
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
* Chùa Kim Sơn ở San Francisco có biệt danh là “tủ lạnh” (ice-box)” bởi vì tuy rất lạnh, nhất là vào mùa đông, nhưng không mở máy sưởi 

(xem “Vũ Trụ Bạch”,  bài 29, Khai Thị 4). 

If the plum tree did not endure cold 
that chills to the bone, 
How could the fragrance 
of its blossoms be so sweet? 
 
Bất kinh nhất  phiên hàn triệt cốt,  

Chẩm đắc mai hoa phác  tỵ hương? 

 
Chẳng trải một phen lạnh buốt 
xương, 
Hoa mai há dễ tỏa ngát hương? 
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§äc Trong Sè Nµy 

 

 

Ph¸t Hµnh 

Hòa Thượng Tuyên Hóa 

Chúng ta ở đây, trong cái 

“tủ lạnh” này (“ice-box”*), 

niệm Phật sắp được ba ngày 

rồi. Ngày thứ nhất có người 

nghĩ rằng: “Thật không chịu 

nổi! Ở đây vừa lạnh vì không 

có máy sưởi, lại vừa bị đói vì 

mỗi ngày chỉ ăn có một bữa! 

Suốt ngày cứ đi và ngồi, đi 

và ngồi,  mà niệm ‘Nam mô 

A Di Đà Phật’ thì càng niệm 

càng thấy đói, càng niệm 

càng thấy lạnh, thật là 

không chịu nổi!” Thế nhưng, 

trong hai ngày qua, anh ta 

đã 

   Here in the “ice-box” three 

days have quickly passed. 

On the first day, someone 

thought, “I can’t take it. I 

am cold because there’s no 

heater and hungry because 

we only eat one meal a day. 

All day we sit and walk, sit 

and walk, reciting, “Namo 

Amitabha Buddha,” and the 

more I recite, the colder and 

hungrier I get. I really can’t 

take it.”  But for two days he 

took what he couln’t take, 

afraid that the rest of us 

would 
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đã chịu được những gì mà mình không thể 

chịu nổi, vì sợ nếu bỏ cuộc thì sẽ bị chê cười 

là hèn nhát, không có chí khí. Hôm nay là 

sang ngày thứ ba rồi, anh ta không còn cảm 

thấy quá khó chịu lắm. “Đói một chút cũng 

không hề gì, lạnh một chút cũng chẳng sao 

cả!” Đây chẳng qua là khảo nghiệm ý chí 

của quý vị mà thôi. 

     Quý vị đã không bỏ chạy mà lại ở lại tiếp 

tục niệm Phật, và nhờ đó, thiện căn của quý 

vị được tăng trưởng. Tôi biết đã có người 

niệm Phật mà thấy được ánh sáng, thấy 

hoa, thấy Phật; có người còn thấy được đức 

Phật A Di Đà xoa đỉnh đầu thọ ký. Có người  

hỏi: “Thật ư? Tại sao tôi không nhìn thấy?” 

Điều này phải hỏi bản thân quý vị, cần phải 

chí thành dụng công thì cảnh giới thù thắng 

mới hiện tiền! Có người lại nói: “Thật là khổ, 

chắc tôi chết mất!” Nếu vậy thì hãy từ bỏ 

sinh mạng của mình đi. Rốt cuộc thì quý vị 

muốn giữ tánh mạng để làm gì? Có câu:  

“Vất không được cái chết thì sẽ đổi không 

được cái sống;  

Bỏ không được cái giả thì sẽ đổi không được 

cái thật”.  

Nếu quý vị chỉ muốn hưởng thụ thì quý 

vị sẽ chẳng có phần pháp xuất thế đâu. Nếu 

như vị muốn được pháp xuất thế, muốn 

phản bổn hoàn nguyên, thì phải chịu khổ 

một chút, xem nhẹ pháp thế gian một chút, 

không nên xem trọng nó quá.  

Nói đến đây tôi nhớ đến bài thơ do cư sĩ 

Phương Quả Ngộ làm khi bà ta ở nhà, không 

có việc gì làm. Bà ta tự giao cho mình một 

công việc và viết rằng:  

Vô ngôn độc tự bằng lâu  

bạch hoa đào  

Bành phái ba lãng kinh hải âu  

would call him a coward if he left; and now on 

the third day, he finds it much easier. “It’s not 

important if I’m a little chilly, and a little 

hunger doesn’t matter.” It’s all a test of your 

fortitude.   

 

     You haven’t run off but instead have 

recited the Buddha’s name, and accordingly 

your good roots have grown. I know that there 

are some who already have seen light, 

flowers, and the Buddha. Some have seen 

Amitabha Buddha rub the tops of their heads 

and transmit predictions of Buddhahood to 

them.  “Really?” you ask. “Why haven’t I seen 

this?”   How can you ask such a question! You 

should ask yourself whether or not you have 

singlemindedly and sincerely applied effort 

which would cause such states to 

manifest. “Oh,” you say, “it’s too much 

suffering—suffering so that I think I’m going 

to die.”  If that’s the case, then give up your 

life. What do you want your life for anyway? It 

is said,   

       If you can’t let go at death you won’t 

obtain a good rebirth;  

       If you can’t let go of the false, you won’t 

obtain the true.   

 

   If you only wish to enjoy yourself, you’ll 

have no share in the transcendental Dharma. 

If you wish to obtain the transcendental 

Dharma, to return to the root and go back to 

the source, then you have to undergo a bit of 

suffering and view worldly dharmas as less 

important. Don’t look upon trivial problems as 

being so weighty.       

     I remember a poem Upasika Phuong wrote 

when she was at home with nothing to do. She 
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Thủy thành ba  

ba phục thủy  

Nhiễm duyên hưu  

phản bổn hoàn nguyên nhậm ưu du.  

 

Tạm dịch: 

Trên lầu cao, một mình lặng thinh, nhìn 

hoa sóng, 

Sóng trào dâng, hải âu sợ hãi, sải cánh 

trên không.  

Nước dậy sóng, sóng lặng nước trong, 

Nhiễm duyên dứt, tự tánh hiện, tự tại 

thong dong. 

Lặng thinh như vào thiền định, bà ta 

nhìn thấy biển cả dậy sóng, sóng đánh vào 

nhau, nước bắn tung tóe như những đóa 

hoa trắng, và nghe thấy tiếng sóng gào 

khiến cho hải âu kinh sợ bay mất. “Nước 

dậy sóng” là dụ cho tự tánh khi có phiền 

não dấy khởi; và “sóng lặng nước trong” 

biểu thị cho việc bất luận phiền não nặng nề 

thế nào, cũng có thể biến thành tự tánh Bồ 

đề, khiến cho “nhiễm duyên dứt”, buông bỏ 

tất cả các pháp thế gian. Đến lúc ấy, quý vị 

có thể trở về cội nguồn, thấy được bản lai 

diện mục của mình, mặc tình muốn làm gì 

cũng được. Nhưng hiện giờ chúng ta vẫn 

chưa được như vậy, cho nên chúng ta cần 

phải tuân thủ quy củ và thành tâm niệm 

Phật, niệm cho đến khi nhất tâm bất loạn, 

niệm cho thành “niệm Phật Tam muội”, thì 

bấy giờ chúng ta có thể mặc tình thong 

dong. 

 

Người xưa nói: “Thời tiết lạnh giá khắc 

nghiệt mới biết được tùng bách là loài héo 

úa sau cùng”. San Francisco từ trước đến 

nay chưa hề lạnh như vầy, nhiệt độ xuống 

dưới 20 độ, khiến hầu hết mọi người đều ở 

gave herself a job and wrote:   

 

   Alone and still I gaze from the balcony 

   At wave tops capped with flowers of white 

water  

   And pounding surf below, startling the 

gulls.  

   The water swells into waves and the waves 

subside  

   And disappear: defiled conditions cease.  

   Return to the root; go straight back to the 

source.  

     You’re free to roam at will.   

 

   Silent, as if entering samadhi, she saw the 

ocean waves wearing white flower caps and 

heard the roaring surf which frightened the 

seagulls into flight. The water swelling into 

waves is an analogy for afflictions arising in 

the self-nature, and the waves returning to 

the water represents our afflictions, however 

heavy they are, being transformed into the 

Bodhi self-nature. It is causing the defiled 

conditions to cease, letting go of all worldly 

dharmas. At this time you may return to the 

root, go back to the source, and view your 

own original face, free to do whatever you 

wish. But now, before we have returned, we 

must follow the rules and earnestly recite the 

Buddha’s name until, with undeviating 

singlemindedness, we perfect the Buddha 

Recitation Samadhi. We will then be free to 

roam at will.      

     There’s an old saying, “In the coldest 

weather, the pines are the last to lose their 

green.” San Francisco has never had such cold 

weather; it’s been under twenty degrees and 

most people are staying indoors with their 

heaters turned up. We aren’t going outside 

Trang 3                  Bồ Đề Hải 



 

Trang 4     Bồ Đề Hải 

trong nhà và mở máy sưởi. Chúng ta ở đây 

cũng không ra ngoài trờì, mà thay vì mở 

máy sưởi, chúng ta lại mở máy lạnh! Gặp 

thời tiết lạnh giá, tùng bách có lẽ là loài tàn 

úa sau cùng, nhưng chúng ta đang chứng tỏ 

rằng chúng ta chính là Kim Cang kiên cố! 

 

Trong quý vị đây có rất nhiều người có 

thể ở nhà hưởng thụ, thế nhưng họ lại tự 

nguyện đến đây niệm Phật, tu hành kham 

khổ. Đây là điều rất khó được, chứng tỏ quý 

vị có chút tâm thành, sẽ khiến cho đức Phật 

A Di Đà cảm động, nhất định Ngài sẽ gia hộ 

cho quý vị, đến lúc quý vị lâm chung, Ngài 

sẽ tiếp dẫn quý vị về thế giới Cực Lạc ở 

phương tây. 

 

Đức Phật A Di Đà đã nhập định Kim 

Cang tại San Francisco, khiến cho nền đất ở 

đây thêm cứng chắc. Chúng ta cũng phải 

nhập định Kim Cang, để khiến cho đất ở 

San Francisco biến thành kiên cố như Kim 

Cang. Tối qua không phải tôi đã nói rằng 

“Không phải là không thể có động đất, mà 

là không cho phép đất động” hay sao? Ai có 

quyền không cho phép đất động? Chính là 

đức Phật A Di Đà, vì thế giới của Ngài là Cực 

Lạc. Cho nên nơi nào thành tâm niệm danh 

hiệu của Ngài, nơi ấy sẽ trở thành một phần 

của thế giới Cực Lạc. Nếu quý vị không tin, 

thì đợi đến ngày 4 tháng 1 năm sau sẽ 

chứng minh vậy! 

 

Ngày 10 tháng 12 năm 1972 

Khai thị Phật Thất, ngày thứ 3. 

 

 

 

either, but instead of a heater, we have turned 

on the coolers! Pine trees may be the last to 

be harmed, but we are proving that we are 

vajra. Some of you could be comfortable at 

home, but have chosen to come here to recite 

the Buddha’s name, cultivate, and endure the 

bitterness instead. This is very rare and has 

proved that you have a little bit of sincerity 

which has moved Amitabha Buddha. He 

certainly will help yout out; when you are 

about to die, he will guide you to rebirth in the 

Western Land.   

 

   Here in San Francisco, Amitabha Buddha has 

entered the Vajra Samadhi and made the 

earth firm and solid. We should enter the 

Vajra Samadhi, too, and cause the earth 

foundation of San Francisco to be as 

indestructible as vajra. Didn’t I say last night 

that it wasn’t that there couldn’t be an 

earthquake, but rather that the earth was  not 

permitted to quake? Amitabha Buddha is the 

one who is not permitting the earth to quake 

because his is the Land of Ultimate Bliss, and 

any place his name is sincerely recited is a 

part of the Land of Ultimate Bliss. If you don’t 

believe me, wait until the fourth of January 

and see!   

  

December 10, 1972 

Day #3 of Buddha Recitation Retreat     
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Mỗi năm Vạn Phật Thành đều có ba Quán Âm thất, một Địa Tạng thất, một A Di Đà thất, một 

tiểu Thiền thất (3 ngày) và ba tuần Thiền thất.  Đả thất là cơ hội rất quý cho người tu để chuyên 

tâm dụng công, là dịp rất hiếm để hoàn toàn buông bỏ tạp duyên vọng niệm trở về tự tánh thanh 

tịnh. Thất là môi trường để các hành giả cùng theo thời khóa chuyên tâm tinh tấn, trắc nghiệm nội 

tâm, vượt qua phiền não, nhất là đối với những Phật tử tại gia vì những duyên nghiệp thế gian 

ràng buộc ít có dịp để chuyên tâm dụng công.    

Tùng lâm có câu: “Mùa hè học kinh, mùa đông tọa thiền”.  Do đó vào mỗi năm, cuối tháng 

12 đến cuối tháng 1 là “tháng đả thất” tại Vạn Phật Thành.  Sự dụng công hằng ngày tại Chùa đều 

chuẩn bị cho những thất này.  Đặc biệt năm nay Phật thất sẽ là 2 tuần, bắt đầu từ ngày 10 đến 

ngày 24 tháng 12. Tiếp theo đó là ba tuần Thiền thất sẽ bắt đầu từ tối ngày 25/12/2011 tới ngày 

15/1/2012. Xin kính thông báo. 

 

  

 

Thất Và Pháp Hội Tại Vạn Phật Thánh Thành Năm 2012 

 Ba Tuần Thiền: từ Chiều 25 tháng 12, 2011 đến 15 tháng 1, 2012  

 Thất Quán Âm: từ chiều 11 tháng 3 (Sái Tịnh Ðạo Tràng) đến 17 tháng 3  

 Lễ Bồ Tát Quán Âm Ðản Sanh: Chủ Nhật 11 tháng 3  

 Thiền Tập: từ chiều 30 tháng 3 đến 7 tháng 4  

 Lễ Phật Ðản: Chủ Nhật 22 tháng 4  

 Vạn Phật Bảo Sám: Chiều 22 tháng 4 (Sái Tịnh Ðạo Tràng) đến 13 tháng 5  

 Pháp Hội Trì Tụng Hoa Nghiêm: Chiều 29 tháng 5 (Sái Tịnh Ðạo Tràng) đến 19  tháng 6 

 Lễ giỗ Hòa Thượng Tuyên Hóa lần thứ 17: Chủ Nhật 24 tháng 6  

 Thất Quán Âm: từ chiều 4 tháng 8 (Sái Tịnh Ðạo Tràng) đến 11 tháng 8  

 Lễ Bồ Tát Quán Âm Thành Ðạo: Chủ Nhật 5 tháng 8  

 Ba Ngày Thiền Tập: từ chiều 1 tháng 8 đến 4 tháng 8  

 Lễ Vu Lan: Chủ Nhật 26 tháng 8  

 Thất Ðịa Tạng: từ Chiều 8 tháng 9 (Sái Tịnh Ðạo Tràng) đến 15 tháng 9  

 Lễ Ðịa Tạng Bồ Tát Ðản Sanh: Chủ Nhật 9 tháng 9  

 Thất Quán Âm: từ Chiều 27 tháng 10 (Sái Tịnh Ðạo Tràng) đến 3 tháng 11  

 Lễ Bồ Tát Quán Âm Xuất Gia: Chủ Nhật 28 tháng 10  

 Ba Ngày Niệm Phật A Di Đà vào dịp Lễ Tạ Ơn: Chiều 25 tháng 11 (Sái Tịnh Ðạo Tràng) đến 28 tháng 11 

 Thất A Di Ðà : từ Chiều 22 tháng 12 (Sái Tịnh Ðạo Tràng) đến 29 tháng 12  

 Lễ Phật A Di Ðà Ðản Sanh: Chủ Nhật 23 tháng 12  

 Ba Tuần Thiền: từ Chiều 30 tháng 12 (Sái Tịnh Ðạo Tràng), 2012 đến 20 tháng 1, 2013  
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Red Lotuses Burst Forth All Over the Earth 

Hòa Thượng Tuyên Hóa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thời tiết lạnh như vầy mà mọi người vẫn 

hăng hái niệm Phật thế này thì có thể xem 

là có chút thành tâm. Nếu không thành tâm 

thì không thể nào làm được. Hôm nay tôi 

khai thị bài kệ: 

Hán: 

寒岩飛雪滿天白 紅蓮遍地此日開 

重重無盡佛光照 念念有聲法性栽 

彈指功成遂我願 剎那消融宿世災 

寂光清淨常快樂 丈夫事畢暢所懷 

 

Phiên âm: 

Hàn nham phi tuyết mãn thiên bạch 

Hồng liên biến địa thử nhật khai 

Trùng trùng vô tận Phật quang chiếu 

Niệm niệm hữu thanh Pháp tánh tài 

Đàn chỉ công thành toại ngã nguyện 

Sát na tiêu dung túc thế tai  

Tịch quang thanh tịnh thường khoái lạc 

Trượng phu sự tất sướng sở hoài. 

 

That you are still pursuing your work so 

diligently, reciting the Buddha’s name in spite 

of the cold weather, is a sure sign of your 

sincerity; if you were not serious you 

wouldn’t be able to continue in this cold. 

Through whirling snow on icy cliffs, 

whitening the sky,   

Red lotuses burst forth today, in bloom all 

over the earth.    

In infinite layers the Buddha’s light          

illumines all without end; 

Each syllable of the Buddha’s name 

nurtures the Dharma-source.  

In a finger snap the work is done just as 

      you had wished,  

And disasters wrought in lives gone by in 

a flash are melted away.  

In contemplation, still and pure, find 

constant happiness;  

Superior persons’ accomplishments in the 

end  are caused to bear their fruit.   

    

Here in the chill of the Great Hall it is 

we who are the cold cliffs and whirling 
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Tạm dịch: 

Vách đá tuyết rơi trắng ngập trời 

Ngày này sen nở khắp muôn nơi 

Tầng tầng tỏa chiếu Phật quang sáng 

Niệm niệm vun bồi Pháp tánh ngời 

Thoáng chốc thành công nguyền nay toại 

Sát na hủy sạch nghiệp xưa rồi 

Tịch Quang thế giới an nhàn hưởng 

Thượng sĩ việc xong dạ thảnh thơi. 

 

       Giờ này trời lạnh thế này, những vách đá 

lạnh, hoa tuyết bay đầy trời, nhưng ở Chánh Điện 

này, chúng ta lại đang vun bồi cho những đóa hoa 

sen hồng nở. Sen hồng này không giống như 

những hoa sen nhỏ bé ở thế gian, mà lớn như 

bánh xe. Một người niệm Phật sẽ có một đóa hoa 

sen, tương lai khi hoa sen nở, người ấy được gặp 

Phật, ngộ Vô sinh pháp nhẫn. Mười phương chư 

Phật đều phóng hào quang soi chiếu đến chúng 

ta, giống như là đến kiểm tra sức khỏe cho chúng 

ta, chụp hình quang tuyến X, khám xem ai bệnh 

gì để tiện làm “thủ tục di dân”, đón chúng ta về 

cõi Tây Phương Cực Lạc. 

Thêm một câu niệm Phật là thêm một hạt 

giống thành Phật để vun bồi mảnh ruộng pháp 

tương lai của chúng ta. Niệm Phật cũng như bón 

phân cho cây, niệm Phật càng nhiều, càng thành 

tâm thì tương lai hoa sen sẽ vừa lớn vừa đẹp, hạt 

snowflakes which fill the sky. Although 

the air is white with snow it is still 

possible for red lotus flowers to appear, 

because our recollection of the Buddha’s 

name causes them to bloom. The flowers 

are not the small ones we are used to 

seeing, but they are as large as carriage 

wheels. Each person who recollects the 

Buddha will in the future be born within 

lotus flowers such as these. When the 

flower opens, one will see the Buddha and 

awaken to the patience with the non-

production of dharmas.   

   The Buddhas of the ten directions 

will emit light with which they will give us 

a physical examination; as if taking X-ray 

to see if we have any illnesses. The 

examination takes place because we are 

filling out immigration papers for entry 

into the Land of Ultimate Bliss.   

   Whenever you recite the Buddha’s 

name you plant a seed in the field of the 

Dharma-nature. Reciting is also like 

applying fertilizer, for if you recite a lot 

and are sincere, your lotus will be a 

superior grade and the fruit will be 

superb. If your recitation reaches the 

level of single-minded concentration, then 

on the verge of death you will be without 

sickness and pain, just as if you had 

entered Ch’an samadhi. You will be 

reborn in the Western Land from within 

the lotus. You will be reborn in the 

Western Land from within the lotus which 

you have nurtured. If you do not recite, 

the flower will wither from lack of 

nourishment.   

   If you continually apply effort, your 

wish will be fulfilled and you will be 

Trang 7                  Bồ Đề Hải 



 

Trang 8     Bồ Đề Hải 

đương nhiên sẽ càng căng tròn. Niệm Phật đến 

chỗ chí thành, nhất tâm bất loạn, thì đến lúc lâm 

chung, không bệnh không đau, như vào cảnh giới 

thiền định, liền vãng sinh vào trong hoa sen mình 

đã trồng ở cõi Tây Phương. Nếu không niệm Phật 

thì cũng giống như không có nước, không có 

phân, hoa sen này sẽ khô héo. Còn nếu như trong 

mọi thời khắc đều siêng năng trì niệm thì có thể 

toại nguyện vãng sanh, nhanh như khảy móng 

tay, đồng thời còn có thế tiêu diệt được nghiệp 

chướng của nhiều đời trước, lại được niềm an lạc 

thanh tịnh của cõi nước Tịch Quang. Đến lúc này 

có thể xem là đã hoàn tất sự nghiệp lớn của kẻ 

trượng phu một cách ưng ý. 

Điều tối quan trọng của việc niệm Phật là cần 

phải niệm đến chỗ không còn tạp niệm, trắng 

sạch như tuyết, không hề có tỳ vết. Nên nói: “Hàn 

nham phi tuyết”, (vách đá lạnh tuyết bay) vách đá 

lạnh là chỉ cho tạp niệm, tuyết bay tan mất là trở 

về nguồn cội (phản bổn hoàn nguyên). Tự tánh 

thanh tịnh có thể sinh ra hoa sen hồng, bởi sen 

hồng được sinh ra từ những người thanh tịnh, 

không ô nhiễm. 

Ví dụ dưới đây mô tả pháp môn niệm Phật là 

một pháp môn đơn giản, dễ thành tựu, tuy không 

chuẩn xác lắm, nhưng qua đó cũng có thể hiểu 

được phần nào.  

Hàng phàm phu chúng ta sống trong ba cõi 

này như loài côn trùng bị nhốt trong thân tre, 

muốn chui ra ngoài. Tu tập những pháp môn 

khác, cũng giống như con trùng ấy chỉ biết gặm 

từng đốt tre, rồi chui qua từng đốt tre ấy để ra 

ngoài, như thế thật là phiền phức. Tu tập theo các 

tông Thiền, Luật, Mật, Giáo sẽ gặp phải những 

khó khăn tương tự như thế. 

Tu theo Thiền Tông thì phải ngồi thiền, 

reborn in the flick of a wrist. Your karmic 

obstacles from past lives will instantly 

melt away so that you obtain the still, 

bright, pure, and permanent joy. When 

this happens, the superior person’s job is 

done, his work perfected, and all his 

wishes fulfilled.   

  The most important point of 

recitation is to recite to the state of no 

false thoughts, white and pure like snow, 

complete spotlessness. So the verse 

speaks of “whirling snow on icy cliffs.” 

The cold cliffs represent one’s false 

thoughts, while whirling snow melting 

away represent one's return to the origin. 

The pure self-nature can give birth to 

the red lotus because the red lotus is born 

from pure, undefiled people.   

   There is a simple analogy used to 

describe the Dharma-door of Buddha-

recitation: a living being in the three 

realms is like a worm caught in a section 

of bamboo who is trying to bore his way 

out. In the practice of other Dharma-

doors, one must crawl out step-by-step. 

For example, in practicing Dhyana, one 

must practice sitting meditation but it is 

easy to fall into the wrong paths. In following 

the Vinaya School, one must memorize 

volumes of rules and follow them without 

fail. Those who cultivate the Teaching 

School must read and recite the Sutras 

and lecture on the dharma. They have to 

“divide the doors, discriminate the 

classes, articulate the schools, apportion 

the teachings”; and so it is said,  

“Endlessly discriminating names and 

marks,  

Like trying to count the grains of 

Trang 8                  Bồ Đề Hải 



 

Số 82        trang 9 

nhưng lại dễ lạc đường (ngõ rẽ).  

Tu theo Luật Tông thì phải thuộc vô số giới 

luật, giữ gìn nghiêm chỉnh các giới điều. 

 Tu theo Giáo Tông thì phải nghiên cứu học 

tập rất nhiều kinh điển, phải giảng kinh thuyết 

pháp, còn phải biết phân định rành rẽ từng loại 

pháp môn, xác chứng rõ ràng giáo nghĩa, tông 

phái (分門別類判教別), nên nói:  

“Phân biệt danh tướng không biết nghỉ, 

 Như đếm cát biển tự nhọc công”.  

(Chứng Đạo Ca) 

Tu Mật Tông lại càng phiền phức, phải qua 

rất nhiều giai đoạn, tầng một, tầng hai, tầng ba, 

tầng bốn, phải tu lên từng cấp một mới chứng 

được quả vị.  

Riêng có một con trùng thông minh, nó biết 

khoét lỗ một bên thân tre mà chui ra. Cây tre có 

nhiều đốt ví như ba cõi này, rất khó mà thoát ra 

ngoài. Khoét lỗ một bên thân tre mà chui ra, ví 

cho pháp môn niệm Phật, vượt qua ba cõi, mang 

theo nghiệp mà vãng sinh (đới nghiệp vãng sanh). 

Nghiệp này là chỉ cho nghiệp của những đời trước 

(túc nghiệp), không phải là nghiệp mới tạo. Nếu 

như có người cho rằng có thể mang theo nghiệp 

mà vãng sinh, thế là tha hồ gây tạo nghiệp ác, thì 

đây gọi là biết mà cố phạm, tội ấy càng không thể 

dung thứ, dẫu cho Phật A Di Đà có đại từ đại bi 

đến đâu cũng không cách gì cứu được quý vị! 

Thật kỳ lạ! Hôm qua trong thiền định, có 

người đến biện luận với tôi về chuyện động đất, 

kết quả là cô ta thua cuộc. Thế là cô ta khóc sướt 

mướt. Tôi bảo: “Trừ khi có ba mặt trời mọc từ 

phía Tây, rồi lặn về phía Đông thì mới có động 

đất!” Cô ta buồn bã bỏ đi, nhưng thần thông của 

sand on the beach, will only hang you 

up.” 

 (Song of Enlightenment) 

 

     Cultivating the Secret School is more 

troublesome, one must pass through 

many stages: first stage, second stage, 

third stage, fourth stage; one has to 

ascend each stage in order to realize 

the fruition (of one’s cultivation). The 

step-by-step process is like the progress 

of the worm who gnaws his way up 

through section after section of the 

bamboo. There is, however, another 

worm in the bamboo who is smart enough 

to gnaw his way straight through the side 

of the stalk. The sections of bamboo 

represent the difficulties encountered as 

one tries to leap out of the triple realm. 

Escaping through the side is like the 

Dharma-door of reciting the Buddha’s 

name. You get out of the triple realm and 

gain rebirth in the Western Land, packing 

your karma from past lives with you. This 

does not mean, however, that you can 

continue to create offense-karma and 

expect to take it with you to the Pure 

Land. If someone thinks that he or she 

can  bring along newly created karma and 

gain rebirth in the Western Land, then he 

or she will  unrestrainedly commit all bad 

karma, which is called “clearly knew it was 

wrong but intentionally violated the 

prohibition”, this violation is 

even more intolerable. Even the greatly 

compassionate Amitabha Buddha himself 

has no way to save him or her. 

      Strange. In meditation, I was 

confronted by a woman who wished to 
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cô ấy cũng khá lắm, rõ ràng trong khoảng thời 

gian rất ngắn mà lại có ba mặt trời từ phía Tây 

mọc lên rồi lặn về phía Đông, động đất cũng sắp 

xảy ra. Tôi bảo: “Đây chỉ là hư huyễn không 

thật”; vừa nói như thế, cảnh hư huyễn ấy liền 

biến mất. 

   Quý vị cho 

rằng những 

thứ này là 

cảnh giới 

thật sao, 

hay là giả? 

Tôi nói quý 

vị nghe, đây 

đều là giả 

hết, niệm 

Phật A Di Đà 

mới là thật. 

Quan trọng 

nhất là niệm 

Phật để thoát sinh tử, cho dù trời sập đất lở cũng 

không quan trọng, nghĩa là dùng việc niệm Phật 

để chiến thắng mọi tai nạn mới là việc quan trọng 

nhất.  

Ngày 11 tháng 12 năm 1972 

 

 

argue with me about the earthquake. 

When her efforts proved futile she began 

to cry, whereupon I said, “The earth will 

not quake until such time as three suns 

rise in the west and set in the east.” 

These words caused her great sadness 

and she walked away. However, her 

spiritual penetrations were not small and 

before long three suns rose from the west 

and set in the east, and at that moment 

the earth was on the verge of quaking. I 

recognized this, however, for what it was 

and immediately said, “This is all empty 

and false. It is not true.” As soon as I said 

these words the whole thing dissolved. 

 Do you think this was false or not? I 

can assure you it was false. What is true 

is recitation of Amitabha Buddha’s name. 

Through recitation of the Buddha’s name 

you can end birth and death, and then 

even if the sky falls in or the earth erupts, 

you need not be concerned. The Dharma 

door of mindfulness of the Buddha is of 

utmost importance, for by means of it you 

can conquer all disasters and difficulties.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Trang 10                  Bồ Đề Hải 



 

Số 82        trang 11 

Thử Luận Về Những Cống Hiến Của Hòa Thượng 

Tuyên Hóa Đối Với Nền Phật Học 

 

Trần Do Bân  

Dịch từ nguyên bản Hoa Ngữ : Thí Luận Tuyên Hóa Lão Hòa Thượng Đích Phật Học 

Cống Hiến  đăng trên nguyệt san Vajra Bodhi Sea  từ số tháng 
6, 1996 đến số tháng 10, 1997. 

 
 

(Tiếp theo của Bồ Đề Hải số 72) 

Chương Năm: Sanh Tử 

  

Mục đích tối hậu của Phật Pháp là giúp chúng ta chấm dứt sanh tử. Có nhiều cách để làm việc 

này, nhưng có những điều chúng ta cần phải biết. Người xưa nói : "Nếu không trừ bỏ ái dục, thì 

không thể sanh về Cực Lạc được. Nếu nghiệp không nặng, thì không phải sanh ra ở cõi Ta Bà." 

Nếu ái dục không chặt đứt, thì không thể nào chấm dứt sanh tử. Kinh Lăng Nghiêm nói: "Nếu dâm 

tâm không trừ, không thể ra khỏi trần lao.". Ngoài ra Kinh này còn nói: "Nếu chúng sanh trong 

sáu nẻo không có dục niệm trong tâm, họ sẽ không còn tiếp tục sanh tử." Kinh Viên Giác nói: 

"Người ta cần biết rằng luân hồi là do ái dục. Do đủ loại dục, sanh ra ái, cứ sanh tử mãi." Kinh Vô 

Lượng Thọ (phẩm bốn mươi mốt, "Hoặc Tận Kiến Phật"): "Nếu có những chúng sanh trồng thiện 

căn, tạo phước đức lớn, nhưng còn chấp tướng, còn phân biệt, và còn chấp trước tình cảm sâu 

đậm, họ cuối cùng vẫn thất bại trong việc tìm cách thoát khỏi luân hồi." Trong Vô Lượng Thọ Kinh 

Sao có nói: "Dục là nguồn gốc của dòng sanh tử và là nhân làm xa rời giải thoát." 

 

Tất cả các kinh điển và sách chú giải dường như đều chỉ rõ ràng rằng dục là gốc rễ của sanh 

tử. Suốt đời Hòa Thượng luôn xiển dương giáo dục, vì Ngài tin rằng con người đạo đức được sinh 

ra từ những hôn nhân tốt đẹp, và hôn nhân tốt đẹp thì do sự hỗ tương trung thành và tránh ngoại 
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tình. Những giá trị này cần phải được củng cố ở trẻ em từ lúc nhỏ. Chúng ta phải giáo dục các em 

quan hệ chánh đáng và không quan hệ bừa bãi. 

 

Đây là một vấn đề vô cùng quan trọng. Các loại bệnh kỳ lạ và thảm họa trên thế giới đều gây 

ra bởi giết hại và dâm dục. Mặc dầu có lẽ nhiều người không thích nghe hay không thích thảo luận 

về đề tài này, Hòa Thượng nói: "Những gì quý vị phản đối nhiều nhất, thì đó là điều tôi muốn nói 

nhiều nhất. Như thế cả hai chúng ta sẽ có công việc để làm." Suốt đời Hòa Thượng luôn sách tấn 

mọi người tránh xa tà dâm và ái dục. Ngay cả vào năm Ngài viên tịch, Ngài vẫn còn nhắc nhở: 

"Dục là điều xấu ác nhất trong các điều ác; đừng đi trên con đường tử lộ đó.” “Người ta sanh ra từ 

ái dục và chết vì ái dục.”, “Con trai không nên tìm kiếm bạn gái trước khi được hai mươi lăm tuổi. 

Con gái không nên tìm kiếm bạn trai cho đến khi ít nhất hai mươi tuổi." 

 

Hòa Thượng nói về những phương pháp giáo dục cổ điển tại Vạn Phật Thánh Thành, có trường 

riêng biệt cho nam sinh và nữ sinh. Điều này khuyến khích con người tự kềm chế và tránh quan 

hệ bừa bãi, tránh phá thai và ngừa thai. Ái dục là nguyên nhân chính của sự suy đồi trên thế giới. 

Hòa Thượng nói: 

 

“Con người có chết vì tiền không? Không! Sự ham muốn giàu có thật sự là do ái dục điều 

khiển. Con người chết vì ái dục. Câu ngạn ngữ ‘Người ta chết vì tiền’ là sự nói lệch đi, những người 

Trung Hoa không muốn phơi bày điều đó ra. Họ biết đó là sai, nhưng không nói ra. Họ chỉ muốn 

tự lừa dối chính họ. Như có câu nói: ‘Thuốc hay thì đắng, nhưng chữa được bệnh. Lời thật tuy khó 

nghe, nhưng có thể giúp người sửa đổi hành vi.’ Tôi không đành nhìn người ta bị bệnh AIDS 

(SIDA), do đó tôi phải nói lên điều này." 

 

Ngài còn nói: 

"Nếu quý vị không buông xả được ái dục, thì dầu cho quý vị xuất gia tám vạn bốn ngàn đại 

kiếp, quý vị cũng chỉ phí thời gian trong Đạo Phật và tạo nghiệp chướng với mỗi bữa ăn mình thọ 

dụng." 

 

Mỗi ngày trên báo chí đăng đầy dẫy những bài tường thuật về các vụ giết người, trộm cắp, tà 

dâm, gian dối. Giết người và tà dâm đặc biệt rất phổ biến. Hòa Thượng nói: "Về luật nhân quả, tà 

dâm là tội nặng nề nhất và bị trừng phạt nặng nhất. Theo luật nhân quả, khi người ta làm hạnh tà 

dâm bao nhiêu lần trong đời, thì bấy nhiều lần bị cái cưa khổng lồ cưa xẻ từ đầu đến chân. Nếu 

một người kết hôn một trăm lần, người đó sẽ bị phân chia một trăm lần lúc chết." Trong Ấn 

Quang Đại Sư Văn Sao, Đại Sư đã có những lời nghiêm khắc : 
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"Những người làm hạnh tà dâm là dùng 

thân người làm hành vi thú vật. Khi sanh 

mang họ chấm dứt, họ sẽ bị đọa vào các địa 

ngục và sau đó tái sanh vào loài thú vật, và 

qua hàng ngàn tỷ kiếp vẫn không thể thoát 

ra được. Bởi vì tất cả chúng sanh sanh ra từ 

ái dục, giới này khó giữ nhưng dễ phạm." 

 

"Những người làm hạnh tà dâm không 

biết tự trọng hay xấu hổ. Họ thật dơ bẩn xấu xa đến cực điểm. Với thân người, họ hành xử như 

thú vật. Họ đã trở thành thú vật trong khi còn sống, và trong kiếp kế tiếp họ sẽ bị sanh làm thú 

vật... Những người làm hạnh tà dâm chắc chắn sẽ sinh những đứa con không biết giữ hạnh tiết 

dục... Những người hủy hoại thân thể bằng thủ dâm - dầu không làm hạnh tà dâm với kẻ khác - 

họ vẫn phải đọa đại địa ngục. Sau khi ra khỏi địa ngục, họ có thể đầu thai thành chim én hay quạ. 

Nếu sanh làm người, họ trở thành đĩ điếm..." 

 

Có người có thể nghĩ rằng lời của chư Tổ là nói quá đáng hoặc sửa quá đáng lỗi lầm, nhưng ở 

đây không phải như vậy. Chúng sanh trong thời Mạt Pháp đã làm quá nhiều điều ác mà nếu sự 

sửa đổi không quá đáng, thì sẽ không hữu hiệu. Quý vị chưa từng đọc thiên "Đằng Văn Công” 

phần II trong Mạnh Tử hay sao? Trong đó nói rằng: "Thời đại thì xấu xa, và Đạo thì yếu kém; lời 

dạy tà vạy và hành vi bạo loạn khắp nơi. Quan tướng thì giết chủ, con giết cha. Khổng Tử đã lo sợ 

và viết sách Xuân Thu". Có thể thấy rằng lòng người đã quá suy đồi trong thời Xuân Thu Chiến 

Quốc, thời Mạt Pháp thì còn suy đồi hơn biết bao nhiêu? Chư Tổ nói lên những lời đó là có lý do; 

chúng ta không nên nghi ngờ và bàn luận về những lời đó. Như Lão Tử nói: "Lời thật thì có vẻ 

nghịch lý" (chánh ngôn nhược phản). 

 

Có thể có kẻ nói rằng: "Con người là một sinh vật tình cảm. [Sự ham muốn] thức ăn và tình 

dục là một phần của bản tánh." Đó cũng chính là lý do chúng ta phải tu hành! Kinh Phật Nói Bốn 

Mươi Hai Chương nói rằng: "Hãy xem những người phụ nữ cao niên như mẹ của mình, xem những 

người lớn tuổi hơn mình như chị của mình, xem những người trẻ tuổi như em gái của mình, và 

xem người nhỏ tuổi như con gái của mình. Hãy phát tâm cứu họ, và diệt những tà niệm đi."  Đoạn 

này không bảo quý vị hãy ghét người khác, nhưng để nhận ra Trung Đạo là không yêu, không 

ghét; thực hành Trung Đạo tức là xem bạn và thù đều như nhau và xem nam nữ đồng nhau. 

 

(còn tiếp) 
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Những lá thư do hai thầy Hằng Thật và Hằng Triều viết cho Hòa Thượng Tuyên 

Hóa trong thời gian của chuyến hành hương Tam Bộ Nhất Bái (Ba Bước Một 

Lạy) hơn 700 dặm Anh trong 2 năm 9 tháng từ chùa Kim Luân ở Los Angeles 

đến Chùa Vạn Phật tại Talmage, California.   

 

(Nguyên Tác: News From True Cultivators published by the Buddhist Text 

Translation Society, Dharma Realm Buddhist University, City of Ten Thousand 

Buddhas, Talmage, California - 2003) 

(tiếp theo) 

Nói Thì Dễ Mà Làm Thì Khó 

Ngày 10 tháng 6, năm 1977. 

Sư Phụ từ giám, 

Chúng con đậu xe tại bờ biển Will Rogers; với bên trái là sóng biển Thái Bình Dương, và bên 

phải là Xa lộ 1 như một con sông bằng kim loại đang lưu chuyển. Khi lễ lạy, chúng con đã tự tạo 

ra những làn sóng nhịp nhàng riêng biệt, và núi non dường như đang cúi mình xuống bờ biển 

trong một dáng điệu thật uyển chuyển, sống động, tưởng chừng như chúng cũng đang lễ lạy trong 

Pháp-thân của Ðức Phật Tỳ Lô Xá Na. 

Cơ hội tu hành theo con đường Trung-đạo của Ðức Phật dưới hình thức một cuộc hành trình 

như kiểu "Ba Bước, Một Lạy" thì thật là kỳ diệu. Có người mong mỏi một cơ hội như thế, nhưng lại 

không thể nào tìm được. Con ghi chép về việc tận dụng cơ hội này vào sổ tay và con sẽ gởi nó 

(một bài luận văn dài) về Vạn Phật Thành khi cuốn tập đã đầy chi chít. Nói tóm tắt, thì bài luận 

văn ấy nói rằng tu Ðạo muốn thành tựu thì không thể cẩu thả, giải đãi, hay chỉ tu bán thời gian, 

hoặc bất cứ hình thức tu tập nào mà không luôn hoàn toàn thành tâm trong mọi thời khắc. Không 

thể gian dối, ham nghỉ ngơi. Chúng ta phải thực tâm muốn hành đạo Bồ-tát, và muốn làm cho 

toàn bộ công việc khống chế thân, khẩu, ý trở thành một nề nếp tự nhiên và chân thật của đời 

sống phát xuất từ cốt tủy/tự tánh. Không có gì khác hơn. Nếu cố gắng hành động có đạo đức được 

một lần rồi lần sau lại quên bẵng đi, thì đó không phải là Ðạo (con đường) của Ðức Phật! Ðể thực 

sự xứng đáng với sự giáo huấn của Sư Phụ, để trở thành con thuyền có giá trị đối với Ðạo Pháp, 

thì sự tu hành của chúng con cần phải luôn luôn đúng đắn và chân chánh trong mọi thời khắc. Ðối 

với con, điều này có nghĩa là lúc lễ lạy con nên lễ lạy mà không có bất cứ một vọng tưởng, một 

dục niệm, một sự trông chờ, hay một điều mong cầu, ao ước nào cả. Và rồi, khi công việc lễ lạy 

hoàn tất, thì phải hành động một cách vô tư, không ích kỷ, không mong cầu, không có những ý 

nghĩ ích kỷ, và chỉ hành động thuận theo lẽ phải; cho nên, mỗi tình huống đều phản ảnh quá trình 
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tu tập và sự nhận thức của một tu sĩ ở Chùa Kim Sơn. Thái độ của chúng con khi ở ngoài đường 

phố chính là thái độ khi ở tại Chùa Kim Sơn, chẳng có gì khác biệt. 

Ðó là lý tưởng và nói thì dễ mà làm thì khó; và muốn cho lý tưởng ấy trở thành sự thật thì 

cần phải chuyển hóa toàn bộ tự tánh của con. Ngoài ra, không có gì khác có thể đáp ứng được lý 

tưởng này. Và nếu cứ chậm chạp như chúng con hiện nay, thì có lẽ chỉ vừa đủ thì giờ để đập bể 

cái "thùng sơn đen." Không lâu quá một phút, và sự kiện này khiến con thật lấy làm xấu hổ. Việc 

lễ lạy hằng ngày cho thấy là con có đủ lượng tham, sân, si bằng bất kỳ ba người nào. Và như thế 

có nghĩa là con phải siêng năng, tích cực gấp ba lần để sửa đổi; và nếu con được trở nên hữu 

dụng cho Tam Bảo, thì đó chính là mục tiêu mà công việc sửa đổi này đang nhắm tới. 

Ðệ tử Hằng Thật kính lạy. 

Vọng Tưởng Gây Ðau Ðớn 

Sáng nay (ngày 7 tháng 6), khi lạy dọc theo Pacific Coast Highway, con bắt đầu vọng tưởng 

về một lá thư mà con cần phải viết. Ðột nhiên con thấy nhức đầu dữ dội, tưởng chừng như có một 

cái đinh điện đang xoáy vào đầu vậy. Lập tức, con niệm Phật và cơn đau biến mất trong vòng 30 

giây. 

Tại Kim Sơn Tự, trước kia cũng xảy ra tương tự như vậy ngay trước bàn thờ Đức Quán Âm. 

Cơn đau như một lằn sét đánh và hầu như đã hạ gục con. Sự buốt nhói dần dần lắng dịu xuống 

khi con bắt đầu niệm Phật. 

Dường như lúc bên ngoài tĩnh lặng nhất, thì bên trong lại ồn ào đến điếc tai. Lạy dọc theo 

công viên ven biển lặng yên, sương mù mờ mịt này tưởng chừng như dễ tập trung tư tưởng lắm. 

Nhưng bởi một vài nguyên do nào ngờ đó, cái tâm điên cuồng của con lại chạy quay tán loạn, tốc 

độ thật mau: cố nhớ tên những người bạn cũ, những thức ăn thú vị, những chuyến du lịch thuở 

xưa, gia đình con. Một số vọng tưởng là "thiện," một số vọng tưởng là "ác". Có vẻ chẳng thành 

vấn đề gì cả. Ðiểm chính là chúng đến và đến mãi như những làn sóng nhấp nhô vỗ về bãi biển 

dưới kia. Chuyển động liên tục: biển cả và tâm trí con. Con không thể tưởng tượng nổi là con có 

thể thực sự ngăn chặn được "cái cuồng tâm". "Kiên nhẫn, kiên nhẫn, phải kiên nhẫn!" 

Ngay tại điểm này, con cảm thấy được là nó muốn vụt trào ra. Khí lực và sự căng thẳng 

chồng chất, và nếu con không chú ý kỹ thì sự giận dữ sẽ bùng nổ, hoặc mắt con sẽ bắt đầu đắm 

vào ngoại cảnh, tai con sẽ để ý và bám theo âm thanh, con cảm thấy bực bội và mất kiên nhẫn – 

“lửa nổi lên", và nếu con cẩu thả, vụng về thì nhiều nghiệp xấu sẽ chuyển vận thêm. Lắm khi lạy 

ngang qua những băng đảng phá phách hay những nhóm thợ xây cất hằn học mà còn dễ chịu hơn 

là lạy qua một công viên yên tĩnh! Nguy biến bên ngoài bắt buộc bên trong phải hoàn toàn chú 

tâm: bên ngoài êm dịu dễ chịu thì bên trong lại tự do giải đãi, tán loạn. 

Ðệ tử Quả-Ðình kính lạy.  

 (còn tiếp)       
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Giới thiệu: 

Chư Tổ, tuy Ấn –  Hoa có khác, nhưng thiên dung đều đạo mạo, rực rỡ uy nghiêm, khiến người 

chiêm ngưỡng, dứt sạch lòng trần, thấy tướng liền ngộ tâm. Từ ngàn xưa, chỉ trong sớm tối, cùng 

với chư Tổ dạo khắp Đại quang minh tạng, ngoài đạo ảnh, ai có thể làm được điều này? Vào niên 

hiệu Hồng Vũ1, người mộ đạo trong hàng Tăng tục đã vẽ đạo ảnh Phật Tổ, từ Tôn giả Đại Ca Diếp 

đến các vị kỳ túc cổ sơ trong nước, tổng cộng là 120 vị, rồi cất giữ tại núi Ngưu Thủ2 phía nam của 

Lưu đô3. Đạo ảnh của các Ngài toát lên tinh thần từ mẫn, phong độ cao khiết, nếu chẳng phải 

người tâm trí rỗng rang trong lặng, nội tâm sâu lắng tỏ thông, thì không dễ gì có được những nét 

vẽ như thế! 

Ngũ Tổ: Tôn Giả Đề Đa Ca 

Phiên âm Hán Việt:   

Tôn giả, Ma Ca Đà quốc nhân dã. Sanh thời, 

phụ mộng kim nhật chiếu diệu thiên địa. Trưởng 

ngộ Tứ tổ, cầu xuất gia. Tổ viết: “Nhữ thân xuất gia, 

tâm xuất gia da?” Đáp viết: “Ngã cầu xuất gia, phi 

vị thân tâm.” Tổ viết: “Bất vị thân tâm, thùy phục 

xuất gia?” Đáp viết: “Phù xuất gia giả, vô ngã ngã 

cố, tức tâm bất sanh diệt. Tâm bất sanh diệt, tức thị 

thường đạo, chư Phật diệc nhiên, Tâm vô hình 

tướng, kỳ thể diệc nhiên.”  Tổ viết: “Nhữ đương đại 

ngộ, tâm tự linh thông.” Tức vị thế độ thọ cụ, phó dĩ 

Đại Pháp. Tôn giả đắc pháp dĩ, hành hóa chí Trung 

Ấn Độ, chuyển phó pháp dữ Di Già Ca. Nãi dũng 

thân hư không, tác thập bát biến, Hỏa Quang tam-

muội, tự phần kỳ thân. 

 

                                                           

1 Hồng Vũ 洪武: niên hiệu của Minh Thái Tổ, Trung Hoa (1368-1398). 

2 Núi Ngưu thủ 牛首山 (Cg: Ngưu Đầu sơn): ngọn núi ở phía nam huyện Thượng Nguyên, phủ Giang Ninh, 

tỉnh Giang Tô, Trung Hoa; nay thuộc Tây Nam của Nam Kinh. 

3 Lưu đô 留都: thời xưa, sau khi dời đế đô đến nơi mới, kinh đô cũ được lưu giữ lại làm phủ quan để trị lý 

chính sự, gọi là Lưu đô. Minh Thái Tổ lập đô ở Nam Kinh; về sau ông dời đô về Bắc Kinh, lấy Nam Kinh làm 

Lưu đô. 
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Tổ thứ năm: Tôn Giả Đề Đa Ca 

 

Tôn giả Đề-đa-ca (Dhītika) người nước Ma-già-đà (Magadha). Lúc sắp sinh Tôn giả, cha Ngài 

mộng thấy ánh mặt trời màu vàng ròng chiếu sáng khắp nơi. Lớn lên, Tôn giả gặp Tổ thứ tư (Ưu-

ba-cúc-đa), liền xin xuất gia. Tổ hỏi: 

 -Thân ông xuất gia hay tâm xuất gia? 

Tôn giả thưa: 

- Bạch Hòa thượng! Con cầu xuất gia không phải vì thân tâm. 

- Không vì thân tâm, vậy ai xuất gia? 

- Phàm người xuất gia không có ngã và ngã sở, nên tâm không sinh diệt. Tâm không sinh diệt, tức 

là đạo chân thường, chư Phật cũng thế. Tâm không hình tướng, thể của nó cũng vậy. 

Tổ bảo: 

- Lúc ông đại ngộ tâm tự linh thông. 

Tổ liền cho Tôn giả xuất gia, trao giới Cụ túc và giao phó Đại Pháp. Sau khi đắc pháp, Tôn giả du 

hóa đến miền Trung Ấn và truyền pháp cho Di-già-ca. Sau đó, Tôn giả bay vọt lên không, hiện 

mười tám thần biến, rồi dùng Hỏa Quang tam-muội thiêu thân.            

 

Bài tán: 

Tâm phi sanh diệt 

Dục ẩn di chương 

Pháp phi thường đạo 

Hảo nhục oan sang 

Mộng trung thuyết mộng 

Gia xú ngoại dương 

Hỏa Quang tam-muội 

Tuyết thượng gia sương1 

Tạm dịch: 

Tâm không sanh diệt 

Muốn giấu càng tỏ 

Pháp chẳng thường lý 

Thịt lành khoét ung. 

Trong mộng nói mộng 

Nét xấu phô trương 

Hỏa Quang tam-muội 

Trên tuyết thêm sương. 

 

                                                           
1心非生滅 欲隱彌彰 法非常道 好肉剜瘡 

 夢中說夢 家醜外揚 火光三昧 雪上加霜 

Trang 17                  Bồ Đề Hải 



 

Trang 18     Bồ Đề Hải 

Kệ rằng:     

Phụ mộng kim nhật Tổ giáng sanh 

 Bất mê bổn tánh mịch ly trần 

 Vô ngã xuất gia phi dị diệt 

 Hữu nguyện thoát tục đoạn khổ nhân 

 Dữ Phật vi lân tư tề Thánh 

 Đồng Sư hộ giáo chánh pháp hưng 

 Hỏa Quang tam-muội phần huyễn thể 

 Ma cung chấn động quỷ thần kinh1 

    Tuyên Công Thượng nhân tác 

Tạm dịch: 

Mộng mặt trời vàng Tổ giáng thần 

Linh căn bất muội quyết ly trần 

Vô ngã xuất gia, lìa sanh diệt 

Chí nguyền thoát tục dứt khổ nhân. 

Kết thân cùng Phật đồng như Thánh 

Cùng Thầy hộ giáo chánh pháp hưng 

Hỏa Quang tam-muội thiêu thân huyễn 

Chấn động cung ma khiếp quỷ thần.                                     

 (Tuyên Công Thượng Nhân) 

 

      Lại có kệ rằng: 

Thế tục phiền não tam giới gia 

Mộng huyễn bào ảnh dữ không hoa 

Thân tâm giải thoát ly phân biệt 

Trường đoản viên dung dẫn sát-na 

Hà đảm Như Lai truyền đại nghiệp 

Cao huyền Tổ ấn chiếu hôn ma 

Lâm hành thị hiện Hỏa Quang định 

Tự tại thần thông diệu vô nhai2 

Tạm dịch: 

                                                           
1父夢金日祖降生 不迷本性覓離塵 

 無我出家非異滅 有願脫俗斷苦因 

 與佛為鄰思齊聖 同師護教正法興 

 火光三昧焚幻體 魔宮震動鬼神驚 

2世俗煩惱三界家 夢幻泡影與空花 

 身心解脫離分別 長短圓融泯剎那  

 荷擔如來傳大業 高懸祖印照昏麻 

 臨行示現火光定 自在神通妙無涯 
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Phiền não thế tục ba cõi nhà 

Mộng huyễn bóng nước với không hoa 

Thân tâm giải thoát lìa phân biệt 

Dài, ngắn viên dung sát-na ngoa*. 

Gánh vác đại nghiệp Như Lai phó 

Treo cao Tổ ấn chiếu muôn nhà 

Lâm chung thị hiện lửa tam-muội 

Thần thông tự tại không gì qua. 

 (Tuyên Công Thượng Nhân) 

(*Ngoa: không thật.) 

 

Giảng: 

Tôn giả, Ma Già Đà quốc nhân dã. Sanh thời, phụ mộng kim nhật chiếu diệu thiên địa: Tổ 

thứ năm là Tôn giả Đề-đa-ca, người nước Ma-già-đà. Lúc Ngài sắp chào đời, cha Ngài mộng thấy 

mặt trời màu vàng ròng chiếu khắp nơi. (Chú 1)  

Trưởng ngộ Tứ tổ, cầu xuất gia: Khi trưởng thành, Ngài gặp Tổ thứ tư - Tôn giả Ưu-ba-cúc-đa, 

liền xin xuất gia. 

Tổ viết: “Nhữ thân xuất gia, tâm xuất gia da?”: Tổ thứ tư hỏi Ngài: “Thân ông muốn xuất gia 

hay là tâm muốn xuất gia?” 

Đáp viết: “Ngã cầu xuất gia, phi vị thân tâm”: Ngài đáp: “Thưa Hòa thượng! Con xin xuất gia, 

không phải là thân xuất gia, cũng không phải là tâm xuất gia và cũng không phải là vì thân tâm 

mà xuất gia”. 

Tổ viết: “Bất vị thân tâm, thùy phục xuất gia?”:  Tổ thứ tư hỏi: “Ông không phải vì thân tâm 

xuất gia, không phải thân xuất gia, hay tâm xuất gia, vậy rốt cuộc ai xuất gia?” 

Đáp viết: Ngài đáp: “Phù xuất gia giả: Thế nào gọi là xuất gia? Xuất gia có: xuất phiền não gia, 

xuất hồng trần gia, xuất sinh tử gia, xuất lao ngục gia. Người xuất gia, vô ngã ngã cố: Không có 

ngã, cũng không có một cái sở hữu của ngã; nếu không có ngã làm sao có thân và tâm? Tức tâm 

bất sanh diệt: Chính ở trong tâm cũng không sinh không diệt. Tâm bất sanh diệt, tức thị 

thường đạo: Tâm này không sinh cũng không diệt, đây chính là lý chân thường, một chân lý 

thường nhiên không thay đổi. Chư Phật diệc nhiên: Chư Phật cũng vậy, tâm cũng không sinh, 

không diệt. Tâm vô hình tướng: Tâm này không có hình tướng, cũng không phải màu xanh, 

vàng, đỏ, trắng hay đen, cũng không phải là dài, ngắn, vuông, tròn. Kỳ thể diệc nhiên: Thể tính 

của tâm cũng vậy, cũng không có hình tướng”. 

Tổ viết: “Nhữ đương đại ngộ, tâm tự linh thông.”: Tổ thứ tư nói: “Sau này ông sẽ đại ngộ; 

lúc khai ngộ thì tâm rất sáng, tự nhiên sẽ thông suốt!” 

Tức vị thế độ, thọ cụ, phó dĩ Đại Pháp: Tổ thứ tư liền cho Ngài xuống tóc và truyền thọ giới Cụ 

túc. Về sau, Tổ truyền Chánh Pháp Nhãn Tạng, Niết Bàn Diệu Tâm cho Ngài. (Chú 2) 
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Tôn giả đắc pháp dĩ, hành hóa chí Trung Ấn Độ, chuyển phó pháp dữ Di Già Ca: Sau khi 

đắc pháp, Tôn giả du hóa đến vùng Trung Ấn Độ và truyền Pháp tạng lại cho Tổ thứ sáu – Di Già 

Ca (Micchaka). 

Nãi dũng thân hư không, tác thập bát biến, Hỏa Quang tam-muội, tự phần kỳ thân: Rồi 

Ngài bay vọt lên không, hiện mười tám thứ thần biến: trên thân ra lửa, dưới thân ra nước, dưới 

thân ra lửa, trên thân ra nước; đứng, ngồi, nằm ở giữa hư không; lại hiện nhiều cảnh giới không 

thể nghĩ bàn, rồi nhập định Hỏa Quang, dùng lửa tam-muội tự thiêu thân. 

 

Bài tán:   

Tâm phi sanh diệt, Dục ẩn di chương: Tâm là thứ không sinh không diệt, nếu quý vị muốn che 

dấu thì nó càng hiện rõ. Ẩn “隱” là che dấu; di chương “彌彰” là càng lộ rõ ra ngoài. 

Pháp phi thường đạo, Hảo nhục oan sang: Pháp này không có  một phép tắc nhất định. “Hảo 

nhục oan sang” “好肉剜瘡”, là ý nói ngay trên da thịt lành lặn mà lại chữa trị u nhọt, bởi tự tính 

của chúng ta và Đức Phật là như nhau, nếu miễn cưỡng tạo tác thì có khác gì trên da thịt lành lặn 

lại muốn khoét cho lở lói. 

Mộng trung thuyết mộng, Gia xú ngoại dương: Chúng ta ở trong mộng lại đang nói mộng, 

giống như đem chuyện xấu trong nhà nói với người ngoài. Gia xú “家醜” là nói chúng ta đều ở 

trong mộng mà lại nói mộng. Ở đây tất cả đều là hoa trong kính, trăng trong nước, không có gì 

chân thật. Những điều chúng ta nói ra đều không phù hợp với pháp. 

Hỏa Quang tam-muội, Tuyết thượng gia sương: Nhập định Hỏa Quang này, giống như trên 

tuyết lại thêm sương. 

 

Kệ rằng: 

Phụ mộng kim nhật Tổ giáng sanh: Trong đêm trước ngày vị Tổ sư này ra đời, cha của ngài đã 

nằm mộng thấy một mặt trời màu sắc như vàng ròng. Việc này chắc là cũng do tật nói nhiều mà 

ra. Người Ấn Độ có lẽ cũng hay nói, hễ nằm mộng thấy gì là đi nói khắp nơi. Cho nên cha của ngài 

mới kể cho mọi người nghe chuyện tối qua ông ta nằm mơ thấy một mặt trời màu vàng ròng, sau 

đó thì vị Tổ này chào đời. Cái kiểu nói nhiều của người Hoa chắc là đa phần du nhập từ Ấn Độ. 

Bất mê bổn tánh mịch ly trần: Bản tính Ngài không mê muội, nên đã tìm cách muốn xa lìa cõi 

hồng trần này. 

 Vô ngã xuất gia phi dị diệt: Xuất gia thì phải vô ngã. Thế nào là vô ngã? Chính là không có 

tâm tham danh, lợi, tài, sắc. Tài, sắc, danh, thực, thùy này đều không có phần của tôi, xuất gia 

thôi! Phi dị diệt “非異滅” xuất gia là phải học pháp môn bất sinh bất diệt này, phải học “biết bản 

tâm mình, thấy bản tính mình” (thức tự bổn tâm, kiến tự bổn tánh)1 xa lìa pháp sinh diệt. 

                                                           
1 Hoằng Nhẫn đại sư nói với Huệ Năng đại sư rằng : “Bất thức bổn tâm, học pháp vô ích, nhược thức tự bổn 

tâm, kiến tự bổn tánh, tức danh trượng phu, thiên nhân sư, Phật”.  

“Không biết được bổn tâm của mình thì học đạo cũng vô ích. Nếu biết được bổn tâm của mình, thấy được tự 

tánh của mình, ấy mới kêu là trượng phu, là thầy của trời người, là Phật”. (Phẩm Hành Do - Lục Tổ Đàn Kinh) 
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Hữu nguyện thoát tục đoạn khổ nhân: Đây cũng chính là lời phát nguyện thuở xưa của Ngài, 

muốn đồng chơn1 vào đạo, muốn xuất gia, đoạn trừ hết nhân khổ. 

Dữ Phật vi lân tư tề Thánh: Ngài tu hành; tu hành là gần gũi Đức Phật. “Tư tề thánh (思齊聖)” 

là Ngài muốn đồng thể với chư Phật, giống như chư Phật. Thánh cũng chính là Phật. 

Đồng Sư hộ giáo chánh pháp hưng: Cũng như sư phụ của Ngài - chính là Tổ thứ tư, hộ trì Phật 

giáo, hoằng dương chính pháp, làm Chánh Pháp Nhãn Tạng, Niết Bàn Diệu Tâm tiếp nối không 

dứt. 

Hỏa Quang tam-muội phần huyễn thể: Đến lúc thị tịch, Ngài nhập tam-muội Hỏa Quang, dùng 

lửa ấy thiêu thân giả tạm này. Thân huyễn chính là thân tứ đại giả hợp huyễn hóa. 

Ma cung chấn động quỷ thần kinh: Lúc ấy, các cung ma của thiên ma ngoại đạo đều chấn 

động, quỷ thần đều kinh sợ. Vì chúng biết lúc này trên thế gian có bậc Thánh nhân chứng quả, 

cho nên khiếp sợ. 

 

Lại có Kệ rằng: 

Thế tục phiền não tam giới gia: Xuất gia chính là ra khỏi ba nhà: nhà thế tục, nhà phiền não 

và nhà Tam giới. Tam giới: là Dục giới, Sắc giới, Vô sắc giới. 

Mộng huyễn bào ảnh dữ không hoa: Đời người chúng ta giống như giấc mộng, như bọt nước 

lại như hoa đốm giữa hư không. 

Thân tâm giải thoát ly phân biệt: Nếu thân tâm quý vị đều đạt đến giải thoát, thì sẽ không còn 

sự phân biệt. 

Trường đoản viên dung dẫn sát-na: Trong khoảng sát-na cũng không có, thời gian dài cũng 

không có, thời gian ngắn cũng không có. 

 Hà đảm Như Lai truyền đại nghiệp: Ngũ Tổ gánh vác chính pháp của Như Lai và truyền thừa 

gia nghiệp vĩ đại này. 

                                                                                                                                                                                                       
Lục Tổ: “Các người hãy chú tâm nghe cho rõ. Những người mê muội đời sau, nếu nhận thức được chúng sanh 

thì nhận thức được Phật tánh. Bằng chẳng nhận biết chúng sanh, thì muôn kiếp tìm Phật ắt khó gặp. Nay ta dạy 

các ngươi thế nào biết chúng sanh ở tâm mình, thấy Phật tánh ở tâm mình. Muốn cầu thấy Phật thì chỉ cần biết 

chúng sanh. Chỉ vì chúng sanh mê (không nhận thức được) Phật, chớ chẳng phải Phật mê (không nhận thức 

được) chúng sanh. Nếu tánh mình giác thì chúng sanh là Phật. Bằng tánh mình mê muội, thì Phật là chúng sanh. 

Tánh mình bình đẳng, thì chúng sanh là Phật. Tánh mình tà hiểm, thì Phật là chúng sanh. Nếu tâm chúng ngươi 

hiểm khúc tức là Phật ở trong chúng sanh. Một niệm bình đẳng, ngay thật, tức là chúng sanh thành Phật. Tâm ta 

tự có Phật, Phật ở tâm mình, mới thiệt là chơn Phật. Nếu tự mình không có tâm Phật, thì tìm chơn Phật ở nơi 

nào? Cái tự tâm của chúng ngươi là Phật, chớ khá hồ nghi. 

Thực sự thì, ngoài cái tâm không có một vật gì tạo được, mà chính cái Bổn tâm sanh ra chủng chủng pháp. Cho 

nên Kinh nói: ‘Tâm sanh thì chủng chủng pháp đều sanh, tâm diệt thì chủng chủng pháp đều diệt.’ 

Nay ta để lại một bài kệ đặng từ biệt chúng ngươi. Bài kệ nầy gọi là ‘Tự Tánh Chơn Phật Kệ’ – Bài kệ nói về 

chơn Phật ở nơi tánh mình. Người đời sau biết được cái ý chỉ của bài kệ nầy, thì tự mình thấy Bổn tâm, tự 

mình thành Phật đạo.” (Phẩm Phó Chúc) 

1 Đồng chơn nghĩa là “trong sáng, hồn nhiên”, ý nói là xuất gia lúc còn bé, khi còn thanh tịnh, thuần khiết, vô 

tư. 
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Cao huyền Tổ ấn chiếu hôn ma: Treo cao tâm ấn của Tổ sư. Chiếu hôn ma “照昏麻” là chiếu soi 

những chúng sanh mê muội si ám. 

Lâm hành thị hiện Hỏa Quang định: Lúc lâm chung, Ngài thị hiện tam-muội Hỏa Quang. 

Tự tại thần thông diệu vô nhai: Tự tại và thần thông thâm diệu này không có giới tuyến. 

 

Thượng Nhân Tuyên Công giảng vào ngày 12, tháng 11, năm 1983. 

 

--------------------------------------------- 

Chú 1: Cảnh Đức Truyền Đăng Lục ghi: 

Tổ thứ năm là Tôn giả Đề-đa-ca, người nước Ma-già-đà (Ma-kiệt-đà, thuộc Trung Ấn Độ). Lúc Ngài 

ra đời, cha Ngài mộng thấy mặt trời màu vàng mọc lên từ nhà, chiếu sáng khắp nơi; phía trước lại 

có núi lớn trang hoàng bằng nhiều thứ báu, trên đỉnh núi có dòng suối vọt lên, chảy thành bốn 

dòng. Về sau, Ngài gặp Tổ Cúc-đa, Tổ giải thích: “Núi báu chính là ta; dòng suối vọt lên là pháp 

vô tận; mặt trời mọc từ nhà ông, là tướng ông nhập đạo; chiếu sáng khắp nơi là trí tuệ siêu việt 

của ông”. Tôn giả vốn có tên là Hương Chúng, nhưng vì được thầy đổi, Tôn giả mới có tên này. 

Tiếng Phạn: Đề-đa-ca (Dhirkata), Trung Hoa dịch: Thông Chơn Lượng. Nghe Tổ nói xong, Đề-đa-

ca vô cùng vui mừng, nói kệ: 

 

Nguy nguy thất bảo sơn 

Thường xuất trí tuệ tuyền 

Hồi vi chân pháp vị 

Năng độ chư hữu duyên1 

Tạm dịch: 

Sừng sững núi bảy báu  

Thường tuôn suối trí tuệ 

Trở về chơn pháp vị 

Độ những người có duyên 

 

Tổ Cúc-đa cũng nói kệ: 

Ngã pháp truyền ư nhữ 

Đương hiện đại trí tuệ 

Kim nhật tùng ốc xuất 

Chiếu diệu ư thiên địa2 

                                                           
1  巍巍七寶山  常出智慧泉 

   迴為真法味         能度諸有緣 

 

2  我法傳於汝 當現大智慧   

 金日從屋出  照耀於天地 
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Tạm dịch: 

Pháp ta truyền cho ông 

Sẽ hiển đại trí tuệ 

Mặt trời vàng xuất hiện 

Chiếu sáng rực khắp nơi 

    

Nghe bài kệ vi diệu của Thầy, Đề-đa-ca đảnh lễ thọ trì. 

 

Chú 2: Bài kệ truyền pháp của của Tứ Tổ phó chúc cho Ngũ Tổ, thấy trong Cảnh Đức Truyền 

Đăng Lục và Chỉ Nguyệt Lục ghi: 

 

Tâm tự bổn lai tâm 

Bổn tâm phi hữu pháp 

Hữu pháp hữu bổn tâm 

Phi tâm phi bổn pháp1 

 

Tạm dịch: 

Tâm từ tâm xưa nay 

Bổn tâm không có pháp 

Có pháp có bổn tâm 

Không tâm không bổn pháp. 

 

 

 

                                          

 

 

 

                                                           
1  心自本來心 本心非有法   

 有法有本心  非心非本法 
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# 56.  Cùng Nhau Gợi Lại Chuyện Xưa 

 

Khoảng thời gian đó là lúc Vân Công đã bái hương được hai năm. Tới khi nghe chuyện 

Ngài xuất gia tại Cổ Sơn và quê quán ở Tịch Tương, mắt vị sư già bỗng dưng nhòa lệ mà 

kể lại rằng: “Đức Lâm tôi vốn có hai bạn đồng tham, một vị quê ở Hành Dương, một vị từ 

Phúc Châu. Cả ba chúng tôi rủ nhau triều bái danh sơn, cùng trú trong rừng với nhau. Ba 

mươi năm sau, mọi người chia tay và từ đó chẳng còn tin tức gì của nhau nữa. Nay gặp 

Thượng Tọa, tựa hồ trông thấy bạn đồng tham, bởi vậy mà lòng xúc cảm. Giờ đây lão 

tăng đã 85 tuổi rồi!” 

 

Kệ tán của Hòa Thượng Tuyên Hóa:  

 

Hướng đối đàm tâm hữu tiền nhân 

Tố vãng truy lai lệ san nhiên 

Lão tăng vi hà bất phóng hạ 

Tưởng khởi đồng tham vị liễu duyên. 

 

Nghĩa là: 

Bởi nhân xưa đối mặt hàn huyên 

Nghĩ tới suy lui lệ ngàn hàng. 

Lão tăng hà cớ khôn buông bỏ? 

           Nhớ bạn đồng tham, chửa hết duyên! 
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*Bồ Đề Hải phát hành 3 tháng một lần. Mọi thư từ, góp ý hay thỉnh báo xin thư về Dharma Realm Buddhist 
Association. Chi phiếu hỗ trợ công đức ấn hành, xin đề: DRBA/Vietnamese Account. 
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