy không còn gì để nói nữa 
và tôi cũng không cần phải đi Bác Sĩ nữa. 

 
Thỉnh thoảng tôi cũng dẫn con cái mình cùng đi 

lễ. Nhờ ơn ấy chẳng bị bịnh hoạn gì và như điều mong 
mỏi là con tôi đã tốt nghiệp Trung Học và thi đậu vào 
Đại Học. Vợ tôi cách đây 14, 15 năm cũng bị khổ sở 
về việc đi đại tiện, đã được giải phẫu nhưng cũng 
không hoàn toàn khỏi bịnh hẳn, nên tôi cũng đã cùng 
vợ đi tham bái. Trong khi đó vào khoảng mùa hạ năm 
Bình Thành thứ 2 (1989) thì tình trạng trở nên tốt hơn. 
Thật là cảm ơn Ngài….. Từ đây về sau tôi đều đi tham 
bái, quyết không có thiếu việc ấy. 

 
Con xin tạ ơn Ngài Địa Tạng không có đầu. 

 
Ghi lại vào ngày mùng 1 tháng 6 năm 

Bình Thành thứ 3 (1990) 
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CÂU CHUYỆN SỐ 10 
 

MẸ TÔI TỰ NHIÊN NGHE ĐƯỢC RÕ 
RÀNG NƠI LỖ TAI MÌNH VÀ   

ĐÃ ĐƯỢC VÃNG SANH 
 

(Câu chuyện của ông Y 47 tuổi, ở phố Vĩ Đạo,  
huyện Hiroshima) 

 
 

ôi đã rõ biết việc Đức Địa Tạng đã xuất 
hiện cách đây khoảng 12 năm về trước. 

Tôi có người quen ở phố Fuchù, nên khi đến thăm họ 
thì thấy có rất nhiều người đi tham bái Ngài Địa Tạng; 
tôi cũng chẳng biết là việc gì nên cũng đã đi theo đến 
đó. Thuở ấy là một tượng mới đào được từ ruộng lúa 
và mang lên an trú trên đồi. Trong hiện tại thì trong 
vườn Chùa đã xây thêm nơi lễ bái và mọi người đều 
chú tâm ở nơi ấy. Từ đó tôi cũng đã nghe lọt vào tai 
về những ơn gia hộ của Ngài Địa Tạng rất nhiều. 

Tôi có người mẹ 83 tuổi và vào năm Chiêu Hòa 
thứ 52 (1976) bà bị gãy xương chân, sau khi giải phẫu 
vẫn không hết, đi lại chẳng được tự do chút nào. Tôi 
muốn cái chân của mẹ tôi được khá hơn, nên đã bắt 

T 
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đầu đi tham bái Ngài Địa Tạng và đồng thời tôi cũng 
cầu nguyện cho toàn thể gia đình được an ổn . 

Mỗi tháng tôi đều đi tham bái và đến nơi văn 
phòng để cúng dường. Ngược lại tôi cũng đã nhận 
được cái khăn có hình Ngài Địa Tạng để mang về nhà. 
Do vậy mà những cái khăn như thế càng ngày càng 
nhiều lên. Mẹ tôi đã lấy những cái khăn ấy làm thành 
những lá cờ để cúng. Rồi treo ở trước nhà, nên ai cũng 
biết nhà tôi có nhiều niềm tin nơi Ngài Địa Tạng 
không có đầu. Ngoài ra những cái khăn còn dư, bà ta 
nhập 4, 5 cái chung lại để kết thành tấm trướng, hoặc 
là những lá cờ, rồi tìm những người bạn cùng tuổi tác 
để biếu tặng trong niềm hoan hỷ. 

Nhiều khi 5000 Yen cũng không có, mà mẹ tôi 
cúng Đức Địa Tạng 10.000 Yen. Rồi nhận được 
những thùng nước nóng để uống. Ban đầu bà ta nhận 
2 thùng rồi sử dụng hết. Nhưng sau đó khi nhận xong 
nước nóng thì cho hết mọi người quen biết và đều 
tặng hết cho bà con bạn bè. 

Mẹ tôi thường hay nghe chuyện của người khác 
và những câu chuyện như vậy ít nói cho ai. Điều đặc 
biệt là những chuyện bí mật của những người khác thì 
tuyệt đối bà thường giữ kín, nên có thể nói rằng: Bà là 
người kín miệng. Những người khác họ cũng hay nói 
chuyện gia đình khác cho mẹ tôi nghe. Vì mẹ tôi tuổi 
cao và càng ngày càng nặng tai. Cho nên nếu không 
nói lớn thì bà không thể nghe được. Rồi những người 
láng giềng có nói gì thì mẹ tôi cũng không biết. Việc 
ấy hiện rõ trên nét mặt và mặt của bà trắng ra với 
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những câu không nghe rõ. Khi mẹ tôi đã 88 tuổi thì tôi 
có dẫn bà đi tham bái Ngài Địa Tạng. Khi lễ bái Ngài 
thì bà ta vừa vái vừa khóc rằng: “Con xin tạ ơn Ngài! 
Con xin tạ ơn Ngài!”. Tôi nghĩ rằng chắc có cái gì đó 
bà cảm động lắm. 

Từ lúc đó cho đến khi trở về nhà có ai đó gọi 
“Bà ơi” thì bà trả lời là “Vâng“ và hầu như không chú 
ý riêng biệt một việc gì cả. Từ đó về sau khi mẹ tôi 
gọi, tôi luôn luôn trả lời liền và từ đó bà nghe thật rõ. 
Điều này tôi thật kinh hoàng. Không những chỉ có tôi 
không. Mà những người ở gần nhà cũng thế. Đầu tiên 
tôi nghĩ là nhờ cái máy nghe thật nhỏ để trong cái tai, 
nên mới nghe được như vậy và những người ở gần 
nhà cũng nghĩ như thế. Nhưng thực tế thì cũng chẳng 
có máy nghe mà bà nghe cũng thật rõ. Đây là những 
điều mà chính tai tôi nghe mắt tôi thấy và tôi cũng đã 
rõ biết về sự linh nghiệm của Ngài Địa Tạng không có 
đầu nầy chính tôi cũng nghĩ rằng đó là nhờ sự gia hộ 
của Ngài Địa Tạng cho những người khác. Kể từ lúc 
đó trở đi, tôi luôn tin tưởng nơi Ngài. Tôi thuộc về tín 
đồ của Chơn Tông nên nhiều khi đã tụng chung Bát 
Nhã Tâm Kinh và những câu chú Bất Động Tôn cùng 
một lúc.  

Vào năm Chiêu Hòa thứ 63 (1987) má tôi đã bị 
bịnh não và đã vãng sanh vào lúc bà 93 tuổi. Đây có 
thể nói rằng: Một sự vãng sanh thật là tuyệt diệu. Bà 
vẫn rõ biết khi bà ra đi. Tôi không thấy bà biểu hiện 
một sự khổ não nào cả. Bà mất từ 8 giờ sáng, những 
hơi vẫn còn ấm. Tuy tay chân không còn cử động 
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được nữa và hơi thở tắt từ khi nào, ngay cả Bác Sĩ 
cũng không rõ biết. Việc vãng sanh một cách an lạc 
như thế thật ra Bác Sĩ cũng cho là khác thường. Việc 
vãng sanh nầy mọi người ở chung quanh nhà cũng 
luôn luôn đề cập đến. 

Dẫu cho Mẹ tôi có mất đi, nhưng mỗi tháng đi 
tham bái Đức Địa Tạng, tôi không hề khiếm khuyết. 
Đồng thời tôi cũng cho vợ con đi theo tham lễ. Thân 
thể tôi cũng chẳng được khỏe lắm, nhưng từ đó về sau 
sự xấu tệ hơn, không xảy ra nữa và cũng thoải mái 
hơn nhiều. Khi vợ tôi bị trạng thái đau tim ở hông bên 
phải thì tôi đã hướng về nơi thờ Ngài Địa Tạng để lễ 
bái thì tự nhiên lại khỏe hơn. 

 
Ngài Địa Tạng đã cứu không biết bao nhiêu 

người. Con xin cảm ơn Ngài Địa Tạng đã làm lợi ích 
và giúp đỡ và trợ duyên để cứu khổ cho đời, cho 
người, nên đây là một công đức không nhỏ. 

 
Con xin tạ ơn Ngài! Con xin tạ ơn Ngài! 

 
“Án Ha Ha HaVĩ Sa Ma Lý Sa Bà Ha” 

 
Kính nguyện 

Ngày mùng 7 tháng 7 năm Bình Thành 
thứ 3 (1990) 
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CÂU CHUYỆN SỐ 11 
 

VIỆC PHÁ SẢN ĐÃ TỐT LẠI  
VÀ UNG THƯ RUỘT GIÀ  

CỦA VỢ TÔI ĐÃ ĐƯỢC HỒI PHỤC 
 

(Câu chuyện của ông S 46 tuổi,  
ở phố Fukuyama, huyện Hiroshima) 

 
 

ó một người tên là M nhà ở phố Dịch Gia 
Đinh thuộc Fukuyama, làm nghề buôn bán 

nhà cửa đất đai và trước đây 7 năm đã bị thất bại và 
sau đó không còn cách nào hơn phải làm nghề buôn 
bán lẻ, thế nhưng chẳng biết vì sao mà không phát lên 
được, vì vậy ông M hay đến phòng trà của tôi và khi 
nhìn nét mặt của ông, dĩ nhiên là tôi không biết 
chuyện phá sản của ông ta nhưng tôi cảm nhận rằng 
ông M có điều gì đó thật khó diễn tả được. Thế rồi có 
một ngày tôi hỏi ông: “Ông có chuyện gì hay sao mà 
suy nghĩ nhiều như vậy?”.  

“Thật ra cũng chẳng có chuyện gì để suy nghĩ 
cả!“. Ông ta trả lời như thế. 

C 
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“Hãy đừng nói vậy! Hãy thố lộ cho tôi nghe đi“. 
Thế là ông ta đã tuôn ra từng tràng về việc phá sản 
của việc mua bán, nhưng hôm đó ông ta cũng chỉ nói 
1 phần 2 công việc mà thôi, sau 1 tuần đó có dịp tôi 
hỏi tiếp thì ông ta tiếp tục nói tất cả những khổ cảnh 
của mình. Ông ta đến tiệm của tôi chủ yếu cũng chỉ để 
uống rượu. Nhiều lúc uống rượu đến cháy môi để 
quên đi tất cả. Ở nhà người vợ cũng rất lấy làm lo 
lắng. Vì lo lắng quá mà người vợ cũng bị tâm bịnh mà 
đau gan, nên tôi cũng đã lê chân đến nhà để thăm. 

Khi nghe ông M nói như vậy thì tôi có thuật lại 
về công chuyện làm ăn của mình và trong đó có nói 
chuyện đi tham bái Ngài Địa Tạng, tôi cũng có kể cho 
ông ta nghe về những câu chuyện mà Ngài đã gia hộ 
cho mọi người. Khi ông M nghe những câu chuyện 
như thế thì bán tín bán nghi. Thế nhưng ông M cũng 
đi đến nơi ấy để cầu nguyện. 

Vì quyết tâm muốn cứu giúp cho gia đình ông 
M, nên tôi đã cầu nguyện nơi Đức Địa Tạng, đồng 
thời tôi cũng cầu nguyện với những vị Thần đang thờ 
ở nhà tôi và cầu cho những tiên linh cho gia đình ông 
M. Ông M sinh ra trong gia đình họ T, nhưng đã vào 
trong nhà M. Vì gia đình T không có con trai nên 
trưởng tử của M đã cho làm dưỡng tữ của gia đình T. 
Vì gia đình ông M bị phá sản, nên bàn thờ Phật của 
gia đình ông M cầm nơi gia đình T. Như vậy tiên tổ 
của  nhà T đã hiện ra như là con gái của gia đình  M. 
Đặc biệt ở nhà ấy cũng có thờ Thần Lúa, hay cúng tế 
và gọi hồn thì được cho biết rằng: 
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“Ông M không thờ tự ông bà tổ tiên của mình, 
mà chỉ có gia đình T cúng bái“. 

Việc nầy đã được báo cho M biết và vì vậy bà 
M rất ngạc nhiên. Cửa tiệm thì phá sản, vợ thì bị bịnh 
ung thư và tiên tổ lại không thờ tự. Bàn thờ Phật lại 
không săn sóc, mà cả 2 gia đình đều không rõ ràng. 
Đầu tiên vì không hợp là chuyện cúng kiếng săn sóc 
và bàn thờ Phật của 2 gia đình phải giao lại. Do vậy 
tôi đã thay thế cho gia đình bà M để cầu nguyện cho 
việc không bị gián đoạn và từ đó bắt đầu cầu nguyện 
cho vận tốt, thay vì vận xấu của gia đình M nơi Ngài 
Địa Tạng không có đầu. Vào lúc 2 giờ khuya tôi đã 
đến nơi thờ Đức Địa Tạng để tham bái và cả 3 đêm 
liên tục như thế tôi đã cầu nguyện cho gia đình M 
không gián đoạn. Mãi đến ngày thứ 2 thì ở tại nơi thờ 
Ngài Địa Tạng đã xuất hiện một hình ảnh to lớn. 
Trong đêm tối cũng đã có nhiều người đi lễ bái gặp 
tôn nhan Ngài như thế và chúng tôi đã chắp 2 tay lại 
để bái kiến trước dung nhan ấy. 

Tôi nghe tiếng nói từ tốn rằng: “Hãy hướng đến 
Đức Địa Tạng không có đầu. Hãy uống nước cho tỉnh 
táo và sau đó thì lễ bái“. 

Đến ngày thứ 2 cũng thấy không có đầu. Như 
thế là an tâm với ông bà tiên tổ. Thời gian 3 ngày cầu 
nguyện ấy bắt đầu vào ngày chủ nhật 14 tháng 6 năm 
Bình Thành thứ 3 (1990). Trước đó một ngày vào 
ngày 13 tháng 6 ở tại bịnh viện Fukuyama được biết 
rằng bà vợ sẽ bị cắt ruột già. Vào ngày 10 tháng 6 khi 
chẩn liệu thì được biết bịnh ung thư di chuyển từ ruột 
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cho đến hậu môn. Riêng tôi đã mải miết cầu nguyện 
cho đến ngày 16 tháng 6 để không bị giải phẫu. 

Trong đêm 14 tháng 6 lúc đầu tiên cầu nguyện 
thì bụng của vợ tôi kêu thành tiếng và sau đi cầu thì 
thấy chất màu đen, trôi như dầu. Tiếp đến thì bụng 
không còn bị đau nữa. Tôi được nghe dự định việc 
giải phẫu nầy trước đó vào ngày 11, 12, 13 và trong 
những ngày ấy tôi vẫn luôn cầu nguyện. Tiếp đó vào 
ngày 15 với tình thế như vậy nên đã đi bệnh viện. 
Đồng thời trong những ngày đó tôi đã một lòng cầu 
nguyện vào ngày 17 tháng 6 Bác Sĩ giải phẫu. Thế 
nhưng hậu môn rất tốt Bác Sĩ và bệnh ung thư cũng 
như bị trĩ đã tiêu sạch hết. Ruột già đã bị cắt đi độ 20 
centimet. Khi xem khúc ruột gìa bị cắt thì thấy những 
tế bào ung thư hoàn toàn chẳng còn nữa, phẩn đen đã 
ra được, nên trên thực tế không giải phẩu cũng chẳng 
có sao. Ngoài ra điều bất khả tư nghì là trong khi giải 
phẩu không bị ra máu, vì sợ máu bị ra nhiều, nên tôi 
chuẩn bị một lượng máu lớn, nhưng đã không sử dụng 
đến. Vào ngày 16 tháng 6 vợ tôi đã quấn cái khăn có 
hình Ngài Địa Tạng nơi bụng của bà. 

Sau khi giải phẫu nơi bị mỗ bắt đầu phát nhiệt 
khi vết thương hành thì nhiệt độ hạ xuống. Thông 
thường của y học trong việc giải phẫu là vậy. Tuy đây 
là việc giải phẫu lớn nhưng lại hồi phục mau hơn bình 
thường, cứ như thế nhanh hơn. Đây chính là điều mà 
Bác Sĩ quá ngạc nhiên. Thông thường phải sau 10 
ngày mới cắt chỉ, mà trường hợp của vợ tôi chỉ trong 
một tuần là cắt chỉ. Đến sau 10 ngày đã ăn uống lại 
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bình thường. Sau khi mổ một tháng không cần chụp 
hình lại nữa và đã đi tắm cũng như đi bộ một mình 
được. Giống như ngày chưa bịnh, chẳng có gì thay đổi. 

Về phần phía ông chồng tôi mọi việc đều thay 
đổi một cách tốt đẹp. Đối với những người thuê mướn 
đất đai không có những mầm mống xấu xuất hiện khi 
nào cũng tuân thủ và việc đất đai đã trả lại một cách 
đàng hoàng theo sự xử phân, chứ không phản đối lại. 

Trong 700 vạn Yen cho mượn có gốc gác chủ 
quyền về nhà cửa thì ông M đã nhờ tôi lo tu bổ, sửa 
sang đường sá và khi nói về sự việc ấy ông Xã trưởng 
đại diện cho những người thuê mướn đã trả lại cho 
100 vạn Yen để lo việc công ích trên. 
          Hiệp hội bảo chứng đã thu vào mấy ngàn vạn 
Yen và cho vào việc bảo chứng. Đất đai của ông M tất 
cả đều được thế chấp bằng tiền để cho mượn cả sáu kỳ 
đều được quyền sử dụng. Vì khi cần thì giá rất thấp, 
nên bên ngoài phát sanh nhiều sự kiện khác làm cản 
trở việc giải tỏa đất đai của tiên tổ đời đời để lại, nên 
cả 7 năm dài chờ đợi và tiền thuê mướn không được 
trả. Nên hội họp bảo chứng lấy tiền dự trữ để cho vào 
và tạo ra tiền lời. Điều thích hợp với Hiệp hội là tiền 
lời 14% là sự thông thường, mà ở đây được chấp bút 
phê chuẩn là 7%. Tất cả tiền vốn lẫn lời sẽ được giải 
quyết tất cả. Chỉ còn lại một lòng thôi. Điều nầy cũng 
thật là dễ hiểu vì có người môi giới nói chuyện rất hợp 
lý về điều kiện việc buôn bán đất đai và do vậy điều 
kiện bảo chứng để mua bán đất đai ấy phải do toàn bộ 
tiền được trả lại kể cả số tiền lời. 
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Cũng giống như những sợi chỉ liên hệ nối kết 
lại với nhau và ông M đã được trả lại tiền thuê mướn 
cũng như tiền bán đất, nên đã có một cơ hội mới để 
tạo lại sự nghiệp của mình như ánh sáng đang chiếu 
dọi phía trước. Đức Địa Tạng đang chữa trị bệnh ung 
thư như không thể chữa nổi. Sự khổ tâm về sự buôn 
bán đã có lối thoát là nhờ lực gia hộ đó. Mà với sức 
lực của con người khó thể thực hiện được. 

 
Con xin tạ ơn Ngài. 

 
Kính nguyện 

Ngày 18 tháng 7 năm Bình Thành 
thứ 3 (1990) 
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CÂU CHUYỆN SỐ 12 
 

UNG THƯ TỬ CUNG  
ĐÃ ĐƯỢC TIÊU HỦY 

 
(Câu chuyện của Bà T 75 tuổi, ở làng Ngự Điều, 

quận Ngự Điều, huyện Hiroshima) 
 
 

ứa con gái của tôi đi làm dâu ở nhà ông bà 
T tại phố Thìn Giả, quận Thượng Ý Ban, 

huyện Nagano cho đến bây giờ đã được 3 năm rồi. Bà 
cô của chồng nó hình như bị ung thư tử cung mà Bác 
Sĩ đã chẩn đoán như thế. Sau đó con gái của tôi đã 
điện thoại cho tôi hay như vậy. Tôi vốn từ trước có 
lòng tin  tưởng nơi Đức Địa Tạng, nên đã tham bái 
nhiều lần và cũng đã nhận được rất nhiều sự gia hộ. 
Tôi đã chẳng cho phía Nagano biết việc nầy, mà vội 
vàng đi đến Đức Địa Tạng để lễ bái. Đồng thời cũng 
cầu nguyện cho bịnh tình của mẹ T sớm được bình 
phục. Sau khi tụng kinh Bát Nhã khoảng 1 biến, tự 
nhiên Đức Địa Tạng đã hiện ra nơi thờ Ngài. Đó là 
hình ảnh của một người đàn bà đẹp, có móng tay dài, 
dung nhan tuyệt mỹ, miệng tròn và cổ đứng hướng về 
phía bên phải. Thật là một hình ảnh đẹp đẽ trang 

Đ 
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nghiêm. Sau khi tôi tụng Bát Nhã xong 3 biến thì 
chính lúc ấy như tắt đài truyền hình, tự nhiên hình ảnh 
ấy biến mất. Hình ảnh ấy giống như hình làm bắng đá 
và tôi được nhìn hình Ngài hiện ra đây là lần đầu tiên. 
Tôi chẳng thể nào diễn tả sự cảm kích của mình được 
hết cả. Tôi thật cảm tạ về sự hiện hình linh thiêng ấy. 

Sau đó tôi nghe từ con gái của tôi từ Nagano 
cho hay rằng bà cô của chồng không còn bị bịnh ung 
thư nữa. Đây là do Bác Sĩ loan báo. Vì ban đầu giới y 
khoa thấy và nghi cái gì đó nơi tử cung, nhưng sau khi 
cầu nguyện nơi Đức Địa Tạng thì theo tôi nghĩ ung 
thư ấy hoàn toàn mất hẳn. Khi nghe đến việc cầu 
nguyện lễ bái nơi Đức Địa Tạng linh thiêng kia mà 
liền hết bịnh, thì ngay cả những người giúp việc nơi 
Ngài Địa Tạng cũng như giới y học không thể tin hết 
được. Điều này thật khó giải thích vô cùng. 

Một thời gian sau thì cha mẹ của T đã cùng 
nhau đi từ Nagano đến Fuchù  để tham bái Đức Địa 
Tạng không có đầu. Ông sui tôi trước đó đã bị đau 
chân. Cái chân như có sắt mang thêm vào. Thế mà sau 
khi tham bái Đức Địa Tạng, cái chân kia không còn 
đau nữa và trở nên nhẹ nhàng hơn. Tôi làm một thửa 
ruộng ở gần nhà, nhưng những việc nặng nhọc đa 
phần do đứa con trai gánh vác, nhưng dẫu cho làm ít 
nhưng mỗi ngày một chút, thân thể không thể chịu 
đựng nổi, nhưng cũng đã có những việc thật bất khả 
tư nghì đã xảy đến. Tôi vừa làm ruộng vẫn hướng về 
phía Fuchù, đa phần là hướng Đông để bái vọng Đức 
Địa Tạng  không có đầu kia. Thế mà vẫn được khỏe 
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mạnh và công việc làm ăn vẫn tiếp tục. Có nhiều 
người bên cạnh nhà vẫn thường hay bảo rằng: “Đã 
tuổi cao như thế, thân thể ốm yếu chỉ 38 kg mà mạnh 
khỏe làm việc nhiều như vậy. Thật là bất khả tư nghì 
đấy! 

Dẫu cho tôi có ở nhà cũng thường hay bái vọng 
thần Phật. Đôi khi ra hành lang, hướng về Đức Địa 
Tạng để lễ bái. Nhờ sự gia hộ của Ngài mà tôi luôn 
được mạnh khỏe. Tuy rằng vẫn nhận được nhiều sự 
gia hộ như thế, nhưng từ trước thỉnh thoảng vẫn bị 
hành hạ. Trong thời kỳ chiến tranh khi đi tuần bái 7 
Thần Xã, đến địa phương Đại Hòa thì toàn thân run 
rẩy, giống như thần linh quở trách, nên thay vì cho lại 
gạo dẻo, tôi chỉ nhận được gạo bình thường. 

 
Đây có thể là hình phạt của Ngài Địa Tạng 

chăng? Nhưng Ngài cũng đã nghe những việc cầu 
nguyện và đã gia hộ cho tôi. Con xin cảm ơn Ngài Địa 
Tạng . 
 

“Án Ha Ha HaVĩ Sa Ma Lý Sa Bà Ha” 
 
Kính nguyện 

Ghi lại ngày 25 tháng 8 năm Bình Thành 
thứ 3 (1990) 
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CÂU CHUYỆN SỐ 13 
 

BỊNH SUYỄN ĐÃ NHẸ BỚT 
 

(Câu chuyện của cô A 17 tuổi, ở khu Tất Ma, 
 phố Kobe) 

 
à Nội của tôi hay đi cúng các Chùa và Thần 
Xã tại Kobe. Khi gặp những người quen bà 

nội hay kể chuyện cho họ nghe về bịnh tình của những 
người trong nhà. Khi nghe được thế người ta bảo rằng: 
“Hãy đến tham bái Đức Địa Tạng ở phố Fuchù, thuộc 
huyện Hiroshima thử xem có tốt hơn chăng? nhiều 
người khi đi tham bái đã nhận được nhiều ơn gia hộ. 
Tuy rằng họ cũng chỉ cho đường đi đến Fuchù, nhưng 
chưa thực hiện được. Thế rồi người đó lại bảo “Thôi thì 
hãy đi cùng tôi đi“. Đó là những lời khuyên bảo thật 
chân tình. Từ đó trở đi đã rõ đường, nên bà nội tôi vẫn 
thỉnh thoảng đi một mình đến đó để tham bái. Bà nội 
tôi đã hết lòng cầu nguyện cho người nhà được bình an. 

Từ 10 năm về trước tôi bắt đầu bị bịnh suyễn, 
khổ sở vô cùng. Khi bốn mùa thay đổi chắc chắn lúc ấy 
là lúc bị phát khởi bịnh. Mỗi lần như thế kéo dài cả 10 
ngày kéo dài liên tục. Hầu như không an giấc được 
trong những ngày như vậy. Có lúc dường như ngạt thở, 

B 
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nhiều khi phải đi cấp cứu ở bệnh viện, đến đó nhận 
được những bình dưỡng khí để thở, nhưng đây cũng là 
tính cách nhất thời mà thôi. Ba  năm về trước, khi bịnh 
suyễn xảy ra tôi khổ sở vô cùng, leo lên cầu thang cũng 
không nổi nữa. Do vậy mà bà nội đã thành tâm cầu 
nguyện cho tôi. Do vậy mà tôi đã đỡ đi ít nhiều. Bà nội 
tôi biết rằng: Đức Địa Tạng cũng lắng nghe rất nhiều 
về việc đau khổ của trẻ con, nên bà đã dẫn tôi đến núi 
Fuchù. Cả bà nội lẫn tôi đã mới lạy 3 lạy mà nơi ngực 
đã trông ra dễ thở hơn. Sự  khó nhọc khi thở, từ đó về 
sau không còn hành hạ nữa. Kể từ đó tôi đi tham bái 
nơi nầy như một việc tự nhiên không cần có bà nội đi 
cùng. Bà nội tôi cũng vì em tôi mà đã cúng vào vườn 
chùa nơi thờ Ngài Địa Tạng  những lá cờ xanh. 

Vào ngày 26 tháng 8 năm Bình Thành thứ 3 
(1990) những ngày tháng mùa hè vẫn còn tiếp tục và 
đêm ấy tôi muốn đi đảnh lễ Ngài Địa Tạng. Khi tôi xin 
phép bà nội đi thì trong túi vẫn không có vé tàu đi 
nhanh đến đó, nên ngày hôm sau nội cho tiền và đã 
cùng bà nội đến tham bái Ngài Địa Tạng. Khi 2 chân 
giẵm lên nơi đất già lam thờ Ngài Địa Tạng thì thân 
tâm tôi như chùng xuống và tôi đã được những người 
giúp việc tại đó giúp đỡ cũng như giới thiệu và vui vẻ 
kể cho nghe về những sự lợi ích cũng như những sự gia 
hộ của Ngài Địa Tạng  cho nhiều người. Khi trở về tôi 
cũng có nhận được nước cúng nơi thờ Ngài Địa Tạng . 
Tôi trân quý để mang về nhà. Bà nội tôi, mỗi ngày đều 
như thế, hướng về hướng tây, nơi có thờ Ngài Địa Tạng 
không có đầu để lễ bái. Hầu như lúc nào cũng cúng trà 
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nóng cho Ngài Địa Tạng. Bà tôi đã vọng bái như thế để 
tạ ơn Ngài hằng ngày. Nhờ ơn ngài mà nhà của tôi ai 
nấy cũng đều mạnh khỏe. 

 
Con xin tạ ơn Ngài Địa Tạng  không có đầu. 

 
Viết lại ngày 27 tháng 8 năm Bình Thành 

thứ 3 (1990) 
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CÂU CHUYỆN SỐ 14 
 

GIA ĐÌNH TRỞ LẠI YÊN ỔN 
 

(Câu chuyện của người đàn bà tuổi Mùi 47 tuổi,  
ở Dịch Gia, phố Fukuyama) 

 
 
nhà của tôi đa phần con trai đều lần lượt 
bị chết. Ngay cả chồng tôi 4, 5 năm về 

trước cũng đã bị ung thư và sau đó chết đi. Trong nhà 
chẳng biết phải tính sao cho phải thì người bạn của 
chồng tôi đang mở tiệm trà có hát Karaoke tại phố 
Fukuyama cho rằng chủ tiệm S hay lễ bái Đức Địa 
Tạng nên đã nhận được rất nhiều ơn gia hộ và người 
bạn của chồng tôi đã nói chuyện của gia đình tôi và 
nhờ ông S đi cầu nguyện dùm liền sau đó ông S đã 
mau mau sắm sửa lễ vật để đi đến tham bái Đức Địa 
Tạng không có đầu kia. Việc tiếp theo là: “Nhà tôi có 
rắn thần hiện ra, nhưng điều nầy nếu hiện mà được 
con bạch xà thì gia đình quả là có phước“. 

Ngoài ra ông S chính mình cũng đã thờ Thần 
Lúa, nên nhiều khi cũng đã gọi thần và chính Thần 
Lúa cũng bảo là nên thờ thần rắn đã hiện, phải có nơi 
cho thần rắn vào và đã báo mộng cho biết là phải làm 

Ở 



Quyển thứ mười lăm – Câu chuyện số 14 247

tổ cho bạch xà. Vì rắn quá lớn, nên đã hỏi cơ quan 
liên hệ ở phố Trúc Cương để lo vấn đề tiếp nhận, liền 
sau đó đi đến Thần Xã Đao Thông ở Trúc Cương để 
tham bái Kỳ Đảo thì được báo cho biết như sau: 

 
“Vì ngài to lớn. Nếu làm tổ trên mái ngói thì 

không hợp. Phải mau mau  mua miếng đồng để lợp 
nhà và làm phòng ở cho Thần nơi đó, vì để tìm tấm 
đồng, nên phải đi tham bái vị Thần Lúa tối cao tại 
Takamato để mua về làm tổ. Sau khi mua được xong 
mang về nhà vào lúc 4 giờ rưỡi chiều và hôm đó đã 
chẳng có ân điển nào gia hộ. Tuy bàn thờ cũng đã 
mua xong và ổ rắn cũng đã làm xong, hoa hương đã 
được dâng lên để cúng. Ngoài ra còn gạo muối nữa. 
Điều bạch xà thích nhất là trứng gà cũng được dâng 
cúng. Trong nhà ông thờ những vị thần khác, nên lấy 
muối để thanh tẩy. Từ đó về sau trong nhà trở nên yên 
ổn không còn chuyện trái ý nghịch lòng xảy ra và con 
dâu đã trở nên đàng hoàng hơn, câu văn không thể 
diễn tả hết được. Từ đó về sau tôi luôn có niềm tin nơi 
Ngài ở Fuchù. 

 
“Án Ha Ha HaVĩ Sa Ma Lý Sa Bà Ha” 

 
Kính nguyện 

Ngày 22 tháng 9 năm Bình Thành 
thứ 3 (1990) 
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CÂU CHUYỆN SỐ 15 

 
BỊNH PHONG ĐƯỢC CHỮA KHỎI 

 
(Câu chuyện của bà M 41 tuổi, ở phố Fukuyama, 

huyện Hiroshima) 
 
 

ôi bị bịnh kỳ lạ được gọi là “Bệnh 
phong“ đã làm cho tôi khổ sở đau đớn 

không ít. Bệnh này làm cho khó chịu, hay ho, sổ mũi, 
có tiếng kêu nơi lỗ tai và bắt đầu phát sinh việc khó 
nghe. Có thể đấy là bịnh mãn tính của lỗ tai và trong 
tai máu luôn hành hạ chướng ngại. Đây chính là cách 
gọi bằng tiếng Pháp đã du nhập vào vậy. Đau một bên 
đầu và khi nằm xuống thì khó chịu. Dẫu cho có cố 
quên cũng không chịu nổi. Do vậy chẳng khi nào ngủ 
ngon được 10 phút. Đồng thời cũng không thể đi đứng 
ngay thẳng được. Việc nằm cũng như việc đi lại thật 
là khó khăn và ở bịnh viện cũng đã cho biết rằng bệnh 
nầy không thể chữa lành được. Bệnh trạng này mỗi 
năm thường xảy ra 2, 3 lần và mỗi lần diễn tiếp cả 1 
tuần. Gần đây tái phát trong 10 ngày liên tục như thế 
vào khoảng 1 tháng trước đó khi tôi vào tiệm trà có 
hát Karaoke ở tiệm ông Y thì được biết tiệm của ông 

T 
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Y cũng đã nhận được nhiều sự gia hộ của N và có thờ 
cúng các vị thần nơi cửa tiệm. Nơi đó có dán những lá 
bùa ở trước mắt, sau khi tìm hiểu ông chủ tiệm S thì 
được biết rằng: Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát có rất 
nhiều chuyện linh nghiệm. Có rất nhiều người nhận 
được sự gia bị của Ngài Địa Tạng và ông ta cũng vậy 
đang thờ Ngài Địa Tạng và mỗi ngày hay lễ bái Ngài. 
Khi nghe được những câu chuyện về Ngài Địa Tạng 
thì tôi liền đi đến tham bái nơi Đức Địa Tạng không 
có đầu kia. Nhờ thần lực gia hộ mà cách đây 3 ngày 
bệnh nan y của tôi đã được chữa khỏi. Đến ngày thứ 4 
như có vật gì ngấm sâu vào con mắt, cho đến bây giờ 
không thấy được và lúc nào cũng giống như muốn 
ngủ. 

Khi đi tham bái Đức Địa Tạng trở về trên 
đường làng của huyện ở bên bờ biển tại Dịch Giả có 
tiệm bán sushi hiệu Kurukuru, xe dừng ngang tại phố 
đó và lúc ấy một cảm giác thật mạnh ở toàn thân. Sau 
đó thì tự nhiên cảm thấy buồn ngủ nhiều rồi ngủ cả 3 
ngày liên tiếp. Đồng hồ đánh thức đã gõ nhịp nhưng 
hầu như không nghe tiếng động nơi tai. Vì huyết áp 
thấp, mà để trở lại bình thường quả là điều không dễ, 
nhưng thật là kỳ diệu thay! Căn bịnh hầu như không 
còn nữa, da dẻ cũng trở nên hồng hào hơn. Con xin tạ 
ơn Ngài Địa Tạng không có đầu. 

 
Viết lại ngày 22 tháng 9 năm Bình Thành 

thứ 3 (1990) 
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CÂU CHUYỆN SỐ 16 
 

 HAI BẮP CHÂN BỊ  ĐAU  
ĐÃ ĐƯỢC CHỮA KHỎI 

 
(Câu chuyện của bà T 68 tuổi,  

ở phố Tam Nguyên, huyện Hiroshima) 
 
 

ể từ 2 năm về trước trở lại đây đột nhiên 2 
bắp chân của tôi bị đau đớn khó tả. Bác Sĩ 

bảo rằng: “Để chống lại cơn đau cần có vật chống đỡ 
nên cần chống gậy lúc bước đi“, nhưng tôi cảm thấy 
không tự nhiên nên chẳng chống gậy và cứ như thế 
mà chịu đựng bước đi, kể từ đó 2 bắp chân bắt đầu 
biến hình ngay cả khi lên xe lửa hay lúc xuống xe hơi, 
nếu không xuống vội thì cửa xe bị đóng lại, nên tôi 
phải vừa nói lời xin lỗi với những người chung quanh 
và vịn vào vai họ để lên hoặc xuống xe. Bởi vì tôi 
cũng không thể mang hành lý được nên những người 
chung quanh mang xuống xe giúp dùm. 

Đúng vào một năm rưỡi trước đây tôi đã nghe 
được những sự linh nghiệm của Đức Địa Tạng không 

K 
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có đầu nên đã đi đến đó tham bái và cúng dường. Đổi 
lại, tôi đã nhận được cái khăn có hình Ngài Địa Tạng. 

Và một đêm của ngày mùng 4 tháng 11 năm 
Bình Thành thứ 3 (1990) tự nhiên trời trở lạnh và tôi 
đã chui vào tiệm để ngủ, nhưng chung quanh cái đầu 
vẫn cảm thấy lạnh. Tôi đã nghĩ đến cái khăn mà tôi đã 
nhận được, nên đã lấy cái khăn ấy quấn cổ để ngủ. 
Giữa đêm thức giấc ngồi dậy một cách dễ dàng mà 
việc nầy cho đến bây giờ khó được như vậy, nên vừa 
đau vừa phải chống 2 tay mới có thể đứng dậy nổi. 
Thế nhưng trong đêm ấy tôi đã đứng lên một cách dễ 
dàng. Lạ lùng là 2 bắp chân chẳng đau đớn gì cả. Từ 
đó trở đi cũng không cần uống thuốc nữa. Thật là dễ 
chịu. Trước khi đi bịnh viện tôi cũng đã dán Salonpas 
vào 2 chân, nhưng chỉ dán có 2 hay 3 lần như thế rồi 
bỏ hẳn. Không hiểu tại sao lại có được việc nầy thì đó 
chẳng qua là nhờ quấn khăn có hình Ngài Địa Tạng 
vào cổ để ngủ nên đã được ơn gia hộ như vậy. Tôi thật 
vui mừng và tạ ơn Ngài. Từ đó trở đi dẫu cho ngồi 
hay đứng sắc diện vẫn không thay đổi . Vì không còn 
đau đớn nữa. Khi lên ngồi trên xe hơi cũng như khi 
bước xuống, đều có thể thực hiện được một mình. 

Vào ngày mùng 6 tháng 11 tôi đã mau mau đi 
đến Fuchù để lễ tạ Ngài. Vì 2 chân không còn đau đớn 
nữa nên đã vui vẻ lễ bái và tôi cũng vì con cháu  mình 
mà cầu nguyện N gia hộ cho chúng. Sau khi cúng 
dường tôi nhận được 4 cái khăn để mang về lại nhà. 
Bởi vì lâu rồi không đi tham bái Ngài, nên việc tham 
bái ấy đã trở nên cần thiết và theo tôi nghĩ chỉ cần vấn 
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cái khăn ấy vào cổ và trong một thời gian dài bị khổ 
sở bịnh của 2 chân đã được hết, nên việc nầy thật là 
bất khả tư nghì, khó thể diễn tả được. 

 
Con xin tạ ơn Ngài Địa Tạng  không có đầu. 

 
Kính nguyện 

Ghi lại ngày mùng 6 tháng 11 năm 
Bình Thành thứ 3 (1990) 
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CÂU CHUYỆN SỐ 17 
 

 GAN BỊ XƠ ĐÃ ĐƯỢC BỚT HẲN 
 

(Câu chuyện của người đàn ông tuổi  Tuất 63 tuổi,  
ở phố Tam Nguyên, huyện Hiroshima) 

 
 

á gan của tôi hoạt động không bình thường 
mà từng bước từng bước đã bị biến dị xấu 

đi rất nhiều. Lá gan không hoạt động bình thường có 
nghĩa là đang chờ thần chết đến. 

Kể từ 4, 5 năm về trước trở lại đây gan của tôi 
bắt đầu không hoạt động tốt. Tôi đã thay đổi thầy 
thuốc và bịnh viện không biết bao nhiêu lần. Tụy tạng 
cũng bị hư lây và những cơ quan khác cũng bị ảnh 
hưởng lây. Bác Sĩ cũng đã cho tôi biết rằng bổn mạng 
của mình chỉ còn giới hạn trong năm nầy thôi. 

Tôi đã được nghe biết từ ông U là bào huynh 
của ông M về những sự linh cảm của Đức Địa Tạng 
Bồ Tát, nên tôi đã nhờ ông Y là cửa tiệm trà và 
Karaoke cầu nguyện  dùm nơi Đức Địa Tạng không 
có đầu kia. Thế nhưng vào lúc ấy tôi cũng chẳng 
muốn đi đến đó, mà bổn mạng rất nguy hiểm, chỉ giới 
hạn trong 5 ngày, nên tự nơi mình phải thân chinh đi 

L 
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đến đó để cầu nguyện Đức Địa Tạng cứu cho mạng 
sống nầy. 

Ông S từ ngày mùng 6 đến ngày mùng 8 tháng 
11 cả 3 đêm liên tục như thế vào lúc 2 giờ sáng đã đến 
trước Đức Địa Tạng không có đầu để tham bái và cầu 
nguyện. Sau khi cầu nguyện đến ngày thứ 4 thì nước 
đọng lại nơi bụng bắt đầu thoát ra. Thông thường giới 
y khoa vẫn cho rằng không có vấn đề thoát nước từ 
bụng khi gan biến đổi. Khi ông S đến đó để cầu 
nguyện Đức Địa Tạng thì tôi được cho biết là bịnh 
tình của mình sẽ sớm khỏi. Cái bụng phình trướng lên 
bây giờ đã nhỏ lại. Thế rồi một tuần sau tôi đã đi cầu, 
cứ cách 2 ngày một lần như bình thường mà toàn là 
phẩn đen. Cái bụng nhẹ hẳn đi và tôi thật thoải mái vô 
cùng. Thế nhưng cùng lúc ấy con mắt lại chẳng thấy 
gì cả. Sau khi ăn sáng lại buồn ngủ, sau khi ăn trưa 
cũng lại ngủ, liên tục 3 ngày như thế. Đây có thể là 
điều thay đổi của Ngài Địa Tạng và tôi được cho biết 
rằng đó là sự biến hóa của thân thể rồi tôi đã tiếp tục 
sống với trạng thái như thế. 

Khoảng sau 10 ngày thì kết quả chẳng có việc 
gì xảy ra và tôi được biết rằng tôi sẽ cầu nguyện thêm 
một ngày nữa, nên tôi đã đi đến nhà ông S. khi nhận 
được sự cầu nguyện dùm thì được biết trong những 
người khuất mặt của gia đình có một người bị rắn cắn 
chết. Vì chư thần muốn phạt, nên bị rắn ấy giết. 

Tiếp đó ông S đã kêu cầu nơi Đức Địa Tạng 
không có đầu, vị Thần Lúa và Thân Tán Quan Âm 
cũng  như Bát Đại Long Vương. Những vị nầy nhập 
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vào trong thân thể của tôi. Thân tôi cứng như sắt 
không thể cựa quậy gì được cả, ông S đã tụng kinh và 
tôi đã đi vào phòng và được ra lệnh đứng thẳng như 
cây hương. Thần đã nhập vào tôi và thân thể giao 
động. Trong phòng yên tĩnh chỉ nghe toàn mùi hương 
và sức nặng của thân thể như được tháo gỡ đi. Tự 
nhiên tấm thân này thấy khỏe khoắn và đã vào được 
cảnh giới thân tâm thoát lạc. Những nỗi đau hình như 
hoàn toàn được chữa trị. Sau 3, 4 ngày kết quả kiểm 
tra là bịnh tình đã hoàn toàn được chữa trị. Tôi được 
phép rời bịnh viện về nhà trong nỗi vui mừng.Vào 
khoảng trung tuần tháng 11 năm Bình Thành thứ 3 
(1990) tôi đã về nhà một cách bình an. Sự biến tướng 
của bịnh sơ gan đã di chuyển xuống phần bụng và 
những nước ấy đã chảy ra ngoài mà y khoa cũng phải 
ngạc nhiên. 
 

Tôi đã nhận được cái khăn có hình Ngài tôi lấy 
khăn ấy bao cả cái bụng của mình và tiếp tục nịt ràng 
cái bụng như thế, mặc dù đã về nhà. Đây là sự dụng 
tâm của tôi trong những sự sinh hoạt ăn uống cũng 
ngon miệng. Sau khi từ bịnh viện về tôi đã đi đến 
Fuchù để tham lễ Đức Địa Tạng lần thứ 3. Con xin tạ 
ơn Ngài Địa Tạng. 

 
Kính nguyện 

Ghi lại vào ngày 18 tháng 12 năm 
Bình Thành thứ 3 (1990) 
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(*) Ghi chú của Ban Biên Tập : 
Người trong chuyện đã qua đời vào ngày 25 

tháng giêng năm Bình Thành thứ 4 (1991). Ông ta 
chết vì một bịnh khác. Trong trường hợp ấy những 
phản ứng không có tính cách linh thiêng. Nếu sớm 
hơn một chút do sự linh thiêng mầu nhiệm thì bịnh 
tình của ông ta có thể chữa khỏi. Tuy rằng theo Bác Sĩ 
bảo rằng: Bịnh của ông không qua khỏi cuối năm 
Bình Thành thứ 3 (1990), nhưng vào tháng 11 sau khi 
rời bịnh viện ông ta đã kéo dài cuộc sống nầy thêm 
được 2 tháng nữa, căn cứ từ những người trong gia 
đình cho biết thì ông ta đã vãng sanh một cách an lạc. 
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CÂU CHUYỆN SỐ 18 
 
 

 ĐƯỜNG VAN TIM  
CỦA CHỒNG TÔI BỊ TRỤC TRẶC  

ĐÃ ĐƯỢC CHỮA KHỎI 
 

(Câu chuyện của bà N ở khu Trung Ương,  
phố Hiroshima) 

 
 

ôi có kinh doanh một cửa hàng ở khu 
Trung Ương của thị xã Hiroshima. Vào 

năm Chiêu Hòa thứ 54 (1978) tôi đã nghe một người 
khách của tiệm đã kể về Đức Địa Tạng không có đầu 
tại Fuchù. Từ đó trở đi mỗi năm tôi đều đi tham bái 
Ngài. Bởi vì chồng tôi làm ở cửa tiệm sửa chữa áo 
quần nên buổi trưa rảnh rỗi, tôi cũng hay đến đây để 
giúp việc dùm. Có một đêm tôi nằm mộng thấy có 3 
người tài xế xe hơi bị khát nước và trên đường về lại 
hãng của mình đã ghé vào xin nước uống. Hãng ấy ở 
gần Sở Cảnh Sát. Rồi tự nhiên dẫn tôi đến đó. Trong 
khi một mình tôi chạy bán sống bán chết thì nghe 

T 
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được tiếng nói rằng: Hãy đứng dừng lại và lắng tai 
nghe đây. Có lẽ là Ngài Địa Tạng. Khi tôi muốn chạy 
tiếp thì Ngài đã kéo tôi lại. Vì tôi sợ bị phạt, nên tôi đã 
cố gắng buông ra khỏi tay Ngài 2, 3 lần như thế. Tuy 
vậy Đức Địa Tạng đã giữ tôi lại trong khi tôi cố chạy 
cho thật nhanh. Bởi vì tôi nghe rằng: Bởi vì tôi sẽ 
được cứu nên Đức Địa Tạng đã giữ tôi lại, trong khi 
tôi chạy đến đó thì mở mắt ra. 

Sáng hôm sau tôi đã kể giấc mộng ấy cho chồng 
tôi nghe và chồng tôi rõ biết hôm nay là ngày gì. Hôm 
ấy chính là ngày hội của Y phục và tôi được biết, có 
thể đây là nhân duyên chăng? Tôi đã thốt ra như thế. 
Trong đầu tôi được nghe rằng: Vì bà không có tin nên 
mới có việc ấy. Còn tôi ngày hôm nay chính là một 
ngày gặp vận may, chồng tôi ngắt lời như vậy. 

Ở nơi triển lãm tôi đã chờ khách đến và chẳng 
giống như mọi khi là có một bà cụ đã đến cửa hàng 
đầu tiên và đã mua 2 cái áo Kimono. Ngay cả ông 
chồng tôi cũng ngạc nhiên. Vì lẽ ngày đầu tiên mà đã 
bán được nhiều như vậy. Điều này chính là nhờ ở ơn 
gia hộ của Ngài vậy. 

Vào ngày 29 tháng 8 năm Chiêu Hòa thứ 62 
(1986) chồng tôi vì đường van tim bị nghẽn nên đã té 
nhào. Đem vào bịnh viện chuyền máu thì  máu không 
thông vào huyết quản, nên chồng tôi khổ sở vô cùng. 
Chuyền đến lần thứ 2 cũng như thế, thật là khổ tâm 
hết sức. Viện trưởng của bịnh viện cho đến ngày thứ 3 
thì ngưng chuyền máu và tôi đã lên cơn sốc, nước hầu 
như không chảy qua khỏi cổ được.  
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Liền sau đó chẳng còn cách nào khác hơn là tôi 
phải đến Fuchù, nơi có Đức Địa Tạng không có đầu 
để đi tham bái. Tôi đã nhất tâm cầu nguyện cả trăm 
lần như vậy. Sau đó khí quản của chồng tôi được 
thông và việc chuyền máu không còn bị trở ngại nữa, 
vì trước ngày ấy tôi cũng đã đi cầu nguyện Đức Địa 
Tạng. Ngày hôm ấy là một ngày mưa, mưa thật nặng 
hạt, nhưng tôi cũng đã dẫn bạn hữu đi cùng, đã đội dù 
để cầu nguyện và giẵm lên đất ấy hằng trăm lần mà 
hầu như quên đi cây dù. Trong cầu nguyện cả hàng 
trăm lần như vậy. Tôi không cần biết gì nữa, miễn sao 
cho chồng tôi hết bịnh là được rồi. Khi đi ra khỏi 
phòng thì mưa đã ngưng. Tôi đã một lòng qua lại 
trong khuôn viên thờ Ngài để cầu nguyện trước Ngài 
cả hàng trăm lần như thế, và cuối cùng thì bệnh tình 
của chồng tôi đã được chữa khỏi. 

Sau khi cầu nguyện một trăm lần xong thì mưa 
bắt đầu trở lại. Ở trong tôi và trong đầu của tôi hầu 
như ngày nào cũng có chứa câu chuyện về bịnh tình 
của chồng tôi nên tôi cảm thấy đầy cả bụng, chẳng 
muốn ăn uống gì cả. Từ 70 kílô mà chỉ trong vòng 2 
tháng thân thể tôi đã giảm xuống 17 kílô. Đây có thể 
là những cơn mưa ấy đã lấy bớt nước đi chăng và đã 
làm cho chồng tôi quỵ xuống. Nhờ Đức Địa Tạng đã 
thấu rõ cho lòng tôi, nên trong 100 lần cầu nguyện ấy 
đã làm cho cơn mưa dừng lại và theo tôi nghĩ nhờ đó 
mà trời được trong sáng trở lại. Đây là việc thật là bất 
khả tư nghì. Tôi chỉ còn cách chân thành cảm ơn và tạ 
lễ Ngài mà thôi. Từ đó về sau khi chuyền máu lần thứ 
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3 rồi và lần thứ 4 đều thông suốt và chồng tôi đã trở 
lại phòng cũ của bệnh viện có thể ông Bác Sĩ  lo lắng 
cho van tim của chồng tôi bị nghẽn chăng? Nên ông ta 
vẫn thường hay đến phòng của chồng tôi để xem 
chừng nhưng thật là mầu nhiệm, mọi việc được hoàn 
toàn được trong sáng. Thật là như chuyện giỡn chơi. 
Khi Bác Sĩ sờ đến ngực của chồng tôi thấy có đeo cái 
khăn có hình Đức Địa Tạng thì ông dừng lại và hỏi 
rằng: Vật này từ đâu mà có thế?  

Tôi đã đáp rằng: Đó là bùa mà tôi đã nhận được 
từ Đức Địa Tạng. Khi nghe như vậy ông ta bảo quả là 
như vậy. Bịnh tình bị nghẽn van tim của chồng tôi đã 
được thông và chuyển đổi trở nên tốt hơn và sau 2 
tháng đã được xuất viện, trở lại nhà. Bây giờ ông nhà 
tôi hoàn toàn mạnh khỏe thật là một sự gia hộ bất khả 
tư nghì không có lời nào để diễn tả cho hết được.  

Trong hiện tại cửa hàng của tôi buôn bán tại 
Lưu Xuyên, nhưng những người khách ở đây cũng 
thường hay kể những câu chuyện về Ngài Đức Địa 
Tạng. Nên họ cũng nhờ tôi dẫn họ đến đó. Cứ mỗi 
tháng 2 lần vào ngày chủ nhật, tôi đều dẫn rất nhiều 
người đến tham bái Ngài Địa Tạng. Cũng có những 
người không phải khách của tiệm tôi, tôi cũng đã dẫn 
họ đi tham bái Ngài Địa Tạng. Có lúc tôi được nghe: 
“Má ơi! Ngài Địa Tạng đã tập trung mọi người ở 
trước cửa tiệm mình đó!” làm cho mọi người cũng 
ngạc nhiên. 

Ngay cả bây giờ tôi vẫn còn dẫn cho rất nhiều 
người đi đến đó để lễ bái nguyện cầu. Vào ngày 



Quyển thứ mười lăm - Câu chuyện số 18 261

Nguyên Đán của năm Bình Thành thứ 4 (1991) vào 
lúc 6 giờ sáng tôi đã cùng mọi người đi đến đây và 
phải chờ một thời gian dài để cho cửa văn phòng mở, 
trong khi đó chúng tôi đứng ngắm nhìn những ánh đèn 
trong khuôn viên Chùa thờ Ngài thật là ấm cúng. Đi 
gặp Ngài Địa Tạng là điều mà ai trong chúng tôi cũng 
lấy làm thích thú. 

 
Con xin tạ ơn  Ngài Địa Tạng không có đầu. 

 
Kính nguyện 

Ghi lại ngày mùng 1 tháng Giêng 
năm Bình Thành thứ 4 (1991) 
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CÂU CHUYỆN SỐ 19 
 

 BỊNH NHỨC MỎI   
ĐÃ ĐƯỢC CHỮA KHỎI 

 
(Câu chuyện của bà T 68 tuổi, ở Kiết Xá Đinh, 

quận Song Tao,  huyện Hiroshima) 
 
 

ôi bắt đầu nghe được những câu chuyện của 
Đức Địa Tạng không có đầu tại Fuchù 

khoảng vào năm Chiêu Hòa thứ 54 (1979), 55 (1980). 
Nghĩa là sau thời gian đào Ngài lên được đã 2, 3 năm 
rồi. Lúc ấy ông chồng của tôi bị khốn khổ đau nhức cái 
chân bên phải. Nếu đứng thẳng dậy thì vì trọng lượng 
của thân thể quá nặng, nên phải lấy đầu gối phía chân 
phải để chịu đựng, nên khi bước đi đau đớn kịch liệt. 
Khi đặt lưng ngồi xuống thì nỗi đau vẫn liên tục, hoàn 
toàn không dứt hẳn. Khi nhận được sự chẩn đoán của 
Bác Sĩ tại làng thì được biết đó là bịnh nhức mỏi. Bệnh 
này có nghĩa là xương, cốt và khoảng cách không bình 
thường và vì bị sức nặng đè lên thì nỗi đau cứ thế mà 
tăng dần khi cử động. Đây có thể là trạng thái của cốt 
tủy trong cột xương sống bị chảy ra bên trong và bị 

T 
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căng thẳng, nên khi ngồi xuống thì thần kinh tọa bị đau 
và cái lưng cũng bị đau theo (đây là lối giải thích theo y 
học). 

Dẫu cho giới y khoa nghĩ rằng chỉ có giải phẫu 
mới được, nhưng không có gì có thể bảo chứng cho 
việc trị liệu lành lặn 100%. Tuy nhiên muốn mau lành 
bịnh nên chồng tôi đã tiếp tục chữa trị như thế mà hiệu 
quả thì chưa có gì cả, trong khi đó sự khốn khổ vẫn còn 
tiếp diễn theo sau. 

Trong khi đó tôi có quen với một người ở cùng 
thôn có kể cho nghe những câu chuyện linh nghiệm của 
Đức Địa Tạng không đầu ở phố Fuchù. Do vậy tôi 
không phải suy nghĩ gì cả, mà cả hai mau mau đi đến 
đó tham bái Ngài liền. Vào tháng 11 trong năm ấy hầu 
như tất cả những ngày chủ nhật chúng tôi đều đi đến đó 
để tham bái. Lần đầu và lần thứ 2 vì vội vã lúc leo lên 
dốc nơi Ngài Địa Tạng, nên cái chân của chồng tôi đau 
đớn không thể tả nổi, khi bước đi phải dừng chân nghỉ 
lại không biết bao nhiêu lần. Cứ đi rồi lại nghỉ, đi rồi 
lại nghỉ nhiều lần như vậy. Đến khoảng tháng 12 thì 
cơn đau lại giảm dần. Chồng tôi vừa bước đi vừa nói 
rằng: “Bây giờ đã đỡ hơn nhiều và không cần phải nghỉ 
nhiều lần  nữa. Ông đi một mạch 200 thước như thế, để 
đến nơi thờ Ngài Đức Địa Tạng luôn. 

Đây hoàn toàn là việc bất khả tư nghì ngoài sức 
tưởng tượng. Lúc ấy tôi và chồng tôi cất tiếng thật cao 
vui mừng reo lên như bất tận để biểu đồng tình, mà cho 
đến bây giờ tôi vẫn còn nhớ rõ cảm tưởng của lúc ấy. 
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Từ đó về sau tôi luôn luôn đi tham bái Ngài và luôn 
mang ơn Ngài không có gì thay đổi cả. 

Ngoài ra tôi cũng bị chướng ngại, đau đớn về 
thân thể như đau lưng, đau vai, khốn khổ vô cùng và tôi 
cũng đã được nhận ơn gia hộ của Ngài. Từ đó về sau 
vẫn luôn được như vậy. Mỗi tháng một lần tôi đều đi 
tham bái, không thiếu sót một lần nào cả. 

Mỗi năm một đến hai lần tôi thấy chồng mình 
thay đổi hình tướng ít nhiều, nhưng đau đớn như trước 
thì không còn nữa. Cũng có lúc quên đi mình là người 
bịnh, không khác gì những kẻ mạnh mẽ bình thường. 
Chúng tôi đều vui vẻ với hiện tình như thế. Chỉ riêng 
năm rồi vào năm Bình Thành thứ 3 (1990) vì bận rộn 
quá nhiều nên có tháng không đi lễ bái, vì vậy có tháng 
phải tăng lên 2 lần và điều này tôi cũng cảm thấy hối 
hận. Thế nhưng với sự linh nghiệm của Đức Địa Tạng 
Vương Bồ Tát, chồng tôi có những khổ bịnh và chính 
tôi cũng đã khốn khổ vô cùng, mà giờ nầy đã được 
chữa khỏi, nên phải cảm ơn Ngài rất nhiều. 

 
“Án Ha Ha HaVĩ Sa Ma Lý Sa Bà Ha”. 

 
Kính nguyện 

 
Ghi lại vào ngày 18 tháng 12 năm 

Bình Thành thứ 4 (1991) 
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 CÂU CHUYỆN SỐ 20 
 
 

 NGÓN CHÂN CÁI BỊ ĐAU ĐƯỢC 
CHỮA LÀNH 

 
(Câu chuyện của người đàn bà tên N 68 tuổi,  

ở khu Tá Nam, huyện Hiroshima) 
 
 

âu chuyện đã xảy ra 8 năm về trước. Ngón 
chân trái bên bàn chân phải của chồng tôi bị 

biến đổi, đau đớn khó tả xiết. Qua chẩn đoán của y học, 
nhưng các Bác Sĩ cũng chẳng rõ là bịnh gì. Bởi vì tôi 
nghe được lời khuyên của những người hàng xóm là 
nên đi tham bái Đức Địa Tạng thì sẽ nhận được  nhiều 
ơn gia hộ. Chồng tôi vừa phải chịu đựng sự đau đớn 
của ngón chân của bàn chân bên phải và ông cũng dùng 
xe tốc hành (Shinkansen) đi đến phố Fuchù để tham bái.  
          Chồng tôi đã hết lòng cầu nguyện cho bịnh tình 
của ngón chân cho mau khỏi ở trước Đức Địa Tạng. 
Đồng thời sau khi cúng dường tại văn phòng, chồng tôi 
đã nhận được một cái khăn có hình Đức Địa Tạng 
mang về lại nhà. Mỗi ngày sáng tối hai lần vừa cầu 

C 
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nguyện, chồng tôi vừa lấy khăn ấy cột vào nơi ngón 
chân cái bị đau kia. Khoảng một tháng trôi qua, màu 
sắc biến đổi của ngón chân đã trở lại bình thường. Rồi 
từ độ ấy ngón chân không còn đau đớn nữa. Cũng kể từ 
đó chồng tôi luôn được khỏe mạnh. Cứ như thế ấy, chỉ 
cần phủ lên ngón chân đau, chứ không bị cắt đi và 
chồng tôi tiếp tục đi tham bái Ngài Địa Tạng trong điều 
kiện có thể. 

Tiếp đến tôi đã thấy một giấc mộng thật là bất 
khả tư nghì, Trong mộng tôi đã thấy Đức Đại Nhựt 
Như Lai xuất hiện. Con bạch xà đã hiện ra và cắn vào 
tay phải của tôi. Cái tay bị cắn ấy tôi đã cọ sát vào toàn 
thân Ngài Địa Tạng. Đặc biệt là khi thân thể mình bị 
đau, tôi đều làm như vậy thì cơn đau sẽ được dịu ngay. 
          Có một ngày như tôi nhớ là bị đau bụng khủng 
khiếp. Lúc ấy tôi được dạy rằng phải ấn lên bên trên 
bụng. Tôi chỉ làm như vậy thôi, nhưng thật là ngạc 
nhiên, cơn đau lại dịu ngay. Ngay cả đến bây giờ không 
phải chỉ một người mà nhiều người được cứu cũng như 
thế, ai cũng viết tên của người bịnh và mắc bịnh gì rồi 
cho vào một “Cái hộp cầu nguyện“ để bên cạnh Ngài 
Địa Tạng, liền được Ngài gia hộ lành bệnh. Riêng tôi 
khi đi tham bái đã cho lời văn vào hộp kia thì Đại Nhựt 
Như Lai đã hiện ra nỗ lực tụng Bát Nhã Tâm Kinh hơn 
nữa thì hình ảnh của Đức Địa Tạng lại hiện ra. Ngài có 
mặt tròn, có tóc đen phủ đến vai, có tiếng nói thật là kỳ 
diệu và Ngài rất đẹp. Ánh sáng lung lay chiếu khắp 
thân Ngài. Sự thị hiện ấy không nên lo lắng sợ hãi, mà 
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đó là điều báo cho biết sự cứu độ cho ông bà tổ tiên, 
huynh đệ trong gia đình. 

 
Con xin tạ ơn Ngài  Địa Tạng. 

 
Án Ha Ha HaVĩ Sa Ma Lý Sa Bà Ha 

 
Kính nguyện 

Viết lại vào ngày 15 tháng Giêng  
năm Bình Thành thứ 4 (1991) 
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CÂU CHUYỆN SỐ 21 
 
 

 BỊNH ĐAU ĐẦU ĐÃ ĐƯỢC CHUYỂN ĐỔI 
LẠI TỐT HƠN 

 
( Câu chuyện của bà A 72 tuổi ở phố Fukuyama,  

Huyện Hiroshima) 
 

 
 

rong đời sống bình thường của 44 năm kết 
hôn ấy, chồng đã bị mổ dạ dày. Tuy rằng 

sống trong cảnh bán thân bất toại thật là bất hạnh trong 
cuộc sống, nhưng đối với tôi thật là có ý nghĩa. Trong 
đời sống ấy tôi đang đứng thẳng như thế để nuôi nấng 4 
đứa con trong 44 năm dài như vậy. Tôi cũng đã trải qua 
sém bao nhiêu lần chết hụt cũng không biết nữa.  

Tôi vừa đưa chồng tôi đi khám bịnh, vai vừa nai 
con còn trẻ và tôi cũng đã quyết tâm nhẫn nại buôn bán 
để nuôi 4 đứa con như vậy. Đúng vào lúc ấy tôi có 
người bạn muốn tìm đến để giúp đỡ và hướng dẫn cho 
biết rằng ở phố Fuchù có Đức Địa Tạng rất từ bi đã 
hiện ra để cứu khổ cho mọi người. Có thể tiếng nói của 

T 
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người bạn ấy là tiếng nói của Đức Địa Tạng chăng? Rồi 
tôi nghĩ lại phận mình, tiếp đó đã đi đến Fuchù để tham 
bái Ngài Địa Tạng không có đầu kia. 

 
Việc ấy xảy ra 20 mươi năm về trước. Vì bị tai 

nạn xe hơi nên đây là nguyên nhân để mỗi ngày tôi đều 
bị khổ não về bịnh đau đầu và lòa mắt vì phải lo cho cả 
gia đình nên không thể nghỉ làm việc được. Tuy đầu 
choáng váng nhưng cũng phải lái xe hơi và tôi phải đi 
phân phát đồ gia vị cho các tiệm buôn khác. Trong khi 
chồng tôi vẫn bán thân bất toại, nên ngày nào cũng phải 
chiến đấu với thần chết. 

 
Chính tôi đã ra sức cầu nguyện cho bịnh tình của 

mình và mong Ngài Địa Tạng gia hộ cho sự bất hạnh 
của gia đình tôi. Thế rồi một dạo nọ sau khi đi tham bái 
thì cái đầu đã đỡ hơn và bịnh đau đầu kinh niên kia đã 
được lành hẳn. Tôi vừa tạ ơn Ngài, vừa mừng vui thật 
khó tả. Đồng thời ông Bác Sĩ ở bệnh viện lo cho bịnh 
tình của tôi cũng thật là ngạc nhiên. 

 
Trong hiện tại tôi đã 72 tuổi, nhưng tôi vẫn còn 

làm việc, vẫn lái xe đi đây đó lo cho việc buôn bán chỗ 
này chỗ nọ. Gặp thuận đường tôi vẫn ghé qua nơi Ngài 
Địa Tạng để lễ bái. Thật là không bút mực nào để tạ ơn 
Ngài Địa Tạng  cho hết được. Những người khốn khổ 
như tôi cũng đã đến nơi Ngài Địa Tạng  để cầu nguyện 
ân gia bị. Tôi đã tự nình soạn những bài ca về Ngài Địa 
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Tạng đã hát. Mỗi ngày tôi đều mạnh khỏe và đồng thời 
ca hát cho niềm tin yêu ấy. 

 
Con xin tạ ơn Ngài Địa Tạng 

 
Kính nguyện 

Viết lại vào ngày 20 tháng Giêng 
năm Bình Thành thứ 4 (1991) 

 
 
 

  
 

Câu chuyện số 22 trong quyển thứ 15 nầy bị sót, 
không có bản gốc nên không dịch sang tiếng Việt được. 
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Quyển thứ mười sáu 
 

 
 
 

VÔ SỐ NHỮNG CHUYỆN LỢI ÍCH  
CỦA NGÀI ĐỊA TẠNG 

 
 

1-  Đức Địa Tạng  đã đến nhà 
2-  Bái vọng Ngài Địa Tạng trên đường 
3-  Đón mừng Ngài Địa Tạng   
4-  Giúp đỡ dùm đôi giày 
5-  Ánh sáng hiện ra cho biết 
6-  Bỏ nhà đi lúc nhỏ lại trở về 
7-  Giúp cho có con 
8-  Ung thư ruột già được cứu khỏi 
9-  Âm thanh của Ngài Địa Tạng   

 
(Câu chuyện của ông K 80 tuổi ở Ashahi,  

phố Fuchù, huyện Hiroshima) 
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úng vào 15 năm trước tôi ở tuổi 65, cột 
sống đau đớn khổ sở lạ thường và tôi đã 

nghe rằng Đức Địa Tạng không có đầu rất linh nghiệm. 
Vào tháng 5 năm Chiêu Hòa thứ 54 (1978). Với sự 
khốn khổ của tấm thân, tôi đã leo lên dốc nơi thờ Ngài 
Địa Tạng, lúc ấy là 4 giờ sáng và tôi đã ra sức cầu 
nguyện Ngài chữa trị cho mình và cũng vào lúc 3 giờ 
chiều ngày hôm ấy bịnh đau hoàn toàn đã biến mất. Từ 
đó về sau không còn tái phát nữa và tôi đã cảm ơn để 
tiễn đưa những ngày còn lại trong đời mình thật là có ý 
nghĩa như thế. Việc thể nghiệm về bản thân mình, tôi 
đã ghi lại trong quyển thứ ba rồi. 

Từ 15 năm trở lại đây. Mỗi ngày tôi đều tiếp tục 
gặp những chuyện linh thiêng nơi Đức Địa Tạng. Tôi 
cũng đã gặp Đức Địa Tạng không có đầu không biết 
bao nhiêu lần và tôi cũng được báo mộng là mấy người 
sẽ được cứu chữa. Thật là bất khả tư nghì, mà con số ấy 
không thể đếm hết được, trong đó có chép ra một số 
câu chuyện tiêu biểu như đã nêu trên. Đây là những câu 
chuyện bất khả tư nghì, mà trong đời khó có thể biết 
đến biết được. 

Do vậy tôi muốn giới thiệu những sự việc về 
Ngài Địa Tạng không có đầu kia. 

Mỗi ngày tôi dậy vào lúc 1 giờ rưỡi khuya, sau 
đó tôi đi đến tham bái nơi thờ Ngài Địa Tạng. Tôi đã 
tốn 2 giờ đồng hồ để quét dọn ở đây độ 20 phút. Tôi đã 
nhặt từng cọng hương còn sót lại trong lò và sửa lại cho 
ngay ngắn rồi đốt nhang, đốt đèn cầy và tôi cũng đã lau 

Đ 
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dọn một cách sạch sẽ ở nơi thờ Ngài. Những lúc ấy vẫn 
có những người đi lễ bái thâu đêm.  

Câu chuyện bất khả tư nghì cũng thường hay xảy 
ra trong đêm tối. Trong đó: 

 
Câu chuyện số 1 gọi là: 
Đức Địa Tạng đã đến nhà 

  
 

ây là câu chuyện của 7, 8 năm về trước khi 
tôi chỉ một mình và ban đêm vui với truyền 

hình. Đặc biệt tôi rất thích về những màn kịch có tính 
cách thời đại, do Bất Ưu và Tùng Bình phụ diễn về 
những câu chuyện tướng quân thứ 8 thời Tokugawa tên 
là Kiết Tông. Khi xem thì thấy ông tướng nầy là một vị 
tăng sĩ có thể xem lâu mỏi mắt và buồn ngủ nên thấy 
như vậy chăng? Để xem thử mình có buồn ngủ không, 
nên tôi đã nhún vai mấy lần. Tôi ngồi lên như lúc ngồi 
thiền và phải cảnh sách bởi chính mình là đập vào để 
khỏi buồn ngủ. Đúng vào lúc ấy tôi có cảm giác như ai 
đó đã lấy thuyền trượng đánh vào vai mình. Khi mở 
mắt ra thì thấy Đức Địa Tạng ở phía sau. Ngài đứng đó 
một lúc lâu, khi tôi bừng mắt lớn lên. Cửa nhà thì đóng, 
nhưng Ngài từ đâu lại hiện được vào đây? Tôi nghĩ 
rằng cửa mở nên đến bên thềm để xem và khi quay cổ 
lại thì không còn thấy bóng dáng của Ngài nữa. Tôi 
không thấy hết toàn thân của Ngài, nhưng thấy được 
hai cánh tay của Ngài rất đẹp. Nhờ ơn gia hộ ấy và tôi 
đã tiếp tục xem truyền hình trở lại. 

Đ 
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Câu chuyện thứ hai là: 
Bái vọng Ngài Địa Tạng trên đường 

           
 

ôi thường hay đi tham bái Ngài vào lúc 1 
giờ sáng hay giữa khuya và sau khi chùi lau 

sạch sẽ cũng đã hơn 3 giờ khuya rồi, đây là câu chuyện 
xảy ra vào lúc 5 đến 6 giờ sáng ở trên đường Fuchù. Đó 
là việc hiện ra bên cạnh quán rượu Yamane, nơi có đèn 
chiếu sáng của hãng điện Nhựt Bản NJJ. Tôi thấy có 
người con gái thật đẹp đi một cây dù dưới cơn mưa 
phùn. Đây phải nói là một người đàn bà kỳ lạ, đang 
bước đi thong thả trước mặt của tôi, tôi không nghĩ 
rằng tại sao giữa đêm khuya lại có người đàn bà đẹp đi 
đâu vậy. Nhìn nét mặt thì thấy là đàn bà rồi dần xa dần 
lại từ từ lại lớn lên, đồng thời chiếc dù vẫn che ngay 
ngắn trên vai. Khi nhìn cây dù ấy thì thấy rõ ràng đây 
là dáng điệu của người đàn bà. Tóc phủ xuống 2 mép 
tai, không phải màu trắng hay đen mà có màu khác thật 
đẹp đẽ nổi bật. Cái dù ấy là loại dù làm bằng màu của 
trà và dù che gió. Tuy bị thấm nước ướt, nhưng người 
ấy không có lẽ gì lo lắng cả. Giống như một cái gì đó 
ấm áp tỏa ra với nét mặt dịu dàng kia ở dưới cái dù ấy. 
Tôi nghĩ rằng đây chính là Ngài Địa Tạng đã hiện ra 
thân người nữ để cho tôi thấy mặt. Đồng thời khi vội vã 
cũng là lúc mà chân phải của tôi đã bước đến thềm nhà 
của mình rồi. Nếu để ý thì nơi ấy là căn nhà nằm phía 
đông mà trong hiện tại nằm gần hãng NJJ và căn thứ 2 
bây giờ làm bãi đậu xe. Chính ở trước đó, tôi đã xướng 

T 
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to lên câu thần chú: “Án Ha Ha HaVĩ Sa Ma Lý Sa Bà 
Ha”. 
 

Câu chuyện thứ ba là: 
Nghinh tiếp Ngài Địa Tạng 

 
 

rong đêm tối  tôi không ngủ được thật là 
khốn khổ. Tôi cảm nghe như một âm thanh 

kỳ lạ của ai đó cứ mãi gần mình. Khi âm thanh ấy đến 
gần giường ngủ của tôi thì dừng lại. Khi ấy máu huyết 
toàn thân của tôi dường như chuyển động và huyết dịch 
hạ xuống thấy thật rõ ràng; thật là ngạc nhiên hết sức 
lúc ấy tôi không có phản ứng gì cả mà thân thể tự nhiên 
trổi dậy ở trên giường. Cứ mỗi đêm tôi dậy vào lúc 1 
giờ rưỡi khuya để đi tham bái Ngài Địa Tạng và quét 
dọn nơi thờ Ngài. Nên tôi nghĩ rằng đây chính là việc 
nghinh đón Ngài Địa Tạng nên tôi đã khởi thân và 
chuẩn bị đi đến đó. 
 
 

Câu chuyện thứ tư là: 
Đức Địa Tạng sửa lại chiếc giày 

 
 

huyện xảy ra vào lúc 1 giờ rưỡi khuya. Bao 
giờ cũng như thế, khi đi tham bái Ngài Địa 

Tạng tôi đều mang đôi giày vải để ngay cửa ra vào. Bởi 

T 

C 
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vì tôi cũng thường hay cởi giày và để lại ngay ngắn để 
lúc xỏ chân vào là vừa vặn. Cần đặt chân xuống là có 
thể mang vào được như những ngày khác, nhưng đêm 
ấy lại khác hẳn, chiếc giày bằng vải nằm cách xa đó cả 
một thước, không còn chỗ cũ như xưa nữa nghĩa là 
chiếc giày đã thay đổi hướng. Đây cũng phải được hiểu 
là khi thòng chân xuống đất cứ thế mà xỏ vào và nhắm 
hướng ấy để ra đi. Khi tôi vội vã ngồi ngay trên bồ 
đoàn mà nghĩ rằng tại sao không có gió mà lại bay thay 
đổi chỗ như thế. Cửa ngõ đã đóng kín. Ai vào đây được? 
Tôi sống chỉ một mình nơi cái nhà này chẳng còn ai, 
mà mèo chó cũng không nuôi. Chắc chắn có ai đó đã 
thay đổi vị trí nầy. Chuyện bất khả tư nghì như thế, 
trong đời này lại có chuyện đã được xảy ra. Tôi đứng 
tần ngần ở cửa và cảm nghe như ngoài Ngài Địa Tạng 
chẳng còn có ai nữa cả. Suy đi nghĩ lại mãi mà chẳng 
hiểu tại sao. Có thể đây là đôi giày tôi thường hay 
mang để đi làm việc tại nơi thờ Ngài Địa Tạng. Còn đôi 
giày mang đi trong phố Fuchù, nên bị đánh bạt ra 
chăng? Hoặc giả theo lời dạy, chỉ dùng giày nầy để đi 
quét dọn nơi thờ Ngài Địa Tạng  lúc 2 giờ sáng. Ngay 
cả cho đến giờ, tôi cũng không thể hiểu hết được về 
việc nầy 
 

Câu chuyện thứ năm là:  
Ánh sáng hiện ra cho biết 

 
ào một giờ khuya trên đường đi đến tham 
bái Ngài Địa Tạng. Khi tôi đi ngang qua V 
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trước bịnh viện bên cạnh đường phố tại Fuchù tự nhiên 
trên đường phố hiện ra một người thật to lớn đang ngã 
nghiêng ngã ngữa vì say rượu. Đây có thể là người 
uống rượu say từ quán rượu ở Honyamacho trở về. Hắn 
ta muốn biết đường trở về Fukuyama là lối nào? Tôi đã 
chỉ cho hướng đông và dẫn ông ta trở lại con đường cũ 
để đi. Trong đêm tối có người say sưa như vậy mà có ý 
muốn trở về lại Fukuyama, nên nhân lúc đi tham bái 
Ngài Địa Tạng không có đầu, tôi đã vì người ấy mà cầu 
nguyện để ông ta trở về trong bình an. Khi cầu nguyện 
trở về thì trên đường đi tôi thấy một luồng hào quang 
sáng chói, chẳng khác với ánh sáng của điện bao nhiêu 
cũng chẳng giống ánh sáng của vị Thần Lúa. Đây là 
ánh sáng khác thường khó diễn tả được. 

Với tôi đã nhờ Đức Địa Tạng mà đã chỉ cho 
người say ấy trở về bình an và lần lượt đó là những linh 
nghiệm đã được nêu ra là điều đáng tin cậy. 
 

 
Câu chuyện thứ sáu là:  

Bỏ nhà đi lúc nhỏ lại trở về 
 

 
hớ lại chuyện xưa về một người con của 
người khác trong 15, 16 năm về trước. Mẹ 

của người ấy bị nghiện rượu nặng nên phải vào bịnh 
viện để cai. Đứa con ấy sau khi học xong Trung Học lại 
được học nghề. Sau khi tốt nghiệp lại được xin vào 
hãng để đi làm. Khoảng 10 năm về trước thì đứa bé ấy 

N 
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khoảng 15, 16 tuổi và nó đã bỏ nhà ra đi không có tăm 
tích gì cả. Khoảng một tuần lễ sau thì cơ quan hành 
chính tỉnh và chỗ xưởng nó làm mới đi tìm; nhưng 
không biết nó ở đâu. Khi tôi nghe được câu chuyện ấy 
vào tai và trước đó tôi đã biết tông tích nó, nên người ta 
cũng đã nhờ tôi giúp cho một tay, cũng như thường lệ 
tôi hay đi tham bái Ngài Địa Tạng để cầu nguyện cho 
đứa bé vào lúc giữa khuya. Trên đường đi cầu nguyện 
về tự nhiên tôi thấy ánh sáng chói lòa cũng giống như 
câu chuyện trước đây tôi đã chỉ đường cho người say 
rượu vậy. Lúc ấy là lúc mà  Ngài Địa Tạng đã gia hộ 
cho tôi để đi tìm đứa trẻ. 

Sau khi trở về nhà mới vừa chợp mắt và lúc ấy là 
5 giờ sáng, tự nhiên thấy hình bóng của đứa trẻ lại gõ 
cửa xin vào nhà. Chính nó ở đâu không biết và được 
Đức Địa Tạng hướng dẫn cho vào đây. Có lúc nghe nó 
ở tại công viên trong thành phố Thổ Sanh và đây chính 
là nhờ Đức  Địa Tạng  đã đưa nó về lại với gia đình. 

Khi đứa bé ấy trở lại hãng làm việc, nó đã làm 
việc thật tận tình và mẹ nó cũng đã được xuất viện về 
nhà, rượu không còn uống nữa và đã đi làm việc trở lại. 
 

Câu chuyện thứ bảy là: 
Giúp cho có con 

 
thành phố Tây Thành thuộc huyện 
Hiroshima có người tên D thường hay đi 

tham bái, tôi cũng thường hay gặp mặt. Có một ngày 
vào năm Bình Thành thứ 3 (1990) con dâu của bà D 

Ở 
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không thọ thai được, nên muốn cầu nguyện nơi Đức 
Địa Tạng, bởi vì tôi không phải là ông thầy đi lo kỳ đảo, 
nên tôi đã bảo rằng: Chính bà hay con dâu nên trực tiếp 
mỗi ngày đến tham lễ thì tốt hơn. Vì bà ta ở xa nên mỗi 
ngày không thể đi tham bái được, nên đã lễ bái tại nhà 
rất nhiệt tâm. 

Chắc chắn một điều Đức Địa Tạng sẽ nghe lời 
kêu gọi không bỏ sót ai. Ngài sẽ nhận lời cầu nguyện 
và lời cầu nguyện của bà ta cũng được ghi vào nơi cầu 
nguyện rồi.  

Tôi cũng một lòng cầu nguyện cho nhà bà D có 
được cháu. Trong thời gian chẳng bao lâu thì con dâu 
của bà D lại mang thai rồi gia đình lại mang cơm gạo 
đỏ đến để trả lễ cho gia đình của tôi. Tôi đã bảo rằng: 
Thay vì mang lễ đến cho tôi thì nên mang đến để tạ ơn 
Ngài Địa Tạng. Sau đó cả nhà cũng mang cơm gạo đỏ 
đến để tạ ơn Ngài Địa Tạng. 

Vào ngày 27 tháng 9 năm Bình Thành thứ 3 
(1990) có cơn bão số 19, cường độ của gió từ 50 đến 60 
mét. Từ Kuyshù đến huyện Yamaguchi, rồi huyện 
Hiroshima đều bị tàn phá một cách mãnh liệt, những 
cây cổ thụ trong rừng  bị gió trốc gốc. Những mái ngói 
trong phố thị cũng bị gió thổi bay tứ tung, ngói trên hội 
chúng Địa Tạng cũng bị thổi bay đi. Những lá cờ 
phướn (3 đến 400 cây) cũng bị gió nuốt chững mất. Gió 
đã bẻ gãy cả trăm cây phướng và bị xé ra từng mảnh 
nhỏ, bay đi khắp nơi; rồi cây phướn của gia đình D đã 
cúng vào, trong 5, 6 cây phướn còn lại đó có một cây 
của gia đình bà D. 
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Câu chuyện thứ tám là: 
Ung thư ruột già được chữa khỏi 
 

 
ười năm về trước đây ruột già của tôi bị 
thương và đã cắt bỏ 2 nơi vất đi khi giải 

phẫu; trong 2 năm liền phải nhập viện 3 tháng để chữa 
trị. Còn bây giờ mà được mạnh khỏe như thế nầy đều là 
nhờ ơn của Ngài Địa Tạng vẫn luôn luôn nghe ngóng 
và giúp đỡ, sẽ được dạy cho nhiều việc khác nhau. Gần 
đây tôi đã rời nhà vào lúc 12 giờ 45 phút trong đêm 
khuya để đi tham bái, tôi đã sửa lại những bột hương đã 
được đốt trong lò, sau đó mới quét dọn nơi thờ Ngài 
Địa Tạng. Hôm đó tôi trở về nhà là lúc 3 giờ 40 phút 
sáng. 

Tôi chẳng hút thuốc và không hề uống rượu, nên 
thân thể bây giờ khỏe mạnh lạ thường. 
 

Câu chuyện thứ chín là:  
Túc âm của Ngài Địa Tạng 

 
 

úc âm của Ngài Địa Tạng cây cỏ cũng ngủ 
yên cho đến 3 giờ sáng là giờ Sửu và không 

khí của nơi thờ Ngài Địa Tạng vẫn còn yên lặng. 
Trong đêm khuya vắng khi quét dọn tôi đã nghe 

thật rất rõ túc âm của Ngài Địa Tạng. Ngoài tôi ra thật 
tình chẳng có ai ở đó, thế mà tôi đã nghe rõ âm thanh 

M 

T 
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diệu hiền bay đến, nếu không để ý thì tưởng rằng tiếng 
chuông đâu đó vang vọng về, hoặc giả như tiếng kêu 
của người đằng xa. Đặc biệt khi không quét dọn thì âm 
thanh nầy nghe rõ mồn một. Đầu tiên tôi hơi ngạc 
nhiên, nhưng bây giờ thì không còn sợ hãi nữa. Tuy 
đến khuya chẳng ai có mặt ở nơi lễ bái nữa nhưng tiếng 
động vẫn khua vang. Thỉnh thoảng tôi vẫn nguyện Ngài 
Địa Tạng mặc y phục màu đen và tay cầm tích trượng 
chống đi. Lúc ấy tôi thấy đầu của Ngài tròn vo. 

Tôi trở về già thì càng gần gũi Ngài Địa Tạng 
hơn, đã 80 tuổi rồi mà đời sống vẫn an nhàn, không có 
chuyện gì đáng xảy ra. Đức Địa Tạng đã nghe tất cả 
những lời cầu nguyện của tôi. Tôi đang sống những 
ngày an lạc như vậy. 

 
“Án Ha Ha HaVĩ Sa Ma Lý Sa Bà Ha”. 

 
Ngày 18 tháng 9 năm Bình Thành 

thứ 4 (1991) 
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CÂU CHUYỆN SỐ 2 

 
 

NÃO BỊ ĐẢ THƯƠNG, NHƯNG HỒI 
PHỤC THẬT LÀ NHANH CHÓNG 

 
(Câu chuyện của Bà K 34 tuổi,  

ở phố Sáng Phu, huyện Okayama) 
 
 

iệc nầy xảy ra vào ngày 13 tháng 5 năm 
Bình Thành thứ 2 (1989). 

          Vào buổi chiều hôm ấy một mình tôi lái xe đi 
vào phố để mua đồ. Từ giữa đường phía trước chiếc xe 
chở hàng tông vào xe của tôi và tôi đạp thắng thật 
mạnh, nhưng sức của xe chở hàng mạnh hơn, nên xe 
của tôi bị giẹp lép, đầu tôi đập vào tay lái và tôi bay ra 
khỏi dây nịt an toàn. Từ đó tôi không còn cảm giác nào 
khác nữa cả. Bởi vì người qua đường lúc đó còn quá ít 
nên chẳng ai giúp tôi cả, tôi phải nằm trên đường cả 3 
tiếng đồng hồ như vậy. Ở gần đó thỉnh thoảng có người 
đi lượm rác đến gần và thất kinh khi nhìn thấy tôi. Vội 
vàng gọi điện thoại cấp cứu số 119. Xe cấp cứu đã chở 
tôi vào bịnh viện D. Nơi bị thương thật nặng, nghĩa là 
từ lỗ tai, lỗ mũi máu ra quá nhiều. Sau đó mẹ tôi đã đề 

V 
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nghị là mang tôi vào bệnh viện M xương sọ bị vỡ ra. 
Muốn trị liệu phải lấy xương của nửa sọ còn lại đem 
qua để đắp vào đây và để vào trong tủ đông lạnh để chờ 
ngày ráp vào. 

Bán não bên tay mặt là cơ quan vận động rất 
quan trọng, nếu phần ấy bị thương tật thì việc chữa trị 
để trở lại bình thường, quả là điều thật khó khăn. 

Giải phẫu phải tốn cả 8 tiếng đồng hồ như vậy. 
Sau khi mổ, Bác Sĩ đã bảo rằng: “Cũng có thể trở thành 
thực vật nhân gian không chừng, chắc cũng không còn 
hy vọng gì”. 

Phần xương sọ không thể bảo tồn hơn 2 tháng, 
nên đến tháng thứ 2 cái đầu đã được khâu lại hoàn toàn. 
Từ lúc ấy tôi không còn được ý thức gì nữa cả. 

Trong khi còn ý thức như thế, tôi đã mong gặp 
được người cha mất cách đây 17 năm về trước hiện ra. 
Cha tôi đã lấy tay ấn vào chỗ vết nối ấy và sanh mạng 
của tôi chẳng biết như thế nào nữa trong hoàn cảnh ấy. 
Có thể vì cha tôi đã đến và dẫn tôi theo chăng? Thật là 
một thể nghiệm bất khả tư nghì. 

Khoảng 2 tháng sau thì ý thức bắt đầu có mặt trở 
lại, thế nhưng miệng bị lệch không thể nói chuyện một 
cách tự nhiên được. Vì bộ não bị ảnh hưởng, nên toàn 
bộ bị ảnh hưởng theo, nhất là ngôn ngữ. Dẫu cho có 
muốn bước đi chăng nữa, nhưng cái chân thì không 
chạm được xuống đất. Tâm tôi bay bổng lơ lững trên 
mây. Để luyện cho lời nói được bình thường nên tôi đã 
phải trải qua 2 năm trường để trị liệu như vậy. Sau 2 
năm như thế lời nói đã trở lại như xưa. Kể từ tháng 8 
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năm Bình Thành thứ 4 (1991) không còn bị chướng 
ngại khi nói năng nữa. Tôi không còn cảm thấy ái ngại 
khi nói chuyện.  

Kể từ sau khi gặp tai nạn giao thông, ông anh của 
tôi rất lo lắng, nên đã hết lòng cầu nguyện nơi Đức Địa 
Tạng không có đầu ở Fuchù vào mỗi tháng anh ta 
thường hay đến đó. Đồng thời ông anh tôi cũng đã cúng 
dường tiền của vào đây để mua những cây phướn thờ 
trong vườn Chùa. 

Bây giờ suy nghĩ lại thấy rằng qua sự chí thành 
cầu nguyện của ông anh nơi Ngài Địa Tạng nên tôi đã 
được Ngài cứu mạng. Ngay cả ông Bác Sĩ bảo rằng tôi 
có thể trở thành thực vật nhân gian, vì khả năng được 
trị liệu rất ít, nhưng sau 1 năm vết thương đã đỡ nhiều, 
Bác Sĩ cũng vừa quan sát sự kiện trong khi chữa trị và 
cho  rằng đây là việc bất khả tư nghì. Ăn uống cũng đã 
trở lại bình thường và qua sự thể nghiệm của tôi, các 
giới y học phát biểu cho rằng một hiện tượng kỳ lạ. 

Sau khi hồi phục, tôi đã đi đến tham bái Ngài Địa 
Tạng được 3 lần. Khi tôi đến đảnh lễ Ngài, tôi đã 
không thốt lên được lời, chỉ có tâm cảm tạ Ngài mà 
thôi .Ở trước nơi thờ Ngài Địa Tạng tôi đã mải mê ngồi 
đó trong sự vui mừng, như tôi đã được trở lại con 
người bình thường của thuở xa xưa. Bệnh trạng của tôi 
càng ngày càng được khá hơn. Dẫu cho nói những 
chuyện khác không được nhiều, nhưng khi mở miệng 
ra tôi đều niệm chú: “Án Ha Ha HaVĩ Sa Ma Lý Sa Bà 
Ha” không có gì khó khăn cả. Tấm hình của Ngài Địa 
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Tạng tôi chụp được, lúc nào cũng để trên bàn cận nơi 
giường ngủ. 

Ông anh tôi mới 42 tuổi mà đã tự mở tiệm làm 
ăn riêng, cũng có lúc huyết áp thật cao, nhiều khi lên 
đến 200, nhưng ông ta đã vì tôi mà đi cầu nguyện nơi 
Đức Địa Tạng và huyết áp của anh cũng đã trở lại bình 
thường lúc nào không hay biết. Bây giờ trở lại giữa 130 
và 180, nên anh ta rất vui mừng. 

Con chân thành tạ ơn Ngài Địa Tạng. Cho đến 
bao giờ con vẫn mong được Ngài che chở gia hộ. 

 
Án Ha Ha HaVĩ Sa Ma Lý Sa Bà Ha 

 
Kính nguyện 

Ngày 19 tháng 3 năm Bình Thành 
thứ 5 (1992) 
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CÂU CHUYỆN SỐ 3 
 

VIÊM TỤY TẠNG  
ĐÃ TRỞ NÊN TỐT HƠN 

 
(Câu chuyện của Bà H 38 tuổi, ở phố Ihara,  

huyện Okayama) 
 
 

ừ khi tôi sanh ra, đã là kẻ có thân thể yếu 
đuối rồi. Dẫu cho có đi đến nơi nào đi nữa, 

tôi vẫn thường hay phải vào bệnh viện. Vào năm Chiêu 
Hòa thứ 50 (1974) dẫu cho làm bất cứ việc gì đi nữa thì 
cứ 2, 3 tháng lại phải ngưng để vào chữa trị tại bệnh 
viện. Khi bịnh nguy cập tôi đã bị đến 7 lần bán sống 
bán chết như thế. Vào năm Chiêu Hòa thứ 61 (1985) 
sau khi giải phẫu lấy sạn ra, tôi vẫn phải liên tục vào 
bịnh viện. Cả 3 năm trời như thế, tôi hầu như không đi 
đến sở làm nổi. 

Ở gần nhà tôi có bà già tên K đã đến nhà tôi chơi 
vào năm Bình Thành thứ 3 (1990) và bà ta đã bao nhiêu 
lần đi tham bái Đức Địa Tạng tại Fuchù và đã cho biết 
là nhận được nhiều ân gia hộ. Khi thân thể không bình 
thường, đi tham bái Ngài Địa Tạng thì thân thể trở nên 

T 
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nhẹ nhàng. Khi con trai của bà K bị tai nạn mà nhờ có 
đeo hình Ngài Địa Tạng, nên dẫu cho thân thể có bị bay 
bổng, nhưng vẫn không hề hấn gì. Vì bà K khuyên bảo 
như vậy, nên tôi cũng đã đi tham bái Ngài Địa Tạng. 
Đầu tiên tôi nghĩ rằng đã là nơi linh thiêng và nhiều sự 
gia hộ như vậy nên hãy đi tham bái xem thử 1 lần, mà 
quả nhiên thân thể trở nên thật nhẹ nhàng. 

Khi đi tham bái thân thể trở nên thật nhẹ nhàng, 
đây chẳng phải là điều không có ý nghĩa chăng? Từ đó 
về sau mỗi tháng tôi đều có đi tham bái. Nhưng thỉnh 
thoảng cũng cách một tháng mới đi một lần, đó là 
những lúc bị viêm tụy tạng phải nhập viện. Có thể sự 
tham bái của tôi không đều chăng, nên phải bị phạt tội. 
Cho nên từ đó về sau mỗi tháng tôi đều đi tham lễ, 
không hề thiếu sót lần nào. Bệnh viêm tụy tạng cũng 
dần dà được hồi phục. Cũng có đêm trước khi đi tham 
bái, tôi đã thấy Ngài Địa Tạng hiện ra trong giấc mộng. 
Mẹ ruột của tôi bị xuất huyết não nên đã bị té, ông anh 
thì bị viêm cổ, còn bà chị dâu thì bị đau tim nên đã vào 
bịnh viện. Tôi đã một lòng cầu nguyện Đức Địa Tạng 
cho những bịnh trạng của họ. Tôi cho rằng dẫu sao đi 
nữa cũng được, tôi chỉ dốc lòng cầu nguyện cho 3 
người thân của gia đình mình. Có một ngày tôi đã gặp 
bà K. 

Sau khi đi tham bái trở về lại nhà, thì ăn cơm 
không qua khỏi cổ và không tài nào nuốt nổi. Tôi 
chẳng biết tại sao, mà có thể đây là một chuyện thật bất 
khả tư nghì và tôi rõ biết là Ngài Địa Tạng đã gia hộ 
chữa lành cho những người thân trong gia đình của tôi. 



Quyển thứ mười sáu - Câu chuyện số 3 288 

Vào tháng 2 năm Bình Thành thứ 3 (1990) tôi đi 
tham bái một lần nữa và lần nầy tôi cầu nguyện cho 
việc ăn uống của tôi trở nên bình thường. Trong khi cầu 
nguyện như vậy thân thể của tôi trở nên nhẹ nhỏm lạ 
thường. Cho đến khi tới phố Fuchù tôi thấy mình vẫn 
còn nặng nề, hầu như không nhấc thân lên nỗi, nhưng 
giống như điều giỡn chơi là bây giờ thật là nhẹ nhỏm. 
Khi vào tắm gội, tôi mới thấy hoàn toàn khác lạ. Hình 
như có một cảm giác nhẹ nhàng xâm nhập vào mình 
mà khó có thể diễn tả hết được. Trên đường đi tham bái 
có quán ăn tên là: Địa Tạng am, tôi đã vào đó để ăn 
trưa và ăn được liền ngay. Thật là một bữa ăn tuyệt vời. 
Cùng đi với tôi có bà K cũng đã ngạc nhiên hết sức khi 
thấy tôi ăn ngon lành như vậy. 

Nhờ ơn Ngài gia hộ mà cái cổ của anh tôi đã đỡ 
hơn nhiều. Bà chị dâu cũng vậy và bịnh trạng của mẹ 
tôi mỗi năm càng đỡ hơn một ít. 

Vào ngày 31 tháng 3 năm Bình Thành thứ 5 
(1992) trong khi làm việc tại hãng dệt vải thì đột nhiên 
cái đầu của tôi bị đau, ho cũng bị đau, cả ngày nóng sốt, 
lấy thẻ ôn kế để đo thì đúng là 40 độ. Tôi phải đi bịnh 
viện trong một ngày để chữa trị và chiếu quang tuyến. 
Thông thường muốn chữa cho lành phải tốn một tuần lễ, 
nhưng ông Bác Sĩ cũng cho rằng đây thật là bất khả tư 
nghì. Cùng năm ấy vào ngày 27 tháng 4 trong khi làm 
việc, tự nhiên nhiệt độ lên đến 41 độ, mồ hôi cũng đẵm 
ướt, giống như bị trúng gió, nhưng tôi cảm thấy như 
không có gì, vẫn làm việc liên tục, sau hai tiếng đồng 
hồ hết việc thì nhập viện để lấy máu và ngủ luôn lại đó. 
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Đến ngày hôm sau thì nhiệt độ lại trở lại bình thường. 
Đột nhiên tôi xuất hiện chỗ làm, nên mọi người không 
thể tin nổi, tưởng là việc giỡn chơi vậy. Đây là một sự 
thể nghiệm của tự thân, ngoài sự gia hộ của Đức Địa 
Tạng ra không còn gì khác hơn nữa cả. 

Tôi không thể sống mà không có Ngài Địa Tạng 
được. Khi tôi đi đến tham bái nơi thờ Ngài Địa Tạng 
cũng giống như tôi trở về quê cũ vậy. Tôi có cảm giác 
an lạc vô cùng. 

 
Với Ngài Địa Tạng không có đầu, con xin cảm tạ 

Ngài. Với kinh nghiệm khốn  khổ của tôi mọi người 
cũng nên lấy đó làm gương. 

 
Ngày mùng 8 tháng 5 năm Bình 

Thành thứ 5 (1992) 
  
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 



Quyển thứ mười sáu - Câu chuyện số 4 290 

 
 
 

 CÂU CHUYỆN SỐ 4 
 

CỔ TAY VÀ VAI  
ĐƯỢC CHỮA LÀNH 

 
(Câu chuyện của ông K 49 tuổi, ở Muraoka, 

Quận Mỹ Phương, huyện Binh Khố) 
 
 

ôi làm nghề lái xe Bus đã 15 năm tại hãng 
xe Bus ở Muraoka (200 chiếc) thuộc hãng 

chính nằm tại Bát Lộc, huyện  Binh Khố. 
Từ 10 năm về trước cả 2 bả vai bắt đầu nhấc lên 

không nổi. Cả ngày 2 tay phải giữ tay lái là nghề chính, 
mà cái vai như thế nầy thì chẳng còn cách nào hơn cả. 
Cho đến cuối một ngày, sự khổ tâm về công việc không 
phải là ít. Cả 2 bả vai nó cứng như khúc gỗ chẳng bằng. 
Cứ 3 tháng tôi đã có một lần hiến máu, huyết dịch bị 
loãng, nhưng một thời gian lại trở nên bình thường. 
Liền đó đã trở về trạng thái cũ.  

Ở tại Muraoka có nhiều người đã đi đến tham bái 
Đức Địa Tạng tại Fuchù và nhận được nhiều ơn gia hộ. 
Những người ấy mỗi năm thường hay mướn xe Bus 2 
đến 3 lần đi bằng đoàn thể để đến đó tham bái. Với cơ 
hội đó, tôi cũng  đã cùng họ lái xe Bus đến Fuchù và 

T 
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cùng đi tham bái. Tôi cũng đã nghe những người đi 
trên xe Bus nói rằng: Ngài Địa Tạng sẽ nghe tất cả 
những lời cầu nguyện, bất cứ là chuyện gì, nên tôi cũng 
muốn rằng 2 vai của tôi được chữa trị. Đã bao nhiêu lần 
đi tham bái như vậy, tôi cảm thấy đã được nhẹ nhỏm và 
2 vai đã được chữa trị lúc nào chẳng hay biết. Từ đó trở 
đi đã 10 năm rồi 2 vai của tôi không còn bị đau đớn gì 
nữa cả. Thật là một chuyện bất khả tư nghì khó diễn tả 
nổi. Đó chẳng qua là những chuyện linh nghiệm của 
Ngài Địa Tạng gia hộ cho. Tôi suy nghĩ rằng: Quả là 
một việc bất khả tư nghì về sự thể nghiệm của tự thân 
của mình. Vì từ Muraoka đến Fuchù cả đi lẫn về rất xa, 
đến 14 tiếng đồng hồ, mà mỗi năm đi bao nhiêu lần 
như thế để tham bái không phải là chuyện dễ dàng. 

 Bây giờ con đường đi tham bái đến nơi Đức Địa 
Tạng không có đầu, tôi đã trở nên quen thuộc. Từ phía 
biển Nhựt Bản gần làng Muraoka đi đến phía núi 
Chùkoku rồi xuôi nam đến địa phương Bát Lộc, rồi phố 
Hòa Điền Sơn, ngang qua Sanh Giả để đến Phước Kỵ, 
để sau đó nhập vào xa lộ Chùkoku kế tiếp đến huyện 
Okayama phía Bắc của Bắc Phòng, rồi phía Đông 
Thành của huyện Hiroshima. Kế tiếp phố Áp Nguyên 
rồi phố Tam Thứ và cuối cùng là phố Fuchù. Đi dọc 
theo đường ấy thời gian là 7 tiếng đồng hồ. Trong 
khoảng thời gian ấy trong điều kiện có thể tôi đã tìm 
hiểu đủ mọi thứ để khảo sát. Tôi cũng xem thử có con 
đường nào đi bằng xe Bus từ huyện Okayama đến đây 
gần không? Sau khi đi xe Bus tham bái 2 lần như thế 
đến lần thứ 4 thì dẫn gia đình đi xe riêng, nhờ đó mà 
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thấy được không biết bao nhiều cảnh sông núi hữu tình. 
Tôi đã thị sát con đường đi gần nhất để đi đến phố 
Fuchù. 

Gần đây tôi hay lái xe  Bus đi con đường từ phố 
Bắc Phòng qua Nam Hạ. Rồi từ đó đi vào đường của 
huyện Okayama. Nơi đây đường sá rộng rãi dễ đi hơn, 
thời gian còn lại chỉ 6 tiếng rưỡi đồng hồ mà thôi. 

Con đường đi đến tham bái Ngài Địa Tạng đa 
phần là những con đường nhỏ và thời gian dài, nên 
những người đi tham lễ có cơ hội để tự giới thiệu về 
mình. Để thay đổi tài xế, chúng tôi phải đi hai người, 
khi tôi nghỉ ngơi thì tôi hay phát biểu về những thể 
nghiệm của bản thân mình về ơn gia hộ của Ngài Địa 
Tạng. Mỗi ngày tôi đều lái xe Bus, nhưng nhờ được ơn 
gia hộ, nên hai vai hoàn toàn không còn bị đau nữa. 
Thật là cảm ơn những người đã chỉ giúp cho. 

 
Kể cả việc lái xe Bus đi về như thế, mỗi năm tôi 

đã đi đến tham bái Ngài Địa Tạng không có đầu kia cả 
5, 6 lần không có chuyện gì xảy ra. Đồng thời cả gia 
đình tôi cũng đều bình an mạnh khỏe. Đó là nhờ ơn gia 
hộ của Ngài Địa Tạng, nên con xin cảm tạ Ngài. 

 
 

Kính nguyện 
 

Viết lại ngày mùng 5 tháng 11 năm 
Bình Thành thứ 4 (1991) 
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CÂU CHUYỆN SỐ 5 
 
 

CHÂN ĐAU CHỈ MỘT ĐÊM  
ĐÃ ĐƯỢC CHỮA KHỎI 

 
(Câu chuyện của bà E 74 tuổi ở Hướng Đảo Dinh, 

Quận Ngự Điền, huyện Hiroshima) 
 
 
 

ây là chuyện xảy ra khoảng 12 năm về 
trước. Khi muốn bước đi mau thì hai chân 

bắt đầu nặng xuống, nước tụ lại ở hai bắp chân. Lúc 
ngồi không phải là chuyện đơn giản, đau đớn khó tả, 
bước đi cũng khó khăn vô cùng. Với tình trạng như thế, 
tôi phải chịu đựng liên tục cả 2 năm trời. 

Nửa đời về trước của tôi luôn sống trong sự khổ 
nhọc, tôi cũng đã muốn tự tử không biết bao nhiêu lần 
rồi mà không được. Gia đình chẳng khá giả gì nhưng 
thật là hạnh phúc là thân thể khỏe mạnh, đồng thời đứa 
con trai lo gánh vác hết tất cả việc nhà cửa. Do vậy có 
thể vì hưởng nhàn quá sớm, nên 2 chân phải chịu khổ 
chăng? 

Đ 
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Từ 10 năm về trước có người ở bên cạnh nhà đã 
cho tôi biết về những chuyện linh nghiệm của Đức Địa 
Tạng Vương Bồ Tát ở Fuchù và nhiều người vẫn tiếp 
tục đi tham bái Ngài và đã nhận rất nhiều ơn gia hộ. Vì 
cái chân nặng nề ấy mà phải leo lên dốc nơi thờ Ngài 
Địa Tạng là một chuyện khổ sở vô cùng nhưng may cái 
là được những người đi lễ cùng giúp đỡ dìu lên, để 
tham bái  Ngài Địa Tạng. Cuối cùng rồi tôi cũng đã đến 
được trước điện chính thờ Ngài. 

Tôi vốn là kẻ không có tín tâm nơi Thần, Phật, 
nên tôi đã chẳng biết phải cầu nguyện như thế nào chỉ 
một lòng cầu nguyện rằng: Xin Ngài Địa Tạng cứu 
giúp cho cái chân đau của con. Thời gian cầu nguyện 
chừng 2 đến 3 phút như vậy. 

Đêm hôm đó tôi ngủ thật ngon. Buổi sáng khi 
thức dậy cảm thấy như độ nặng của cái chân không còn 
nữa. Chính tôi cũng phải nghi ngờ. Rồi 2 chân hoàn 
toàn không còn bị đau nữa. Giống như một câu chuyện 
ngụ ngôn, thật là bất khả tư nghì, chẳng có gì có thể so 
sánh được. Những người hàng xóm của tôi cũng cho 
rằng: Đó là chuyện linh thiêng. Tại sao chỉ trong một 
đêm mà sức nặng của cái chân biến đi đâu mất. Đây chỉ 
có thể nói là: Nhờ ơn gia hộ của Ngài Địa Tạng chứ 
ngoài ra không còn có thể nói điều gì khác hơn được. 

Tôi cũng đã chụp hình Đức Địa Tạng mang về 
lại nhà và hình này đã được cầu nguyện. Sau đó ở văn 
phòng có bức tranh của Ngài Địa Tạng tôi đã nhận 
được nên bây giờ mỗi ngày tôi đều lễ bái bức tranh này. 
Không bao giờ thiếu nước và trà cũng như cơm để dâng 
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cúng Ngài. Tôi cũng cúng những loại trái cây như dưa 
ngọt, táo và cây trái tùy mùa. Tâm Kinh Bát Nhã tôi 
phải thường nghe, nhưng thật là khó thuộc lòng. Tôi đã 
mua sách và cố gắng đọc, nên trong hiện tại tôi có thể ê 
a kinh kệ được. 

Sau khi cái chân không còn bọng nước nặng nề 
nữa, tôi cũng đã chẳng đi Bác Sĩ, mà nó cũng chẳng tái 
phát lần nào. Nên nhiều người ở cạnh nhà cũng đã yêu 
cầu tôi dẫn họ đến tham bái Ngài Địa Tạng . 
 

Gia đình nghèo khó, nhưng tôi hay tiếp đón mọi 
người với một cái tâm thân mật. Ở gần đó có một người 
già cụt chân. Đây là kết quả của thời kỳ chiến tranh thật 
là độc hại. Mỗi ngày uống một ly rượu. Tôi nhận đồ 
giúp đỡ cũng ít ỏi, nhưng đã chia cho ông ta một ít. Vì 
lẽ đó tôi nhận được cũng chẳng nhiều, nên cũng không 
thể rộng rãi hơn được. Tôi đã lo cho ông già nầy cho 
đến khi chết. Đây chính là nhờ ơn Ngài Địa Tạng  gia 
hộ, nên tôi mới có được tấm lòng như vậy, chứ không 
thể hiểu khác đi được. Tôi chỉ có một đứa con gái, 
nhưng nó đi làm dâu ở Kyoto và bây giờ nó đang sống 
tại Tokyo trong một gia đình thật là hạnh phúc. Việc 
của tôi, nó cũng hay quan tâm đến. 
 

 Tôi sống một mình trong một căn nhà rộng rãi 
như thế, nên những người bên cạnh cũng thường hay 
đến giúp đỡ. Trong đời sống yên tĩnh như thế cũng 
chẳng có gì đáng để lo. Thật là một ân đức vậy. 
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Mỗi tháng vào ngày 18 là ngày lễ kỵ. Nên tôi hay 
đến đây tham bái và trong mỗi tháng tôi đã đi tham bái 
Ngài 3 lần, không thiếu một lần nào; tôi không còn đi 
lễ thêm ở những ngôi Thần Xã nào nữa. Vì chỉ có Đức 
Địa Tạng là Ngài mới có thể cứu giúp cho chân tôi khỏi 
hẳn, nên tôi đã đi tham bái Ngài. Tôi đã có lần gặp tai 
nạn xe hơi và Bác Sĩ tại bịnh viện đã chẩn đoán dùm. 
Nhưng nếu tôi nằm nhà thương thì phía đối phương 
phải trả tiền bịnh viện và tôi nghĩ điều ấy chẳng tốt đẹp 
gì, nên tôi đã không vào nằm bịnh viện và chỉ đi đến 
bệnh viện để chữa trong 20 ngày mà thôi. Riêng cảnh 
sát khi điều tra vụ nầy thì tôi đã khai rằng: Khi đi bộ tôi 
đã chẳng chú ý nên mới gặp nạn như vậy và người lái 
xe cũng khai là trước ông ta, người đi bộ không chú ý 
là nguyên nhân chính, nên cả hai bên đều cho rằng ai 
cũng có lỗi cả, nên cảnh sát nghĩ rằng rất khó khăn để 
viết thành biên bản. Đây là điều ngoại lệ. Thế nhưng 
sau đó chẳng bao lâu thì lành bệnh mà cũng không bị 
một dị tật nào. Đây, theo tôi nghĩ chính là nhờ ơn của 
Ngài Địa Tạng gia hộ vậy. Từ đó về sau phương châm 
sống của tôi là không làm khổ mọi người nữa. 
 

Tôi rất thích nuôi chó, nên tôi đã làm một cái gối 
nhỏ cho con chó ngồi. Tôi đã nuôi nó trong 15 năm trời 
với tình yêu thương của mình nhưng nó bị bịnh ung thư, 
nên mạng sống không còn kéo dài bao lâu nữa. Nên tôi 
đã hai lần mang nó đến trước Ngài Địa Tạng để tham 
bái và một lòng cầu nguyện cho nó. Nhờ ơn Ngài mà 



Quyển thứ mười sáu - Câu chuyện số 5 297

con chó hầu như không còn khốn khổ nữa, nó trở lại 
những cơn thở bình thường. 
 

Kính Ngài Địa Tạng. Con xin tạ ơn Ngài. Những 
ai gặp những chuyện khốn khó thì xin đến nơi đây để 
được cứu giúp. 

 
Án Ha Ha HaVĩ Sa Ma Lý Sa Bà Ha 

 
Viết lại ngày mùng 8 tháng 8 năm 

Bình Thành thứ 4 (1991) 
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CÂU CHUYỆN SỐ 6 
 
 

GÂN CỦA HAI ĐẦU GỐI ĐAU  
ĐƯỢC CHỮA LÀNH 

 
(Câu chuyện của ông M 75 tuổi, ở phố Iwakuni,  

huyện Yamaguchi) 
 

 
rong thời kỳ đệ nhị thế chiến (1939-1945) ở 
các chiến trường tôi đã chiến đấu mãnh liệt 

nên xương của hai chân bị gãy và đã trở thành chiến 
binh.  

Vào ngày mùng 10 tháng giêng năm Chiêu Hòa 
thứ 13 (1937) tôi đã gia nhập vào lính hiện dịch của 
Binh đoàn Đệ tam làm lính bổ sung. Cùng năm đó vào 
tháng 4 tôi đã trải qua một chiến địa. Vào tháng 3 năm 
Chiêu Hòa thứ 14 (1938) chiến trường trở nên ác liệt. 
khắp nơi nghe toàn mùi khói súng và đây là lần đầu 
tiên tôi đã bị thương. Vào tháng giêng năm Chiêu Hòa 
thứ 16 (1940) tôi đã bị thương lần thứ 2 tại Trung Quốc, 
tại Tỉnh Hồ Nam, huyện Nhạ Dương, Sa Cảng. Gân của 
đầu gối bên trái cũng như gân của đầu gối bên phải bị 

T 
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rút lại và tên bịnh gọi là: Gân bị rút. Tôi cũng đã không 
bị chết trong mưa đạn, được đưa đến Bịnh viện Dã 
chiến và sau đó chuyển về nước, trị liệu trong Bịnh 
viện của Lục quân trong những ngày tiếp theo đó. 

Sau chiến tranh, tôi đã được khỏe mạnh lại, 
nhưng càng ngày tuổi càng lớn, vào năm Chiêu Hòa 
thứ 58 (1983) khoảng thời gian này là chín năm trường 
cả hai đầu gối của tôi gân bị co rút, có sự thay đổi lớn, 
nên ở trong nhà cũng phải chống gậy như đi ra bên 
ngoài. 

Vừa lúc ấy có hãng xe Bus ở phố Iwaguni đang 
mộ tập người đi đến Đức Địa Tạng ở phố Fuchù, đồng 
thời đi tham bái Ngài Quan Âm ở phố Ihara, nên tôi 
cũng đã cùng với bạn bè đi đến đó để tham bái. Vì tôi 
đi cầu nguyện cho bệnh viêm gân cốt của tôi nơi Ngài 
Địa Tạng nên nhiều người cũng ngạc nhiên, nên bạn tôi 
có thêm hai người nữa cũng cùng đi tham bái chung. Ở 
nơi thờ Ngài Địa Tạng tôi đã hết lòng cầu nguyện và 
sau khi trở về nhà tôi cũng đã nhất tâm cầu nguyện lễ 
bái Ngài. Từ đó về sau câu chuyện bất khả tư nghì đã 
xảy đến từ lúc nào tôi chẳng hay biết và cơn đau chẳng 
còn xảy ra nữa. Tôi vui mừng thật khó tả để cảm tạ cho 
việc nầy. Ngay cả đến bây giờ mỗi ngày sáng tối 2 lần 
việc cầu nguyện Đức Địa Tạng không có đầu luôn 
không thể thiếu được. Rồi từ đó mỗi năm 1 lần tôi đến 
nơi thờ Ngài để tham bái. 

Trước đây 6 năm để trả lễ, tôi đã cúng vào đây 
một cây cờ phướn. Một lòng tin tưởng và tất nhiên là 
đã được ơn gia hộ, nên tôi thật là cảm động để cảm tạ 
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việc nầy. Trong hiện tại với tôi vì đời ,vì người, vì đàn 
em… nên đã thành tâm thiện ý làm việc để phụng sự. 
Ngay cả tôi, ân đức ấy đã nhận được đến lần thứ ba. 
Đây cũng chính là nhờ ân đức của Ngài Địa Tạng gia 
hộ mà tôi được khỏe mạnh để làm được những công 
việc khác để phụng sự. 
 

Án Ha Ha HaVĩ Sa Ma Lý Sa Bà Ha 
 

Ghi lại ngày 12 tháng 5 năm Bình Thành 
thứ 4 (1991) 
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CÂU CHUYỆN SỐ 7 
 
 

TRẢI QUA 4 NĂM ĐAU ĐẦU  
ĐÃ ĐƯỢC CHỮA KHỎI 

 
(Câu chuyện của bà A ở phố Fukuyama,  

huyện Hiroshima) 
 
 

ôi sinh con vào tháng 7 năm Chiêu Hòa thứ 
62 (1986) nhưng sau khi sanh thì máu lại 

xấu đi và đầu bị đau khủng khiếp thật là khốn đốn vô 
cùng. Tôi đã tiếp tục đi đến Bác Sĩ thần kinh hàng ngày 
để khám bịnh. Mỗi ngày tôi phải  uống thuốc 3 lần, thế 
nhưng bịnh đau đầu vẫn không giảm bớt, có lúc đau có 
lúc bớt. Mỗi ngày cha mẹ tôi đều lo lắng cho con mình. 
Cả chồng tôi cũng không biết làm sao về chuyện nầy. 
Tai bị ù và không còn nghe rõ tiếng động nữa, toàn là 
những âm thanh phức tạp dội vào tai.  

 
Tôi được ông S ở phố Fukuyama là bạn của 

chồng tôi giới thiệu và cho biết rằng: Ngài Địa Tạng 
không có đầu đã gia hộ cho không biết bao nhiêu người 

T 
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và người bạn ấy cũng  đã được cứu giúp. Nên không 
còn nghi ngờ gì nữa ông ta đã cầu nguyện dùm nơi Đức 
Địa Tạng không có đầu kia và đồng thời nhận được 
Đức Địa Tạng ấy một cái bùa và một khăn lau có hình 
Ngài Địa Tạng  để mang về. Tôi bỏ vào trong cặp để 
khi nào rảnh rỗi thì trùm lên đầu, tự nhiên thấy khỏe lạ 
thường. Từ đó trở đi tôi trở nên dễ dãi hơn không còn 
khó tính nữa. Có thể là cái đầu tôi nó có vấn đề chăng? 
Hay như thế nào tôi cũng không thể rõ biết nổi nữa. Đó 
là việc xảy ra vào ngày 19 tháng 4 năm Bình Thành thứ 
4 (1991).  

Vào ngày 22, 23, 24 tháng 4 cả 3 đêm liên tục 
như vậy vào giữa khuya lúc 12 giờ thì có bà S đến dẫn 
tôi đi tham bái Ngài Địa Tạng. Bà S đoán chắc rằng 
Đức Địa Tạng sẽ gia hộ cho tôi được khỏi bịnh, nên 
mỗi ngày bảo tôi nên giảm một lần việc uống thuốc. 
Tôi đã thực hành như vậy. Tuy là bà F nói như vậy và 
cho biết rằng đã bao đời tổ tiên bị chết ngợp trong nước 
mà cũng đã chẳng có cúng kiến gì cả. Bà S đã dâng 
nước cúng dường và vong linh chết ngợp nước ấy đã 
nổi lên và bà ta đã cúng dường dùm những vong linh 
ấy. Điều ấy tôi đã không để ý nên cái đầu của mình đã 
bị đau hoài như loại trà đắng bị ướp vậy. Khi đã cúng 
như vậy rồi thì vong linh của tiên tổ đã rời thân tôi để 
thành Phật nên tôi đã yên lòng.  

Nhờ vào ân cúng dường tổ tiên ấy nên lỗ tai của 
tôi đã được nghe thật xa những âm thanh dội lại. Tôi 
cũng đã đem cái khăn có hình Ngài Địa Tạng nịt vào 
đầu khi ngủ nên rất dễ ngủ. Vì buồn ngủ nên đã ngủ 
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nhiều ngày đêm như thế nên quên cả cơm nước và 
chồng tôi rất mừng. 

 
Cả một thời gian dài bị khổ sở như vậy mà bây 

giờ đã được qua khỏi, nên việc nầy tôi mừng vui thật là 
khó tả. 

 
Ngài Địa Tạng. Con xin tạ ơn Ngài. 

 
Ngày mùng 1 tháng 5 năm 
Bình Thành thứ 4 (1991) 
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CÂU CHUYỆN SỐ 8 
 

UNG THƯ TỬ CUNG  
ĐÃ ĐƯỢC TIÊU HẾT 

 
(Câu chuyện của bà 60 tuổi, ở phố Fuchù,  

huyện Hiroshima) 
 
 

áu, bảy năm về trước vào khoảng năm Chiêu 
Hòa thứ 60 (1984) tôi có người em đang làm 

ở cơ quan hành chánh phố Kyomizu thuộc huyện 
Sizuoka và nhân viên thuộc hạ của nó người vợ bị bịnh 
ung thư tử cung. 

Tôi đã thường nói cho con em tôi nghe về những 
câu chuyện linh nghiệm của Đức Địa Tạng không có 
đầu tại Fuchù. Rồi em tôi cũng kể chuyện của Ngài Địa 
Tạng cho thuộc hạ của nó nghe. Dẫu cho đi lễ bái Đức 
Địa Tạng mà không được gì cả thì mới lo lắng. Do vậy 
tôi đã dẫn vợ chồng của thuộc hạ em tôi cùng đi đến 
Fuchù, tôi chờ đợi hai vợ chồng ấy cùng đi. Sau khi 
hướng dẫn cách lễ bái và nơi thờ Ngài, chúng tôi đã 
cùng nhau tham lễ tại đó. Có thể cả hai vợ chồng người 
ấy đều thích hợp chăng? Ở trước Đức Địa Tạng họ đã 
trải dài tấm thân ra để lễ bái chẳng có gì xấu hổ với 
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người xung quanh, khi nghe thấy mà nhiệt tình lễ bái. 
Khi tôi thấy hình ảnh ấy, chính tôi cũng đã phải cúi đầu, 
tôi đã cúng dường và nhận được bùa đeo cũng như 
khăn lau có hình Ngài Địa Tạng. Người vợ của cậu ấy 
nhận khăn lau và bột nhang và ở trước Đức Địa Tạng 
đã nhận được linh  khí của Ngài. Ngoài ra cô ta cũng đã 
dùng tay mình xoa lên mình đá của Ngài Địa Tạng và 
sau đó lấy tay ấy để lên trên bụng và cuối cùng lên xe 
tốc hành (Shinkansen) để trở về lại phố Kyomizu. 

Hôm ấy là ngày thứ sáu trong tuần và tối đó khi 
vào tắm trong Ofuro thì thấy ở giữa lưng có một chấm 
đen và trên đó bọng nước, nổi cao lên bên trên. Đây 
không biết là chuyện gì, cả hai vợ chồng đều thắc mắc. 
Sáng ngày hôm sau là ngày thứ 7 đi đến bịnh viện để 
khám và biết rằng đây không còn là bịnh ung thư nữa. 
Bác Sĩ cho đây là việc bất khả tư nghì và Bác Sĩ bảo 
sáng thứ hai đến đây để kiểm tra một lần nữa. Sau một 
ngày, đến ngày thứ 2 đi bịnh viện thì chẳng có chuyện 
gì xảy ra và suốt một tuần sau đó, sau khi chẩn liệu 
hoàn toàn không còn trạng trái của bịnh nữa. Bác Sĩ dự 
định cắt đi phần ung thư của tử cung và bây giờ cũng 
lắc đầu và cũng chẳng còn cách nào hơn, Bác Sĩ tuyên 
bố là không còn bịnh ung thư nữa. 

Liền sau đó đã có Baby. Không phải sanh một 
đứa mà là sanh đôi. Tuy rằng tử cung đã bị cắt hết, mà 
sanh được con thì cả hai vợ chồng đều xem đây như là 
giấc mộng. Đây chính là một sự kiện lạ lùng. Ở đây cả 
hai đều cảm nhận được sự linh ứng thật cao vời của 
Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát. 
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Em tôi nghe được việc ấy nó cũng ngạc nhiên, 
trong khi tôi vẫn tiếp tục đi tham bái. Đã trải qua 6 năm 
rồi cho đến bây giờ vẫn không có chuyện gì xảy ra nữa 
cả. 

Cả hai vợ chồng đều làm việc rất siêng năng ở cơ 
quan tỉnh, nên không có thì giờ đi tham bái Ngài Địa 
Tạng ở Fuchù, nhưng vào mỗi sáng họ đều cúng nước 
cũng như cúng dường Ngài Địa Tạng  không thiếu sót. 

 
Còn tôi mỗi tháng vào ngày 18 là ngày tế lế, tôi 

không bao giờ vắng mặt. 
 

Kính nguyện 
Con xin tạ ơn Ngài Địa Tạng 

  
Viết lại ngày mùng 24 tháng 5 
năm Bình Thành thứ 4 (1991) 
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 CÂU CHUYỆN SỐ 9 
 

BỊNH VIÊM CỔ HỌNG MỘT NGÀY 
SAU ĐƯỢC CHỮA KHỎI 

 
(Câu chuyện của ông K 65 tuổi,  

ở phố Y Thế Nguyên, huyện Kanagawa) 
 

 
ẫu cho ở thành phố hay ở nông thôn, toàn 
quốc Nhựt Bản đi đâu điều đầu tiên cũng 

nghe về Ngài Địa Tạng. Khi nghe danh Ngài Địa Tạng 
thì những sự khổ não của con người với lòng đại bi tâm 
ấy, ai có cầu nguyện điều gì cũng được Ngài gia hộ. 
Đúng là ở trong đất trời bao la ấy đã dưỡng nuôi thân 
mệnh bằng một sức mạnh được tàng chứa với tấm lòng 
cứu độ con người, không giới hạn là ai, mọi người đều 
biết đến Ngài Địa Tạng Bồ Tát. 

Đức Địa Tạng như lời nguyện, Ngài sẽ làm cho 
con người tiêu trừ được những chướng duyên khổ não. 
Ngài tùy thuận theo lời nguyện của người đang sống, 
đồng thời Ngài cũng đã dùng lòng từ bi đưa tay ra cứu 
vớt những kẻ đã qua đời. Niềm tin đối với Ngài Địa 
Tạng có sự liên hệ với niềm tin của Đức Phật A Di Đà. 
Bất cứ ở trong làng hay nơi thành phố, nơi cửa ra vào 
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của bất cứ nhà nào cũng đều thấy có dán hình Ngài Địa 
Tạng và mọi người đã thân cận gần gũi với hình ảnh 
này không ít. 

Đức Địa Tạng  ở Nhật có nhiều tên gọi khác 
nhau không giống như các vị Phật. Ví dụ như: “Tử An 
Địa Tạng, Tử Dục Địa Tạng. Diên Mệnh Địa Tạng, 
Thạch Thiết Địa Tạng, Tử Trì Địa Tạng v.v...”. 

Trong đời nầy ở phố Fuchù thuộc huyện 
Hiroshima, Đức Địa Tạng đã hiện thân không có đầu 
rất là đặc biệt và tôi đã biết việc nầy cách đây 3 năm về 
trước. Nếu có lời cầu nguyện gì đó trước Ngài Địa 
Tạng và dẫu cho đó là chuyện gì đi chăng nữa cũng sẽ 
được Ngài gia hộ cho. Những người đến đây khắp nơi 
từ trên nước Nhật chưa bao giờ giảm sút và ngược lại 
càng ngày số người đi tham bái càng đông hơn nữa. Tôi 
cũng là một trong những người đã nhận được sự lợi ích 
từ Ngài Địa Tạng: 

Tôi có công việc làm ăn liên hệ nên phải có mặt 
tại phố Fukuyama tại huyện Hiroshima. Vào lúc ăn tối 
tại khách sạn, tự nhiên cái xương nhỏ trong cổ của tôi 
có vấn đề và sưng liền, tôi đã chịu đựng khổ sở suốt cả 
ngày hôm sau. 

Tôi liền nhớ đến Đức Địa Tạng  không có đầu ở 
Fuchù nên vào ngày 21 tháng 5 năm Bình Thành thứ 4 
(1991) từ phố Fukuyama cách đó 20 cây số tôi đã đi 
đến tham bái Ngài tại phố Fuchù qua đường núi 
Chùkokku.  

Tôi đã tụng chơn ngôn: “Án Ha Ha HaVĩ Sa Ma 
Lý Sa Bà Ha” mấy lần như thế và tôi đã lấy tay phải 
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xoa vào bên phải thân thể bằng đá của Ngài Địa Tạng 
và tôi lấy tay phải của mình thoa lên cổ đau để trị việc 
viêm cuống họng. Tôi đã một lòng cầu nguyện và sau 
đó trở lại nhà. Kỳ lạ thay bịnh viêm cũ đã nhẹ hẳn và 
ngày hôm sau thì hoàn toàn đã lành. 

Đây chính là sự thể nghiệm tuyệt vời của bản 
thân tôi. Đây cũng là sự lợi ích của Ngài Địa Tạng đã 
gia hộ cho, là điều số một ở Nhật Bản. Mong rằng mọi 
người trên toàn cõi nước Nhật nên có một lần về đây để 
tham bái Ngài Địa Tạng không có đầu tại Fuchù vậy. 

 
Con xin tạ ơn Ngài Địa Tạng  không có đầu. 

 
Viết lại ngày 18 tháng 6 năm Bình Thành 

thứ 4 (1991) 
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CÂU CHUYỆN SỐ 10 
 

THẬP NHỊ CHỈ TRÀNG BỊ BỊNH  
VÀ BỊNH LOÉT BAO TỬ  
ĐÃ ĐƯỢC CHỮA LÀNH 

 
(Câu chuyện của bà W 63 tuổi, ở phố Fukuyama) 

 
 

ỗi ngày tôi được mạnh khỏe và tôi vẫn 
liên tục đi tham bái Đức Địa Tạng  như 

thế. Tôi cũng đã nhận được sự gia hộ từ các vị thần linh 
rất nhiều. Hơn 7, 8 năm về trước bạn bè đã dẫn tôi đi 
đến tham bái Đức Địa Tạng và mỗi năm như thế tôi đều 
đến Fuchù để đãnh lễ Ngài 2 đến 3 lần. Lúc ấy thân thể 
của tôi hoàn toàn khỏe mạnh, chẳng còn chỗ nào bất an 
cả. Đây chính là nhờ vào sự tin tưởng Thần, Phật của 
tôi. Tôi đã tạ ơn các Ngài để sống được những ngày 
tháng mạnh khỏe như vậy. 

Thế nhưng vào khoảng tháng 4 năm Bình Thành 
thứ 3 (1990) đột nhiên thân thể lại biến tướng và phải 
nhờ đến Bác Sĩ chẩn đoán thì được biết rằng Thập Nhị 
Chỉ Tràng bị thương tích, để chữa trị đường ruột tôi 
phải tốn 9 tháng trời như thế và trong thời gian ấy thỉnh 
thoảng tôi vẫn đi tham bái Ngài Địa Tạng, tôi đã tìm 

M 
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mua một bức tranh và những con ngựa, để mong cho 
việc chữa trị được mau lành và viết lời nguyện của 
mình cũng như đã cúng bức tranh có vẽ hình ngựa ấy 
để treo phía sau nơi thờ Ngài Địa Tạng. 

Khi ruột già đã khỏi thì bắt đầu đau dạ dày, cứ 
tiếp tục đau nhói thật khó chịu. Đây là việc xảy ra vào 
tháng 4 năm Bình Thành thứ 4 (1991) Bác Sĩ bảo phải 
vào bịnh viện nằm để điều trị. Thế nhưng tôi bận công 
việc nhà không thể nhập viện được. Thay vào đó mỗi 
tháng vào ngày 18 là ngày lễ Đức Địa Tạng  thì tôi 
không thiếu mặt đi tham bái, ngoài sự lễ bái ra tôi còn 
tìm mua tranh vẽ những con ngựa để treo, thế rồi vào 
tháng 7 năm Bình Thành thứ 4 (1991) một kỳ tích đã 
xảy ra. Nghĩa là tôi đã hoàn toàn lành bịnh. Trong vòng 
2 năm liên tục ấy, tôi luôn luôn tham bái một cách chân 
thành. Do vậy mà tôi đã nhận được ân gia hộ, nên bịnh 
nặng của nội tạng đã được chữa trị. Thế nhưng việc trị 
liệu  đau đớn của gân thịt thì chưa xong. 

Kể từ 4 năm về trước xương gân của bắp đùi 
chân phải của tôi bắt đầu đau nhức, khó ngủ. Tuy nhiên 
khi đi đứng không bị chướng ngại gì, không bị đau. 
Thế nhưng khi đứng lâu bị nhức nhối. 

Vào ngày 18 tháng 7 năm Bình Thành thứ 4 
(1991) là ngày tế lễ định kỳ tôi đã chuẩn bị để đi tham 
bái, thế nhưng cái chân tiếp tục bị đau. Tuy nhiên vào 
sáng ngày 18 ấy, lúc mới bước ra khỏi nhà thì cơn đau 
dừng lại. Tôi đã đi tham bái trong trạng thái vui mừng 
hớn hở vô cùng. Hôm ấy tôi cầu nguyện cho gân cốt 
không bị đau nữa. Rồi công việc lại tiếp diễn, nhưng tôi 
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cũng không gặp khó khăn nào, nên vẫn sinh hoạt bình 
thường. 

 
Từ đó trở đi tôi luôn luôn tinh tấn cầu nguyện và 

đã được sống những ngày thật là an lạc. Thật tình tôi 
rất mang ơn Ngài. Con xin tạ lễ Ngài từ tấm chân tình 
của con. 

 
Ngày 18 tháng 8 năm Bình Thành 

thứ 4 (1991) 
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CÂU CHUYỆN SỐ 11 
 

ĐẦU GỐI CỦA NGƯỜI BẠN  
ĐAU ĐỚN ĐÃ ĐƯỢC CHỮA KHỎI 

 
(Câu chuyện của ông T 72 tuổi,  

ở phố Áp Nguyên, huyện Hiroshima) 
 
 

ôi biết việc Đức Địa Tạng đã hơn 10 năm về 
trước là do việc đi thăm một gia đình người 

bạn học cùng lớp thời trung học đang sinh sống tại Áp 
Nguyên. Tôi nghe được rằng: “Thực tế thì tôi vừa đưa 
bà nhà tôi đi tham bái Đức Địa Tạng  ở Fuchù mới trở 
về. Tháng nào cũng đi tham bái như thế”. Căn cứ từ 
những lời nói thì tôi được biết “thật là có nhiều sự lợi 
ích vô cùng”. Kể từ đó về sau mỗi năm vào ngày 18 
tháng 5 là ngày tế lễ lớn, nên trong ngày ấy bất kể là 
chuyện gì xảy ra, cũng như mỗi tháng định kỳ bạn bè 
chúng tôi cùng lớp thời còn học Tiểu Học cùng với bạn 
bè khác trang lứa đã cùng lái xe đến đó để tham bái. 

Những năm về trước có bạn học cùng lớp thời 
tiểu học là ông I, ở phố Tọa Giang, huyện Kanagawa, 
bây giờ đã đổi về dựng nhà tại Áp Nguyên cho hay 
rằng: “Chính tôi đã bị đau đầu gối thật là khốn khổ mùa 

T 
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hè cũng như mùa mát, khi ngồi trước quạt gió đều bị 
đau đớn kịch liệt. Như vậy là chúng tôi có thêm bạn bè 
để đi tham bái Ngài Địa Tạng. Khi đi tham bái đại để là 
ra đi từ Áp Nguyên lúc 8 giờ sáng thì 9 giờ 28 phút đã 
tới nơi để được tham bái sớm. Hôm ấy chúng tôi đến 
cũng như thường lệ 9 giờ 20 phút rồi làm thủ tục ở văn 
phòng rồi một lòng cầu nguyện. Trong khi lễ bái cầu 
nguyện thì tôi nghe tiếng nói từ nhà xí vọng ra và tôi 
thì đang đứng đợi trong vườn Chùa, đến khi ông Y trở 
lại thì tôi thuật lại cho ông ta nghe rằng: “Bây giờ đầu 
gối của ông sẽ nóng hơn và ngay bây giờ đang nóng lên 
đó”. Đồng thời khi đi về lúc ở trong xe hơi tôi cũng 
nghe “Đầu gối đã ấm lại rồi! Đầu gối đã ấm lại rồi!”. 

Thời gian sau đó việc xây dựng nhà cửa mới 
cũng vừa xong và ông ta sống ở huyện Kanagawa trong 
thời gian dài. Trong một năm có một lần lại Áp Nguyên 
để cùng đi tham bái. Trong những lần viếng thăm nhau 
đó trong nhiều câu chuyện khác nhau thăm hỏi, nhưng 
tôi chẳng thấy bạn mình nhắc đến chuyện đau đầu gối 
nữa. Có lẽ đã lành hẳn chăng? 

 
Sáng hôm nay là lần thứ 3 tôi đã mua đồ gia vị 

cho gia đình ông I và nghĩ rằng khoảng tối mai thì sẽ 
nhận được điện thoại. Lúc ấy mới hỏi kỹ thì biết rằng: 
Thật là việc bất khả tư nghì khó thể nói hết được, nghĩa 
là đã hoàn toàn hết bịnh đau đầu gối. 

 
Viết lại  vào ngày 13 tháng 7 năm 

Bình Thành thứ 4 (1991)
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CÂU CHUYỆN SỐ 12 
 

VAI PHẢI VÀ HAI BẮP ĐÙI BỊ ĐAU 
ĐÃ ĐƯỢC CHỮA TRỊ 

 
(Câu chuyện của ông H 82 tuổi, ở phố Fuchù) 

 
 

gày 18 tháng 5 năm Chiêu Hòa thứ 52 
(1976) ông Đông Thọ Dũng đã đào được 

Đức Địa Tạng không có đầu rồi thờ trên con đường 
làng, nhưng sự linh hiển cứ theo đó mà lan rộng mãi ra 
đến những người phụ cận. Thuở ấy cánh tay phải và 2 
bắp chân của tôi bị đau nhức khốn khổ vô cùng. Khi 
leo lên leo xuống trong nhà cái chân bị đau khủng 
khiếp và khi leo lên leo xuống nơi đường dốc thờ Ngài 
Địa Tạng cũng bị đau tương tự như vậy. Tôi đã không 
đi khám Bác Sĩ nhưng tôi nghĩ rằng không đi khám Bác 
Sĩ và tôi nghĩ rằng: Đây có lẽ là bịnh thần kinh. 

Sau 2 tháng Đức Địa Tạng xuất hiện, tôi liền 
mau mau đến đó để tham bái. Lúc ấy không có chỗ lễ 
bái như bây giờ, đơn thuần chỉ là Đức Địa Tạng bằng 
đá mới đào lên được, để đứng ngay bên cạnh con 
đường làng. Ở bên cạnh có dựng cây phướn màu đỏ, 
nhỏ nhoi có ghi bằng mực đen. “Thủ Vô Địa Tạng”. 

N 
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Bình thường Đức Địa Tạng nầy thấy không khác với 
những tướng của vị Địa Tạng  khác, thế nhưng chỉ 
không có đầu, nên thấy không đoan nghiêm và vật đem 
dâng cúng càng ngày càng nhiều do những người đi lễ 
bái mang đến. Cũng chẳng có ai kinh kệ nơi đây. Duy 
tôi chỉ cầu nguyện rằng: “Cái vai bị đau và cái chân bị 
nhức nhối. Mong Ngài chữa trị dùm cho”. Đến ngày 
thứ 2 sau khi cầu nguyện trở về vào buổi sáng, lúc leo 
xuông dốc, tự nhiên thấy không còn đau đớn gì nữa. 
Tôi vừa suy nghĩ rằng: Sao lại có được chuyện lạ như 
thế nầy và vừa đi lại nhà. Bước lên cầu thang để lên 
tầng hai thì không còn thấy đau đớn gì nữa cả. 

Đây là điều thật là kỳ lạ. Vì tôi đã nhận được sự 
gia hộ từ Ngài Địa Tạng. Đó là đúng vào ngày thứ 2 
sau khi đi tham bái. Ngay cả bả vai cũng đã đỡ đi nhiều. 
Con xin tạ ơn ngài. Thật là một linh lực của Ngài Địa 
Tạng  rất tuyệt vời. 

Từ đó về sau ngày nào tôi cũng đi tham lễ không 
sót ngày nào. Dẫu cho mưa có rơi, tuyết có đổ trong 
suốt 15 năm ấy hầu như tôi không nghỉ ngày nào và 
cũng chính từ ngày ấy về sau nầy tôi không bị đau  trở 
lại một ngày nào nữa, đó chính là nhờ Ngài Địa Tạng 
gia hộ nên không còn bị tái phát nữa. Trường hợp của 
tôi cũng như vậy thôi. Cũng có nhiều người nhận được 
ơn gia hộ mà bị tái phát nhưng không loại trừ nguyên 
nhân của bịnh mà trở lại sinh hoạt bình thường như cũ 
và cũng vì lẽ không mang tâm cảm tạ, nên mới như vậy. 
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Khi ngồi nghỉ ở lễ bái đường, tôi có nghe được 
những câu chuyện từ xa đến kể lại rằng: 

«Hạnh phúc cho những người vẫn tiếp tục đi 
tham bái! dĩ nhiên là sẽ nhận được ân gia hộ». 

Và tôi cũng đã lấy câu chuyện của mình làm thí 
dụ. Những người đi tham bái rất vui mừng và trở lại 
nhà mình trong sự mạnh khỏe lạ thường. 

Ở nhà tôi không thờ Ngài Địa Tạng. Vì lẽ từ nhà 
đi đến nơi thờ Ngài chỉ độ 10 phút đi bộ, nên mỗi ngày 
tôi đều đi tham bái, nên ở nhà không cần thiết thờ Ngài. 

Nhờ ơn Ngài gia hộ mà cả nhà đều được bình an. 
Con chỉ tạ ơn Ngài và ngoài ra không còn gì để nói 
được nữa. 

 
“Án Ha Ha HaVĩ Sa Ma Lý Sa Bà Ha”. 

 
Ngày 18 tháng 7 năm Bình Thành 

thứ 4 (1991) 
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CÂU CHUYỆN SỐ 13 
 

BỊNH THẤP KHỚP  
ĐÃ ĐƯỢC CHỮA KHỎI 

 
(Câu chuyện của ông I 76 tuổi ở phố Fuchù,  

huyện Hiroshima) 
 
 

ôi làm việc tại trạm hỏa xa Yashida thuộc 
tuyến đường Fukushio. 

Vào mùa thu năm Chiêu Hòa thứ 40 (1964) cái 
chân của tôi bắt đầu đau đớn. Khi vào nhà muốn mở 
cửa để vào, tôi bước chân vào trước, tự nhiên bị cánh 
cửa khép lại, nên đoán thì được biết tôi bị bịnh thấp 
khớp. Nên đã đi đến bịnh viện H để trị liệu dùm. Khi 
chẩn đoán thì được biết tôi bị bịnh thấp khớp. Thế 
nhưng tôi đã chẳng nghỉ việc, nhưng đồng thời tôi cũng 
đã bắt đầu đi đến bịnh viện để khám thường xuyên hơn. 

Vào năm Chiêu Hòa thứ 42 (1966) tôi đã chuyển 
đến làm việc tại nhà gare Fuchù, bịnh viện cũng gần 
hơn, sau khi ăn trưa, tôi thường hay vào bịnh viện để trị 
liệu cái cổ chân. Khi trị cái cổ chân thì nó di chuyển 
đến đau ở chân. Đây chính là tính di động của bịnh 
thấp khớp, nên khổ sở vô cùng. Do vậy tôi đã đi đến 

T 
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khám Bác Sĩ cả 4 năm trường như thế. Tôi cũng được 
cho biết rằng bịnh này dầu cho đến chết cũng không thể 
nào chữa được. 

Vào tháng 5 năm Chiêu Hòa thứ 52 (1976) Đức 
Địa Tạng không có đầu đã xuất hiện. Tôi cũng đã biết 
rằng có rất nhiều người đã đi đến đó để chiêm bái. 
Đồng thời cũng có người đi Thần Xã Bát Phiên ở 
Fuchù và lúc về lại ghé tham bái Đức Địa Tạng. Vào 
mùa xuân năm sau, năm Chiêu Hòa thứ 53 (1977) lúc 
đi đến nơi thờ Ngài Địa Tạng tôi thấy có 2 bà cháu dẫn 
nhau đi lễ và tôi nghe được rằng: Đức Địa Tạng nầy rất 
linh nghiệm, nếu sờ vào đá ấy thì bịnh tình sẽ được 
chữa khỏi. 

Khi nghe như vậy tôi liền đến bên mình đá của 
Ngài  Địa Tạng  và xìa tay vào. Tôi đã lấy tay ấy chà 
vào bàn chân bị thấp khớp của mình.  

Cách đó 200 mét về hướng Bắc nơi Ngài Địa 
Tạng có thờ Thần Núi Đạm Đảo Minh. Vị thần này từ 
trước đến nay vẫn là một vị Minh Thần, nhưng  kể từ 
khi Đức Địa Tạng xuất hiện thì số người đi tham bái lại 
càng đông đảo hơn lên. 

Tôi bắt đầu leo lên đường dốc để tham bái từ nơi 
Ngài Địa Tạng đến Ngài Đạm Đảo Thần Minh thì tự 
nhiên cái chân của tôi thuở trước bước đi chẳng được 
mà bây giờ nó nhẹ nhỏm giống như cái chân của người 
khác vậy, cái chân của tôi giờ đây không còn đau nữa. 
Chính mình cũng phải lấy làm ngạc nhiên cho việc nầy. 

Tôi đã nhận được sự gia hộ của Ngài Địa Tạng 
ngay tức khắc. Vốn từ lúc nhỏ đến bây giờ tôi hay tin 
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tưởng các vị Thần và Phật, nhưng việc nầy thật là kinh 
hoàng, tôi chỉ còn cách tạ ơn chứ không còn gì nữa cả. 

Vào năm Chiêu Hòa thứ 50 (1974) tôi đã nghỉ 
hưu và sau đó đã làm cho hãng du lịch M cả 6 năm nữa. 
Đến năm Chiêu Hòa thứ 56 (1980) thì nghỉ việc luôn. 
Thế nhưng vào mùa xuân năm Chiêu Hòa thứ 53 (1977) 
sau khi tôi nhận được ân gia hộ từ Ngài Địa Tạng, tôi 
đã sống và trải qua những ngày sinh sống thật là an lạc. 
Bịnh thấp khớp không còn tái diễn nữa. Salonpas 
(thuốc dán) bây giờ cũng không cần phải dán nữa. Chỉ 
có một lần vào tháng 2 năm Chiêu Hòa thứ 56 (1980) 
bị xuất huyết não, nên phải nhập viện, nhưng chỉ 2 
tháng sau lại được trở lại trong trạng thái bình thường. 
Theo tôi nghĩ đây chính là nhờ ơn gia hộ của Đức Địa 
Tạng vậy. 

Từ đó về sau tôi không bao giờ thiếu sự đi tham 
bái Đức Địa Tạng không có đầu kia. Thường thì tôi ra 
khỏi nhà vào lúc 5 giờ rưỡi sáng, bất kể là mưa hay 
nắng tôi đều đi tham bái Ngài. Tôi hay cúng vào hộp 
cúng dường ít nhất là 10Yen. Nếu ngày nào tôi nghỉ 
không đi. Thì ngày hôm sau cũng cúng vào đó 20 Yen. 

“Nếu ông (Bà) đã được ơn gia hộ, thì mọi người 
cũng sẽ được như thế”. 

Người gần nhà của tôi đã nghe được như vậy, 
nhưng cũng bán tín bán nghi, vẫn còn hoài nghi về lời 
nói ấy, nhưng theo tôi các vị thần, Phật đều giống nhau. 
Chỉ cần chắp 2 tay lại để cầu nguyện mới là điều cần 
yếu. 
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Người nào không nhận được sự gia hộ thì tôi 
không biết, nhưng nếu ai có tâm ngay thẳng và nếu có 
duyên với Ngài thì tôi tin chắc chắn rằng sẽ được Thần , 
Phật gia hộ. 

 
Ngài Đức Địa Tạng ! Con xin tạ ơn Ngài. 

 
Viết lại ngày 22 tháng 9 năm Bình Thành 

thứ 4 (1991) 
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CÂU CHUYỆN SỐ 14 
 
 

ĐAU HAI BÊN HÔNG LƯNG  
ĐÃ ĐƯỢC CHỮA KHỎI 

 
(Câu chuyện của ông V 5 tuổi, ở tại Fuchù) 

 
 

ào thời kỳ cuối chiến tranh tôi thuộc Liên 
binh 41 Phước Sơn đi hành quân về phía 

nam và đến nghinh chiến ở đảo Mindanao. Ở đó thỉnh 
thoảng vẫn có những trận giao tranh kịch liệt. Tôi có 
nhiều người bạn đã bị lựu đạn và súng bắn bị tử thương. 
Riêng tôi nhiều lắm chỉ bị thương mà thôi. Điều này 
theo tôi nghĩ là nhờ có đeo bùa hộ mạng của Ngài Bất 
Động ở Narita không bao giờ bỏ rời khỏi thân thể. Sau 
chiến tranh tôi đã thường hay đi tham bái thần núi tại 
Shikokku. 

Vào tháng giêng năm Chiêu Hòa thứ 52 (1976) 
ông Đông Thọ Dũng đã chính từ tay ông đào được Đức 
Địa Tạng không có đầu lên và tôi cũng là người biết 
được sớm nhất, chính vào lúc ấy tôi cũng đã đi tham 
bái Ngài rồi. Thưở ấy thân thể tôi vẫn khỏe mạnh nên 
chẳng có gì để cầu nguyện. 

V 
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Vào mùa thu năm Chiêu Hòa thứ 61 (1985) tôi 
nhớ là cái lưng bị đau khủng khiếp do vậy mà cái chân 
cũng khó đứng vững. Sau nửa ngày chịu đựng nỗi đau 
ấy tôi đã lê thân mình leo lên con đường dốc nơi Ngài 
Địa Tạng để cầu nguyện, vì tôi biết rằng Ngài rất linh 
nghiệm. 

Tôi theo Chơn Ngôn Tông, nên đã tụng một biến 
Bát Nhã Tâm Kinh và trở lại nhà sau 2 tiếng đồng hồ 
thì cái chân tự nhiên đứng lên được và không còn đau 
lưng nữa. Chính mình cũng tự thấy đây là chuyện bất 
khả tư nghì.  

Tôi vẫn thường nghe những câu chuyện là trong 
khi lễ bái Ngài Địa Tạng thì nỗi đau được biến mất, 
nhưng trường hợp của tôi chỉ trong một thời gian ngắn 
đã dược chữa lành. Với sự linh  nghiệm cao vời của 
Ngài  Địa Tạng, chính bản thân của tôi cũng đã được 
thể nghiệm. 
  Có một ngày nọ vừa hừng sáng tôi đã đi đến 
tham bái Ngài Địa Tạng và cầu nguyện một cách chân 
thành. Từ đó trở đi thì cái lưng không còn đau nữa. Chỉ 
có hai lần bị xuất huyết não đã phải vào bịnh viện J và 
dẫu cho có ở bịnh viện, tôi vẫn một lòng cố gắng cầu 
nguyện Đức Địa Tạng không có đầu kia. Nên bịnh tình 
cả hai lần cũng chỉ trong 40 ngày là hết. Cũng cùng với 
bịnh trạng của tôi có người cũng ra vào bịnh viện nhiều 
lần, nhưng thật là khó trị liệu. Còn tôi chỉ trong một 
thời gian ngắn lại được về nhà. Đó chính là nhờ năng 
lực của Ngài Địa Tạng vậy. 



Quyển thứ mười sáu - Câu chuyện số 14 324 

Thường mỗi ngày sau khi lễ bái Ngài Địa Tạng 
tôi hay đi bộ nhiều vòng trên đường độ 5 cây số để vận 
động trước khi về lại nhà. Tôi cũng đã kể cho mọi 
người nghe về sự thể nghiệm của mình. Vừa cho mọi 
người biết về sự trợ giúp cao vời của Ngài Địa Tạng và 
mỗi ngày tôi vẫn sống trong sự an ổn ấy để nhận được 
những ngày tháng trôi qua thật là an lạc. 
 

Án Ha Ha HaVĩ Sa Ma Lý Sa Bà Ha 
 

Ngày 25 tháng 9 năm Bình Thành 
thứ 4 (1991) 
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CÂU CHUYỆN SỐ 15 
 

 CHA TÔI BỊ  KHÓ THỞ ĐÃ ĐƯỢC  
ĐỠ NHIỀU HƠN 

 
(Câu chuyện của bà Y 44 tuổi, ở phố Fukuyama) 

 
ái bạch, 
Con xin thất lễ khi nghe điện thoại vào 

ngày hôm qua. Bây giờ có điện thoại không dây cầm 
tay rất tiện, nên  không còn sợ hãi gì nữa. 

Lại nữa lần này nhờ được sự gia hộ mà tôi xin 
cảm tạ và viết thành văn, thành chữ, xin hoan hỷ tha 
thứ cho. 

Cha tôi ở vào tuổi 78. Từ 4, 5 năm về trước tim 
và phổi đã bị xấu đi. So với người bình thường chỉ còn 
1 phần 3 cơ thể hoạt động được. Lúc đi cũng rất khó 
khăn nên cái chân lại yếu dần. 

Thông thường khi thân thể mạnh khỏe thì gia 
đình tôi đem xe hơi đến đón cha và cha tôi chỉ có một 
niềm vui duy nhất là chơi cờ tướng. Nhưng kể từ cuối 
mùa hạ năm Bình Thành thứ 4 (1991) thì không còn ăn 
uống dễ dàng nữa; chân càng ngày càng yếu, nên 
không thể rời khỏi chiếc giường. 

B 
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Nếu mà cứ nằm ngủ miên man như vậy thì mọi 
người trong gia đình cũng trở nên lo lắng. Vào mùa 
xuân năm Bình Thành thứ 4 (1991) tôi có người quen 
là bạn thân của đứa con trai đầu, sau khi cầu nguyện 
Đức Địa Tạng đã được lắng nghe và gia hộ cho nó 
được thi đậu. Vì được như nguyện, nên đã đi trả lễ và 
nó cũng có ý muốn tôi đi cùng. Bình thường tôi rất bận 
rộn chẳng để ý gì cả nên ngày tháng trôi qua lúc nào 
chẳng hay biết nữa. Cũng đúng lúc tôi đang rảnh, nên 
trước đó 2, 3 ngày tôi đã quyết định đi tham bái Ngài. 
Vì lúc nào cũng nghĩ đến người cha, nên việc đi cũng 
rất là cần thiết. Nên vào ngày mùng 1 năm Bình Thành 
thứ 4 (1991) tôi đã mang một bình dưỡng khí theo để 
cầu nguyện cho cha mình. 

Chính lúc ấy cha tôi không thể xuống xe nổi 
giống như người muốn chết đi và vẫn đeo theo bình 
dưỡng khí như thế. Một tay khác chúng tôi cầm cái trụ 
để giữ cái bình, khi đi như vậy vào phía văn phòng có 
một bà rất là cởi mở và không lấy tiền chỗ đậu xe, cho 
xe vào ngay bên trong và vì đã chạy xe đến đây rồi, vào 
trong vườn Chùa nên liền sau đó xe dừng lại để chúng 
tôi vào lễ bái Ngài Địa Tạng. 

Muốn đảnh lễ và sờ vào được thân Ngài thì chỉ 
cần bước 2, 3 bước là tới, nhưng cha tôi khó thể làm 
được, rồi hơi thở dồn dập chân ông đưa qua đánh lại, 
nhưng cuối cùng rồi chính tay ông cũng đã sờ vào được 
thân thể của Ngài. 

Trên đường về ở trong xe hơi, cha tôi cũng 
không rời khỏi bình dưỡng khí được. Tuy thế, nhưng 
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đêm ấy cha tôi ngủ rất yên và qua ngày sau thì bắt đầu 
ăn uống được. Tiếp ngày hôm sau nữa cha tôi đã muốn 
chơi cờ tướng và từ đó về sau mỗi ngày cha tôi đều đi 
đến chỗ đánh cờ.  

Vào ngày 23 tháng 9 năm Bình Thành thứ 4 
(1991) chúng tôi đã đi tham lễ và cha tôi đã bước 
xuống xe trước tiệm bán đồ và chính ông, tự mình đã đi 
đến tham bái trước Ngài Địa Tạng.  

Chính cha tôi cũng như toàn thể gia đình đều một 
lòng cảm tạ Ngài. Chúng con xin chân thành đảnh lễ 
Ngài và từ đó về sau chồng tôi vẫn luôn luôn tiếp tục đi 
tham bái. Con xin Ngài nhận nơi đây lòng biết ơn của 
chúng con. 

Nơi thờ Ngài cũng đã được hướng dẫn tỉ mỉ rõ 
ràng rồi nhưng với tâm ngay thẳng thì bất cứ việc gì và 
dẫu cho việc to, việc nhỏ phải thành tâm thì mọi việc 
đều cảm ứng. 

Tôi cũng xin cầu nguyện cho mọi người được 
nhận sự gia hộ như thế. 

Tôi cũng xin cầu nguyện cho những người giúp 
việc tại đó với tâm từ ái cao cả, lúc nào cũng luôn được 
hạnh phúc. 

 
Tôi viết bài văn này không được hay lắm. Mong 

quí vị bỏ qua cho. 
 

Kính Bái 
Ngày 13 tháng 10 năm Bình Thành 

thứ 4 (1991) 



Quyển thứ mười sáu - Câu chuyện số 16 328 

 
 
 

CÂU CHUYỆN SỐ 16 
 

BỊNH ĐAU LƯNG CHỈ MỘT LẦN  
ĐI THAM BÁI ĐÃ HẾT 

 
(Câu chuyện của ông I 76 tuổi, ở phố Fuchù,  

huyện Hiroshima ) 
 

 
hoảng từ 2 năm về trước tôi đã bắt đầu đau 
lưng, nhưng không nặng lắm, nghĩa là 

nhiều lúc cơ thể chịu đựng cho qua nỗi đau. Điều căn 
bản để chữa trị là thân thể cần phải nghỉ ngơi dưỡng 
sức. Theo tôi nhớ là việc này xảy ra cách đây vào 10 
năm về trước Hội Phụ Nữ ở phố Okayama thuê 2 chiếc 
xe Bus để mọi người cùng đi đến Fuchù để tham bái 
Đức Địa Tạng không có đầu. Lúc ấy tôi cũng đã tham 
gia. Khi bắt đầu leo lên xe Bus cũng là lúc lưng bắt đầu 
đau khủng khiếp. 

Vì sao như thế thì chính bản thân của tôi cũng 
không rõ được nữa. Sự đau thốn lúc ấy thật kịch liệt, 
khác xa với cái đau bình thường trước đó. Chẳng biết 
phải tính sao trên đường đi như thế nầy và tôi nằm 

K 
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khoanh tay lại trong hàng ghế, lấy tay áp vào lưng để 
chịu đựng sự đau đớn ấy. 

Cuối cùng rồi cũng đến phố Fuchù. Khi đến nơi 
thờ Ngài Địa Tạng, tôi đã lấy tay sờ vào mình đá của 
Ngài và tôi luôn cầu nguyện Ngài gia hộ cho cái lưng 
của mình bớt đau. Rồi lấy tay xoa lên chỗ đau ấy. 
Trong lúc đó người giúp việc tại nơi thờ Ngài cũng đã 
nói cho tôi nghe về những chuyện linh ứng của Ngài 
Địa Tạng, nên tất cả mọi người đều ngồi trên ghế ở lễ 
bái đường để nghe. 

Các vị đã đến tham bái Ngài Địa Tạng và nếu 
thành tâm lễ bái, có người nhanh nhất là sau khi cầu 
nguyện đã được nhận ân gia hộ liền và cũng có những 
người sau nhiều lần đi tham lễ mới nhận được ân gia hộ. 
Nghĩa là nếu chí tâm cầu nguyện và bái thỉnh thì Đức 
Địa Tạng nầy với những linh lực đặc biệt và với những 
người có lòng tin chân thật thì quý vị sẽ sớm nhận được 
ơn gia hộ. 

Đây là những lời thuyết giảng thật đặc biệt và 
ngay sau đó khi tôi bước xuống đường dốc nơi thờ 
Ngài để lên xe Bus thì tức tốc cái lưng của tôi nó không 
còn bị hành hạ nữa. Giống như người giúp việc tại đây 
đã nói là có người ngay sau khi cầu nguyện đã được ân 
gia hộ, thì tôi là một trong nhưng người như thế. Khi 
leo lên xe Bus thì người ngồi bên cạnh nói cho mọi 
người biết trong nỗi hân hoan rằng: “Đã sớm nhận 
được ân gia hộ“. 

Từ đó về sau cả 10 năm trường tôi không còn  bị 
khổ sở bởi bịnh đau lưng nữa. Mỗi năm tôi phải đi 



Quyển thứ mười sáu - Câu chuyện số 16 330 

tham bái Ngài Địa Tạng ít nhất từ 2 đến 3 lần như thế. 
Trong khi nhiều người khác vẫn tiếp tục đi và tôi cũng 
đã vì những đau khổ khác mà cầu nguyện thay thế cho 
họ. 

Sau lần đi cầu nguyện thứ 2, tôi đã nhận được cái 
bùa đeo và cái khăn lau có hình Ngài Địa Tạng trên ấy. 
Sau khi cầu nguyện vào khăn ấy tôi đã mang về nhà. 
Lúc đó tôi cũng đã giơ cao khăn nầy lên cho mọi người 
thấy! 

 
Thật là một năng lực vĩ đại của Ngài Địa Tạng. 

Con xin tạ ơn Ngài. 
 

Viết lại ngày 15 tháng 2 năm Bình Thành 
thứ 5 (1992) 
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CÂU CHUYỆN SỐ 17 
 

BỊNH MÁU TRẮNG VÀ BỊNH  
PAKINSON  ĐƯỢC CHỮA KHỎI 

 
(Câu chuyện của người đàn bà tên K 54 tuổi,  

ở phố Hiroshima) 
 
 

ôi là một người phụ nữ bắt đầu sinh sống tại 
phố Fuchù nầy từ năm 54 tuổi. Trước đó tôi 

cũng đã nghe kể về sự linh nghiệm của Đức Địa Tạng 
Vương Bồ Tát và tôi cũng đã đi tham bái. 

Việc ấy như sau: Cách đây 7, 8 năm về trước, tôi 
có đứa cháu trai con của ông anh ở Tokyo bị bịnh máu 
trắng và đã nhập viện được Bác Sĩ bảo rằng: Mạng 
sống nầy chỉ còn độ 3 tháng nữa mà thôi. Trong khi đó 
con dâu của anh tôi đang sống ở Fukuyama thường hay 
đi tham bái Ngài Địa Tạng không có đầu. Nó nhận bùa 
và nhận khăn lau mang về lại nhà, rồi đến Tokyo. 
Chẳng biết sẽ được như thế nào nhưng ai ai cũng một 
lòng cầu nguyện cho việc nầy. 

Thế mà mỗi ngày lại sáng sủa hơn và bây giờ lại 
càng mau hết bịnh nữa. Cháu nó đang tiếp tục làm ăn 
buôn bán với một tiệm kiếng của nó. Tôi thật thất đảm 

T 
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để thấy rằng sự lợi ích thật bất khả tư nghì khi cầu 
nguyện Ngài Địa Tạng  như vậy. 

Việc xảy ra vào tháng 2 năm Bình Thành nguyên 
niên (1988). Lần nầy thì người thân của tôi ở phố 
Hiroshima. Lúc đó Z 11 tuổi và được ba má nó bảo 
rằng nên đi đến tắm trước khi đi ngủ. Đứa nhỏ thật tội 
nghiệp thân thể bị cong quẹo, dao động không dừng 
nghỉ. Nó đã được xe cứu cấp đưa vào bịnh viện. Đã 
điểm huyệt cho nó, nhưng cơn chấn động vẫn không 
dừng. Đến ngày hôm sau ở bịnh viện chẩn liệu cho biết 
rằng: Đó là bịnh Pakinson (bịnh giật gân). 

Bịnh Pakinson là bịnh mà thần kinh bị giật trên 
toàn thân thể. Lúc ấy đối với y học là một bịnh thật khó 
điều trị. Ngoài ra nó cũng không ăn uống được, cả mấy 
tháng cứ nằm trên giường mà không chợp mắt được. 
Tôi đứng ngồi không yên. Vì là người giúp đỡ cháu, 
nên tôi đã tức tốc đến tham bái Ngài Địa Tạng . 

Tôi đã mua bùa hộ mệnh và chiếc khăn lau đồng 
thời tôi cũng đã cầu nguyện một cách nhiệt tâm cho 
bịnh nan y của cháu và mang khăn về. 

Má nó liền đem bùa cho nó đeo và cái khăn ấy 
mỗi ngày, mỗi ngày không rời thân thể bịnh hoạn kia. 
Sau đó khoảng mấy tháng tôi thật kinh hoàng chấn 
động khi thấy độ giật thân thể nó đã được chữa trị, ăn 
uống đã bắt đầu được một ít và nhờ đó mà giấc ngủ ban 
đêm được yên ổn hơn. Cả gia đình lại vui vẻ. Còn tôi 
lại vui mừng hơn, chờ cho đến mùa thu để đi lễ bái tạ lễ 
Ngài. 
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Kể từ đó về sau lúc nào đứa bé cũng được mạnh 
khỏe và năm nào cũng đi du lịch xa. 

 
Kể cả việc đi bộ cũng chưa chắc gì thực hiện 

được, vì căn bịnh nan y, thế mà căn bịnh nan y bây giờ 
đã phục hồi lại như cũ thì quả là chỉ có niệm ơn Ngài 
Địa Tạng về sự gia hộ nầy chứ không còn có cách nào 
khác. Do vậy mỗi năm tôi thường hay đi lễ bái ít nhất 
là một đến 2 lần. Dẫu cho một người hay nhiều người 
tôi vẫn luôn cầu nguyện cho sự lợi ích của họ ở trước 
Ngài Địa Tạng. 

 
Con xin tạ ơn Ngài Địa Tạng . 

 
Kính nguyện 

 
Viết lại ngày mùng 1 tháng 6 
năm Bình Thành thứ 5 (1991) 
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CÂU CHUYỆN SỐ 18 
 
 

CHÁU NGOẠI CỦA TÔI  
VỀ LẠI LÀNG XƯA 

 
(Câu chuyện của ông bà S 77 tuổi,  

ở phố Matsuyama) 
 

 
nhà cũng có công việc để làm nhưng còn đi 
học nên đứa cháu ngoại phải sống ở Kyushù, 

nó cũng chưa hề nghĩ rằng phải trả lại nhà. 
Con gái của tôi đi lấy chồng ở trong phố 

Matsuyama và lúc 28 tuổi thì sinh con đầu lòng, rồi nó 
làm việc ở Nagoya trong 7 năm trời. Thế nhưng bóng 
hình của đứa cháu ngoại thì chẳng thấy đâu, nên tôi vẫn 
hay cầu nguyện. 

Vào tháng Giêng năm Bình Thành thứ 3 (1990) 
vì tôi cũng được biết rằng Đức Địa Tạng  không có đầu 
ở Fuchù vẫn hay nghe lời cầu khẩn của người khác, nên 
tôi đã đến Fuchù để tham bái. Tôi đã cầu nguyện cho 
đứa cháu ngoại cho đến tháng 3 sang năm được trở về 
lại nhà. 

 

Ở 
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Không trái lại lời nguyện cầu là vào tháng 3 năm 
Bình Thành thứ 4 (1991) đứa cháu ngoại của tôi đã về 
lại phố Matsuyama. Nhưng vì nó không tìm được việc 
làm nên lại một lần nữa, tôi đến tham bái Ngài Địa 
Tạng để cầu nguyện và đúng 1 năm sau vào tháng 4 nó 
đã tìm được việc làm một cách an ổn. 

 
Việc cầu nguyện của tôi Đức Địa Tạng Ngài đã 

lắng nghe và hiện tại đứa cháu của tôi đang làm việc rất 
tốt đẹp. Tôi cũng bị bịnh đau lưng nhưng sau khi cầu 
nguyện Đức Địa Tạng thì bịnh đau lưng lại chóng lành. 
 

Con xin tạ ơn Ngài Địa Tạng rất nhiều. 
 

Viết lại ngày 12 tháng 5 Bình Thành 
thứ 5 (1992) 
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CÂU CHUYỆN SỐ 19 
 

BỊ NGHẼN MẠCH MÁU TIM CẤP 
TÍNH ĐÃ ĐƯỢC CHỮA TRỊ 

 
(Câu chuyện của bà T 77 tuổi, ở phố Fuchù, huyện 

Matsuyama) 
 
 

âu chuyện xảy ra vào ngày 18 tháng 2 năm 
Bình Thành thứ 3 (1990) tự nhiên tim đập 

nhanh làm tôi choáng váng té ngã vội vã được đưa vào 
bịnh viện của huyện để được cấp cứu. 

Cái vai bị bịnh. Nên khi vào Ofuro để tắm cũng 
là chuyện thật nan giải. Theo sự chẩn đoán của bịnh 
viện thì trong vòng 7 tiếng đồng hồ, phải giải phẫu nếu 
không, sẽ bị nguy hiểm đến tính mạng. Tôi cũng đã 
đồng ý như vậy. Tôi nằm trên giường bịnh để mổ trong 
trạng thái mê man từ 7 giờ rưỡi tối trong vòng 5 tiếng 
đồng hồ. Trước khi đi giải phẫu tôi cũng nhận được cái 
khăn lau có hình Ngài Địa Tạng đang để trong xách tay 
đồng thời tôi cũng có đeo bùa của Ngài nữa. 

Trong khi mổ, tôi hoàn toàn không bị mê và tôi 
đã nhìn thấy Ngài Bất Động Minh Vương trong cơn 
mộng của mình. Cho đến lúc ấy tôi đã đi lễ bái 

C 
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Matsuyama tại Sihokku và 2, 3 lần cũng đã đến tham 
bái Ngài Địa Tạng không có đầu ở Fuchù. Sau Đức Địa 
Tạng tôi cũng thường hay đi lễ Ngài Bất Động. Ngoài 
ra tôi cũng còn tin tưởng 13 vị Phật Bất Động ở trên 
núi cao nữa. 

Những vị Bất Động ấy có những cặp mắt thật là 
khiếp đảm, thế nhưng có những bàn tay rộng mở để 
cứu độ cho tôi, nên cuối cùng sau lần giải phẫu ấy đã 
chẳng có chuyện gì xảy ra cả. 

Đa phần những người bị bịnh nghẽn mạch máu 
tim mà phải giải phẫu thì đều bị chết, nhưng tôi đã 
được ơn gia hộ, nên đã thoát chết. Sau khi mổ tôi cảm 
thấy thân thể của mình như nhẹ hẳn đi, nên đã cựa quậy 
như bình thường, khiến cho Bác Sĩ cũng quở. 

 
Đến tháng 11 năm Bình Thành thứ 3 (1990) thì 

tôi đi tham bái Ngài Địa Tạng không có đầu. Khi ông 
Bác Sĩ biết ra điều đó cũng có ý đo độ tim của tôi, 
nhưng tôi vẫn không uống thuốc trợ tim. Tôi đã lồng 
thuốc ấy dưới cái lưỡi của mình trông chiều vui thích. 
Thấy hoàn cảnh tốt đẹp, nên tôi được xuất viện về nhà 
và sau đó chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Tôi vẫn thường 
hay quấn cái khăn có hình Ngài Địa Tạng chung quanh 
thân mình. 

 
Vào tháng 5 năm rồi tôi cũng đã đi tham lễ và 

tròn 2 năm đã trôi qua, nhưng tôi không cảm thấy thân 
thể mình có cái gì thay đổi cả, ngoài ra đến lần thứ 4 đi 
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tham bái thì tôi đã thể nghiệm được sự linh ứng cho 
chính bản thân mình nơi Ngài Địa Tạng  ấy. 

 
Con xin tạ ơn Ngài Địa Tạng 

 
Án Ha Ha HaVĩ Sa Ma Lý Sa Bà Ha. 

 
Viết lại ngày 12 tháng 5 năm Bình Thành 

thứ 5 (1992) 
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CÂU CHUYỆN SỐ 20 
 
 

BỊNH TIỂU ĐƯỜNG VÀ VIÊM CỘT 
SỐNG ĐÃ ĐƯỢC CHỮA KHỎI 

 
(Câu chuyện của ông S 47 tuổi, ở phố Fukuyama) 

 
 

ôi có quen một người tên là S 42 tuổi hiện ở 
phố Ngự Hạnh, Fukuyama. Ông S một năm 

về trước đây bởi vì thân thể khiếm an nên đã vào bịnh 
viện được chẩn đoán và biết rằng bị bịnh tiểu đường 
mà ông ta là người rất thích uống rượu. 
Bác Sĩ khuyên bỏ rượu và tìm cách chữa trị qua sự ăn 
uống. Nhưng vào khoảng ngày 12 tháng 5 năm Bình 
Thành thứ 5 (1992) ông ta có đứa con trai 15 tuổi tên H 
đang học trung Học bị viêm cột sống. Ông S lại một lần 
nữa lên cơn sốc. Chính mình cũng đang khốn  khổ, 
đồng thời ông cũng tìm cách để cứu sống con trai của 
mình. Riêng tôi đã nhận được ân gia hộ từ Ngài Địa 
Tạng và chính ông ta cũng đã rõ biết về năng lực cứu 
khổ của Ngài Địa Tạng  nên ông ta đã tìm đến tôi để 
được giúp đỡ. Ông ta là kẻ sống theo chủ nghĩa vô thần 

T 
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và ông cũng không tin gì nơi Thần, Phật có thể cứu cho 
ông khỏi bịnh được. Thế nhưng có ông B cũng hay đi 
thăm viếng mộ đã cùng tôi bàn luận về việc làm cách 
nào để trị liêu cho bịnh tiểu đường của ông S và bịnh 
viêm cột sống của con trai của ông ta. 
          Như tôi vẫn như thường lệ vào 3 đêm 15, 16, 17 
năm Bình Thành thứ 5 (1992) liên tục như thế, tôi đã đi 
tham bái Ngài Địa Tạng vào lúc 12 giờ khuya để cầu 
nguyện. Mỗi đêm như vậy tôi thường hay cầu nguyện 
cả tiếng đồng hồ, nhiều lúc nhập vào trong trạng thái 
vô ngã và tôi đã thấy được hình ảnh của Ngài Địa Tạng. 
Ngài có dáng dấp của người phụ nữ thật đẹp đẽ vô 
cùng. Tôi vẫn thường hay tụng kinh Địa Tạng để cầu 
nguyện cho bịnh tình của ông ta và xướng lên từng 
đoạn và thỉnh thoảng cũng có đoạn tôi phải dừng lại và 
cũng có lúc Đức Địa Tạng cũng nghe lời cầu khẩn của 
các bịnh nhân và niềm đau của họ. Gần đây ở ngực của 
tôi, tôi cảm nhận như Đức Địa Tạng đang hiện hữu. Và 
điều nầy Ngài đã hiện ra cho tôi biết. 

Trường hợp của ông S sau 2 đêm cầu nguyện 
liên tục như thế tôi thấy có gì thay đổi và ngày 18 thì có 
sự biểu thị nhận được sự cứu khổ của Ngài. 
  Vào ngày 20 tháng 5 đã có thể đi câu cá được và 
ông đã câu được một con cá ngừ lớn. Ông S đã mang 
đến nhà tôi để biếu tặng. Ông ta cùng tôi đã chúc tụng 
rượu cho nhau trong niềm vui khó tả. Ngoài ra đứa con 
trai cũng đã được bịnh viện K kiểm tra. Khi chụp hình 
quang tuyến để kiểm tra huyết dịch thì bịnh trạng viêm 
cột tủy sống đã thay đổi rất nhiều. Đây cũng có thể nói 
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là bịnh đau của đứa con trai cũng hoàn toàn dứt hẳn. 
Bây giờ đứa con trai tên H đó đang luyện tập trong 
môn Tenis mỗi ngày tại trường Trung Học ấy. Cả 2 cha 
con cùng phát bịnh và cũng đã được chữa lành. Ông S 
đã vui mừng khôn tả không có lời nào nói hết được. 

 
Sự linh ứng vĩ đại của Đức Địa Tạng không có 

đầu kia là một thể nghiệm đối với gia  đình và đã được 
trị liệu như đã nói bên trên. 

 
Án Ha Ha HaVĩ Sa Ma Lý Sa Bà Ha 

 
Viết lại ngày 18 tháng 6 năm Bình Thành 

thứ 5 (1992) 
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CÂU CHUYỆN SỐ 21 
 

ĐAU BẢ VAI   
ĐÃ ĐƯỢC CHỮA LÀNH 

 
(Câu chuyện của ông N 50 tuổi, ở phố Tùng Nhiệm, 

huyện Ishigawa) 
 
 

hoảng đầu năm Bình Thành thứ 4 (1991) 
đột nhiên tôi nhớ không lầm là bả vai của 

tôi bị đau nhức khủng khiếp, tôi cũng đã chữa trị đủ 
loại nhưng không thấy thuyên giảm được chút nào cả. 

Đồng thời ông N là người lãnh đạo của hãng 
cùng với 15 nhân viên đã đi du lịch về hướng huyện 
Hiroshima. Lúc ấy đã có Ngài Địa Tạng không có đầu 
thật đẹp ở Fuchù đã xuất hiện rồi và ông N cũng đã 
nghe về những sự lợi ích của Đức Địa Tạng, nên sau đó 
đã đi đến phố Fuchù. Đến tối thì ông ta đã đến cầu 
nguyện nơi thờ Ngài Địa Tạng. Ông cũng đã sắp hàng 
để cúng dường tiền vào nơi văn phòng. Ngược lại ông 
cũng đã nhận được bùa và cái khăn lau có hình Ngài 
Địa Tạng. 

Ông ta cũng đã nghe nói rằng chỗ nào bị đau thì 
bó cái khăn có hình Ngài Địa Tạng ấy vào thì sẽ được 

K 
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trị liệu, nên ông ta đã bó khăn ấy vào bả vai. Thế rồi 
chẳng bao lâu cái đau ấy hầu như không còn nữa.  

 
Đây chẳng phải là phương pháp trị liệu theo y 

học trong hiện đại, nên không thể giải thích hết được. 
Nhưng trong cuộc đời nầy đã có những sự trị liệu như 
thế. 

 
Ngài Địa Tạng! Con xin tạ ơn Ngài. 

 
Viết lại ngày 19 tháng 3 năm Bình Thành 

thứ 5 (1992) 
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CÂU CHUYỆN SỐ 22 
 

NƠI ĐEO BÔNG TAI BỊ SƯNG  
ĐÃ ĐƯỢC CHỮA LÀNH 

 
(Câu chuyện của bà Y 67 tuổi, ở phố Yamamoto,  

huyện Hương Xuyên) 
 
 

hồng của tôi nơi dái tai phải, bị làm độc. 
Ban đầu là một chấm nhỏ, sau đó lớn lên 

dần và đổi thành màu đen. Khi mồ hôi chảy ra thì chỗ 
này càng biến dạng hơn. Thế nhưng cũng thật là hạnh 
phúc.Vì mồ hôi không chảy ra, chồng tôi đã chịu đựng 
cả 10 ngày như thế và sau đó tiến hành việc trị liệu 
bằng y khoa. Bác Sĩ bảo rằng phải nhập viện. 

Vào ngày 18 tháng 6 năm Bình Thành thứ 5 
(1992) là ngày lễ vía của Đức Địa Tạng hàng tháng, 
nên tôi đã dẫn bà I lần đầu tiên cùng nhau đi tham bái. 
Vì biết rằng sức gia trì của Ngài Địa Tạng thật cao vời, 
nên tôi đã nhận cái khăn lau có hình Ngài Địa Tạng rồi 
trở về nhà. 

Chồng tôi lại chẳng đi Bác Sĩ và có muốn tôi cầu 
nguyện Đức Địa Tạng  chữa trị cho ông, nên tôi đã lấy 

C 
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cái khăn lau ấy rịt vào nơi lỗ tai và chí thành xướng câu 
chú: “Án Ha Ha Ha Vĩ Sa Ma Lý Sa Bà Ha”. 
   
Đến ngày hôm sau tôi gọi bà I đến xem gấp và tôi thốt 
lên trong sự vui mừng ngạc nhiên rằng: “Cái lỗ tai đã 
lành trở lại. Làm sao mà có thể mau như thế được. Sau 
đó lỗ tai (dái tai) liền lại như cũ”. 

 
Điều này cũng đã làm cho nhiều người ngạc 

nhiên và nghi ngờ. Riêng tôi bị đau bên đùi trái và từ 
đó dẫn lên đến đau thắt lưng, mỗi ngày đều phải đi Bác 
Sĩ để khám. Vào ngày 18 tháng trước khi đến tham bái 
Ngài Địa Tạng, tôi đã lấy tay xoa vào mình đá của Ngài, 
rồi lấy tay ấy xoa vào lưng vào chân đoạn trở về. 
Khoảng đầu tháng 7 thì việc đau nhức đã nhẹ hẳn đi. 

 
Tôi có huyết áp khác với người có huyết áp bình 

thường, bên trên 80, bên dưới 60 đến 70, có lúc lại 
xuống đến 100. Nếu việc nầy mà đến 150 thì với người 
bình thường không phải là cao huyết áp, nhưng mắt tôi 
cứ bị choáng váng, thật khổ sở vô cùng, kể từ khi tham 
bái Ngài Địa Tạng không có đầu và tôi lấy khăn lau ấy 
bịt lên đầu mình thì không còn việc gì xảy ra nữa. Cái 
chân và cái lưng cũng bớt đau nhiều. 

 
Ngày hôm trước khi tôi đi tham bái Thần Lúa ở 

Okayama tôi đã leo lên, đi xuống thang cấp bằng đá 
tỉnh bơ, như không có gì khổ sở khó khăn xảy ra. Bác 
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Sĩ cũng nghĩ rằng: Chắc tôi đã nhận được ân gia hộ nào 
đó. 

Con xin chân thành tạ ơn Ngài Địa Tạng  đã gia 
ơn cho con. 
 

Con xin cảm ơn Ngài Địa Tạng  không có đầu. 
 

Ngày 18 tháng 7 năm Bình Thành 
thứ 5 (1992) 
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LỜI CUỐI  
CỦA QUYỂN THỨ 16 

 
 
 

gày 18 tháng 5 năm Bình Thành thứ 5 
(1992) là ngày lễ kỷ niệm chu niên lần thứ 

16 của Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát. Trong ngày hôm 
ấy có cả vạn người từ xa gần đến tham lễ trong cơn 
mưa không ngớt. Khuôn viên Chùa trở nên chật hẹp 
và trở nên hỗn tạp. 

 
Để kỷ niệm lần thứ 16 sau khi đào Ngài lên 

được, nên Ban Biên Tập cũng cố gắng hoàn thành 
quyển chuyện linh ứng thứ 16 của Ngài trong nỗi vui 
mừng hớn hở của mọi người. Trong này cũng có rất 
nhiều chuyện linh ứng thật là bất khả tư nghì. Thật ra 
chỉ là những việc cảm ứng và tán thán thần lực của 
Ngài Địa Tạng. 

 
Ở Phía đông của huyện Hiroshima là phố Fuchù 

và ở phía Bắc là núi Bát Vĩ, có độ cao 345,9 mét. Trên 
đồi nầy có nơi thờ Thần cũng đã trở thành nơi linh địa. 
Đa phần những người đi tham lễ là những người đã 
nhận được ân gia hộ và họ đã viết lại những kinh 

N 
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nghiệm của họ vào quyển này. Họ cũng là những 
người đã được tiếp xúc với những linh lực của Ngài 
Địa Tạng cho đến nhờ những phước đức ấy mà họ đã 
trải qua những ngày sống có ý nghĩa, nên sự cầu 
nguyện của họ không dừng nghỉ. 

 
Trong hiện tại đang tìm kiếm miếng đất ở phía 

đông độ 350 mét vuông để mở rộng thêm vườn Chùa 
và mọi người đi tham bái cũng rất lấy làm hài lòng. Vì 
nơi này đã giải quyết được những nhu cầu cho những 
người đi lễ bái. 
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