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Ai có thể hàng phục

Whoever can subdue

được mười tám giới: sáu

the eighteen realms of the

căn,

sáu

six sense faculties, the six

thức, khiến chúng đừng

sense objects, and the six

tạo phản thì người đó

consciousnesses

chính là Bồ Tát. Ai có thể

they don’t act up, is a

dọn sạch tình cảm của

Bodhisattva. Whoever can

mình để không còn lôi

clean up his emotions so

thôi

đó

that they are no longer

chính là Bồ Tát. Bồ Tát thì

messy, is a Bodhisattva.

không cười, cũng không

Bodhisattvas neither cry

khóc. Dù bất cứ lúc nào,

nor laugh. They are free

bất cứ ở đâu, Bồ Tát cũng

and at ease everywhere

đều tự tại, không câu

and all the time. They are

thúc,

notnot

sáu

nữa

trần,

thì

không

và

người

quái

ngại,

không phiền không não,

bounds,

không sanh không diệt,

worries,

subject

so

to

that

any

limitations,
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thúc, không cấu không tịnh, không tăng

not subject to any bounds, limitations,

không giảm. Người học Phật nên phải dụng

worries, obstructions, or afflictions. They

công phu ngay tại chỗ này.

are neither produced nor extinguished,
neither

Thiền Tông không lấy văn tự làm tông

defiled

nor

chỉ. Tại vì sao? Vì sợ rằng người sơ học

pure,

and

chấp trước vào thể tướng của văn tự, rồi

they neither

sanh ra pháp chấp. Phàm hễ có ngã chấp,

increase nor

pháp chấp thì đều không thể đạt đến tự tại.

diminish.

Con người vì bị phiền não, vọng tưởng áp

Students

of

bức thân tâm, cho nên phải nổi trôi trong

Buddhism should work to achieve this

dòng sanh tử, trồi lên hụp xuống trong bể

state.

khổ, vĩnh viễn không bao giờ ngưng dứt.
The principle of the Chan Sect is
Quý vị nên tỉnh táo để hiểu rằng, đời
người vô thường, quỷ vô thường sẽ đến tìm
ta bất cứ lúc nào. Ðến lúc bấy giờ thì “Vạn
bang đái bất khứ, chỉ hữu nghiệp tùy
hình,” tất cả đem không được, chỉ có
nghiệp theo mình. Chúng ta nên biết rằng
đức Phật Thích Ca cũng phải nhập Niết
Bàn, chớ đâu phải Ngài ở đời vĩnh viễn.
Huống chi phàm phu tục tử như chúng ta
lại càng phải đề cao cảnh giác! Thời gian
không còn nhiều nữa, chúng ta nên mau
mau nỗ lực tinh tấn, học tập Phật Pháp,
như thế mới có thể thoát khỏi vòng sanh
tử. Nếu như chúng ta không cố gắng dụng
công, vậy chờ đến đại kiếp nào mới được
thành tựu đây?
Mình nên hiểu được chút nào thì làm
chút đó, đừng ham làm những chuyện xa
rời thực tế. Chúng ta phải biết rằng: bánh
vẽ không thể làm cho đỡ đói. Chúng ta hãy
trở về bổn địa để chăm sóc ngôi nhà, kho

not to establish words. Why? For fear
that

beginners

might

cling

to

the

literary aspect and become attached to
dharmas. As long as we are attached
to the self or to dharmas, we are not
free. Being physically and mentally
oppressed

by

afflictions

and

false

thoughts, we drift in birth and death,
bobbing up and down in the sea of
suffering endlessly.
We should wake up and realize
that life is impermanent, and that the
ghosts of impermanence may come for
us at any time. When they come, we
can’t bring anything along except our
karma. Even Shakyamuni Buddha had
to enter Nirvana and did not dwell in
the world forever. How much the more
should we ordinary people be alert to
impermanence! There’s not much time
left. We should hurry up and vigorously
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báu

vốn

study the Buddhadharma in order to

có

của

end birth and death. If we fail to work

Hà

hard now, how many great eons will

mình.
tất

phải

tìm

kiếm

ở

we have to wait before we succeed?
We should put however much we

bên

ngoài? Tất
cả đều ở trong tự tánh. Nếu không phải là
mất nó thì là được nó! Không được không
mất tức là tự tại. Không tăng không giảm,
không đến không đi, ngay đây chính là nó.
Bởi vậy chúng ta không cần phải tìm cầu ở
đâu xa. Như Ðại sư Vĩnh Gia đã nói trong
Chứng Ðạo Ca:

have learned into practice and not be
unrealistic.

We

should

know

that

drawing a picture of a pancake cannot
satisfy our hunger. We should return to
our native land and watch over our
own home, which is a treasure trove.
What need is there to look outside?
Everything is included within our own
nature. At the point where we no

Tổn pháp tài, diệt công đức
Mạc bất do tư tâm ý thức
Thị dĩ thiền môn liễu khước tâm
Ðốn nhập vô sanh tri kiến lực.

longer lose touch with it, then we have
attained it. No loss and no attainment,
that is freedom. Neither increasing nor
diminishing, neither coming nor going,
it is right here in front of us! And so we
do not have to seek far. “The Song of

Nghĩa là:

Enlightenment” says, “Dharma wealth
is lost, and merit and virtue destroyed,

Tốn pháp tài, dứt công đức

due

Không gì hơn chỉ vì vọng thức

conscious mind. Through the door of

Do vậy pháp thiền không dùng tâm

Dhyana the mind is ended, and one

Thoắt chứng vô sanh sáng trí huệ.

suddenly

to

nothing

enters

other

the

than

the

powerful,

unproduced knowledge and insight.”
Khi chúng ta không dùng tâm ý thức,

When we don’t use the conscious

tức là chúng ta đã hòa hợp với đạo thành

mind, we become one with the Way.

một. Vậy còn cái gì để mà phiền phức, hãy

Then what trouble or problems could

còn vấn đề gì nữa đây!

there be?

Giảng ngày 1 tháng 12 năm 1985

A talk given on December 1, 1985
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Keep Control of Your Own Mind
Hòa Thượng Tuyên Hóa khai thị tại trường Đại Học Oregon
Nam Mô tận hư không biến

Homage to all the infinitely many eternally

pháp giới thập phương tam thế thường

dwelling Buddhas of the ten directions and

trụ vô lượng vô tận nhất thiết chư Phật.

three periods of time, to the exhaustion of
empty space and throughout the Dharma

Nam Mô tận hư không biến pháp

Realm.

giới thập phương tam thế thường trụ
vô lượng vô tận nhất thiết tôn Pháp.

Homage to all the infinitely many eternally
dwelling honored Dharmas

of the ten

Nam Mô tận hư không biến pháp

directions and three periods of time, to the

giới thập phương tam thế thường trụ

exhaustion of empty space and throughout

vô lượng vô tận nhất thiết Hiền Thánh

the Dharma Realm.

Tăng.
Homage to all the infinitely many eternally
Nam Mô tận hư không biến pháp

dwelling Worthy Sages of the Sangha of

giới thập phương tam thế thường trụ

the ten directions and three periods of

vô lượng vô tận nhất thiết Ba La Đề

time, to the exhaustion of empty space

Mộc Xoa.

and throughout the Dharma Realm.

Nam Mô Như Lai: Ứng Cúng,

Homage to all the infinitely many eternally

Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện

dwelling Pratimokshas of the ten directions

Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều

and

Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật,

exhaustion of empty space and throughout

Thế Tôn.

the Dharma Realm.

three

periods

of

time,

to

the

Đạo Phật chú trọng về nhân quả vì

Homage to the Thus Come One, the One

sự báo ứng tuần hoàn không hề sai

Worthy of Offerings, the One of Proper and
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lệch một tơ hào. Gieo nhân nào thì gặt

Pervasive Knowledge, the Doubly Complete

quả đó. Trồng nhân lành thì kết quả

Honored One, the Well-Gone One, the One

lành, trồng nhân ác thì kết quả dữ. Nếu

Who

mình gieo nhân mắng chửi người, tức

Unsurpassed

mình sẽ bị kẻ khác đánh đập. Nếu

Regulating Hero, the Teacher of Gods and

mình gieo nhân đánh người, tương lai

Humans, Buddha the World Honored One.

Understands

the

Knight,

the

World,

the

Taming

and

sẽ gặt quả báo bị người giết. Cổ nhân
nói: “Giết cha người, người sẽ giết cha

Buddhism

emphasizes

cause

and

mình; giết anh người, người sẽ giết anh

effect. That kind of cycle of cause and

mình” là vậy. Nhân nào, quả nấy.

retribution is not off by a hair’s breadth.

Chúng sanh như chúng ta đều là sợ

Whatever cause you plant, you will reap

quả chứ không sợ nhân. Lúc gieo nhân,

the corresponding retribution. If you plant

chúng ta không chịu cẩn thận, đến khi

good causes, you will reap good results;

kết thành quả rồi thì mới lo lắng bồn

but if you plant bad causes, the results you

chồn. Ngược lại, Bồ Tát thì sợ nhân chứ

harvest will be bad. If you plant the cause

không sợ quả. Bồ Tát rất cẩn thận khi

of scolding people, you will reap the

gieo nhân, cho nên khi quả báo đến thì

harvest of being beaten. If you plant the

Bồ Tát tình nguyện tiếp nhận quả báo

cause of beating people, you will reap the

đó, chứ không trốn tránh. Tư tưởng của

harvest of having people kill you. The

chúng sanh và Bồ Tát khác nhau là ở

ancients said: “If you kill someone’s father,

chỗ này.

someone will kill your father. If you kill
someone’s brother, someone will kill your

Lòng người đại lượng thì phước

brother.” As is the cause, so is the result.

báo quảng đại, còn nếu tâm lượng hẹp
hòi thì phước báo nhỏ nhoi. Lòng đại

We living beings fear the results but

lượng tức là hạt nhân to lớn, tương lai

do not fear the causes. While planting

kết quả sẽ lớn. Chúng ta nên biết rằng:

causes we are not careful, and only start to

“Tất cả đều do tâm tạo.” Người xưa nói

worry when we experience the results.

chữ “Tâm 心” đó như sau:

Bodhisattvas fear the causes but are not
afraid of the results. When planting causes,

“Tam điểm như tinh bố,

Bodhisattvas are very cautious and careful.

Loan câu tự nguyệt nha,

When

Phi mao tùng thử khởi,

retribution however, they calmly undergo

Tác Phật dã do tha,”

that retribution and do not try to get out of

the

time

comes

to

undergo

it. That is the difference in the way living
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tức là:

beings think and the way Bodhisattvas
think.
Ba điểm chấm như một chùm

Someone with greatness of mind will

sao,

have a great reward of blessings. A small-

Lưỡi câu cong như trăng lưỡi

minded person will have a reward of

liềm,

blessings that is small. To have greatness

Đội khoác da lông là từ đây,

of mind is the great cause which in the

Làm Phật được cũng do nó đấy.

future will reap a great result. You should
realize, “Everything is made from the mind

Bởi vậy chúng ta đừng nên làm

alone.”

The

ancients

had

a

saying

các điều ác, mà hãy làm tất cả việc

describing the (Chinese) character 心 for

lành. Thành Phật cũng là do từ một

the mind: “Three dots like an array of

niệm

người

stars, and a curved hook like a crescent

không thể quản chế được tự tâm. Mặc

moon. Wearing fur (as an animal) comes

dù tâm là ở trong, nhưng nó thường

from this, and becoming a Buddha is from

hay chạy ra ngoài. Vọng tưởng có thể

it, too.”

trong

tâm.

Song,

con

đưa chúng ta đi xa đến thiên đường

That being the case, we should not

hay địa ngục, hoặc gần thì đến New

do any evil and instead offer up all good

York hay San Francisco. Chung quy là

conduct. Becoming a Buddha is from a

chúng ta không thể tự quản chế được

single thought of the mind. If you are

tâm mình. Tu đạo là tu một niệm ở tự

unable to keep watch over your own mind,

tâm. Nếu chúng ta có thể đem một

even though the mind is inside, it is always

niệm tâm kiềm chế vào một chỗ và

running outside, striking up false thoughts.

chuyên nhất, vậy tức là vô sự, và khỏi

Distantly it reaches the halls of heaven or

phải bàn gì nữa.

the hells; more nearby it goes to New York
or San Francisco. You can never keep your
own mind under control. Cultivation of the

Giảng ngày 3 tháng 5 năm 1987

Way is cultivation of a single thought of the
mind. If you can focus your mind at a
single point, with that concentration you
can accomplish anything.
A talk given on May 3, 1987
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Hòa Thượng Tuyên Hóa Cống Hiến Ðời Mình
Hoằng Dương Phật Pháp

In Memory of the Venerable Master Hsuan Hua, Volume One.
Hoài Niệm Cố Hòa Thượng Tuyên Hóa, Tập Một
□ Ban Biên Tập Hội Phiên Dịch Kinh Sách biên soạn
Burlingame, CA: Buddhist Text Translation Society, 1995.

Tôn Giả La Thập vì bảy vị Phật mà dịch kinh, độ vạn dân thoát khổ hải.
Ðại Sư Huyền Trang thay bá tánh cầu Pháp, khiến chúng sanh đến lạc bang.

Thời nay, văn minh vật chất của nhân loại phát triển cao độ và cuộc sống vật chất
xa hoa của con người thật xưa nay chưa từng có. Song, nếu nhìn xem cảnh tượng của
thế gian, chỉ thấy khổ nạn của chúng sanh càng thêm tăng trưởng. Nơi nơi đều xảy ra
nạn chiến tranh, đói khát, hạn hán, cùng bao thiên tai họa hoạn. Các quốc gia trên thế
giới phung phí biết bao nhiêu tài nguyên thiên nhiên cùng sáng tạo những phương thức
mới mẻ hầu mong đối đầu với những vấn đề phức tạp trong xã hội, nhưng thật chỉ giải
quyết tạm thời mà không có cách gì để giải trừ cội gốc khổ đau của nhân loại. Hòa
Thượng từng nói:
"Có thể bảo rằng hiện nay thế giới đang bị băng hoại, mà chỉ Phật giáo mới có khả
năng cứu độ thế gian. Nếu mọi người đều hiểu rõ Phật Pháp thì mới mong vãn hồi được
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ác kiếp cho thế giới, bằng ngược lại thì e rằng thế gian sắp đến thời kỳ diệt vong. Ðạo Cơ
Ðốc nói: "Ngày Tận Thế (Ngày Phán Xét) gần kề!" Nếu chúng ta phiên dịch kinh điển
Phật giáo ra Anh ngữ để giúp cho mọi người hiểu rõ Phật Pháp, cùng chẳng nên làm
biếng giải đãi, và tiến bước phát tâm tu đạo, thì Ngày Tận Thế rất xa xăm, mà không biết
trong tương lai đến bao nhiêu đại kiếp. Thật thế, chẳng có ngày nào được gọi là Ngày
Tận Thế cả! Vì sao? Một khi Ðại Pháp Luân (bánh xe pháp lớn) của Phật Pháp chuyển
động, thì ngay cả vầng thái dương cũng bị cuốn hút theo và không thể tự xoay chuyển
nổi, nên nào có 'Ngày Tận Thế !' "
Các quốc gia trên thế giới đều tranh nhau bắt chước theo nền khoa học kỹ thuật của
Tây Phương. Song, vào những năm gần đây, nhiều nhân sĩ người Tây Phương thường tầm
cầu Phật Pháp vì muốn điều phục tâm tánh. Tuy vậy, họ không những gặp phải khó khăn
trong việc tìm cầu chư thiện tri thức tu hành đúng theo truyền thống chánh pháp mà còn
bị trở ngại về ngôn ngữ và văn hóa. Quán sát cơ duyên đã thành thục, Ngài mang chánh
pháp sang Tây Phương và bắt tay vào việc cứu vãn thế giới. Ngài nói:
"Chẳng vì chính mình, tôi đến đây để cứu độ người Mỹ. Hiện tại, Phật giáo ở Mỹ
đang trên đà phát triển thịnh vượng. Trong thời kỳ Xuân Thu Chiến Quốc, Khổng Tử chu
du khắp các tiểu quốc nên nước Trung Hoa mới dần dần được sáng sủa, và nhân dân mới
được sống trong cảnh thanh bình an lạc. Ngày nay, xã hội nước Mỹ đang rối loạn. Giả
như người Mỹ không tin Phật giáo và không dựa vào Phật Pháp để cải tạo thế gian thì xã
hội này sẽ bị băng hoại."
Thời niên thiếu, Ngài đã từng nghiên cứu làm thế nào để đưa giáo nghĩa Phật Pháp
phổ cập khắp nơi trên thế giới, hầu mong cứu vãn thế nhân. Ngài nói:
"Lúc xuất gia, tôi muốn tìm ra lý do tại sao nghĩa lý viên mãn của Phật giáo chỉ được
một số ít người trên thế gian tu học, còn giáo lý của đạo Tin Lành cùng Thiên Chúa được
phổ cập toàn cầu. Nghiền ngẫm nghiên cứu mãi, tôi phát hiện ra rằng vì các đệ tử của
Phật chưa phiên dịch kinh điển Phật giáo ra ngôn ngữ văn tự của các nước trên thế giới.
Ngược lại, đạo Thiên Chúa và Tin Lành đã phiên dịch 'Thánh Kinh' của họ ra ngôn ngữ
của mọi quốc gia, khiến ai ai đọc qua liền hiểu ngay. Nếu kinh điển Phật giáo được phiên
dịch ra mọi ngôn ngữ thì Phật giáo sẽ tự được phổ cập khắp nơi mà không cần cầu mong.
Do đó, vừa xuất gia, tuy không biết một ngoại ngữ nào, tôi vẫn phát nguyện rằng nếu
còn sống ngày nào thì tôi sẽ giúp kinh điển Phật giáo được phiên dịch ra mọi ngôn ngữ
văn tự. Ðây là chí nguyện của tôi, và tôi sẽ tận dụng mọi khả năng để thúc đẩy thực hiện
công tác này."
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Phật giáo được truyền từ Ấn Ðộ sang Trung Hoa là nhờ các đại cao tăng cùng chư tổ
sư không quản ngại gian khổ để thỉnh cầu kinh điển và phiên dịch kinh tạng. Nhờ công
đức của các ngài mà chúng sanh ở đông độ có cơ duyên hiểu rõ diệu nghĩa thâm sâu khó
nghĩ bàn của Phật Pháp. Như lời Ngài nói :
"Ngày nay, hiểu rõ kinh điển, chúng ta phải tri ân cảm tạ chư vị phiên dịch. Nếu
không có vị phiên dịch, thì e rằng chúng ta sẽ không thấy một bộ kinh nào và ngay cả
chẳng được nghe đến danh hiệu của bộ kinh đó. Nếu như thế thì làm sao chúng ta biết y
chiếu vào đâu để tu hành? Và thật khó mà tìm ra con đường tu đạo! Thế nên, chúng ta
phải biết ơn chư vị phiên dịch kinh điển. Từ khi kinh điển được phiên dịch cho đến nay,
trải qua bao thời đại, người người đều thọ nhận sự giáo hóa từ bi của chư vị phiên dịch.
Vì vậy, công đức phiên dịch kinh điển thật không thể nghĩ bàn, và rất phi thường vĩ đại.
Bây giờ, công việc phiên dịch qua ngôn ngữ Tây Phương đều nhờ vào quý vi. Công đức
này thật vô lượng, vì không những một đời được lợi lạc mà hết đời này sang đời khác
người Tây Phương luôn mãi tri ân. Công tác phiên dịch ai ai cũng có thể tham gia. Vì vậy,
tôi hy vọng sẽ không ai chần chờ, mà hãy mau học tiếng Trung Hoa để phiên dịch kinh
điển ra Anh văn. Mọi người hãy tận lực cố gắng cống hiến công sức của mình cho người
Tây Phương."
Với tầm nhìn xa về tương lai, Ngài thấy rõ chìa khóa cứu vãn thế giới nên mới lập
nguyện lớn phiên dịch kinh điển. Song, công việc này thật rất khó khăn. Xưa kia tại
Trung Hoa, nhờ quốc vương, đại thần dùng lực lượng của quốc
gia để thực hiện công tác phiên dịch. Hiện tại, ở Tây Phương,
hiếm có nhân viên chính phủ nào ủng hộ Phật giáo. Ngài nói:
"Tôi không dám bàn luận việc này với ai cả, vì vừa nói đến
là mọi người đều sợ hãi, cảm thấy công tác này quá to tát mà
xưa nay chưa ai dám thực hiện. Công tác này không phải đơn
giản vì cần rất nhiều nhân lực, tài lực, cùng bao điều kiện thuận
tiện, nên không ai dám đứng ra nhận trọng trách. Ngay cả các
đệ tử đã quy y với tôi, không ai thật sự nhận ra tầm quan trọng
của công tác này."
Thế nên, với tinh thần đại vô úy, Ngài tự mình đứng ra lãnh trọng trách khó khăn
này. Ngài nói:
"Phiên dịch kinh điển là công nghiệp của chư thánh hiền vì mãi mãi được lưu truyền
thiên thu vạn thế. Phàm phu chúng ta làm công việc của chư thánh hiền. Ðây là nghĩa vụ
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đầy ý nghĩa vì không những lợi sanh mà còn lập công đức. Xưa kia, chư quốc vương,
hoàng đế dùng quyền hạn của họ và lực lượng của quốc gia để thực hiện công tác phiên
dịch. Ngày nay, chúng ta chỉ dùng lực lượng quần chúng mà làm. Nếu có đạt được đôi
chút thành tựu gì thì tôi hy vọng rằng trong tương lai, những vị nguyên thủ của các quốc
gia dần dần sẽ tham gia vào công tác này. Bây giờ, đầu tiên chúng ta phải đặt nền móng
cho vững chắc. Trước hết, chúng ta hãy dùng lực lượng quần chúng."
Ngay cả như thế, Ngài không nghĩ rằng chính mình phát khởi công nghiệp vĩ đại
này. Ngược lại, Ngài khiêm nhường nói :
"Tôi chỉ là một công nhân giúp mọi người quét dọn và san bằng đường xá. Trong
tương lai sẽ có người khác đổ đá, tráng nhựa. Ngày nay chúng ta làm công việc mà
không ai dám và thích làm. Từng bước, chúng ta sẽ khai mở đạo lộ cho Phật Pháp."
Ngài cũng từng bảo chư đệ tử :
"Ðối với công tác này, chúng ta không thể lơ là xao lãng. Chúng ta phải cố gắng hết
sức mình để thực hiện trọng trách này. Song, có sức lực đến đâu thì chúng ta làm đến
đó. Hãy tiến bước mà hành sự. Chúng ta phải tự gánh vác trọng trách hoằng dương Phật
Pháp trong cuộc đời này."
Tinh thần 'Xả Thân Vì Phật Sự' là tông chỉ suốt đời của Ngài. Mọi việc làm trong cuộc
đời của Ngài đều biểu lộ chân thật việc thực hành viên mãn tinh thần này. Tất cả đều
phát xuất từ tấm lòng bi mẫn, vì lợi ích chúng sanh. Ngài nói :
"Hiện tại, chúng ta dùng trí huệ của mọi người để phiên dịch kinh điển. Dầu cho có
kéo dài cả bao thập niên, chúng ta cũng phải làm những gì lợi ích cho hậu thế, hầu mong
họ có thể nghiên cứu Phật Pháp, tụng đọc kinh điển, chứ không phải như bây giờ, kinh
điển bằng tiếng Anh rất ít ỏi, nên khiến cho những người muốn nghiên cứu Phật Pháp
không biết bắt đầu từ đâu. Hãy cùng nhau phiên dịch kinh điển để giúp người Tây
Phương được khai mở nguồn trí huệ, hầu mong sau này người Ðông Phương lẫn Tây
Phương đều thông hiểu Phật Pháp. Mọi người phải lấy đó làm mục tiêu của mình. Chúng
ta không nên nghĩ rằng làm việc này cho chính mình, mà phải nghĩ đến việc giúp đỡ
những người trăm ngàn năm sau hiểu rõ và tu học Phật Pháp được dễ dàng. Ðây là mục
đích của chúng ta. Ðó là lý do tại sao chúng ta phải khổ cực cáng đáng và chịu muôn vàn
khó khăn nơi đây."
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Phiên dịch kinh điển có ý nghĩa trọng đại như thế, nhưng nếu không biết tiếng Anh
hoặc không hiểu những ngôn ngữ ngoại quốc khác thì làm sao dịch kinh được ? Ngài nói :
"Dẫu không biết một ngôn ngữ ngoại quốc nào, tôi cũng lập nguyện là phải thực
hiện và dám làm công tác này. Chỉ cần khởi tư tưởng này thì chư Phật đã hoan hỷ rồi.
Ngay cả người không biết ngôn ngữ ngoại quốc như tôi mà còn dám làm, thì nói chi đến
những người biết nhiều ngôn ngữ lại chân thật tận lực thực hiện công tác này !"
Tại nhiều quốc gia Tây Phương, Phật Pháp rất ít được biết đến. Hầu hết dân chúng
đều chưa từng nghe qua Phật Pháp. Từ Hồng Kông sang Hoa Kỳ vào năm 1962, nhiệm vụ
đầu tiên của Ngài là giảng kinh thuyết pháp. Ngài giảng về Kinh Kim Cang, Kinh Tâm
Kinh, Kinh Pháp Bảo Ðàn, Kinh Ðịa Tạng, Kinh Lăng Nghiêm, Kinh Pháp Hoa,
Kinh Hoa Nghiêm, cùng những bộ kinh ngắn như Kinh Bát Ðại Nhân Giác, Kinh Phật
Di Giáo, Kinh Tứ Thập Nhị Chương, v.v.. Hầu như ngày nào Ngài cũng đều thuyết
Pháp. Ngài nói:
"Chí nguyện của tôi là ngày nào còn một hơi thở nào thì tôi vẫn thuyết Pháp. Khi
không còn một hơi thở nào nữa, tôi mới ngưng thuyết Pháp."
Nhìn vào lịch sử, chúng ta biết rằng lúc còn tại thế, Phật Thích Ca thường đề xướng
việc dùng ngôn ngữ bình dân để hoằng dương giáo lý của Phật Ðà. Ðức Phật không thích
giáo lý Phật Pháp được tồn trữ trong ngôn từ hoa mỹ mà các tôn giáo khác đương thời
thường dùng. Ðức Phật hy vọng rằng thường dân với trình độ trung bình có thể hiểu rõ
giáo pháp. Thể theo tinh thần này, khi giảng kinh thuyết pháp, Hòa Thượng Tuyên Hóa
cẩn thận dùng những ngôn từ rất đơn giản và dễ hiểu.
Những lời chú giải của Ngài trong các kinh điển đều được gọi là 'Thiển Thích', tức là
những lời giải thích đơn giản, vì Ngài hy vọng rằng người thường hầu hết có thể hiểu
được lời giảng giải của Ngài. Ngoài ra, vì người phiên dịch hồi đó cũng chưa rành tiếng
Trung Hoa nên khó mà hiểu được những ngôn từ cao siêu phức tạp. Vì những người đệ tử
Tây Phương chỉ biết chút ít về Phật Pháp, họ cần phải có sự giúp đỡ đặc biệt trong việc
hiểu rõ các danh từ Phật học cùng ngôn ngữ Trung Hoa. Ngài dùng lời văn đơn giản để
thuyết Pháp hầu mong phổ độ chúng sanh, giáo hóa rộng khắp, cùng chỉ dẫn dịch giả
phiên dịch chính xác. Nhờ những lời chú giải này mà họ có kiến thức căn bản về Phật
Pháp, rồi y chiếu theo đó để hành trì, đặt nền móng vững chắc trong việc tu hành.
Phàm phu không thể dùng tri kiến và trí tuệ để suy lường lời nói của chư thánh
nhân. Ngài thường nói : "Tôi không biết tiếng ngoại quốc nào cả!" Song, có nhiều lần,
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trong lúc dịch giả cố nặn óc tìm tòi dịch sao cho phù hợp hoặc không biết phải dịch như
thế nào, thì một cách tự nhiên, Ngài tự nói ra những câu hay những chữ bằng tiếng Anh
thích hợp. Trong lúc phải phiên dịch nhanh những bài giảng của Ngài, nếu dịch giả dịch
có chỗ không đúng, Ngài nhận ra liền và lập tức bảo: "Không phải." Khi mới giảng Kinh
Lăng Nghiêm, trong chúng hội chỉ có bốn, năm người là hiểu tiếng Trung Hoa, còn những
người khác thì phải dựa theo lời phiên dịch bằng tiếng Anh. Người Mỹ vốn rất khó giáo
hóa, nên có khi đang giảng giữa chừng thì các người dịch lại đình công. Chẳng còn cách
nào khác, Ngài tự mình phiên dịch lấy. Ngài nói:
"Thật ra, tôi không hiểu tiếng Anh. Nghe họ nói năng, tôi chỉ hiểu được vài câu và tự
dịch những câu đó. Nếu không thể nhớ được, tôi bảo họ hãy tự nghiên cứu tìm tòi lấy.
Tuy rất ngu si, nhưng tôi có phương pháp giảng dạy riêng!"
Kể từ ngày thấy Ngài tự diễn giảng và tự phiên dịch, bốn, năm người đệ tử dịch giả
không còn dám đình công nữa vì thấy rằng làm như vậy không ích lợi gì.
Ðối với những lời giảng giải đơn giản của Ngài, một số người trí thức cảm thấy quá
đơn sơ và thô thiển vì ngôn từ không hoa mỹ trau chuốt, lại cũng không uyên bác. Ngài
thường bảo: "Tôi chỉ được đến trường học trong hai năm rưỡi thôi!" Tuy nhiên, nếu muốn
sửa đổi nhuận sắc câu văn của Ngài, thì quý vị sẽ thấy là tuy câu văn giản dị nhưng luôn
luôn chân thật diễn đạt nghĩa lý thâm sâu. Kết cấu của những câu văn đó thật rất thâm
mật, thứ tự. Nếu muốn nhuận sắc thì sẽ làm mất đi kết cấu của nguyên văn. Sự uyên
bác của Ngài về cổ văn Trung Hoa cùng kiến thức về y học, bói toán, chiêm tinh học,
nhân tướng học v.v... vượt qua những giáo sư đại học. Thuyết giảng nghĩa lý kinh điển,
Ngài thường dùng ngôn từ linh động thâm sâu. Một người thất học không thể làm được
như vậy. Ngoài ra, văn phạm và cấu trúc của tiếng Anh tinh tường cẩn mật hơn tiếng
Trung Hoa. Song, khi dịch lại những lời giảng giải của Ngài, nhiều người đều nhận thấy
rằng kết cấu văn phạm rất cẩn mật và dễ dàng phiên dịch. Ðôi khi Ngài lại dùng kết cấu
văn phạm tiếng Anh để dùng cho tiếng Trung Hoa, nên khiến cho những đệ tử không
thông thạo tiếng Trung Hoa dễ dàng học được và dịch được.
Lúc Ngài bắt đầu giảng kinh, chỉ có ba người Mỹ đến tham dự. Trong ba người,
người thứ nhất ngồi xuống nghe giảng; người thứ hai dựa mình trên cầu thang mà ngủ;
người thứ ba nằm xuống đất, gác hai chân lên bàn. Ðây là cách nghe kinh của ho. Song,
Ngài kiên nhẫn, không la mắng họ, chỉ kiên tâm giảng giải kinh điển. Ngài đã từng bảo :
"Nếu có một người nào muốn nghe thuyết pháp, thì tôi sẽ thuyết. Thậm chí không
có người nào thích nghe, tôi cũng giảng thuyết cho quỷ, thần, và tất cả hàm linh."
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Cứ như thế cho đến mùa hè năm 1968, một nhóm hơn ba mươi sinh viên cùng với
các cao học, tiến sĩ, thạc sĩ người Mỹ từ Seattle đến San Francisco để cầu thỉnh Ngài
giảng kinh Lăng Nghiêm. Sau chín mươi sáu ngày lắng nghe Ngài giảng kinh Lăng
Nghiêm, năm sinh viên trong nhóm đó phát tâm theo Ngài xuất gia, đánh dấu kỷ nguyên
sơ khởi thành lập Tăng Ðoàn tại châu Mỹ.
Từ đó, nhiều vị trí thức lần lượt đến quy y hoặc xả tục xuất gia. Mặc dầu một số là
những nhà chuyên môn trong lĩnh vực chuyên môn của họ và có bằng cao học hay tiến
sĩ, nhưng họ rất vụng về khi dịch kinh điển. Lại có một số hiểu đôi chút hoặc hoàn toàn
không biết gì về tiếng Trung Hoa. Do đó, trong hai năm 1968-69, vào mỗi buổi tối tại
Giảng Ðường Phật Giáo, Ngài mở lớp Hoa ngữ. Mỗi ngày, trước buổi công phu và giảng
kinh tối, Ngài viết lên bảng một đoạn văn trong Kinh Lăng Nghiêm khoảng hai mươi bốn
chữ Hoa theo từng nét, trong khi các đệ tử vây xung quanh nhìn xem. Bằng cách này,
không đầy một năm, những ai tham dự lớp đó đều có thể viết Hoa ngữ đúng theo thứ tự
của từng nét. Ðồng thời, Ngài cũng khuyến khích các đệ tử mỗi ngày học thuộc lòng hai
mươi bốn chữ Hoa đó trong kinh Lăng Nghiêm. Sau khi dời qua chùa Kim Sơn (góc đường
Mười Lăm ở thành phố San Francisco), Ngài mở lớp học ngôn ngữ vào mỗi ngày. Trong
năm đó, các đệ tử học tiếng Phạn, tiếng Trung Hoa, tiếng Pháp, tiếng Ðức, tiếng Tây Ban
Nha, tiếng Nhật, và tiếng Anh. Ngài luôn dùng phương tiện thiện xảo để khích lệ các giáo
sư và học sinh chuyên tâm giảng dạy cùng học tập các ngôn ngữ trên.
Ðể phát triển trí huệ sẳn có của mọi người, Ngài mở một lớp học đặc biệt. Mỗi lần
đến lớp, bài học được viết bằng tiếng Hoa (sau này có thêm tiếng Anh) lên trên bảng
trước. Kế đến, người phụ giảng sẽ đọc qua một lần, rồi hướng dẫn cả lớp đọc bài học
theo từng câu. Ðọc xong ba lần, học sinh tự nguyện hay được chọn để giải thích bài học
bằng song ngữ. Thông thường có trên mười người lên giảng giải, nên khi đến lượt Ngài
thuyết giảng thì mọi người đã được nghe nhiều sự giải thích khác nhau. Nghe qua những
lời giải thích của đệ tử, chắc chắn Ngài nhận ra những điểm thiếu sót hay sai lầm, nên đã
đính chính và giảng giải rộng thêm những điểm đó. Những buổi lên lớp như thế kéo dài
khoảng năm sáu giờ liên tục. Sau này, phương thức giảng giải được thay đổi vì có thêm
lời phê bình của học sinh vào gần cuối giờ học. Danh xưng của lớp học là 'Chủ Quán Trí
Năng Thôi Ðộng Lực' (Phát Triển Trí Tuệ Sẵn Có). Phương thức này giúp học sinh có cơ
hội học Hoa ngữ và Anh ngữ, cùng huấn luyện tánh kiên nhẫn. Quan trọng hơn hết là
xuyên qua sự thực hành và lắng nghe người khác giảng giải, trí năng sẵn có của mỗi
người được khai mở và phát triển theo chiều hướng mới.

Trang 14

Bồ Đề Hải

Ngài thường răn nhắc các đệ tử là phải
dùng trí huệ chân chánh để phiên dịch kinh
điển. Ngài cũng bảo rằng nếu thấy có phần
nào dịch không đúng nghĩa thì hãy đưa ra
để mọi người cùng nghiên cứu thảo luận.
Nhờ sự nghiên cứu thảo luận công khai mà
các bản dịch lại càng thêm chính xác. Bằng
cách này, cách thức phiên dịch thuở xưa
được truyền sang Tây Phương. Ngài nói :

"Trước khi chính thức phê chuẩn, hiến pháp được đọc ba lần để xem có ai còn phản
đối hay không. Chúng ta phải áp dụng phương pháp này để phiên dịch kinh điển. Phiên
dịch xong, mọi người lại cùng nhau nghiên cứu một lần nữa để xem còn có vấn đề gì
chăng. Cần dùng trí huệ của mọi người để phiên dịch Kinh Ðiển. Nếu ai có ý kiến gì đều
được mang ra bàn thảo. Khi hỏi thăm ý kiến, chúng ta phải theo phương pháp Yết Ma
(phiên họp chính thức của Tăng chúng). Nghĩa là, sau khi đọc qua một lần, thì hỏi xem
có ai cho ý kiến để sửa chữa. Lần thứ hai đọc lại và hỏi, rồi lần cuối cùng cũng như thế.
Bản dịch phải được đọc ba lần và phải hỏi ý kiến mọi người ba lần. Nên đọc chậm rãi để
được nghe rõ ràng. Khi đọc xong ba lần theo pháp Yết Ma, những người có ý kiến nên
nêu lên. Nếu không ai còn ý kiến thêm, tức là mọi người đều đồng ý. Trong tương lai,
không ai có thể bàn cãi hay phản đối: "Phần phiên dịch này không hay. Hồi đó đã dịch
sai." Không ai trong chúng ta có thể phản đối. Thế nên, mọi người đều phải chịu trách
nhiệm. Chỉ khi nào mọi người đều đồng ý thì bản dịch mới được thông qua. Phương thức
phiên dịch của chúng ta ngày nay sẽ làm gương cho người sau để họ y cứ theo đó mà
làm. Không thể nào chỉ có một bản dịch cá nhân. Chúng ta chung sức để thực hiện việc
này."
Bên cạnh tài năng và ngôn ngữ vượt ngoài sức tưởng tượng của mọi người, Ngài
cũng tinh tường về nguyên tắc và phương pháp phiên dịch. Trong ba nguyên tắc 'Tín,
Nhã, Ðạt' thì Tín (trung thực) là quan trọng bậc nhất. Ngài nói:
"Điều quan trọng nhất của sự phiên dịch là phải chính xác, chứ không thể tương
phản với nguyên văn. Khi dịch bản văn của người khác thì phải trung thực y chiếu theo
lời của người đó, mà không thể xen lẫn ý kiến của mình vào được. Nếu văn phạm có chỗ
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nào không thông suốt thì có thể nhuận sắc lại, nhưng không được thêm lời chú giải hay ý
kiến của mình vào đó."
Tiếc thay, vài người cho rằng phương thức giảng giải của Ngài là thiếu uyên bác,
hoặc muốn cho mình nổi bật lên, nên tự thêm ý kiến của mình hay ý kiến của người khác
vào những bản văn chú giải kinh điển đã được xuất bản và xén bỏ phần giải thích nguyên
thủy của Ngài. Ngài thuyết giảng những lời "giản dị đơn sơ" với dụng ý giúp những kẻ sơ
cơ cùng các dịch giả theo đó mà học tập để có kiến thức căn bản về Phật Pháp, rồi y cứ
theo đó mà tu hành. Ngài không chấp trước vào lời giảng giải của mình, chỉ khiêm tốn
bảo:
"Nếu muốn, quý vị có thể dùng lời giải thích sơ đẳng của tôi. Hiện tại, vì mới bắt
đầu, chúng ta nên đặt nền móng cho vững chắc, rồi sau đó khai triển cùng phiên dịch
những kinh điển khác."
Phiên dịch Kinh Ðiển là công nghiệp cả trăm ngàn năm. Lập trường của Ngài là:
"Hiện tại, việc phiên dịch chỉ cần văn nghĩa rõ ràng và dễ hiểu là đủ rồi. Chúng ta
không cần phải tô điểm lòe loẹt như tấm vải thêu. Chỉ cần đạt được là đủ. Tương lai, nếu
có ai nhận thấy rằng những bản dịch đại khái của chúng ta không hay cho lắm thì họ có
thể trau chuốt sửa chữa lại."
Phiên dịch kinh điển để mọi người đồng hiểu rõ. Vì thế Ngài nhấn mạnh:
"Phải phiên dịch kinh điển một cách đơn giản và rõ ràng. Không nhất định phải dùng
tiếng Phạn. Nếu tiếng Anh không có chữ tương đương thì bất đắc dĩ mới dùng tiếng Phạn.
Nếu tiếng Anh có, thì nên dùng những chữ mà người ở nước này có thể hiểu được dễ
dàng. Nếu chúng ta dùng toàn chữ Phạn, thì không cần phải dịch Kinh Ðiển ra Hoa ngữ,
rồi Anh ngữ mà, chỉ cần bản tiếng Phạn thôi! Mục đích của việc phiên dịch là giúp cho
kinh điển được phổ thông để mọi người khi đọc qua liền hiểu ngay. Nếu làm được như
vậy là đã đủ rồi. Lời dịch nên đơn giản. Nếu quý vị cố ý dịch bằng những lời lẽ văn hoa
cao siêu thì khi đọc qua, người khác sẽ bị rắc rối, ngờ vực. Chúng ta nên dùng trí huệ để
xem coi lời văn có hợp lý hay không, rồi mới dùng. Như vậy là đủ. Ngôn ngữ tiến hóa
từng bước theo dòng thời gian. Bây giờ có thể họ chưa hiểu, nhưng trong tương lai, khi
đọc lại vài lần thì họ sẽ hiểu. Chỉ cần lời lẽ và ý nghĩa đầy đủ là tốt rồi."
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Lúc theo nguyên tắc văn nghĩa thông đạt và trung thực, phải lưu tâm đến sự "dung
hợp hoàn toàn tất cả sự khác biệt" vì Phật Pháp là viên dung vô ngại. Về vấn đề này Ngài
nói:
"Trong khi phiên dịch phần chánh văn của Kinh, không thể chỉ dịch dựa theo phần
chú giải. Văn kinh như biển cả, lời chú giải chỉ như sông ngòi từ khắp nơi tùy theo dòng
mà đổ vào biển cả. Không thể xem sông ngòi như biển rộng. Kinh điển rất sống động chứ
không chết cứng, và luôn viên dung vô ngại mà không chỉ đơn thuần trong một nghĩa.
Bất cứ bản dịch nào, miễn có có đầy đủ ý nghĩa và hợp lý thì đều có thể chấp nhận được.
Ðừng chấp cứ là phải dịch theo cách này hay cách nọ, mà chỉ cần chuyên chở được ý
nghĩa của lời kinh là được. Chớ bỏ quá nhiều thời giờ vào điểm này. Càng bỏ thời giờ vào
việc lòng vòng trong lời lẽ thì càng xa ý kinh, và bản dịch mãi không được hay cho lắm.
Cần phải phiên dịch kinh điển một cách sống động và uyển chuyển. Không thể bướng
bỉnh chấp theo ý mình. Chỉ miễn sao ý nghĩa của kinh văn được thông suốt là đủ rồi."
Phiên dịch kinh điển không chỉ dùng sự khéo léo, mà còn rèn luyện và giúp phát
triển trí huệ chân chánh. Ngài nói:
"Dẫu là người nào, nếu tự dùng trí huệ chân chánh để phiên dịch Kinh Ðiển thì trí
huệ ngày một khai mở, ngày một tăng trưởng. Nếu ngày ngày chuyên tâm chú ý học
hành thì trí huệ sẽ được triển khai."
Ðể bảo đảm việc phiên dịch được chính xác và chân chánh phù hợp với ý Ðức Phật,
Ngài thường răn nhắc các đệ tử:
"Phiên dịch kinh điển phải có chánh tri chánh kiến, và nhất định phải chánh trực.
Không nên thiên vị hoặc dùng lời hoa mỹ thuận theo nhân tình. Phải quyết định mau
mắn và dùng lời xác quyết, cùng có tinh thần phán xét như phán quan (quan tòa). Phải
khởi tâm thành khẩn và dùng tri kiến chân thật thâm sâu, cùng có tánh quả quyết. Phải
khách quan mà phiên dịch và đừng để bị kẹt trong văn tự chữ nghĩa. Phải dùng trí huệ
chứ chẳng dùng mảy may tình cảm mà phiên dịch. Dẫu là lời của ai, nếu nghĩ rằng không
chính xác thì phải cứng rắn xét đoán một cách vô tư. Phải vô tình và lạnh lùng để phiên
dịch kinh điển. Nếu dùng tình cảm thì sai lạc rồi. Khi phiên dịch, phải hình dung tâm
trạng của Phật Thích Ca vào đương thời. Phải tự hỏi: "Tại sao Ðức Phật thuyết Kinh này ?
Ngài lúc đó đang nghĩ gì? Ngài có dụng ý gì lúc đó?" Phải vận dụng tư tưởng để nắm rõ
đạo lý mà Ðức Phật xiển dương trong bài kinh đó. Làm được như thế thì quý vị sẽ thông
đạt diệu nghĩa thâm sâu của lời kinh."
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"Kẻ có chí hướng cao xa, đầu tiên phải tu đức, rồi sau đó mới áp dụng vào văn
chương và nghệ thuật." Theo tiêu chuẩn của Ngài, dịch giả dẫu có khả năng khéo léo về
ngôn ngữ, và đủ thông minh liễu giải lời diễn giảng của Ngài, thì cũng chưa được xem là
dịch giả hoàn hảo. Ngài lập ra Tám Quy Luật Phiên Dịch Kinh Ðiển. Nếu các dịch giả chân
chánh tuân theo tám quy tắc căn bản này thì công tác phiên dịch mới hàm dưỡng đạo
đức cao thượng. Những ai tham gia vào công tác phiên dịch kinh điển phải tuân thủ
những quy tắc sau đây:
Tám Quy Luật Phiên Dịch Kinh Ðiển là:
 1. Dịch giả phải thoát mình ra ngoài động cơ tự truy cầu danh lợi.
 2. Dịch giả phải tu thân dưỡng tánh, dứt bỏ đi thói cao ngạo.
 3. Dịch giả phải tự chế, không được tự khen mình nhưng lại chê bai kẻ khác.
 4. Dịch giả không được tự cho mình là tiêu chuẩn, là thước đo rồi hạ thấp kẻ

khác bằng cách tìm lỗi lầm nơi tác phẩm của họ.
 5. Dịch giả phải lấy tâm Phật làm tâm mình.
 6. Dịch giả phải dùng Trạch pháp nhãn để phán xét đâu là chân lý.
 7. Dịch giả phải cung kính cầu thỉnh Cao Tăng, Ðại Ðức ở mười phương

chứng minh cho bản dịch của mình.
 8. Dịch giả phải nỗ lực truyền bá giáo nghĩa nhà Phật bằng cách in Kinh,

Luật, Luận, cùng các Kinh sách khác sau khi các bản dịch được chứng minh là
đúng.
Qua Tám Quy Luật Phiên Dịch Kinh Ðiển này, chúng ta thấy rõ mỗi dịch giả tham gia
vào công tác phiên dịch phải có tâm lượng quảng đại cùng phẩm cách cao thượng thì mới
gánh vác được trọng trách về công tác thần thánh này. Ngài khuyến khích các người
tham gia công việc phiên dịch bằng những lời sau:
"Tâm lượng của chúng ta phải bao trùm hư không, tràn đầy khắp các thế giới nhiều
như số cát, bao quát cùng dung chứa tất cả. Còn nghi ngờ điều gì thì phải đưa ra. Thấy
điểm nào đúng thì phải giải thích cặn kẽ. Mọi người cùng đồng thảo luận và nghiên cứu,
chứ không cần tranh luận cãi vã. Không có trường hợp kẻ này thắng, còn kẻ khác thì
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thua. Trong chúng ta, không ai thắng cũng không ai thua. Luôn luôn, mọi người bình
đẳng. Ðoàn kết và bình đẳng, chúng ta cùng nhau tiến bước."
Công tác phiên dịch trong thời đại này có ý nghĩa rất trọng đại, nhưng đặc biệt khó
khăn muôn vàn. Ngài nói :
"Chúng ta hiện nay không có nhiều người hiểu Hoa ngữ, và một số trong chúng ta
cũng không biết nhiều về tiếng Anh. Do đó chúng ta đang phiên dịch Kinh Ðiển trong
hoàn cảnh khó khăn gian nan. Dẫu rằng như thế, chúng ta vẫn dự bị truyền bá huệ mạng
của Ðức Phật, truyền tiếp ngọn đuốc Phật pháp. Công việc chúng ta đang làm sẽ có ảnh
hưởng lớn lao đến nhân loại trong tương lai. Do đó, chúng ta muốn làm công tác thần
thánh này với nỗ lực không ngừng. Không thể cẩu thả, mà phải đặc biệt trịnh trọng thực
hành công tác này với tất cả sự nghiêm túc. Phải tự nghĩ : "Là một phần tử của Phật
Giáo, nếu tôi không hoàn thành trọng trách này thì đợi ai làm ?" Mỗi người trong chúng
ta phải nghĩ: " Tôi không làm thì ai làm đây ? Tất cả trọng trách hoằng dương Phật Pháp
đều do tôi gánh vác."
Xưa kia, khi Kinh điển được phiên dịch tại Trung Hoa, bút, mực giấy và những vật
dụng khác để dùng vào việc phiên dịch kinh điển rất khó tìm. Thời hiện đại tiến bộ hơn
lúc xưa nhiều, và cơ duyên tham gia vào công tác này trong trăm ngàn vạn kiếp thật rất
khó tìm cầu. Ngài nói :
"Lúc phiên dịch kinh điển, phải phát khởi tâm pháp hỷ sung mãn (niềm vui pháp
tràn đầy) chứ đừng có tâm tranh đấu ganh đua. Phải dùng trí huệ quyết đoán, mà chẳng
nên dùng ngu si lưỡng lự. Phải nghĩ rằng công tác này thật khó gặp : "Tôi được tham gia
Pháp Hội Phiên Dịch Kinh Ðiển. Thật là một việc may mắn khó gặp được trong vạn kiếp.
Thật khó nói lên hết nỗi vui mừng!" Trong những lần bắt đầu phiên dịch kinh điển, chúng
ta đầu tiên phải thầm niệm: "Nam mô thường trụ thập phương Phật. Nam mô thường trụ
thập phương Pháp. Nam mô thường trụ thập phương Tăng." Không phải niệm ra tiếng.
Trong tâm cũng phải suy tưởng : "Con quy y vô lượng vô biên tận hư không biến Pháp
Giới thường trụ Tam Bảo mười phương. Ngưỡng mong Tam Bảo gia hộ, khiến chúng con
có được chánh tri chánh kiến, khai mở trí huệ rộng lớn để phiên dịch kinh điển." Mỗi khi
làm công tác phiên dịch kinh điển, đầu tiên mỗi người phải tự cầu chư Phật gia hộ. Không
thể dùng tâm phàm phu mà phiên dịch kinh điển. Phải dùng chân ý của Ðức Phật. Khi
phiên dịch, phải tự hỏi: "Nghĩa lý này có tương hợp với ý của Ðức Phật hay không ? Có
tương phản với lời Ðức Phật dạy hay không ? Ðức Phật thuyết kinh này với dụng ý gì ?"
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Ðó là điều cần lưu ý. Tuy có thể bảo đây là vọng tưởng, nhưng nếu tâm chánh thì những
gì làm sẽ chân thật. Quán tưởng nếu chân thật thì sẽ hiệp với Tam Bảo thành một thể."
Trí huệ và tầm nhìn của Ngài tuy vượt xa người thường, nhưng dẫu ở nơi nào, Ngài
cũng đều đi sau, nhường cho các đệ tử đi trước, vì suốt đời Ngài luôn muốn bồi dưỡng
nhân tài cho Phật Giáo, hầu mong đặt nền tảng vững chắc cho Phật Pháp tại Tây Phương.
Ngài nói :
"Tôi có thể tự cáng đáng lấy dẫu là việc gì, nhưng lại không muốn làm. Một mình tôi
làm thì không có nhiều ý nghĩa. Phật Pháp là của chung cho mọi người. Phải rèn luyện
nhiều nhân tài cho Phật Giáo. Mục đích của tôi là bồi dưỡng nhân tài chứ không phải tự
bồi dưỡng chính mình."
Do đó, Ngài "đổ tâm huyết không ngừng nghỉ." Bất cứ lúc nào, trong những trường
hợp khác nhau, Ngài luôn dùng nhiều phương pháp khác nhau để rèn luyện đệ tử. Từng
chút, từng bước một, qua nhiều ngày tháng, Ngài đã huấn luyện nhiều nhân tài ưu tú
phiên dịch kinh điển cho Phật Giáo.
Công tác phiên kinh điển của Tổng Hội Phật Giáo Pháp Giới được phát khởi vào năm
1968. Ðương thời giảng đường cũng là nơi phiên dịch. Ngài giảng kinh vừa xong thì các
đệ tử liền phiên dịch sang Anh văn trong cùng ngày. Vào năm 1973, Ngài chính thức
thành lập 'Viện Phiên Dịch Kinh Ðiển' tại đường Washington ở thành phố San Francisco.
Ðến năm 1977, viện lại được sát nhập vào trường Ðại Học Phật Giáo Pháp Giới, với danh
xưng 'Học Viện Phiên Dịch Kinh Ðiển Quốc Tế'. Vào năm 1990, Ngài lại nới rộng và dời
Viện về thành phố Burlingame ở phía nam San Francisco. Ðịa chỉ là 1777 Murchison
Drive, Burlingame, CA 94010. Tel: (415) 692-5912.
Khi Hội Phiên Dịch Kinh Sách được thành lập, Ngài lập ra bốn ban để điều hành việc
phiên dịch: (1) Ban Phiên Dịch, (2) Ban Duyệt Thảo, (3) Ban Nhuận Sắc, và (4) Ban
Chứng Minh. Bốn ban này cung ứng phương thức tuyệt hảo cho việc huấn luyện những
người mới tham gia trong tiến trình phiên dịch. Quan trọng hơn nữa là khi người người
đều tập lấy tâm Phật làm tâm mình khi đang phiên dịch và thể nhập vào những lời pháp
ngữ của Ngài, tâm trí họ được mở rộng và trưởng thành giúp họ tiến bước vững chắc trên
đường tiến đến đạo Bồ Ðề vô thượng.
Mục đích của việc phiên dịch kinh điển là giúp chúng sanh có cơ hội nghe Phật Pháp
và theo đó mà tu hành. Mục đích của Hội Phiên Dịch Kinh Sách Phật Giáo, dưới sự lãnh
đạo của Ngài, là muốn mang nghĩa lý chân thật của Phật Pháp truyền bá vào xã hội Tây
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Phương, để người Tây Phương có thể y chiếu theo giáo pháp của Ðức Phật để tu hành.
Ðiểm đặc sắc của Hội Phiên Dịch Kinh Sách Phật Giáo là những người liên hệ trong công
việc phiên dịch đều huân tập truyền thống Phật Giáo chánh thống, cùng chân thật cống
hiến đời mình để hành trì Phật Pháp, chứ chẳng phải chỉ đơn thuần nghiên cứu văn tự. Vì
lý do đó, những kinh sách do hội xuất bản đều nhấn mạnh sự chân thật hành trì đạo lý
Phật Pháp hơn là sự kiến giải.
Vào tháng 1 năm 1993, qua sự hướng dẫn của Ngài, hội được cải tổ lại. Tiến trình
phiên dịch và xuất bản được chính thức xác định. Ngài dạy rằng những kinh sách do Tổng
Hội Phật Giáo Pháp Giới xuất bản trong tương lai phải được in bằng song ngữ.
Hiện nay, tiến trình phiên dịch kinh điển của hội theo từng bước như sau (ví dụ dịch
sang tiếng Anh):
 1. Chuyển (những lời thuyết pháp của Ngài) từ băng cuộn lớn sang băng

cassette
 2. Sao chép lại (lời giảng thuyết của Ngài)
 3. Ðánh bằng Hoa ngữ vào máy điện toán
 4. Kiểm tra bản sao chép Hoa ngữ
 5. Ðọc và sửa lỗi đánh máy bản Hoa ngữ (nhiều lần)
 6. Nhuận văn bản Hoa ngữ (nhiều lần)
 7. Chứng minh bản Hoa ngữ.
 8. Dịch sang tiếng Anh
 9. Ðối chiếu bản Hoa ngữ và tiếng Anh
 10. Nhuận văn tiếng Anh (nhiều lần)
 11. Chứng minh bản dịch tiếng Anh
 12. Ðối chiếu song ngữ (nhiều lần)
 13. Chứng minh song ngữ
 14. Ðánh và sắp đặt vào máy điện toán
 15. Ðọc và sửa lỗi đánh máy bản tiếng Anh (nhiều lần)
 16. Sửa chữa trên máy điện toán
 17. Sắp đặt bản tiếng Anh vào máy điện toán lần thứ hai
 18. Ðọc và sửa lỗi đánh máy (nhiều lần)
 19. Sửa lại trên máy điện toán
 20. In mẫu (in bằng bạc)
 21. Trình bày
 22. Ấn hành
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Mỗi bước ở trên đều dùng rất nhiều thời giờ và nhân lực. Mỗi giây phút, mỗi sự nỗ
lực đều có giá trị vì nhằm vào sự chính xác tối đa trong công việc phiên dịch. Những hội
viên của Hội gồm có quý vị xuất gia và cư sĩ, là những người tình nguyện phát tâm cống
hiến công sức cho công việc này. Ngài nói:
"Công việc của chúng ta chẳng phải là công việc bình thường của thế nhân. Ðừng
hỏi :"Tôi sẽ được tưởng thưởng gì khi làm công tác này ? Trong tương lai tôi sẽ được gì ?"
Công tác phiên dịch, không có phần thưởng thế gian nào cả; chúng ta làm việc cho Phật
Giáo hoàn toàn trên căn bản tự nguyện. Hoàn toàn cống hiến cuộc đời mình để làm Phật
sự. Do đó chúng ta không muốn tiền cũng không muốn danh. Chúng ta không tham tiền
tài, cũng không tham danh vọng, sắc đẹp, ăn uống, ngủ nghi. Công tác này phải phù hợp
với sáu đại tông chỉ là sáu con đường rộng lớn sáng sủa: không tranh, không tham,
không cầu, không ích kỷ, không tư lợi, không nói láo. Làm công việc này, chúng ta không
cầu xin phần thưởng hay bất cứ vật gì, mà chỉ đơn thuần muốn phiên dịch kinh điển Phật
Giáo, và như thế là đủ lắm rồi!"
Hội Phiên Dịch Kinh Sách đã xuất bản kinh sách bằng tiếng Anh từ năm 1972. Ðến
nay, Hội đã xuất bản hơn hai trăm bản dịch chú giải của Ngài đã được phiên dịch từ Hoa
ngữ sang tiếng Anh, Pháp, Tây Ban Nha, Việt và Nhật. Hiện tại, năm quyển kinh có chú
giải và pháp ngữ đã được xuất bản bằng song ngữ (Hoa-Anh).
Tổng Hội Phật Giáo Pháp Giới cũng liên tục phát hành nguyệt san Kim Cang Bồ Ðề
Hải từ năm 1970 với mục đích truyền bá, tuyên dương chánh pháp. Nguyệt san đã được
hai mươi tám năm tròn kể từ năm 1970. Ðể phù hợp với nguyên tắc ấn bản song ngữ của
tổng hội, nguyệt san phải vượt qua nhiều khó khăn về kỹ thuật và đã trình bày song
song mọi bài văn bằng song ngữ kể từ năm 1992. Giữa nhiều tập san Phật Giáo hiện nay,
phương thức trình bày song ngữ đối chiếu của nguyệt san Kim Cang Bồ Ðề Hải thật là
độc đáo. Ngài nói :
"Tự tu tự hành là điều rất quan trọng. Nếu có thể tu chứng quả thành đạo dĩ nhiên
sẽ trợ giúp lớn lao cho Phật Giáo, nhưng đó chỉ là sự cống hiến tạm thời. Nếu chúng ta có
thể phiên dịch kinh điển Phật Giáo sang ngôn ngữ của mọi quốc gia và mang Phật Pháp
thẳng vào tâm của mọi người thì đó là một công nghiệp vĩnh hằng. Hoằng Dương Chánh
Pháp là công việc rất quan trọng, nhưng trong việc hoằng truyền Phật Giáo, việc phiên
dịch kinh điển quan trọng hơn cả. Những ai chí đồng đạo hợp, hãy cùng đứng lại với
nhau, dùng trí huệ của mọi người, chung sức nỗ lực phiên dịch Kinh Ðiển Phật Giáo!" mm
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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 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)

Có vẻ "ngu đần" trong chiếc áo tràng đời nhà Ðường
Thứ bảy, ngày 11 tháng 6 năm 1977.
Sư Phụ từ giám,
Lạy ngang qua lề đường đầy dẫy những dầu, mỡ, mảnh chai lọ bể và ghét bẩn của
nhựa đường làm lem luốc cả áo tràng lẫn y cà sa... tăng y đầy dầu.
Tại bãi biển. Từ đằng sau vang lên một giọng nói nhỏ nhẹ: "Này, bộ các ông không
tự thấy mắc cỡ sao?" Chúng con vẫn cứ lạy. Lại nữa: "Này, các ông đang làm gì thế?"
Con trả lời: "Chúng tôi là những tu sĩ Phật giáo. Chúng tôi đang cầu nguyện. Ông đang
làm gì?" Ông ta đáp lại không chút do dự: "Ngóng đợi các ông thành những kẻ ngu đần."
Nhìn sang bên tay trái, con thấy có hàng loạt người mặc đồ tắm đang chơi bóng
chuyền, tắm nắng, bơi lội, lướt sóng, chèo thuyền, ăn uống-hưởng thú vui chiều thứ bảy
trên bãi biển. Ðôi khi con có vẻ rất "ngu đần" đối với chính mình. Nướng mình dưới cái
nắng cháy người này trong chiếc áo tràng đời nhà Ðường, phủi miểng chai cùng cát sạn
dính ở tay và trán..., ngay lúc này, con thấy mặt nước kia trông thật quyến rũ. Dầu sao,
con cũng đã hưởng qua những thú vui tắm biển và phơi nắng đó rồi, cho nên con sẽ tiếp
tục công việc tu hành này nhiều hơn. Song le, mặt biển vẫn có vẻ như mời mọc và chúng
con trông vẫn "ngu đần". Ngay đó, con sực nhớ lại lời nguyện của mình và tâm trí con đã
sáng suốt, an lạc như thế nào khi phát nguyện; và đột nhiên việc lễ lạy và sạn sỏi và
miểng chai đều cảm thấy như đang ở tại nhà. Chưa bao giờ vui sướng hơn, không bao giờ
có vẻ "ngu đần" nữa. Kinh Hoa Nghiêm dạy: "Tất cả niềm vui trên thế gian này đều là
đau khổ." Chúng con tìm được phản đề cũng xác thực như vậy: "Tất cả nỗi đau khổ trong
khi tu hành đều là nguồn vui."
Ðệ tử Hằng Triều
kính cẩn đảnh lễ
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KINH THIÊN THỦ THIÊN NHÃN QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT
QUẢNG ĐẠI VIÊN MÃN VÔ NGẠI ĐẠI BI TÂM ĐÀ-LA-NI THIỂN THÍCH
Đời Đường, Tây Thiên Trúc, Sa-Môn Già Phạm Đạt Ma dịch
Hòa Thượng Tuyên Hóa giảng thuật (tại Phật Giáo Giảng Đường, thành phố San
Francisco, Hoa Kỳ, năm 1969)
(tiếp theo)
KINH VĂN:
Âm: PHẬT CÁO A-NAN: “NHƯỢC HỮU QUỐC ĐỘ, TAI NẠN KHỞI THỜI, THỊ ĐỘ QUỐC VƯƠNG,
NHƯỢC DĨ CHÁNH PHÁP TRỊ QUỐC, KHOAN TÚNG NHÂN VẬT, BẤT UỔNG CHÚNG SANH, XÁ CHƯ
HỮU QUÁ, THẤT NHẬT THẤT DẠ, THÂN TÂM TINH TẤN, TỤNG TRÌ NHƯ THỊ ĐẠI BI TÂM ĐÀ-LA-NI
THẦN CHÚ, LINH BỈ QUỐC ĐỘ, NHẤT THIẾT TAI NẠN TẤT GIAI TRỪ DIỆT, NGŨ CỐC PHONG
ĐĂNG, VẠN TÁNH AN LẠC.”
Nghĩa: Đức Phật bảo ngài A Nan: “Nếu có đất nước nào khi tai nạn nổi lên mà vị quốc
vương của nước đó biết lấy Chánh Pháp để trị quốc, khoan túng với người và vật, không
làm oan uổng chúng sanh, ân xá những kẻ có tội, và bảy ngày bảy đêm thân tâm luôn
tinh tấn tụng trì thần chú Đại Bi Tâm Đà La Ni này; thì sẽ khiến cho trong đất nước ấy tất
cả tai nạn đều tiêu tan, ngũ cốc được dồi dào, dân chúng được an lạc.”
LƯỢC GIẢNG:

Đức Phật bảo ngài A Nan. Sau khi thuyết phần kinh văn trên xong, Đức Phật Thích
Ca Mâu Ni nói với Tôn giả Khánh Hỷ, tức là Tôn giả A Nan, vị tổ thứ hai của Ấn Độ, rằng:
“Nếu có đất nước nào khi tai nạn nổi lên…”
Thế nào gọi là “tai”? Thế nào gọi là “nạn”? “Tai” thì có tam tai, tức là ba thứ tai
ương-thủy tai, hỏa tai và phong tai. “Nạn” thì có bát nạn, tức là tám sự khó khăn. Thật
ra, “nạn” không phải chỉ có tám mà là rất nhiều loại. Phàm gặp những sự việc mà mình
không dễ gì vượt qua được, thì đều gọi là “nạn”; và lúc bấy giờ trong lòng thường cảm
thấy rất buồn bực, khó chịu. Cho nên, có khi người ta ghép chung với chữ “kiếp”, thành
ra “kiếp nạn”.
“Kiếp” là tiếng Phạn, vốn đọc là “kiếp-ba”; dịch sang tiếng Trung Hoa là “kiếp”. Chữ
kiếp (劫) này gồm có chữ khứ (去) và bên cạnh có thêm chữ nhận (刃 lưỡi dao); ý nói là
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đi tới chỗ lưỡi dao. Chữ “kiếp” lại ngụ ý rằng không dễ gì mà vượt qua, cũng ví như lưỡi
dao đi xuyên qua người của quý vị thì quý vị sẽ bị giết chết vậy. Cho nên, đây gọi là
“kiếp nạn”. Thật ra, những trận thủy tai, hỏa tai, phong tai, hoặc động đất, mưa gió bão
lụt, đại hồng thủy, hay dịch bệnh truyền nhiễm… đều được gọi là “tai nạn” cả.
Khi trong một nước có xảy ra tai nạn, “mà vị quốc vương của nước đó biết lấy
Chánh Pháp để trị quốc…” Giả sử rằng vị vua của đất nước này là người sùng bái Phật
Pháp, hoặc thọ trì Ngũ Giới, tu hành Thập Thiện, thực hành Bồ Tát Đạo; và có thể
“khoan túng với người và vật.” “Khoan” là rộng lượng; “túng” là phóng thích, thả ra.
Không giam giữ người dân trong ngục tù thì gọi là “khoan túng”. Không bắt nhốt cầm thú
trong lồng hay trong chuồng cũng gọi là “khoan túng”.
“Không làm oan uổng chúng sanh.” Chữ “uổng” ở đây được hiểu là “uổng sát”
(giết oan). “Bất uổng” tức là không tùy tiện sát hại chúng sanh một cách oan uổng; và
cũng hàm ý là đoạn trừ tâm hiếu sát, không giết hại chúng sanh.
“Ân xá những kẻ có tội.” Bất luận người dân có phạm những tội lỗi gì, nhà vua
đều tha thứ cho họ, buông tha họ, không trách phạt họ.
“Và bảy ngày bảy đêm thân tâm luôn tinh tấn.” Trong suốt bảy ngày bảy đêm,
vị quốc vương đó thân tinh tấn, tâm cũng tinh tấn--cả thân lẫn tâm đều tinh tấn; tinh tấn
làm việc gì? Đó là tinh tấn “tụng trì thần chú Đại Bi Tâm Đà La Ni này.” Lại nữa, nếu
cả ngày lẫn đêm vị quốc vương ấy đều siêng năng trì niệm Chú Đại Bi, tu pháp môn Tổng
Trì Đà-La-Ni, “thì sẽ khiến cho trong đất nước ấy, tất cả tai nạn đều tiêu tan.”
Chính bản thân vị quốc vương trông mong điều gì? Đó là mong sao tất cả tai nạn, bất
luận là đại nạn hay tiểu nạn, tam tai bát nạn hay tam tai cửu nạn, thậm chí là tam tai
thập nạn đi nữa, thì tất cả đều bị tiêu trừ, không còn xảy ra cho đất nước của mình nữa.
“Ngũ cốc được dồi dào.” “Ngũ cốc” là năm loại cây lương thực—thóc lúa, cao
lương (kê), ngô (bắp), lúa mạch, và các thứ đậu. Đây là tất cả những cây lương thực mà
đất nước này trồng trọt. “Phong” là phong túc, tức là dồi dào, đầy đủ; “đăng” có nghĩa là
được mùa, ngũ cốc đầy kho.
“Dân chúng được an lạc.” “Vạn tánh” là “lão bá tánh,” tức là muôn dân, nhân dân
trong nước. Bấy giờ, người dân ở đất nước đó sẽ không gặp phải tai họa, thảy đều được
sống trong sự an lạc. Nếu ăn không được no, mặc không đủ ấm—tức là còn chịu khổ sở,
là chưa được an lạc vậy.
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Lần này, về phương diện tên gọi và thứ lớp của năm người xuất gia này—ba vị Tỳkhưu, hai vị Tỳ-khưu-ni—đều là bất khả tư nghì! Trong số năm người này, người xuất gia
trước nhất là Quả Tiền; khi chú ấy thọ quy y thì được tôi đặt tên là “Quả Tiền,” và quả
nhiên chú đã xuất gia trước những người khác. Có kẻ muốn tranh đua, chạy tới giành
đứng phía trước chú, nhưng rồi cũng không qua mặt được, bởi vì chú đã ở đằng trước rồi!
Còn Quả Ninh, vì trước đây trong lòng thường cảm thấy bứt rứt bất an; bất an về
điều gì? Tự trong tâm mình dằn vặt, trăn trở rất lâu: “Làm thế nào mới phải?” Do đó, khi
quy y, tôi đặt tên cho chú ấy là Quả Ninh, và tự là Hằng Tịnh, vì muốn cho chú ấy luôn
được “an ninh”. Quả Tiền thì tự là Hằng Khiêm, tức “khiêm hư” (khiêm tốn, khiêm
nhượng).
Người thứ ba là Quả Hiện, tôi cũng không hiểu vì sao lại đặt cho Quả Hiện cái tên
này! Vốn là Quả Tiền xuất gia trước và thọ giới Sa Di trước Quả Hiện; nhưng tôi lại không
nói cho rõ ràng mà chính chú ấy cũng không hiểu rõ cho lắm.
Lần này đi thọ giới, Quả Hiện không được đi, vì chú ấy đã nổi nóng và tự cầm dao
chặt đứt một ngón tay của mình; thiếu mất một ngón tay thì đành phải thọ giới trễ một
chút vậy. Lúc chặt ngón tay, chú ấy không cho tôi biết; nếu chú thưa với tôi trước, hỏi tôi
một tiếng, rằng: “Con muốn chặt ngón tay có được không?”, thì có lẽ đã không bị tụt lại
đằng sau như thế. Chú ấy đã không nói rõ với tôi, mà âm thầm chạy tới nhà bếp tự chặt
đứt một ngón tay, và làm cho tấm thớt cắt rau cải bị ô uế. Tôi nói là cũng còn dùng được,
cho nên không cần phải thay tấm thớt mới! Ây da, như thế vẫn dùng tấm thớt đó để cắt
rau cải thì ăn vào có thể bị thành tinh không? Cũng chẳng hề chi, thì thành yêu tinh thôi!
Quả Hiện vì thế mà phải nằm bệnh viện mất mấy hôm, nay thì Quả Tiền đã đi Đài Loan
trước rồi!
Trong số các Tỳ Khưu Ni, Quả Dật xin xuất gia trước cho nên sẽ đứng trước Quả Tu;
Quả Tu thì xin xuất gia sau, cho nên xếp theo thứ tự thọ giới mà tính thì cô ta đứng hàng
thứ tư trong số các Tỳ Khưu và Tỳ Khưu Ni.
Chuyến này sang Đài Loan, quý vị nhất định phải giữ gìn đạo phong của Phật Giáo
Giảng Đường chúng ta! Không nên đến Đài Loan rồi thấy người ta ai nấy đều một ngày
ăn hai, ba bữa—sáng sớm ăn, chiều tối ăn, giữa trưa cũng ăn nữa—thì mình bèn cũng ăn
chút đỉnh. Quý vị muốn ăn ư? Được thôi, có điều là như thế thì e rằng đối với nền Phật
Giáo của đất nước Hoa Kỳ sẽ không được tốt đẹp cho lắm! Nếu quý vị nhất định nói rằng:
“Tôi muốn làm đảo lộn Phật Giáo Hoa Kỳ một phen, không để cho nó phát triển theo
chiều hướng tốt!”; thì quý vị có thể tuỳ ý, muốn ăn ngày hai bữa hay ba bữa đều được
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cả! Đây là vì quý vị sang Đài Loan rồi bị ảnh hưởng của nơi đó, chứ không phải vì nghe
theo lời giáo hóa của Sư Phụ, không phải vì học pháp của Sư Phụ—mà là do học các pháp
tu của Đài Loan. Tôi không ép buộc quý vị phải miễn cưỡng nghe lời tôi.
Có câu:
Sư phụ lãnh tiến môn,
Tu hành tại cá nhân.
(Sư Phụ dẫn tới cửa,
Tu hành do mỗi người!)
Hiện tại đã vào trong cửa của Phật Giáo, có thể nói rằng tôi đã đưa quý vị bước vào
bên trong cửa rồi. Khi quý vị còn mê muội thì tôi dẫn dắt quý vị tới tận cửa; nay quý vị
khai ngộ rồi, thì quý vị phải làm gì là đều do chính quý vị tự định đoạt. Sau khi thọ giới
rồi, quý vị thích làm gì thì đó là chuyện riêng của quý vị!
Hôm nay tôi đem tên mà tôi đặt cho quý vị ra để sắp xếp, trong sự âm thầm lặng lẽ
có một thứ cảnh giới bất khả tư nghì. Tên mà tôi đặt cho quý vị—không riêng gì quý vị
mà đối với mọi người cũng vậy—tất cả đều có nhân duyên của nó. Việc này tuy không
phải là to tát cho lắm, song cũng không phải là chuyện nhỏ nhặt, bởi nó có liên quan đến
vấn đề tiền nhân hậu quả.
Lúc Đại Sư Liên Trì thọ giới, Ngài đến trước bàn thờ Phật, lạy Phật, niệm Phật, lạy
sám hối và được Phật đến rờ đỉnh đầu, truyền giới; đồng thời Đại Sư Trí Giả cũng đến
truyền giới cho Ngài. Do đó, Đại Sư Liên Trì không đến Đài Loan, cũng chẳng tới Hương
Cảng, mà vẫn đắc được Cụ Túc Giới!
Hiện nay, nếu Quả Hiện thành tâm một chút, có thể siêng năng lạy Phật, niệm Phật,
thì không chừng sẽ đắc được Cụ Túc Giới ngay tại đây; tuy nhiên, chú ấy có đắc giới hay
không thì tôi đều biết rõ. Nếu đắc giới, thì càng tốt; nếu chưa đắc giới, thì cứ từ từ lại
càng tốt hơn nữa. Đắc hay không đắc thì đều nên từ từ mà thỉnh cầu, thế nào cũng được
Bồ Tát đến gia trì cho!
Quý vị đến Đài Loan thọ giới, cần ghi nhớ là phải dũng mãnh tinh tấn, chớ nên chẳng
có chút tinh tấn gì cả. Nếu Quả Hiện, người ở lại, không được đi Đài Loan, thật sự “hiện
thân thuyết pháp,” đắc được giới rồi; còn quý vị sang tận Đài Loan mà lại không đắc giới,
thì quý vị thật là uổng công phí sức vậy! Ôi……..!
(còn tiếp)

Số 84

trang 27

Thất và Pháp Hội
Tại Vạn Phật Thánh Thành Năm 2012



Lễ Truyền U Minh Giới chiều tối Thứ Sáu 22 tháng 6



Lễ Kỷ Niệm 50 năm Hòa Thượng Hoằng Truyền Phật Pháp đến
Phương Tây : Thứ Bảy 23 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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*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.

# 57. Chủ Giữ Khách ở Lại Qua Năm

Lão hòa thượng Đức Lâm giữ Ngài ở lại qua năm, ý rất khẩn thiết. Ngày mồng 2 tháng
giêng, Ngài bái hương từ chùa Hồng Phúc, đến phủ Hoài Khánh thì lại trở về chùa tá túc
qua đêm và ngày mồng 3 mới từ biệt hòa thượng Đức Lâm. Vị sư già khóc lớn, cố giữ
khách lại. Ngài trân trọng xin cáo biệt lần nữa để lên đường. Thấy Ngài khổ hạnh quá
mức nên Đức Công cứ khóc mãi không thôi, lòng thành muốn giữ Ngài lại.

Kệ tán của Hòa Thượng Tuyên Hóa:

Ly hợp bi hoan thế tục tình
Đức Công ai khấp quýnh bất đồng
Đạo nghĩa tri âm hà xứ mịch
Bạch phát thương thương thán vô thành
Nghĩa là:
Ly hợp buồn vui tình thế tục
Đức Công thương khóc cảnh không đồng
Tri âm bạn đạo tìm đâu dễ
Đầu bạc than cho việc chẳng xong

