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Đạo là con đường mà

The Way is a path that

mọi người nên đi theo. Đó

everyone

là con

What path is that? The

đường

nào? Đó

path

công, vô tư”.

spirited and impartial.

nay

chúng

ta

being

follow.

chính là con đường “đại

Hôm

of

should

Today

public-

we

nghiên cứu về đề tài: Thế

investigate

nào gọi là Đạo? Đạo là con

What is the Way? The Way is

đường mà mọi người đều

a path that everyone should

nên đi theo. Con đường đó là

follow. What path is that?

gì? Đó là con đường “đại

The path of being public-

công vô tư” (công bằng,

spirited and impartial. The

không

Explication

thiên

lệch). Trong

sách Lễ Ký, thiên Lễ Vận có

the

shall

of

question:

Great Unity

through the Functioning
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nói: “Khi
Đạo

được

Đại
thi

hành thì thiên
hạ

là

chung”
Đạo

chi

of

Propriety

says,

“When

the

Great

Way

prevailed, the world community will be shared by
all.”

của
(Đại

This is the theme of the essay. The rest of the

hành

essay merely explains the meaning of the Great

dã, thiên hạ vi

Way.

I

often

say,

“Confucianism

is

like

công) 1 . Đó là chủ đề, đoạn văn tiếp theo

elementary school, Taoism is like high school,

chẳng qua chỉ là giải thích nghĩa lý của con

and Buddhism is like college.” Elementary school

đường Đại Đạo. Tôi thường nói rằng: “Nho

students

giáo giống như bậc Tiểu

textbooks, and high school students cannot

học,

Đạo

giáo

giống như bậc Trung học, và Phật giáo ví như
bậc Đại học.” Học trò Tiểu học thì không thể
hiểu được bài vở của bậc Trung học, và học
trò Trung học thì không thể hiểu được bài vở
của bậc Đại học.
Có thể có người thắc mắc: “Thầy nói thế
thì có gì làm căn cứ?” Sau khi hỏi Lão Tử về
Lễ, Khổng Tử tán dương Lão Tử, nói rằng Lão
Tử ví như con rồng du phương, có thể lúc ẩn
lúc hiện khôn lường và biến hóa vô cùng. Do
đó mà thấy thì hình như Khổng Tử chưa hoàn
toàn hiểu về Đạo của Lão Tử. Có phải thật là
không hiểu không? Không phải! Thật ra,
Khổng Tử đã hiểu rõ nhưng không muốn nói
ra đấy thôi. Vì sao? Bởi môn sinh của Khổng
Tử lúc bấy giờ chưa đủ trình độ. Họ vẫn chưa

cannot

understand

high

school

understand university course work.
“What grounds do you have for saying that?” you
may ask. After inquiring from Lao Zi about
propriety, Confucius praised Lao Zi, saying that
he

was

a

dragon

that

could

appear

and

disappear mysteriously and transform itself in
infinite ways. This seems to imply that Confucius
did not completely understand the Way of Lao Zi.
Was that really the case? Actually, he did
understand; it is just that he didn’t talk about it.
Why not? Because his students had not yet
reached the high school level. Therefore, he
could not explain that teaching to them.
Lao Zi also understood Buddhism, but he didn’t
talk about it. Why? Because people were not
ready for it yet. And so he only talked about the

1 Xưa, Trọng Ni (Khổng Tử) làm tân khách, dự lễ tế chạp ở nước Lỗ.

Việc đã xong, đi ra du ngoạn trên lầu cổng ngoài, đột
nhiên thở dài. Trọng Ni thở dài chừng thở dài cho nước Lỗ. Ngôn Yển đứng bên cạnh hỏi: “Người quân tử có gì mà phải thở
dài?” Khổng Tử đáp: “Đại đạo thi hành và các bậc anh hiền ở Tam đại (Hạ, Thương, Chu) thì Khâu này chưa được thấy,
nhưng chí thì hướng về chỗ ấy. Đại đạo mà thi hành thì thiên hạ là của chung, tuyển chọn người hiền, cử người tài
năng, giảng điều tín thực, thực hiện trên thuận dưới hòa, nên người ta không riêng thân người thân mình, không riêng yêu
con cái mình, khiến cho người già có nơi nương dựa cuối đời, người khỏe mạnh có chỗ dùng tới, trẻ em có sự chăn dắt để
lớn lên; người cô phu, quả phụ, côi cút, đơn chiếc và tàn tật đều được nuôi dưỡng; con trai có phận, con gái có nơi chốn để
nương về. Về tài hóa, thì không nên để cho rơi vãi phung phí, mà cũng bất tất cất giấu cho mình. Về sức lực thì ưa được thi
thố ra, thi thố thì chẳng cứ là cho riêng mình. Ấy cho nên mưu mô đều không dấy lên, trộm cắp giặc cướp không nổi dậy;
cổng ngoài không phải đóng, thế gọi là Đại Đồng." (Tích giả Trọng Ni dữ ư nạp tân, sự tất, xuất du ư quan chi thượng, vị
thiên nhi thán. Trọng Ni chi thán, cái thán Lỗ dã. Ngôn Yển tại trắc viết: “Quân tử hà thán?” Khổng Tử viết: “Đại đạo chi hành
dã, dữ tam đại chi anh, Khâu vị chi đãi dã, nhi hữu chí yên. Đại đạo chi hành dã, thiên hạ vi công. Tuyển hiền dữ năng, giảng
tín tu mục, cố nhân bất độc thân kỳ thân, bất độc tử kỳ tử. Sử lão hữu sở chung, tráng hữu sở dụng, ấu hữu sở trưởng, khâm
quả, cô độc, phế tật giả, giai hữu sở dưỡng. Nam hữu phận, nữ hữu qui. Hóa, ố kỳ khí ư địa dã, bất tất tàng ư kỷ. Lực, ố kỳ
bất xuất ư thân dã, bất tất vị kỷ. Thị cố mưu kế nhi bất hưng, đạo thiết loạn tặc nhi bất tác. Cố ngoại hộ nhi nhi bất bế, thị vị
đại đồng).
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lên đến bậc Trung học, cho nên Khổng Tử

principles of Taoism and didn’t mention the

không thể giảng về giáo lý này cho họ được.

principles of Buddhism.

Lão Tử cũng hiểu về Phật giáo, nhưng
cũng không giảng. Vì sao? Bởi lúc bấy giờ con
người chưa đủ trình độ, cho nên Lão Tử chỉ
nói về đạo lý của Đạo giáo mà không nói đến
giáo nghĩa của Phật giáo.
Đạo Lão và Đạo Khổng đã mở đường cho
Đạo Phật. Nói chung, ngoại đạo lót đường cho
chánh đạo, và tà giáo trải đường cho chánh
giáo. Họ dọn dẹp trước, làm cho con đường
được sạch sẽ, không có vật chướng ngại.
Bàng môn tả đạo là sự kích động khiến
cho con người khai mở được cánh cửa trí tuệ
trong tâm, để sau đó có thể tiếp nhận được
chất đề hồ cam lồ của Phật giáo.
Khổng Tử nói: “Sáng sớm được nghe
Đạo, tối chết cũng đành lòng!” Điều này nói
lên tánh trọng yếu của Đạo và cái chết. Nghe
Đạo là để hiểu rõ đạo lý làm người, so ra thì
vẫn còn trọng yếu hơn cái chết. Nếu biết làm
người là như thế nào rồi, thì chết mới nhắm
mắt được. Đừng nên nhìn mặt chữ mà giải
thích ý nghĩa của nó. Quý vị nên chú ý về
điểm này! Ở đây không phải nói là buổi sáng
tôi được nghe Đạo, rồi đến chiều tối thì tôi sẽ
tự sát. Nếu mà tự sát thì còn có ý nghĩa gì
nữa?
“Đại công vô tư” nghĩa là không ích kỷ
và không truy cầu lợi ích cá nhân. “Đại công
vô tư” cũng tức là không có dục niệm ham
muốn--là đã thoát khỏi những mối quan hệ
với ngũ dục tài, sắc, danh, thực, thùy--và
không tham, không ái. Người nào có thể thực

Confucianism and
Taoism paved the
way

for

Buddhism;

in

general,
externalist
teachings

pave

the way for the
proper

teaching,

and non-ultimate
sects

pave

the

way for the orthodox religion. They clear the
path and make sure there are no obstacles. Nonunlimate

sects

and

externalist

teachings

stimulate people’s minds, helping them open the
door of wisdom so they can accept the sweet
dew and ghee [metaphors representing refined
and subtle flavor] of Buddhism.
Confucius said, “If I hear the Way in the
morning, I can die in the evening without
regret!” This expresses the importance of the
Way as compared to death. To hear the Way is
to understand the principle of being a person,
which is more important than death. If you know
how to be a person, then you can die without
regret. Everyone take note: you should not take
the words at face value. He was not saying that
if you hear the Way in the morning, you should
commit suicide in the evening. What would be
the point of killing yourself?

hành Lục Đại Tông Chỉ của Vạn Phật Thánh

Being public-spirited and impartial simple means

Thành, thì người đó có đủ tư cách làm người

not being selfish and not pursuing personal

Phật tử.

advantage. It also refers to being free of desires-

Lục Đại Tông chỉ này--Không tranh,

-being totally liberated from the five desires for

không tham, không cầu, không ích kỷ, không

wealth, sex, fame, food, and sleep--and having
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tự lợi, không vọng ngữ--, nếu dùng đạo lý của

neither greed nor emotional love. Whoever can

Phật giáo, đạo lý của Đạo giáo hoặc đạo lý

truly practice the Six Guidelines of the City of

của Nho giáo mà giảng, thì đều được cả. Nói

Ten Thousand Buddhas is qualified to be a

tóm lại, giảng giải thế nào cũng được, vì đạo

Buddhist.

lý này viên dung vô ngại và rất hợp với lôgíc
luận lý học.

These Six Guidelines--no fighting, no greed, no
seeking, no selfishness, no pursuit of personal

Thế tại sao không có ai giảng về đạo lý
đó? Để tôi nói cho quý vị nghe! Đây là Lục Đại
Tông Chỉ mà tôi phát minh ra cho Phật giáo
trong thời đại khoa học. Lục Đại Tông Chỉ này
bao gồm các giáo lý của hết thảy tôn giáo, và
là phương pháp rất thực dụng. Thậm chí nếu
giảng về giới luật của Phật giáo, thì giảng tới
giảng lui cũng đều không rời khỏi phạm vi của
Lục Đại Tông Chỉ.
Theo Hán tự, chữ Đạo (道) là do chữ Thủ
(首) và chữ Tẩu (走) hợp thành. Thủ là đầu,
cũng tức là trước nhất; Tẩu là đi, cũng tức là

advantage, and no lying--can be explained by
means of Buddhist principles, Taoist principles,
or Confucian principles. They can be explained in
myriads

of

ways,

for

they

are

perfectly

interpenetrating without obstruction, and are
thoroughly logical.
Then why is it that no one talks about them? I’ll
tell you why. This is the Buddhism of the
scientific

age

that

I’ve

invented

Guidelines. These Guidelines

the

Six

encompass

the

tenets of all religions. They are every practical.
Even the precepts of Buddhism do not go beyond
the scope of these Six Guidelines.

thực hành. Điều trước nhất là dạy quý vị đi
thực hành. Nếu không thực hành thì dù quý vị

The Chinese character Đạo (道) “Way,” is made

có nói bao nhiêu cũng bằng thừa, toàn là lời

up of the two characters Thủ (首) “head” and Tẩu

giả dối, là lừa phỉnh người khác. Cho nên có

( 走 ) “walk.” “Head” also has the meaning of

câu: “Nói một trượng, không bằng hành được

“foremost,” and “walk” also means “practice.”

một tấc.”

That is, the foremost matter is for you to
practice. If you do not practice, then no matter

Đạo này không phải là đạo nào khác mà

how much you talk, your words are all false and

chính là Đạo làm người. Đạo làm người này so

you’re just cheating people. It’s said, “Talking a

với đạo sanh tử còn trọng yếu hơn nhiều. Có

yard is not as good as practicing an inch.”

sanh tất có tử, cho dù là những bậc thánh
hiền hào kiệt cũng không miễn được cái chết.

The Way refers to none other than the Way of

Nhưng phân biệt thì chết có khi nặng như núi

being a person. The Way of being a person is

Thái Sơn, song cũng có lúc lại nhẹ tợ lông

more important than life and death. When there

hồng. Buổi sáng được nghe Đạo, đến tối dẫu

is birth, there must be death. Even Sages and

phải chết thì cũng có giá trị rồi. So với người

great heroes have to die. However, death can be

phải chết mà không được nghe Đạo “đại công

as weighty as Mount Tai, or as light as a feather.

vô tư” thì mình vẫn hay hơn nhiều. Chữ

If one hears the Way in the morning, then even

“nghe” này nghĩa là hiểu rõ, sau khi hiểu rõ

if one dies that every evening, it would have
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thì mới biết đạo lý làm người.

been worth it. One would be better off than

Lại nói thêm: Đạo là gì? Đạo là chân lý,

those who die without hearing the Way of “public

và không ai có thể lật đổ được chân lý này.

spirit and impartiality.”

The

word “hearing”

Chân lý là tuyệt đối chứ không phải là tương

means understanding. After one understands,

đối. Chân lý thì chỉ có một chứ không có hai.

one knows the principle of being a person.

Đạo này là đạo chung cho tất cả những người
tu hành chân thật. Và Đạo có thể giảng theo

Let’s consider further: What is the Way? It’s just

Nho giáo, có thể giảng theo Đạo giáo và lại

the truth. The truth is such that no one can

càng có thể giảng theo Phật giáo. Đạo là

overturn it. The truth is absolute, not relative.

Chân Lý. Bất kỳ tôn giáo nào cũng có thể

There is only one truth, not two. The Way is

giảng dạy về Đạo, không có ai là độc quyền

common

về nó. Không ai có thể nói là chỉ mình tôi mới

explained in Confucianism, in Taoism, and in

được phép giảng, còn người khác thì không.

Buddhism as well. The Way is the Truth, and any

Nhưng giảng thì phải có căn cứ vào lịch sử.

religion can teach it. There is no patent on it. It’s

Quý vị không thể nói về chuyện Khổng Tử đã

not the case that I’m allowed to speak about it,

giảng Phật Pháp như thế nào, bởi vì vào thời

but you aren’t. But it should be explained within

bấy giờ, e rằng ngay cả danh từ “Phật” vẫn

the historical context. You cannot talk about

còn chưa được ai biết đến.

Confucius speaking the Budhadharma, because

to all

true cultivators. It can

be

Cho nên chúng ta phải tìm hiểu rõ ràng

in his time probably no one had even heard of

về lịch sử, hầu khỏi làm trò cười cho thiên

the name “Buddha.” And so we’d better be clear

hạ!.

about

history,

or

else

we

will

become

laughingstocks.
Giảng ngày 28 tháng 10 năm 1985

A talk given on October 28, 1985.

Thất và Pháp Hội
Tại Vạn Phật Thánh Thành Năm 2012


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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Giấc Mơ Không Mộng Mị
Trần Tình (San Jose, California)
Có một thời, “giấc mơ Mỹ” đối với những–con–người-Việt Nam–cùng-cực như chúng tôi là
một cái gì đó vĩ đại và hào nhoáng. Trong cuộc sống mà con người ta phải vật lộn với từng bữa
ăn - đừng mơ đến ăn ngon rồi còn mặc đẹp nhé! - thì sự sống và cái chết không còn là vấn đề
nữa. Tiếng gọi của giấc mơ đổi đời, giấc mơ giàu sang, phú quý thì cứ phảng phất ngoài khơi xa,
nhưng tiếng gọi của những bữa ăn không còn độn khoai, sắn, không phải hòa nước làm canh là
một động lực cồn cào ruột gan, là nguồn sức mạnh to lớn thôi thúc trong lồng ngực chúng tôi để
rồi một ngày hè năm 1985, chúng tôi vượt trùng dương để đi tìm giấc mơ của mình.
Ai trong đời cũng có ước mơ, có những giấc mơ chỉ là hão huyền, mộng mị, nhưng cũng có
những giấc mơ theo thời gian đã trở thành hiện thực. Vào thời gian đó, tôi cũng đã mơ, mơ rất
nhiều. Khi cuộc sống đã ổn định, không phải lo về những bữa cơm, không còn sợ khi đông đến
đàn con thơ thiếu áo mặc, đó là khi những giấc mơ của tôi thay đổi hình dạng từng ngày. Lúc này,
giấc mơ của tôi là nhà cao cửa rộng, là xe cộ tiền tài, là hơn thua bè bạn. Đằng sau những ngày
tháng lao động quần quật như những con thiêu thân- chỉ vì muốn kiếm tiền – là những buổi party
nhộn nhịp, ăn uống ngợp trời rồi lại hò hát thâu đêm. Cuộc sống - mà tôi cũng như bao người
đang thèm muốn – trôi qua trong cái cảm giác mà tôi nghĩ rằng đó là đỉnh cao của hạnh phúc, là
thiên đường hiện hữu trong thực tại. Còn gì sung sướng hơn khi một con người nghèo khổ cùng
cực đến tận cùng sau một cái chớp mắt lại được hưởng thụ như một ông hoàng, bà chúa ???
Sẽ không có gì để nói nếu ngày qua ngày cuộc sống cứ êm đềm như thế trôi đi. Tre già thì
măng mọc. Thời “oanh liệt” của tôi vẫn còn như ngọn gió xuân phất phơ ngoài cửa, chưa muốn
nhường chỗ cho những đợt gió Lào khô khan, rát cháy hay những đợt gió mùa Đông Bắc giá rét
tràn về. Tôi vẫn cứ ngủ vùi trong hào quang của tiền tài và danh vọng. Chỉ đến khi lần lượt từng
đứa con của tôi - mà tôi hằng ẵm iu, nuông chiều, cung phụng tất cả mọi nhu cầu vật chất lẫn
tinh thần - cảm thấy chúng đã đủ lông đủ cánh và bây giờ chúng muốn bay đi, bay đi để thoát ra
khỏi sự kiểm soát của cha mẹ, bay đi trong tự do, cái thứ tự do mà chúng nó nghĩ là “nhân quyền”
mà chúng phải được hưởng thụ, bay đến bất cứ nơi nào mà không cần biết đến mục đích và giá trị
của cuộc sống, không cần biết đến những hậu quả khôn lường sẽ đưa chúng nó đi về đâu. Và,
những giọt nước mắt đã rơi, những đêm khuya thức trắng đã đến, những bữa cơm nghẹn ngào
trong không khí trầm lắng đến rợn người cũng đã bao trùm trong cái không gian ngột ngạt, lạnh
lùng. Tôi bắt đầu lao đao, tâm trí tôi bắt đầu rối loạn. Tiền vẫn còn đó nhưng giấc mơ của tôi sao
lúc này đã đổi màu. Tôi không thiếu thứ gì nhưng sao lòng tôi nặng trĩu. Tôi không biết mình nên
làm gì và phải nghĩ ra sao để trả lời cho những câu hỏi cứ dồn dập trong tâm trí mình. Khi mà tôi
đang ngẩn ngơ để tìm lời giải đáp thì một cơn bão khác lại ập đến càn quét và xoáy trộn cuộc đời
tôi. Chồng tôi – trụ cột trong gia đình - trở bệnh. Anh không còn một chút sức lực đến nỗi tôi nghĩ
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rằng ngày mai, ngày kia tôi sẽ mất anh. Anh mê man trong bệnh viện, một mình tôi đảm đương
tất cả mọi việc trong gia đình. Công việc chúng tôi đã nhận thì không thể bỏ, nhà đã mua thì vẫn
phải đóng tiền. Một phần chồng, một phần con. Tôi tàn úa, tôi rũ rượi một cách thê thảm. Vẫn cứ
phải chạy theo đồng tiền trong cái hoàn cảnh này, tôi như một người mất trí. Không biết phải làm
gì. Chẳng biết nương tựa vào đâu. Bạn bè ư? Người thân ư? Không một ai giúp tôi cả. Họ đến với
tôi vì tiền thì họ cũng rũ bỏ tôi vì thứ đó. Tôi hoang mang. Tôi gào thét. Để rồi tôi biết rằng tôi đã
sai, tôi đã mơ một giấc mơ hoang đường và giấc mơ mà lâu nay tôi vẫn cho rằng nó đã thành
hiện thực thực chất chỉ là giấc-mộng-giữa-đời-thường. Vật vã trong sự rối bời, tôi lờ mờ nhận ra
rằng một gia đình hòa thuận, một thế giới hòa bình và những tháng ngày có cơm ăn, áo mặc là
quá đủ để cho là hạnh phúc, là giấc mơ mà tôi nghĩ không phải ai cũng đạt được, và không phải ai
cũng có thể nhận ra.
Thời gian cứ thế trôi đi, chồng tôi vẫn mê man, con tôi vẫn lêu lổng. Cho đến một ngày, tình
cờ hay cố ý, một người lạ bước ngang qua giường bệnh của chồng tôi. Người ấy tìm đến và trao
cho chồng tôi một xâu chuỗi và khuyên chúng tôi niệm Phật. Xâu chuỗi ấy để làm gì? Niệm Phật
để được gì? Chúng tôi cũng có thờ Phật ở nhà đó, cũng đi chùa vài ba lần đó, nhưng trong lúc này
chúng tôi không có một ý niệm gì khi cầm trên tay xâu chuỗi ấy cả. Từ khi món quà ấy đến với
chúng tôi là lúc bệnh tình của chồng tôi cũng đỡ trầm trọng hơn. Rồi cũng đến ngày anh ấy được
ra khỏi bệnh viện. Việc đầu tiên anh ấy muốn làm là anh phát tâm niêm Phật, ăn chay. Lúc này
tôi vẫn làm theo ý của anh nhưng tâm của tôi vẫn không có gì thay đổi. Tôi vẫn còn hàng trăm
việc phải lo khi trụ cột chính trong gia đình giờ đây đã sụp đổ. Cuộc sống của chúng tôi không còn
hào nhoáng như trước nữa. Vợ chồng tôi ngày ngày lặng lẽ đi làm và nước mắt vẫn cứ rơi dài theo
năm tháng.
Trong một ngày, có biết bao người mình sẽ gặp, có bao nhiêu người mình chuyện trò, chào
hỏi rồi bước đi. Sẽ không có gì để nói nếu người ta vẫn nói cười chào hỏi để rồi cứ thế quên đi.
Trong một lần tình cờ, vợ chồng tôi đã gặp một người - bây giờ tôi mới biết đó chính là vị thiện trí
thức – cũng đến trò chuyện, cũng hỏi han và chúng tôi cũng thành thật tâm sự về hoàn cảnh của
mình. Chị ấy như là ngọn đèn soi sáng cho chúng tôi trong đêm tối. Chị đưa đường dẫn lối cho
chúng tôi, chị chèo lái cho chúng tôi vượt qua từng đợt sóng này rồi lại đến đợt sóng khác. Từ chị,
chúng tôi được biết đến những con người sống đẹp đời đẹp đạo không khác gì những bậc quý
nhân mà chúng tôi nghĩ rằng không phải ai cũng có duyên để biết đến, huống hồ gì là gặp gỡ,
chuyện trò. Cuộc sống của chúng tôi có ý nghĩa hơn khi bắt đầu với những bài học từ kinh sách,
những công việc công quả trong chùa, những bữa cơm chay đầy tiếng cười và sự thanh đạm. Tôi
không biết tại sao mình còn có thể bước lên từ hố sâu bùn lầy nhưng tôi biết ánh sáng Phật Pháp
đang dẫn lối chỉ đường cho tôi, dù ít hay nhiều thì tôi cũng nhận ra sự nhiệm mầu trong từng thay
đổi của cuộc đời.
Chúng tôi đã thay đổi từng ngày. Hạnh phúc lớn dần lên theo những bài học Phật Pháp trong
kinh sách và nó đạt lên đến đỉnh cao khi chúng tôi được biết đến chùa Vạn Phật với vị sư phụ bậc
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tài của đức hạnh và trí huệ thần thông - ngài Tuyên Hóa. Chúng tôi như những đứa trẻ được cha
mẹ mua cho áo mới, như nắng hạn gặp mưa phùn, chúng tôi được gặp gỡ chánh pháp trong sự
giúp đỡ của những vị thiện trí thức đầy nhân từ. Tuyệt vời hơn khi những đứa con của tôi được
vào học trong chính ngôi trường của Chùa Vạn Phật thiêng liêng này, tôi đã vỡ òa trong nước mắt.
Trong một môi trường đầy kỷ cương và phép tắc, cùng với những bậc sư phụ lão luyện trí thức
cũng như giàu lòng từ bi, ngôi trường này đã đưa những đứa con của tôi cũng như bao gia đình
khác trên thế giới này trở thành những công dân tốt, ngày ngày được mài dũa, hoàn thiện về trí
thức cũng như tinh thần cao đẹp của một người con Phật. Mỗi khi bước chân đến Chùa Vạn Phật,
lòng tôi như mở hội tưng bừng. Tôi biết mình tìm đến với chánh pháp trong muộn màng nhưng tôi
vẫn mãn nguyện với ngày hôm nay, khi những câu kinh, bài giảng của quý thầy khai sáng cho tôi,
khi những đứa con lạc đường của tôi đã biết tìm về tổ ấm, khi cuộc sống của tôi đã êm đềm hơn,
tôi biết rằng mình là người may mắn. Và tôi trân trọng nó.
Con tôi vừa mới tốt nghiệp phổ thông cách đây mấy ngày. Cả gia đình tôi lớn có, nhỏ có vui
mừng đến chùa Vạn Phật để tham dự ngày lễ ra trường. Vậy là nó đã trưởng thành, nó đã lớn
khôn trong sự bao bọc của Phật Pháp, sự dìu dắt của quý thầy. Nó đã trưởng thành hơn trong
từng lời nói và suy nghĩ. Nó biết được điều gì nên hay không nên làm. Tôi biết nó đã trưởng thành
hơn trong lời phát biểu chứa chan nước mắt, nó đã biết nghĩ đến công ơn sinh thành, công ơn
dưỡng dục của cha mẹ cũng như công ơn chỉ bảo, giảng dạy của ngôi trường này. Tôi, gia đình tôi,
mọi người xung quanh tôi đều khóc òa trong hạnh phúc. Tôi biết làm gì hơn để xứng đáng với
những phép mầu mà Phật Pháp trong ngôi Chùa Vạn Phật này đã mang đến cho tôi, gia đình tôi
và mọi người??? Chỉ là nguyện cầu cho người người trên thế giới này được bình yên, mong cho
những người chưa biết đến Phật Pháp sẽ có duyên lành và tìm đến. Người may mắn hơn thì sẽ
nghe đến ba chữ Chùa-Vạn-Phật, rồi một lần tìm đến, một lần đảnh lễ trong chánh điện và hòa
tâm vào từng lời kinh, tiếng giảng của quý thầy.
Năm nay, biết rằng ngày lễ kỷ niệm 50 năm Hòa Thượng Tuyên Hóa hoằng truyền Phật pháp
đến phương Tây, tôi cũng mở hội trong lòng. Tôi cũng muốn góp một chút gì đó để bày tỏ lòng
biết ơn và cung kính của mình đối với ngôi chùa Vạn Phật thiêng liêng cao cả. Tôi mong rằng câu
chuyện của tôi ít nhiều sẽ giúp cho ai đó đã và đang trải qua hoàn cảnh giống tôi, sẽ vững tin hơn
để hy vọng vào sự diệu kỳ của Phật Pháp, để từ đó tìm đến được với một ngôi chùa chánh pháp
cũng như những vị thiện trí thức nâng đỡ cho chúng ta đứng lên, sống có ích và yên vui, đẹp đời
đẹp đạo và từ đó, sẽ có thể mơ những giấc mơ không còn là mộng mị.
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT.
mm http://www.dharmasite.net/BaiViet/vietnamese_essays.htm
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Liệng Bỏ Súng Đi!
Bài nói chuyện của Quả Duệ (Simon Lau) tại Chánh Điện chùa Vạn Phật, ngày 8 và 9 tháng
5, năm 2008. Báo Vajra Bodhi Sea (Kim Cang Bồ Đề Hải) số 458 và 459.

Quả Duệ (Simon Lau) và Hòa Thượng Tuyên Hóa

Kính thưa Hòa Thượng, Thầy Trụ Trì và các Thiện Tri Thức,
Tôi đã đến Vạn Phật Điện này từ hơn 30 năm về trước. Rất nhiều người muốn nghe những
câu chuyện về Hòa Thượng Tuyên Hóa, chứ không phải về tôi, về sự dạy dỗ và chuyển hóa chúng
sanh của Ngài. Do đó tôi muốn chia sẻ môt câu chuyện xảy ra trong quá khứ về việc tôi gặp Hòa
Thượng như thế nào.
Cách đây hơn 30 năm, vào năm 1978, tôi đã đến Chùa Vạn Phật lần đầu tiên. Chúng tôi gồm
có tám người, đi đến đây với 2 chiếc xe. Chúng tôi chỉ muốn đến để ngắm nhìn Vạn Phật Thánh
Thành mà thôi.
Tại sao chúng tôi đi Vạn Phật Thánh Thành? Đó là vì một vài tháng trước khi đến đây, tôi
nằm mơ thấy môt vị sư ngồi trong thế kiết-già bay về hướng tôi. Trong giấc mơ tôi tự biết đây là
thầy của mình và gọi Ngài là “Sư Phụ” . Sau đó tôi cũng không bận tâm nhiều lắm về chuyện này,
dù sao đây cũng chỉ là một giấc mơ. Về sau trong một tờ báo, tôi nhìn thấy ba chữ “Kim Sơn Tự”,
nó gây ra một cảm giác khá mạnh mẽ trong lòng tôi. Tôi tự nhủ, mình phải tìm ra chỗ này mới
được, nó thấy quen quen sao ấy. Tôi cứ tưởng là nó nằm gần Mission District hay gần đường số
15, cho nên tôi bắt đầu tìm kiếm hy vọng sẽ tìm ra chùa Kim Sơn. Tuy nhiên chúng tôi đã lái xe
cả mấy ngày trời mà vẫn không có kết quả. Cuối cùng thì chúng tôi cũng đã tìm ra và ngôi chùa
Kim Sơn thật ra chỉ cách chỗ chúng tôi ở có 2 con đường thôi. Kể từ đó tôi hay đến chùa để nghe
ngóng tin tức nhưng tôi cũng không biết lý do vì sao.
Vào thời gian đó, cổng chùa Vạn Phật vẫn chưa được xây. Chúng tôi phải đi qua cái cổng sắt
gần văn phòng hành chánh. Ngày hôm đó nhằm ngày Pháp hội Quán Âm, chúng tôi đến hơi trễ.
các vị pháp sư đều đang ở trên chánh điện và cổng sắt ngoài thì bị khóa. Bình thường với tánh khí
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của tôi, tôi có thể vào trong cho dù cửa có bị khóa nhưng chúng tôi đã không làm như vậy. Chúng
tôi chỉ ở ngoài cổng chờ xem có ai mở cổng để đi vào hoặc đi ra thì chúng tôi mới vào. Nhìn từ
bên ngoài chỗ này rất rộng lớn.
Chúng tôi đợi khoảng một tiếng đồng hồ. Bỗng nhiên, có một vị thầy cưỡi xe đạp chạy ra.
Sau này tôi mới biết đó là Thầy Hằng Lai, môt vị sư người Mỹ cao lớn. Ông ta nói: “Mấy ông muốn
vào trong à!?”. Thầy mở cổng cho chúng tôi vào mà không nói thêm lời nào nữa. Chúng tôi vào
trong rồi đi vòng quanh. Sau đó thì đến Chánh Điện. Khi bước vào mọi người nhìn chúng tôi như là
quái vật. Nhiều người có vẻ rất sợ chúng tôi, có lẽ vì tướng mạo tụi tôi lúc đó. Thật ra tôi cũng
không hiểu và cũng không hình dung được tại sao người ta lại sợ chúng tôi, nhưng cũng không có
ai gọi cảnh sát hay làm gì cả. Sau này chúng tôi mới biết là khi đang đợi ở bên ngoài thì Sư Phụ
đang ngồi trên pháp toà giảng kinh. Bỗng nhiên, Sư Phụ ra hiệu là có người nào đó muốn vào
chùa và bảo Thầy Hằng Lai đi ra mở cổng. Như chúng ta biết chánh điện của Vạn Phật không có
cửa sổ, tuy nhiên Hoà Thượng lại biết có người đang đợi bên ngoài cổng!. Tám người chúng tôi
ngồi ở phía sau cùng của chánh điện, lúc đó chúng tôi không hiểu gì cả và cứ nghĩ là nó thú vị sao
ấy. Thế rồi chúng tôi đã ngồi đó nhưng không phải nghiêm chỉnh như quý vị bây giờ. Thật ra
chúng tôi ngồi rất lộn xộn, phong cách cẩu thả, so với quý vị thì như một trời một vực vậy đó.
Thuở ấy tụi tôi rất là bê bối. Trong khi Hòa Thượng đang giảng kinh trên pháp tòa, chúng tôi chỉ
nhìn từ dưới lên để xem chuyện gì sẽ xảy ra. Sau buổi thuyết pháp, Hoà Thượng từ chỗ ngồi trên
pháp tòa bước xuống và đi về phía sau của chánh điện. Bình thường thì có một cái ghế đặt sẵn ở
đó để Hòa Thượng ngồi nghỉ sau khi thuyết giảng.
Thế rồi Hoà Thượng tuyên bố: “Có ai thích đến viếng thăm chỗ của tôi không?” Tôi thật
không quen biết Hòa Thượng và chỉ nghĩ: “Ồ, có nơi đi thăm viếng à ? Tất nhiên chúng tôi phải đi
xem rồi”. Chúng tôi nối gót đi theo. Hòa Thường cư ngụ ở khu phía sau. Cho dù lúc ấy có ý tưỏng
hiện lên trong tâm là: “Tôi không biết Ngài, Ngài là người xa lạ với tôi, tại sao lại đi theo ông ta?”
nhưng tôi không cách nào khác là phải đi theo Hòa Thượng khi Ngài bảo “Đi”. Lúc đó tôi có dịp
nhìn Hòa Thượng rõ hơn một chút, trong một khoảnh khắc tôi bỡ ngỡ nhận ra: “Hêy, vị thầy này
sao thấy quen quen”.
Khi tới nơi, một nữ cư sĩ tên Helen Woo mà chắc phần lớn quý vị đây không biết đâu, đón
chào chúng tôi và tìm chỗ ngồi cho chúng tôi. Hòa Thượng lúc đó đang nói chuyện với các pháp sư
và những vị cư sĩ khác bên góc kia của căn phòng. Sau năm hay mười phút, bà Helen Woo đến và
hỏi: "Mấy ông muốn quy y không”? “Quy y? Quy y là cái gì”? Bà ấy nói, quy y là mình lạy vị này
làm sư phụ. Trong tâm tôi nghĩ là dĩ nhiên rồi, nhưng tôi không nói ra, chỉ đáp: “Khoan đã, tôi cần
hỏi mấy người kia trước”. Tôi hỏi bảy người kia: “Tụi bây muốn quy y không?”, Họ hỏi: “Quy y là
cái gì?”. Thông thường khi họ hỏi chuyện gì tôi đều có câu trả lời, chưa bao giờ có một trường hợp
mà tôi không biết phải trả lời sao cả. Nhưng lần này tôi thật mù tịt, không biết quy y là gì (thở
dài). Chúng tôi thời đó thật là mê muội, không biết gì cả. Bảy người họ nói: “Nếu đại ca quy y thì
chúng tôi cùng quy y chung với anh”. Trong lòng tôi đã định quy y. “Được lắm, mình sẽ quy y và
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bái Thầy làm sư phụ”. Tôi bảo bà Helen Woo: “Vâng, chúng tôi sẽ thọ quy y”. Đó là cách chúng tôi
trả lời.
Bà Helen Woo đi báo với Hòa Thượng rồi trở về nói: “Hòa Thượng đồng ý”. “Vậy chúng tôi
phải làm gì?”, tôi hỏi. Bà ta bảo: “Tất cả các anh tám người lại đây, quỳ xuống”. Được! Làm thì
làm. Chúng tôi đều quỳ cả. Trước nay chúng tôi chưa hề quỳ trước mặt ai, cho nên cũng không
biết phải làm sao. Cho dù chúng tôi có quỳ làm lễ với thần linh theo phong tục hay truyền thống
thì cũng làm qua loa cho xong, nhưng đây là lần đâu tiên chúng tôi quỳ gối một cách nghiêm túc,
cũng không biết tại sao. Bảy người kia thấy tôi quỳ, tôi nói: “Quỳ xuống! Mọi người đều quỳ
xuống”. “Quỳ hả?”, họ hỏi. Một số cảm thấy bị ép buộc nhưng nhìn thấy tôi quỳ họ cũng làm theo.
Rồi thì chúng tôi quỳ ờ đó và buổi lễ Quy y bắt đầu. Chúng tôi lập theo lời Hòa Thượng: “Con
nguyện quy y Phật. Con nguyện quy y Pháp. Con nguyện quy y Tăng” v.v…
Sau buổi lễ Sư phụ nói chuyện với chúng tôi. Lời đầu tiên là Ngài hỏi: “Ai trong các ông có
đem súng theo? Có ai đem súng theo không?”. Khi sư phụ hỏi, tôi thật sự không biết trả lời sao,
trong lòng tôi đang nghĩ: “Mình có nên nói cho Hòa Thượng biết hay không?”. Lý do vì sáng nay
khi ra đi tôi đã dặn mọi người là không đem súng theo. Tuy nhiên có một tên đàn em cứng đầu đã
không làm theo lời tôi bảo, hắn lén nhét theo một khẩu súng vào người mà tôi không biết. Tôi
thưa: “Dạ, chúng tôi không có súng”. Hòa Thượng hỏi lại: “Không có?”, Ngài hỏi vặn thêm:
“Không có thật sao?” Tôi đáp: “Con thật không có súng!”. Lúc đó tôi cũng thắc mắc tại sao Ngài
hỏi tôi mấy chuyện ấy vì thật sự tôi không đem súng theo.
Sau khi bước ra ngoài tôi mới khám phá là có người trong chúng tôi đem súng theo và đó là
lý do khiến Hòa Thượng đã tra hỏi tôi gắt gao như thế. Tôi hỏi bảy người bọn họ: “Có ai đem
súng theo không?” Dĩ nhiên tên có tội đó không dám đứng gần tôi mà cứ đứng xa xa. Tôi nhìn hắn
và quả thật hắn có mang theo một khẩu súng!. Tôi thầm nghĩ: “Ồ, làm sao mà cái ông tăng già
này biết về chuyện này được, thật là kỳ lạ!”. Đó là ấn tượng đầu tiên của tôi về Sư phụ.
Sau khi hỏi về những cây súng, Hòa Thượng tiếp tục nói: “Sau khi quy y với tôi, các ông
không nên dính líu đến các tội phạm như là giết người, phóng hỏa hay các hành vi bất hợp pháp
khác”. Chúng tôi rất ngạc nhiên khi nghe các lời dạy trên: “Ô! Tại sao sư phụ nói với chúng ta về
những việc này. Lạ thật!”. Tôi cũng vậy, cũng không hiểu tại sao Hòa Thượng nói những lời này.
Ngài biết những chuyện mà tôi không biết – như chuyện có người trong bọn tôi có súng. Tôi thầm
nghĩ: “Hình như Hòa Thượng có thể nhìn thấu chúng tôi!”. Phải lâu lắm về sau tôi mới hiểu được lý
do. Lúc đó bọn tôi đều hứa suông và đó là câu chuyện quy y của chúng tôi. Tôi không hề kể cho ai
nghe là chúng tôi đến từ đâu. Quy y xong chúng tôi trở về nhà. Sư phụ khi đó mới hỏi Quả
Tương (Helen Woo): “Bà sao mà cả gan dám nói chuyện với bọn họ và còn bảo họ quy y nữa?”
Để tôi kể một câu chuyện trước đã. Nếu tôi không nói về chuyện này người ta sẽ không hiểu
tại sao Hòa Thượng lại hỏi chúng tôi về những cây súng. Lúc còn trẻ, tôi quen biết với nhiều bạn
bè trong giới giang hồ, khi đó đang chia thành nhiều băng đảng ở phố Tàu. Họ thật là khác thường
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nhưng tôi không phải là đại ca của họ, cho nên quý vị không có gì phải sợ cả. Tôi chỉ quen biết
bạn bè với họ thôi. Vào lúc đó vụ án “Kim Long huyết án” mới vừa xảy ra cách đó khoảng một
năm. Tôi tình cờ biết những kẻ tòng phạm trong vụ án đó, họ đều còn rất trẻ. Hòa Thượng hỏi tôi:
“Ai đã làm chuyện đó”, tôi thưa: “Dạ con không có dính líu trực tiếp tới vụ này nhưng con biết
những kẻ giết người kia”. Hoà Thượng nói : "Thế hả , con không nên có bất kỳ liên hệ gì với họ
nữa”. “Con không nên làm bạn với họ nữa à? Dạ được!” tôi đáp. Miệng thì hứa với Hòa Thượng
như thế nhưng trong lòng thì không. Cho nên lúc đó tôi đã nói dối trắng trợn.
Sau khi trở về San Francisco, Hòa Thượng căn dặn chúng tôi: “Các anh cần vứt bỏ tất cả
súng ống xuống cầu Kim Môn.” Tôi thưa: “Con không thể hứa được điều này. Nếu liệng bỏ súng đi
thì người ta sẽ giết chúng con mất. Con nên làm gì đây?” Hòa Thượng đáp: “Những gì con lo lắng
sẽ không xảy ra đâu. Hãy vứt súng đi!”. “Được rồi, con sẽ suy nghĩ lại.” Tôi chỉ trả lời cho qua và
không thật hứa hẹn gì với Sư phụ cả. Chúng tôi quy y vào năm 1978. Sau vụ giết người ở nhà
hàng Kim Long (Kim Long huyết án) vào năm 1976 và 1977, khu phố Tàu thật rối loạn như phố
ma. Nhiều băng đảng thanh toán lẫn nhau. Tôi vẫn không quên lời chỉ dạy lần thứ hai cuả Sư phụ:
“Có nhiều sự hỗn loạn ở phố Tàu. Các anh không nên gây sự với những người đó nữa. Các anh
nên rời khỏi chỗ này; đừng vào phố Tàu để gây rối nữa.” Tôi nói: “Sư phụ, con không phải là
người duy nhất gây chuyện đâu. Phố Tàu rất rộng lớn, làm sao một mình con có thể gây náo loạn
như vậy được? Còn có nhiều băng đảng khác nữa. Không liên can gì đến con, nếu con không xuất
hiện, người khác cũng sẽ xuất hiện thôi”. Sư phụ bèn nói: “Tôi muốn các anh rời khỏi chỗ đó. Nếu
anh đi rồi thì phố Tàu sẽ yên tĩnh trở lại, tôi bảo đảm như vậy.” Tôi đáp: “Phải rời khỏi à? Chúng
con không có bao nhiều người cả. Thôi được, chúng con sẽ đi nhưng con phải tham khảo ý kiến
với mấy người bạn trước đã.” Tôi đã không hứa hẹn gì ngay với Hòa Thượng về hai đề nghị trên,
tôi chỉ nói qua loa cho xong chuyện thôi.
Sau đó, tôi bàn thảo với nhóm của tôi: “Ai đồng ý vứt súng? “ “Vứt súng à? Nếu người ta bắn
chúng ta thì sao?”. Tất cả họ đều hỏi tôi như vậy. Tôi quay lại chùa Kim Sơn và lúc đó Hòa
Thượng đi vắng, chỉ có Thầy Hằng Quán và Hằng Thuận. Tôi hỏi: “Nếu chúng tôi quẳng súng đi,
chúng tôi phải làm gì khi người ta bắn chúng tôi? Chúng tôi sẽ không có súng để tự vệ”. Hai ngày
sau, chúng tôi nhận được câu trả lời. Câu trả lời là gì? Một vị thầy đã chuyển lời đến chúng tôi:
“Hòa Thượng nói nếu người ta bắn các anh, thì các anh chỉ cần niệm danh hiệu Quán Thế Âm Bồ
Tát. Họ sẽ không thể đụng đến các anh được.”. "Nếu tôi chạm mặt với họ thì sao?” “Hãy niệm
Quán Thế Âm Bồ Tát thì người ta sẽ không nhìn thấy anh.” Điều này khiến tôi chú ý hẳn lên. “Hay
lắm, mình có thể học chút pháp thuật để tàng hình. Và rồi tôi sẽ không cần súng nữa, thậm chí
chúng tôi sẽ có nhiều oai phong hơn khi xuất hiện ở phố Tàu”. Vị thầy bảo: “Điều này chỉ có hiệu
lực sau khi các anh vứt bỏ hết súng ống.” “Thôi được, thế thì chúng tôi sẽ vứt bỏ hết”. Tôi vẫn còn
đang suy nghĩ liệu có nên ném bỏ súng đi hay không. Sau khi bàn bạc, chúng tôi quyết định ném
súng xuống cầu Kim Môn. Tôi không biết giờ mình có thể tìm lại chúng được hay không nhưng đó
chỉ là chuyện nhỏ thôi.
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Quả thật những gì chúng tôi lo lắng rồi cũng xảy đến. Một người bạn của tôi đã bị bắn khi
đang lái xe nhưng bản thân tôi thì không bị vướng vào vụ nổ súng nào cả. Tuy nhiên, anh ấy
không bị bắn trúng. Tôi tin oai lực của Hòa Thượng đã chế ngự chúng tôi. Từ đó trở đi, khu phố
Tàu đã thật sự trở lại những ngày tháng yên bình. Lý do khi chúng tôi ra đi, ai ai cũng trở về với
cuộc sống xưa cũ. Lúc đó, tôi đã không biết nguy hiểm là gì, nhưng giờ đây nghĩ lại, tôi thấy mình
đã lâm vào tình cảnh thật nguy hiểm. Hòa Thượng đã cứu mạng tất cả chúng tôi. Vào thời gian
đó, thỉnh thoảng tôi cũng đi loanh quanh đến chùa Kim Sơn, hy vọng học thêm về cái pháp thuật
tàng hình đó. Mục đích tụng kinh của tôi lúc ấy là để đạt được khả năng ẩn biến, là điều đã thu
hút tôi đến chùa Kim Sơn mà khi ấy vẫn còn nằm trên đường 15.
Trong khi Hòa Thượng hướng dẫn phái đoàn Phật tử đến Mã Lai và Singapore vào năm 1978,
tất cả chúng tôi trong cùng một đêm đều mơ thấy Hòa Thượng đến xoa đỉnh đầu của mình. Chúng
tôi thường đi ngủ lúc 3 giờ trong khi các vị tăng xuất gia thức dậy lúc 3 giờ 30 sáng. Ngay khi
chúng tôi vừa chợp mắt, chúng tôi nằm mơ thấy Hòa Thượng. Không biết vì sao nhưng trong giấc
mơ tôi có cảm giác mình đã quỳ lạy Hòa Thượng, và Ngài đưa tay ra sờ đỉnh đầu tôi. Ngày hôm
sau, tôi kể cho mấy người kia nghe về giấc mơ của mình. Họ bảo họ cũng đều có cùng giấc mộng
như thế. Họ nói: “Sư Phụ cũng đến bên tôi. Ngài xoa đỉnh đầu tôi.” Chúng tôi đến Chùa Kim Sơn
và kể lại với các vị sư những gì đã xảy ra. Khi đó chúng tôi thật sự không biết ý nghĩa của việc
“xoa đỉnh đầu”. Sau này thì chúng tôi hiểu nó có ý nghiã như thế nào. Hòa Thượng rất từ bi và
biết chúng tôi không thể sống cuộc sống mới như thế này. Vì thế, Ngài đến phù hộ và giúp chúng
tôi chế ngự những thói hư tật xấu để chúng tôi không phát ngông cuồng nữa.
Sau khi quy y, chúng tôi muốn bắt đầu một cuộc sống mới, tuy nhiên nó không dễ dàng vì
chúng tôi không có nhiều khả năng để hoàn toàn xoay chuyển cuộc sống. Chúng tôi thậm chí
phải thay đổi cách sống và những thói quen hàng ngày như tập đi ngủ sớm và dậy sớm đi làm.
Một số thì vào trường đi học lại, còn tôi thì bắt đầu tìm việc làm. Chúng tôi cũng thường hay đến
chùa Kim Sơn và bắt đầu lắng nghe Sư phụ giảng kinh và các băng thuyết pháp.
Một số trong chúng tôi đã tìm được việc và đi làm, một số quay trở lại trường học. Chúng tôi
đã sống như thế trong một thời gian. Trước đó, chúng tôi đã liên lạc với nhiều người và muốn mua
một ít đạn dược và vũ khí; tuy nhiên giá cả không được thoả thuận và cũng không có mối lái tốt.
Bỗng nhiên trong thời gian đầu của cuộc sống mới, khá nhiều kẻ buôn vũ khí liên lạc với chúng tôi
và dành cho chúng tôi giá rất hời - khiến chúng tôi gần như bị mềm lòng. Chắc chắn nếu là trước
đây thì chúng tôi đã mua các loại súng đạn ấy, nhưng rồi tất cả chúng tôi đều quyết định: “Bởi vì
chúng ta đã từ bỏ súng ống, bây giờ mua chúng lại để làm gì?” Rốt cuộc chúng tôi đã không mua
bán vũ khí gì nữa. Một ví dụ khác nữa là có sòng bài đã đề nghị chúng tôi vào làm để chúng tôi
có thể kiếm chút tiền. Vài người khác cũng liên lạc nhưng chúng tôi không nhận lời- vì chúng tôi
đã quyết tâm làm lại cuộc đời mới.
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Có chuyện này cũng đáng được nhắc đến là hai năm sau khi quy y, chúng tôi đã tham gia
vào công tác thiện nguyện. Tôi nghe nói chùa Vạn Phật sẽ xây một cổng lớn và đã tự nghĩ: “Tôi
cũng có thể tham gia vào công việc tình nguyện này”. Tuy nhiên, tôi không biết làm những việc
như thế. Tôi thưa với Sư phụ về điều này. Ngài bảo: “Một khi đến đó rồi, con sẽ biết làm thôi.” Vì
thế, chúng tôi đến chùa Vạn Phật tham gia công việc thiện nguyện.
Giờ để tôi kể cho quý vị nghe: Vào lúc đó tôi còn rất trẻ và thậm chí không biết cưa một
mảnh gỗ nữa. Khi đó, ông Bob Olson (Quả Pháp) chịu trách nhiệm dự án này. Ông ấy bảo tôi đi
đến cái cổng và làm một khung gỗ trước. Tôi đến đó nhìn vào bản sơ đồ trong khi ông ấy giải
thích phải làm thế nào. Nhưng tôi hoàn toàn ngớ ngẩn vì không biết làm sao để cưa mảnh gỗ cả.
Khi tôi bắt đầu, tôi phải cưa nó đến bốn hay năm lần và dù vậy cũng chưa được thành công. Tôi
cũng không biết mình đang làm cái gì đây. Quả Pháp rất kiên nhẫn chỉ dạy tôi, vì thế tôi đã tiếp
tục. Sau một vài ngày, tôi bắt đầu nắm bắt được khái niệm. Tuy đã khá hơn ngày đầu tiên vì tôi
không phải cưa ba hay bốn lần khi cần mảnh gỗ nào đó. Khi người thợ mộc cưa, họ chỉ cần một
nhát và thế là xong. Còn tôi thì phải cưa đến bốn hay năm lần cho đến khi gỗ không còn là gỗ
nưã. Dần dà rồi khung gỗ cho vòng cung giữa cổng cũng được làm xong.
Vào thời gian đó thì thường một tuần một lần, Sư phụ từ San Francisco đến chùa Vạn Phật
và ai nấy cũng muốn gặp Ngài cả. Tôi cứ suy nghĩ suốt ngày: “Khi nào Sư phụ sẽ đến?” Khi chúng
tôi biết Sư phụ đến thì tất cả những khó nhọc đều tan biến và công việc sẽ trở nên rất nhẹ nhàng
và trôi chảy. “Ồ, Sư phụ đến kìa!” Chúng tôi sẽ có thêm sức lực và làm việc chăm chỉ hơn. Và
khung gỗ đầu tiên cũng đã được hoàn thành như thế. Tôi đang chầm chậm lo làm cái khung và
suy nghĩ thêm cách làm. Trước khi tôi nắm bắt được thì khung cửa đã được làm xong rồi. Khi đó,
Thầy Hằng Lai bước lên mái nhà và trêu chọc tôi: “Bây giờ anh là thợ mộc rồi đó”. Tôi nói: “Tôi
trông giống thợ mộc lắm à? Tôi chỉ làm rối tung lên hết thôi”. Tôi cảm thấy xấu hổ vì đã không
biết mình đang làm gì đây nhưng rồi ít nhiều tôi cũng đã làm được gì đó. Ngôi cổng lớn mà quý vị
thấy bây giờ đã được hoàn tất bằng sự học hỏi từ từ như thế. May mắn thay, Quả Pháp đã kiên
nhẫn chỉ dẫn chúng tôi làm. Quý vị nên biết là trước đây chúng tôi chưa bao giờ làm qua và đó là
lần đầu tiên. Chúng tôi cầm lấy cái cưa và cưa đại thôi. Dần dần chúng tôi học hỏi và làm thành
ngôi cổng lớn như thế đó. Sau đó, chúng tôi trở lại San Francisco và làm việc bên ngoài một thời
gian.
Trên thực tế, chúng tôi cũng không đến nỗi xấu xa lắm đâu, chỉ là những kẻ phá phách, ham
vui và thích giỡn chơi với bạn bè thôi. Thời ấy tôi chẳng biết tuân theo luật lệ gì cả. Nghĩ lại, có
khoảng thời gian chúng tôi đã sa ngã. May mắn thay, Hòa Thượng đã cứu vớt chúng tôi. Đó là lý
do mà trong ba mươi năm qua tôi chưa hề rời khỏi Vạn Phật Thánh Thành.
Xin xem thêm:
http://www.drbachinese.org/vbs/publish/460/vbs460p030.pdf
http://www.foundsf.org/index.php?title=The_Golden_Dragon_Restaurant_Massacre
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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)

Nhất Thiết Duy Tâm Tạo
Tháng Tư, 1979
Gần Pt. Reyes, Bờ biển quốc gia
Sư phụ từ giám,
Bồ tát dắt các chúng sanh đi qua đường hiểm sanh tử, đến thành Nhất thiết chủng trí một
cách an toàn. Vì lẽ trên đây nên Bồ Tát phải thường siêng tu.
Kinh Hoa Nghiêm - Phẩm Thập Địa
Con ăn, ngủ và đắp y mỗi ngày. Con không hề dễ duôi những công việc này chút nào. Tại
sao con ăn, ngủ và mặc? Là để có thể tu hành, chứ không phải để ngày mai lại ăn, ngủ và mặc.
Con nỗ lực là để tu hành. Con nên dũng mãnh và khẩn trương, tự giải thoát để có thể dẫn dắt
chúng sanh “vượt qua sự hiểm nghèo của sinh tử”.
Đêm qua, con tự nhủ: “Hiện mi đang đi trên con đường vô thượng, vậy mà mi vẫn chùn bước
và tự dối lừa. Những lời dạy của Sư Phụ chính là những lời vàng ngọc, ngàn kiếp khó gặp, thế
nhưng mi lại không thật trân quý. Hãy vượt qua và phát tâm chân chánh để chấm dứt mọi khổ
đau cho tất cả mọi chúng sanh. Đừng có dễ duôi! Hãy bắt đầu bằng việc lễ lạy và hành thiền”.
Vị Thiện Tri Thức bên trong chỉ dạy: “Đừng khởi vọng tưởng. Thứ gì con cho rằng không thể
buông thì hãy buông hết ra. Tịnh hóa tâm ý, tâm này. Tất cả có ở trong tâm con chứ không phải
bên ngoài. Vắng bặt vọng tưởng và tham độc chính là giác ngộ. Chú tâm đến cực điểm trong khi
đi, đứng, nằm, ngồi. Nhất tâm chăm chú, vượt sang bờ bên kia”. Những lời dạy đơn giản thường
chứa đựng chân lý thâm thúy nhất.
Đêm qua, trong khi thiền định, con đã đấu tranh với cái đau đớn và tâm bực dọc nhu nhược
của mình, nó luôn muốn từ bỏ để làm việc khác. Thật bất ngờ, câu kệ trong Kinh Hoa nghiêm hiện
lên:
Lòng chẳng vọng chấp pháp quá khứ
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Cũng chẳng tham lấy pháp vị lai
Chẳng thấy hiện tại có pháp trụ
Rõ thấu tam thế đều trống lặng
Kinh Hoa Nghiêm - Phẩm Thập Hồi Hướng
Tất cả vọng tưởng của con bén sâu trong ba thời. Nếu con nhất tâm thì không có thời cũng
không có không (vô) thời. Chỉ là không có gì cả. Tất cả đều “hoàn toàn vắng lặng”. Con động viên
mình “Trong việc bái lạy và thiền định, từ giờ trở đi, mi phải thấy như vậy. Chỉ cần “vô niệm”.
Không lo lắng, sợ hãi. Đừng để bị lôi cuốn quá. Hãy buông xả mọi hoài nghi và vọng tưởng.” Thế
còn tham chấp thì sao? Con nghĩ những điều con thích và những điều con sợ, những thứ con
muốn và những thứ con không muốn. Thứ này, thứ kia, tất cả mọi thứ. Những thứ trong quá khứ
con mong có, những thứ con giữ chặt trong hiện tại, và những thứ sẽ đến ở vị lai. Con thầm nghĩ
“ngươi định buông bỏ tất cả những thứ trói tâm mình ra sao đây?” Thế rồi, cũng giống như lần
trước, Kinh Hoa Nghiêm hiện ra từ nơi trống rỗng của tâm con, với một đoạn mới được phiên
dịch.
Nếu Bồ tát có thể không hệ phược với các pháp, thời đối với các pháp cũng không giải thoát.
Bởi vì không có chút pháp nào là hiện sanh, đã sanh, sẽ sanh. Không có pháp nào có thể lấy, có
thể chấp.Tất cả các pháp : tự tướng nó là như vậy.
Kinh Hoa Nghiêm - Phẩm Thập Hồi Hướng
Bùm! Có gì rõ ràng hơn thế? Trong hai đoạn kinh văn này là tất cả những gì con cần để làm
lắng xuống cái tâm rong ruổi đầy lo lắng của mình. Không lý do gì để con có thể tiếp tục những
việc như trước đây: tu hành một chút thì vọng tưởng một chút; tu hành bao nhiêu thì chấp trước
bấy nhiêu. Không hiểu sao, đêm qua, Kinh Hoa Nghiêm đã mở ra một cánh cửa trong tâm con. Trí
tuệ của kinh tiếp cho con động lực cần thiết để con được “chín chắn”. Chỉ còn lại sự thực hành
duy trì liên tục “tâm thanh khiết, tiếp tục, tiếp tục”. Nếu cuối cùng con không làm cho mọi hoài
nghi và những huyên thuyên ngu ngốc của tâm ngừng nghỉ thì ai sẽ làm đây? Bên ngoài không có
nơi nào để dựa dẫm, bên trong không có nơi nào để che giấu. Giờ con đã biết rõ rằng vọng tưởng
của mình không ổn, những thứ con chấp không phải là thật. Hầu như trong hai năm và chỉ đến giờ
con mới thực sự sẵn sàng để bắt đầu nhất tâm bái lạy Vạn Phật Thành.
Tiết trời đang vào xuân. Toàn thể thế gian đang thuyết pháp. Kinh Hoa Nghiêm khắp nơi nơi
và mọi thứ đều thuyết giảng “nhất thiết duy tâm tạo, nhất thiết duy tâm tạo”.
Tri ân và hoan hỷ trong Đạo.
đệ tử Quả Đình (Hằng Triều)
cung kính đảnh lễ
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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: “HỰU NHƯỢC VI Ư THA QUỐC OÁN ĐỊCH, SÁC LAI XÂM NHIỄU, BÁ TÁNH BẤT AN, ĐẠI
THẦN MƯU PHẢN, DỊCH KHÍ LƯU HÀNH, THỦY HẠN BẤT ĐIỀU, NHẬT NGUYỆT THẤT ĐỘ, NHƯ THỊ
CHỦNG CHỦNG TAI NẠN KHỞI THỜI, ĐƯƠNG TẠO THIÊN NHÃN ĐẠI BI TÂM TƯỢNG, DIỆN
HƯỚNG TÂY PHƯƠNG, DĨ CHỦNG CHỦNG HƯƠNG HOA, TRÀNG PHAN BẢO CÁI, HOẶC BÁCH VỊ
ẨM THỰC, CHÍ TÂM CÚNG DƯỜNG...”
Nghĩa: “Lại nếu bị nước thù nghịch khác rất nhiều lần xâm lấn, quấy nhiễu khiến
dân chúng không được yên ổn; đại thần mưu phản; dịch bệnh lan tràn; mưa lụt, hạn hán
bất thường; mặt trời và mặt trăng mất điều độ; khi các loại tai nạn như thế xảy ra thì
nên tạo tượng Thiên Nhãn Đại Bi Tâm day mặt về hướng Tây, rồi đem các thứ hương,
hoa, tràng phan, bảo cái, hoặc trăm món đồ ăn thức uống mà chí tâm cúng dường…”
LƯỢC GIẢNG:
Oai lực của Chú Đại Bi là bất khả tư nghì; sự vi diệu của Chú Đại Bi là bất khả tư nghì; và sự
cảm ứng của Chú Đại Bi cũng là bất khả tư nghì.
[Đức Phật nói tiếp:] “Lại nếu bị nước thù nghịch khác” “Hựu” tức là lại thêm nữa; lại có
một lực lượng khác, lực lượng nào? Không phải của nước mình mà là của nước oán địch khác.
“Oán địch” có nghĩa là có cừu oán, thù nghịch.
“Rất nhiều lần xâm lấn, quấy nhiễu” Tiếng Trung Hoa, chữ “số”「數」vốn được đọc là
“shù” （音樹）, nhưng ở đây thì đọc là “shuò”（音朔）và có nghĩa là rất nhiều. Đây là chữ trong
Luận Ngữ, nằm ở câu “sự quân sác, tư nhục hỹ!” Cho nên, quý vị nào đã từng đọc sách Luận Ngữ,
thì sẽ biết đây là chữ “sác” (âm shuò); nếu chưa hề xem qua sách Luận Ngữ, thì quý vị sẽ cho đây
là chữ “số” (âm shù). Thật ra, đọc là “số” thì cũng được, vì cũng có nghĩa là “nhiều”; thế nhưng,
đọc là “sác” thì hàm ý là “rất nhiều lần”-rất nhiều lần bị nước thù nghịch khác xâm lấn, nhiễu
loạn.
Thế nào gọi là “học thức”? Như trường hợp chữ “sác” này chẳng hạn, nếu là người không có
học thức thì sẽ đọc là “số”; nhưng nếu quý vị có học thức thật sự thì cho dù không được ai chỉ
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bảo, quý vị vẫn biết và đọc là “sác”. Có người sẽ thắc mắc: “Thế chẳng hay Thầy có học thức chân
thật chăng?” Tôi không có học thức chân thật, vẫn còn là thứ học thức “giả thật” mà thôi! “Vậy thì
tại sao Thầy lại biết mà đọc như thế?” Chẳng qua là có nhiều người đọc như thế, cho nên tôi cũng
cứ thế mà đọc theo thôi!
“Dân chúng không được yên ổn.” Dân chúng trong quốc gia đó đều sống trong sự lo sợ,
bất an; vì sao? Vì có bọn thổ phỉ thường tới cướp bóc.
“Đại thần mưu phản.” “Đại thần” là những người làm quan. “Mưu phản” tức là có người
trong số đó âm mưu tạo phản, thành ra cuộc “tạo phản hữu lý”.
“Dịch bệnh lan tràn.” “Dịch” tức là ôn dịch. Giống như hiện nay, có những lúc xuất hiện
bệnh truyền nhiễm, dịch bệnh lan tràn khắp nơi. Ban đầu, bệnh dịch chỉ xuất hiện ở một địa
phương, sau đó thì lan rộng cả thành phố. Thứ dịch bệnh này, quý vị đừng tưởng nó chỉ là một
thứ dịch bệnh đơn thuần mà thôi đâu—đó đều là do bọn dịch quỷ làm ra. Dịch quỷ phóng ra dịch
độc, người nào hít phải khí độc thì liền sanh bệnh, sẽ bị lây truyền bệnh cảm cúm.
“Mưa lụt, hạn hán bất thường.” Thế nào là mưa lụt bất thường? Ví dụ đáng lẽ trời mưa
một tháng thì lại mưa dầm dề suốt cả ba tháng, khiến cho các thứ hoa màu đều bị ngập úng vì
nước ứ đọng quá nhiều. Tôi nghĩ rằng quý vị không thể không hiểu được điều này.
Còn hạn hán là thế nào? Vốn dĩ phải có mưa nhưng trời lại không đổ mưa, cả ngày từ sáng
đến tối không có giọt nước mưa nào cả.
Bây giờ, nhân Trương Quả Huệ và Đàm Quả Thức đều có mặt ở đây, tôi sẽ kể về vận may
của tôi, mong hai vị hãy làm chứng để mọi người tin tưởng lời tôi, đây không phải là tôi nói khoác
lác. Ở Hương Cảng, cứ cách một khoảng thời gian là bị nạn hạn hán; và có một năm nọ, suốt hơn
nửa năm trời mà không có một giọt mưa nào cả, khiến dân chúng toàn Hương Cảng hằng ngày
đều phải hạn chế lượng nước sử dụng trong sinh hoạt, không có đủ nước để uống.
Trước kia, ở Tây Lạc Viên vốn không có nước, nhưng từ khi xây cất thành Chùa Tây Lạc Viên
thì nơi đây lại có nước–nước từ trong khe đá chảy ra! Ban đầu, lúc mới có nước chảy ra, thì tôi gặp
rất nhiều chuyện phiền phức. Phiền phức thế nào ư? Hàng xóm láng giềng đều đổ xô đến để giành
lấy nước! Vừa thấy ở chỗ tôi có nước là lập tức hết người này đến người kia đem thùng đến giành
nhau hứng nước, họ xếp cả hàng dài có hơn hai mươi mấy cái thùng chuẩn bị để đựng nước. Về
sau, không còn cách nào khác, tôi đành phải dùng lưới sắt rào lại; nhờ đó mà không còn ai đến
tranh giành lấy nước nữa. Này Trương Quả Huệ, sự việc lúc đó có phải là như thế không?
Bấy giờ, có một dạo suốt cả sáu tháng không có mưa, nguồn nước trong Tây Lạc Viên của tôi
cũng khô cạn, lượng nước từ trên núi chảy xuống rất ít ỏi và lại nồng nặc mùi lưu huỳnh, không
thể dùng để nấu ăn hay uống được. Lúc đó có Lưu Quả Quyên, mọi người còn nhớ không? Bấy giờ,
tôi đã ra lệnh cho Lưu Quả Quyên rằng: “Nội trong ba ngày con phải cầu xin cho được mưa xuống!
Con phải ngày ngày niệm Phật cầu nguyện, nếu cầu mà không được thì đừng đến gặp mặt Sư Phụ
nữa!” Tôi đã nói với bà ta như vậy đấy. Lưu Quả Quyên nghe tôi ra lệnh như vậy thì hoảng hốt,
bởi vì điều làm bà ta lo sợ nhất là không được gặp Sư Phụ. Vì thế cho nên việc gì bà ta cũng chấp
nhận, miễn sao bất cứ lúc nào cũng có thể được gặp Sư Phụ! Người đệ tử lão thành này do hoang
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mang, lo sợ nên ngày ngày đều cầm xâu chuỗi trong tay chăm chỉ niệm Phật, bận rộn niệm Chú
Đại Bi, khoảng ba hôm liền quên ăn quên ngủ, cứ lo là không cầu được mưa!
Trong thời gian hơn nửa năm ấy, tất cả các Phật Đường, chùa chiền, am miếu, trai đường,
Đông Phổ Đà, Tây Phổ Đà… ở Hương Cảng đều cầu mưa, song cầu xin ròng rã suốt mấy tháng trời
mà trời vẫn chưa đổ mưa. Ở chỗ tôi, sau khi tôi kỳ hạn cho Quả Quyên nếu nội trong ba ngày mà
cầu không được mưa thì đừng đến gặp mặt tôi, thì chỉ khoảng hai ngày rưỡi sau là trời bắt đầu đổ
mưa. Trời vừa đổ mưa thì tất cả các Phật Đường đều rầm rộ đăng báo “quảng cáo”—nơi này thì
nói rằng: “Cơn mưa này là nhờ chúng tôi cầu nguyện mà được đấy!”; nơi khác lại đưa tin: “Cơn
mưa này là do Phật Đường chúng tôi cầu xin đấy!” Ái chà! Tất cả các Phật Đường đều có công lao,
duy chỉ có Chùa Tây Lạc Viên là không báo công cũng chẳng báo đức; và mưa thì cứ thế mà trút
xuống!
Vì sao lại xảy ra chuyện như thế? Vì sao tôi lại hạn định cho Quả Quyên nội trong ba ngày
phải cầu cho được mưa? Thật ra, tôi nói cho quý vị biết, không cần phải đợi tới ba ngày mà ngay
trong ngày hôm đó, nếu tôi bảo mưa thì trời sẽ đổ mưa ngay; tuy nhiên, tôi muốn cho người đệ tử
kỳ cựu này niệm Phật nhiều hơn, tích lũy công đức nhiều hơn, cho nên tôi đã giao công việc này
cho bà, bảo bà vì mọi người mà cầu mưa.
Tôi biết rằng không cần phải đợi tới ba ngày mà chỉ nội trong một ngày, tôi muốn có mưa thì
sẽ có mưa ngay; vì sao? Vì tôi có mười đệ tử là rồng, và cả mười chú rồng này, hễ tôi bảo chú
rồng nào làm mưa thì chú ấy đều mưa xuống cho tôi một ít nước. Cũng giống như sáu đệ tử xuất
gia người Mỹ của tôi hiện nay vậy–tôi bảo họ làm gì thì họ đều răm rắp làm theo; nếu người nào
không vâng lời thì tôi cũng không cần đến người đó nữa, tôi chẳng cưỡng ép ai cả. Cũng như chú
tiểu Sa-di không chịu nghe lời tôi răn dạy, tự chặt đứt một ngón tay của mình nên đã bị đuổi ra
khỏi chùa; bây giờ, sau mấy tháng, chú ấy xin được về chùa lại. Tôi tự nghĩ: “Không đúng! Bất
luận chú ấy có chịu nghe lời hay không, thì cũng phải đợi một thời gian nữa xem sao!” Thế là tôi
cho phép chú ấy trở về chùa. Ban đầu thì cũng có rất nhiều người phản đối, không muốn cho chú
ấy trở về, nhưng tôi bảo là không nên ngăn cấm chú ấy trở về, và thế là chú ấy đã về chùa lại rồi.
Tôi lại chuốc lấy phiền phức rồi! Phiền phức vì chuyện gì? Có một người đến tìm tôi và khi
gặp tôi thì liền chất vấn: “Bộ Thầy nói thành phố San Francisco không động đất thì sẽ không động
đất hay sao? Lời Thầy nói đã chẳng thành hiện thực!”
Không sai! Hôm mồng một tháng ba năm ngoái, có người nói là vào khoảng tháng tư hoặc
tháng năm, sẽ có trận động đất xảy ra ở thành phố San Francisco, thì tôi có nói rằng: “Tôi không
cho phép đất chấn động!”
Tôi đã cả gan dám thốt ra lời “đại ngôn,” khoác lác to lớn như thế! Lời nói này xem ra chỉ lớn
bằng một hạt bụi! “Hễ ngày nào tôi còn ở thành phố San Francisco, thì tôi sẽ không cho phép đất
nơi này chấn động! Đến khi nào tôi rời khỏi nơi này, thì tôi mới không còn quan tâm đến nó nữa
mà thôi!” Nói về địa chấn, thì tôi có thể nói như thế này: Đối với đại địa chấn thì tôi sẽ khiến cho
nó nhỏ bớt một chút; còn nếu là tiểu địa chấn thì tôi sẽ khiến cho nó không xảy ra!
Hồi năm ngoái, có người tin tưởng lời tôi và bảo tôi đừng rời khỏi San Francisco, bởi vì nếu
tôi đi rồi thì sợ rằng thành phố này sẽ bị chìm dưới đáy biển, chẳng có cách nào cứu vãn được!
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Nghe họ nói như thế, tôi bèn trấn an họ rằng: “Quý vị chớ lo sợ, San Francisco sẽ không bị động
đất đâu!” Có nhiều người cho rằng chắc chắn là tôi không đúng, bởi họ dựa trên sự tính toán khoa
học. Tôi nói rằng tôi cũng tính toán vậy, và theo cách tính toán không khoa học của tôi thì sẽ
không có động đất xảy ra. Tôi dám lớn tiếng khẳng định: “Tôi không cho phép đất chấn động! Quý
vị hãy yên tâm đi!” Thế nhưng, một số người giàu có không tin, bèn dọn đi khỏi San Francisco. Có
một số người lại không sợ; vì không sợ, nên chẳng thèm có động tĩnh gì!
Cuối cùng, có động đất xảy ra đấy, nhưng cơn chấn động này có cường độ rất nhỏ; vì sao lại
được như thế? Đó là do tôi đã bảo chư vị hộ pháp phải ủng hộ. Tôi biết rằng thiên long bát bộ, chư
thiện thần hộ pháp, nhất định sẽ ủng hộ, che chở cho chúng ta; vì sao? Vì chư thiên long bát bộ
hộ pháp sẽ không hại người!
Hoặc là trong quốc gia đó xảy ra hiện tượng “mặt trời và mặt trăng mất điều độ.” “Nhật”
là mặt trời, tức là ban ngày; “nguyệt” là mặt trăng, tức là ban đêm; “thất độ” là thất thường, mất
cân bằng—có lúc thì mặt trời chiếu gay gắt, có lúc thì mặt trăng tròn dịu mát. Hiện tượng này
không phải là gia tăng dần dần từng ngày một, hoặc là mỗi ngày mỗi giảm thiểu từ từ; mà là
khoảng cách đột nhiên kéo dài hoặc đột nhiên thu ngắn lại. Đây gọi là “nhật nguyệt thất độ”, là
không cân bằng; và chính là biểu hiện của một loại thiên tai.
“Khi có các loại tai nạn như thế xảy ra thì nên tạo tượng của Thiên Nhãn Đại Bi
Tâm–tức là Bồ Tát Quán Thế Âm–mặt day về hướng Tây.” Bấy giờ, cần phải tạc tượng Bồ Tát
Quán Thế Âm và đặt tượng quay mặt về hướng Tây. Bởi vì Đức Phật A Di Đà thì ở phương Tây và
là thầy của Bồ Tát Quán Thế Âm, cho nên đặt tượng Bồ Tát Quán Thế Âm nhìn về hướng thầy
mình là tỏ lòng cung kính của người đệ tử.
Như sáu người đệ tử của tôi, khi nghe có người khen ngợi sư phụ của họ, rằng: “Thật là bất
khả tư nghì! Thầy của quý vị quả đúng là có thần thông! Ông ta nói ra điều gì cũng linh nghiệm
cả. Chà! Nói có mưa là có mưa xuống ngay!”; thì họ không hoan hỷ cho lắm. Thế nhưng, nếu có
người nhục mạ sư phụ của họ ngay trước mặt họ, như nói rằng: “Ông Sư phụ của quý vị cái gì
cũng không hiểu cả, quý vị theo ông ta thì học được cái gì chứ? Quý vị càng học thì càng ngu si
hơn, càng học lại càng mê muội thêm mà thôi!”; thì có thể họ liền tức tối đáp trả: “Mấy người
dám ăn nói như thế à? Tôi phải đánh chết mấy người!” Và, như thế là họ sắp phạm giới rồi, có
phải vậy không? Thế nhưng, họ không nên làm như thế. Họ cần phải nhịn nhục. Họ phải biết nhẫn
nại!
“Rồi đem các thứ hương hoa, tràng phan, bảo cái, hoặc trăm món đồ ăn thức uống
mà chí tâm cúng dường.” Sau khi thiết đặt tượng Bồ Tát Quán Thế Âm, quý vị hãy thành tâm
dâng cúng các loại hương, các loại hoa, cùng tràng phan bảo cái và cả trăm món ăn thức uống.
Chí tâm cúng dường cho ai? Đó là cúng dường cho Bồ Tát Quán Thế Âm!

(còn tiếp)
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Ngụy Trấn Tây
Vài mẩu chuyện học Phật của Mẹ Tôi
Mẹ tôi, La Nguyệt Như là một cư sĩ, sanh vào tháng 5 năm 1924, mất vào ngày 11 tháng 11
năm 2000. Bắt đầu vào năm 1966, sức khỏe của Mẹ tôi suy yếu dần do mắc nhiều chứng bệnh trong
một thời gian dài. Mùa hè năm 1985, tôi đưa Mẹ đến Mỹ, may mắn gặp được Hòa Thượng Tuyên
Hóa. Khi Mẹ tôi đến bái kiến Hòa Thượng, Ngài chăm chú nhìn Mẹ tôi một hồi lâu, sau đó tụng một
bài kệ. Sau khi quy y với Hòa Thượng, Mẹ tôi đã thử áp dụng các phương thức như tụng Kinh, niệm
Phật, trì Chú, lạy Phật v.v.. để thay thế cho những thói quen không tốt như lo lắng, phiền lụy vì gia
đình trong nhiều năm, thắp sáng lại niềm tin đối với sinh mạng của mình, tham gia các hoạt động
Pháp hội và tương trợ các bạn đồng tu, làm cho cuộc sống của mình ngày càng trở nên phong phú
và có ý nghĩa.
Bắt đầu từ năm 1987, Cha Mẹ tôi mỗi năm đều đến tham gia lạy sám hối Vạn Phật do Vạn Phật
Thành tổ chức. Cha Mẹ tôi luôn vâng làm theo lời Sư Phụ dạy bảo, siêng năng lạy Phật cầu mong có
thể tiêu trừ nghiệp chướng; có lẽ việc lạy Phật giúp ích cho gân cốt rất nhiều nên sức khỏe của Mẹ
tôi dần trở nên tốt hơn. Tháng 5 năm 1989, Cha Mẹ tôi đều phải trở về Đài Loan vì có công việc, nên
không thể tham gia lạy Vạn Phật Sám. Thế là tại chỗ trọ, Mẹ tôi đã phụng thờ Tây Phương Tam
Thánh, mỗi ngày lạy Phật, niệm Phật đúng giờ giấc quy định. Khi quỳ lạy năm vóc sát đất, Mẹ tôi đã
từng nhiều lần nhìn thấy hai bàn chân của Đức Phật A Di Đà hiển hiện cách hai bàn tay duỗi ra của
Mẹ không xa. Khi Mẹ tôi kể cho Cha tôi nghe hiện tượng này, Cha tôi cũng hết sức kinh ngạc, Cha
tôi khích lệ Mẹ tôi nên siêng năng tu trì pháp môn niệm Phật hơn nữa, Mẹ tôi do đây mà có được
lòng tin và niềm phấn khởi niệm Phật, thế là mỗi ngày đều tụng thuộc lòng Kinh Di Đà và y thời
niệm Phật.
Những năm cuối đời, Mẹ tôi ngủ không được ngon giấc, thường khổ sở vì chứng mất ngủ. Mẹ tôi
đã từng thưa hỏi Hòa Thượng [Tuyên Hóa]:
-

Nếu ban đêm không ngủ được, vọng tưởng sanh khởi nhiều thì con phải làm thế nào?

Hòa Thượng bảo:
-

Ngủ không được à! Thế thì tốt quá, có thể niệm Phật được nhiều rồi!

Thế là mỗi khi đêm nào khó ngủ, Mẹ tôi đều trở dậy ngồi xếp bằng ngay thẳng lắng nghe tiếng
niệm Phật từ máy ghi âm hoặc tự niệm thầm danh hiệu Phật. Từ cuối năm 1996, tôi ngủ chung
phòng với Mẹ tôi. Mới đầu, có lúc nửa đêm bị tiếng niệm Phật làm cho tôi giật mình thức giấc, không
chịu được, tôi xin Mẹ tôi niệm nhỏ tiếng lại một chút. Mẹ tôi đã hạ thấp giọng niệm Phật hoặc vặn
nhỏ lại âm lượng của chiếc máy ghi âm. Có lúc Mẹ tôi hỏi ngược lại tôi rằng:
-

Để con có cơ hội nghe danh hiệu Phật không tốt sao?

Biết rõ là không có cách nào thay đổi được thói quen niệm Phật của Mẹ tôi, tôi đành phải đi vào
giấc ngủ trong tiếng niệm Phật của người. Được huân tập làm quen với tiếng niệm Phật của Mẹ tôi
như thế, tôi dần có thói quen niệm danh hiệu Phật hay danh hiệu Quán Âm Bồ Tát trước khi đi ngủ
một cách hết sức tự nhiên.
Có lúc tự trách cho sự tu trì và định lực của mình không đủ, lại sanh nhiều vọng niệm, Mẹ tôi lớn
tiếng khấn nguyện rằng:
- Chỉ quý nguyện lực mạnh, không sợ vọng tưởng nhiều. Bất luận như thế nào, trong kiếp
này tôi nhất định phải thành tựu, không để cho đời này luống trôi qua vô ích.
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Vì Mẹ tôi có nguyện lực mạnh mẽ như thế, cho nên nửa năm trước lúc vãng sanh, lưng đau thấu
xương tủy nhưng Mẹ tôi vẫn kiên nhẫn niệm Phật đúng giờ giấc và tụng những thời khóa cần tụng
không hề gián đoạn.
Năm 1997, mỗi tháng Cha Mẹ tôi đều tham dự buổi chia sẻ những tâm đắc về pháp môn niệm
Phật với các bạn đồng tu, đồng thời giảng giải về pháp môn niệm Phật và Kinh Quán Vô Lượng Thọ
tại chùa Kim Luân. Mẹ tôi nói tâm mình tạp loạn, không có cách nào định lại để quán tưởng, thế là
Cha hướng dẫn Mẹ phương pháp quán tượng niệm Phật và quán tưởng hoa sen. Mẹ tôi lập tức nhờ
tôi tìm giúp một bức tranh hoa sen và dán ngay trên tường để mỗi ngày sớm tối quán tưởng. Mỗi
đêm trước khi ngủ, Mẹ tôi đặt bức tượng Phật A Di Đà mà mình đã chọn ngay trước bàn, cung kính
chấp tay niệm Phật và quán tượng ít nhất là một tiếng đồng hồ, có lúc hai tiếng. Sau khi thực hiện
xong thời khóa quán tượng niệm Phật, Mẹ tôi mới đi ngủ.
Bắt đầu năm 1999, Mẹ tôi lại mắc chứng bệnh đau vai và nhức lưng nên không thể thường
xuyên tham gia pháp hội. Cha thường an ủi Mẹ tôi: Đạo tràng ở ngay trong lòng mình, trong tâm
niệm Phật mỗi câu đều rõ ràng phân minh, đó mới là điều quan trọng nhất.
Tháng 10 năm 2000, do trên cột sống ngực của Mẹ tôi nổi lên khối u, phải nhập viện làm phẫu
thuật cắt bỏ, Mẹ tôi vẫn không quên tay lần chuỗi hạt niệm Phật. Sau phẫu thuật, khi biết được đó
là khối u ác tính, Mẹ tôi liền bộc bạch với Cha tôi rằng: Mẹ muốn ra đi, không muốn nhận bất kỳ sự
trị liệu nào cả, đồng thời nhờ Cha giúp đỡ mình. Trong khi đau đớn cùng cực, Mẹ tôi liền viết lại vài
câu tâm huyết khấn cầu Bồ Tát Quan Âm:
- Nguyện cho những đau khổ con phải trải qua từ trước đến giờ thảy đều tiêu diệt, con nay phát
nguyện vãng sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc, sau đó thừa nguyện trở lại, cứu độ chúng
sanh.
Sau khi Mẹ tôi phát ra lời nguyện lớn này thì những đau khổ trên thân sau một ngày đau đớn dữ
dội bỗng nhiên không còn nữa. Từ giờ phút ấy, Mẹ tôi không còn phiền não bởi sự đau đớn nữa. Có
lần khi tôi đến thăm Mẹ tôi, Mẹ mỉm cười nói cho tôi biết:
-

Hôm nay Mẹ niệm Phật thật khoan khoái.

Nhìn vẻ mặt mãn nguyện của Mẹ, tôi lúc ấy thật không thể nào hiểu nổi, bởi vì tôi luôn lo lắng
cho bệnh tình của Mẹ tôi.
Trong thời gian nằm bệnh viện, Mẹ tôi bảo em gái tôi nói lại với Cha tôi rằng:
-

Cha tu phần Cha, Mẹ tu phần Mẹ, Mẹ và Cha chỉ là bạn đồng tu, không còn bất kỳ sự liên hệ nào
cả.

Ngoài ra, Mẹ tôi còn yêu cầu các con khi đến thăm Mẹ, đừng nên gọi Mẹ là Mẹ, chỉ nên nói câu
“A Di Đà Phật” là đủ rồi! Mẹ tôi bệnh đau đớn là thế, nhưng chỉ cần tỉnh táo lại là luôn một lòng niệm
Phật. Nằm điều trị ở bệnh viện được 10 ngày, Mẹ tôi liền đòi xuất viện về nhà tịnh dưỡng để tiện
việc niệm Phật. Thế là chạng vạng tối ngày 3 tháng 11, Mẹ tôi được đưa về nhà.
Hơn 8 giờ sáng ngày 6 [tháng 11], tôi chăm lo việc thuốc thang cho Mẹ tôi, tiện dịp hỏi người:
-

Con nghe nói tối hôm qua Mẹ nhìn thấy hoa sen và Đức Phật A Di Đà?

Mẹ tôi đáp rằng:
-

Đúng rồi, Mẹ đã nhìn thấy.

Tôi lại hỏi Mẹ:
-

Đức Phật A Di Đà hình dáng như thế nào hở Mẹ?

Mẹ tôi dùng tay hướng lên tượng Phật đang treo trên tường và nói:
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trang 23
Chính là vị Phật ấy.

Tôi lại hỏi:
-

Đức Phật A Di Đà màu gì Mẹ biết không?

Mẹ tôi chỉ ra ngoài cửa sổ bảo:
-

Màu ánh sáng mặt trời.

Ngay lúc ấy, tôi nhìn thấy một luồng ánh sáng màu vàng kim nhu hòa từ cửa sổ hướng Tây
chiếu thẳng vào trong phòng. Kỳ thật, cửa sổ phòng là ở hướng Tây; và theo lẽ thường, ánh sáng
mặt trời buổi sáng không thể nào chiếu đến từ hướng Tây.
Tối ngày 5 tháng 11, sau khi Mẹ tôi nhìn thấy hoa sen và Đức Phật A Di Đà thì ăn uống ít dần.
Mỗi khi tôi vào phòng thăm người, Mẹ tôi đều nói Mẹ tôi phải thực hiện thời khóa công phu, phải
niệm danh hiệu Phật A Di Đà. Khi tôi hỏi Mẹ có muốn nâng đầu giường cao lên một chút để Mẹ dễ
nhìn thấy tượng Phật ở trên tường hay không, thì Mẹ tôi đều lắc đầu và nói: “Không cần, Mẹ nằm
vẫn có thể nhìn thấy Đức Phật A Di Đà.” Lúc này, thần trí của Mẹ tôi rất tỉnh táo, trong thân không
hề có cảm giác đau bệnh. Mỗi khi nhân viên y tế đến nhà thăm, câu đầu tiên vị ấy luôn hỏi Mẹ tôi là:
-

Bà có đau ở đâu không?

Mẹ tôi luôn lắc đầu bảo:
-

Không đau!

(Bệnh viện đã chuẩn bị sẵn bốn mươi mấy ống kim tiêm Morphine để dùng cho Mẹ tôi, nhưng
vẫn chưa dùng tới). Vết mổ (phía bên lưng phải) của Mẹ tôi lại lành rất nhanh, ngay cả các nhân
viên y tế cũng đều hết lời khen ngợi.
Mỗi ngày lúc tỉnh lại, Mẹ tôi đều hỏi những người chung quanh:
-

Hôm nay thứ mấy rồi? Đã đến thứ bảy chưa?

Trưa thứ sáu, ngày 11 tháng 11, nhân viên y tế đều bảo rằng huyết áp và nhịp tim của Mẹ tôi
rất bình thường, không có gì đáng ngại, lại còn đề nghị với chúng tôi rằng hôm nay khí trời tốt, có
thể đỡ Mẹ tôi ra ngoài sân phơi nắng, đồng thời mong muốn chúng tôi thư thả tinh thần, tranh thủ
nghỉ ngơi. Ai ngờ vào lúc 1 giờ 50 phút trưa, y tá nhìn thấy sắc mặt của Mẹ tôi đỏ hồng, ho lên hai
tiếng rồi êm ái ra đi!
Mẹ tôi đoán biết trước được thời khắc vãng sanh Tây Phương Tịnh Độ, giống như trong một bài
kệ tụng mà Hòa Thượng Tuyên Hóa đã làm:
Vầng dương xế bóng Tây Phương đến,
Đường về thẳng tắp tựa dây cung.
Khi đi không cần mang giày vớ,
Mỗi bước chân người nở hoa sen.
Nay tôi viết lên những lời này nhằm tưởng nhớ công ơn dưỡng dục và giáo huấn của Mẹ hiền. Mẹ
tôi thị hiện vãng sanh Tịnh Độ, lâm chung không chướng ngại, đã làm cho con thể hội sâu sắc được
rằng: “Chỉ có dùng tâm chân thật niệm Phật, đồng thời có đầy đủ đức tin, niệm danh hiệu Phật rõ
ràng phân minh, không lười mỏi, giống như con dấu ấn khắc sâu trong tâm khảm, mới có thể tôi
luyện thành công phu niệm Phật chân chánh, mới có thể đạt thành nguyện lớn vãng sanh Tây
Phương Tịnh Độ.’’

(Chinese & English: http://cttbusa.org/lotus_luo/lotus_luo.asp)

Trang 24

Bồ Đề Hải

Đệ Lục Tổ: Tôn Giả DI-GIÀ-CA
Phiên âm Hán việt:
Tôn giả, Trung Ấn Độ nhân. Sơ học tiên pháp, nhân Ngũ Tổ
chí bỉ quốc, Tôn giả chiêm lễ, viết: “Tích dữ Sư đồng sinh Phạm
thiên, ngã ngộ tiên nhân thọ ngã tiên pháp, sư phùng Phật tử tu
tập thiền-na. Tự thử, báo phân thù đồ, dĩ kinh lục kiếp.” Tổ viết:
“Chi ly lũy kiếp, thành tai bất hư! Kim khả xả tà quy chánh, dĩ
nhập Phật thừa?” Tôn giả viết: “Kim hạnh tương ngộ, phi túc
duyên da? Nguyện Sư từ bi, linh ngã giải thoát.” Tổ tức dữ thế độ
thọ cụ, phó dĩ Đại Pháp. Tôn giả đắc pháp dĩ, du hóa chí Bắc Thiên
Trúc quốc, phó pháp dữ Bà-tu-mật. Tức nhập Sư tử phấn tấn tam-muội, dũng thân cao
thất đa-la thọ, khước phục bổn tọa, hóa hỏa tự phần.
Dịch:
Tổ thứ sáu: Tôn Giả DI-GIÀ-CA
Tôn giả Di-già-ca (Micchaka, Mikkaka) người Trung Ấn, trước đây có học pháp tiên. Nhân
lúc Ngũ tổ (Đề-đa-ca) đến nước này, Tôn giả chiêm ngưỡng, đỉnh lễ Ngũ Tổ rồi thưa:
- Thưa Thầy! Xưa con và Thầy cùng sanh lên cõi trời Đại Phạm, con gặp tiên nhân trao cho
pháp tiên, còn Thầy gặp đệ tử của Đức Phật nên tu tập thiền định. Từ đó, theo nghiệp báo, chúng
ta mỗi người một đường, đã trải qua sáu kiếp.
Tổ bảo:
- Chia cách nhiều kiếp, lời ông chẳng dối hư. Nay ông nên bỏ tà về chánh và trụ vào
Phật thừa.
Tôn giả thưa:
- Thưa Thầy! Hôm nay, may mắn được gặp nhau, há chẳng phải duyên xưa ư? Xin Thầy
từ bi giúp con được giải thoát.
Tổ liền cho Tôn giả xuống tóc xuất gia, truyền giới Cụ Túc và giao phó Đại pháp. Đắc
pháp rồi, Tôn giả du hóa đến Bắc Ấn Độ, phó pháp cho Bà-tu-mật (Vasumitra), rồi nhập tammuội Sư tử phấn tấn, phóng mình lên hư không cao bằng bảy cây đa-la (tala)1 rồi trở lại chỗ
ngồi, hóa lửa tự thiêu.

1 Cây ta la hay sa la [多羅樹] (Skt; Jpn tara-ju )
Ngày nay được biết đến qua tên palmyra palm. Cây Đa La (hay còn gọi là Sa La) thuộc họ dừa và cao hơn hai mươi mét. Lá cây Đa La
được sử dụng để ghi lại và bảo tồn các kinh điển Phật giáo ở các quốc gia có nhiều cây này như Ấn Độ, Miến Điện, Tích Lan ... Các Kinh
điển Phật giáo được khám phá gần đây được bảo tồn và truyền lại theo hình thức này được gọi là “kinh điển trên lá cọ” (Palm Leaf Sutras).
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Bài tán:

Dịch:

Nhất ngộ túc nhân

Thoắt ngộ nhân xưa

Thoát tận trí giải

Ngọn nguồn tỏ rõ

Quy chánh xả tà

Bỏ tà quy chánh

Lưỡng thái nhất trại

So sánh hai bên

Sư tử phấn tấn

Sư tử phấn tấn

Thị hà tam-muội?

Là tam-muội gì?

Thiên cổ du du

Nghìn xưa dằng dặc
1

Thanh phong biến giới

Gió mát muôn nơi

Kệ rằng:
Học Tiên học Phật tuy thù đồ
Thời tiết nhân duyên đãi thành thục
Ngẫu nhiên tương phùng nguyên túc định
Lịch kiếp phân tán vị tận sơ
Nhất đán khế hợp toàn đạo quả
Vạn cổ thường dung thị Chân Như
Ngô bối vi hà vô cảm ứng?
Phàm tâm nan đoạn trầm ái hồ!2
(Tuyên Công Thượng Nhân tác)
Dịch:
Dù cho Tiên, Phật có khác đường
Đúng lúc đúng thời cũng đượm hương
Ngẫu nhiên tương hội duyên đời trước
Bao phen chia cách vẫn còn vương
Một sớm hội thông tròn đạo quả
Muôn đời hằng sáng ấy chơn thường
Hậu bối bởi đâu không cảm ứng?
Phàm phu khó đoạn được tình trường
(Tuyên Công Thượng Nhân)

Các Kinh điển và các kinh sách Phật giáo thường đề cập đến cây Đa La như một phương thức đo lường chiều cao, với những câu như
"cao bằng bảy cây đa-la" như đoạn văn trên đề cập.

1 一悟宿因

脫盡知解 歸正捨邪 兩彩一賽
師子奮迅 是何三昧 千古悠悠 清風遍界
2 學仙學佛雖殊途 時節因緣待成熟
偶然相逢原宿定 歷劫分散未盡疏
一旦契合全道果 萬古常融是真如
吾輩為何無感應 凡心難斷沉愛湖

Trang 26

Bồ Đề Hải

Tôn giả, Trung Ấn Độ nhân, sơ học tiên pháp: Tổ thứ sáu-Tôn giả Di-già-ca là người
Trung Ấn Độ, ban đầu Ngài học “xuất huyền nhập tẫn”1, tu theo pháp môn thần tiên, là người
đứng đầu trong tám nghìn vị tiên lúc bấy giờ.
Nhân Ngũ Tổ chí bỉ quốc, Tôn giả chiêm lễ, viết: “Tích dữ Sư đồng sinh Phạm
thiên, ngã ngộ tiên nhân thọ ngã tiên pháp, sư phùng Phật tử tu tập thiền-na. Tự thử,
báo phân thù đồ, dĩ kinh lục kiếp.”: Nhân Ngũ Tổ đến nước Ngài, Ngài đến đỉnh lễ Ngũ Tổ và
thưa: “Xưa con và sư phụ cùng vãng sinh lên trời Đại Phạm, sau đó con gặp tiên nhân A-tư-đà,
tiên nhân truyền pháp môn tu tiên cho con, còn sư phụ gặp đệ tử của Đức Phật, nên tu tập thiền
định. Do đó, hai thầy trò chúng ta hết sinh rồi chết, chết rồi lại sinh; vì đi khác đường nên thọ
quả báo khác nhau, trải qua sáu kiếp. Thù đồ “殊途” chính là đường đi khác nhau.
Tổ viết: “Chi ly lũy kiếp, thành tai bất hư! Kim khả xả tà quy chính, dĩ nhập Phật
thừa?”: Ngũ Tổ nói: “Lời ông nói rất đúng! Chúng ta cách biệt nhiều kiếp như thế rồi, nay ông có
thể bỏ tà đạo trở về chính đạo, nhập vào Đại thừa”. Chi ly lũy kiếp “支離累劫” chính là xa cách
nhiều kiếp như thế rồi.
Tôn giả viết: “Kim hạnh tương ngộ, phi túc duyên da? Nguyện Sư từ bi, linh ngã
giải thoát.”: Tôn giả Di-già-ca thưa: “Thưa Thầy! Nay chúng ta may mắn được gặp nhau, đây há
chẳng phải là duyên xưa ư? Trước đây tiên nhân A-tư-đà đã thụ ký cho con: ‘Sau sáu kiếp, ông sẽ
gặp bạn đồng học khi xưa và sẽ độ ông được quả vô lậu. Xin sư phụ từ bi, giúp con được giải
thoát’.”
Tổ tức dữ thế độ thọ cụ, phó dĩ Đại Pháp: Ngũ Tổ Đề-đa-ca liền cho Tôn giả xuống tóc
xuất gia, truyền thọ giới Cụ túc và truyền pháp môn tâm ấn của Đức Phật. (Chú 1).
Tôn giả đắc pháp dĩ, du hóa chí Bắc Thiên Trúc quốc, phó pháp dữ Bà-tu-mật: Sau
khi đắc pháp, Lục Tổ liền đi khắp nơi giáo hóa chúng sinh. Lúc đến Bắc Thiên Trúc, Tôn giả phó
pháp cho Bà-tu-mật.
Tức nhập Sư tử phấn tấn tam-muội, dũng thân cao thất đa-la thọ, khước phục bổn
tọa, hóa hỏa tự phần: Sau đó, Ngài nhập tam-muội Sư tử phấn tấn, phóng mình lên hư không,
cao cách đất bằng bảy cây đa-la; rồi trở lại chỗ ngồi của mình, dùng chân hỏa của tam-muội, tức
lửa của định này để thiêu thân.
Bài tán:
Nhất ngộ túc nhân, Thoát tận trí giải: Khi vừa gặp nhân duyên xưa thì Tôn giả Di-giàca thông suốt và hiểu rõ tất cả.
Quy chánh xả tà, Lưỡng thái nhất trại: Ngài trở về chánh giáo, xả bỏ tà giáo; lưỡng
thái nhất trại “兩彩一賽” chính là so sánh giữa Phật giáo và Đạo giáo.
Sư tử phấn tấn2, Thị hà tam-muội?: Sư tử phấn tấn này là tam-muội gì?

1“出玄入牝”Tức là pháp xuất hồn. (Xem Kinh Lăng Nghiêm quyển 5).

2 Sư tử phấn tấn tam-muội 師子奮迅三昧 `(Sanskirt: Simha-vijrmbhita-samadhi) cũng gọi là Sư tử uy tam-muội, Sư tử
tần thân tam-muội. Gọi tắt Phấn tấn tam-muội. Đây là loại thiền định có uy lực lớn, giống như sức mạnh mẽ, nhanh nhẹn
của sư tử, cho nên gọi là Sư tử phấn tấn tam-muội. Theo Hoa Nghiêm Kinh Pháp Giới Thứ Đệ quyển Trung thì Tam-muội
này có thể chia làm 2 loại:
1. Dứt trừ các lậu hoặc vô tri nhỏ nhiệm.
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trang 27
Thiên cổ du du, Thanh phong biến giới: Nghìn xưa, thời gian dài như thế, phong cách

thanh cao của vị Tổ này vẫn còn khắp pháp giới.
Kệ rằng:
Học Tiên học Phật tuy thù đồ: Học tiên, học Phật, hai con đường này tuy khác nhau
nhưng cũng là một.
Thời tiết nhân duyên đãi thành thục: Khi thời khắc đã tới, nhân duyên đã chín, thì dù
có chạy đi đâu chăng nữa, vẫn phải quay đầu trở lại
Ngẫu nhiên tương phùng nguyên túc định: Ngũ Tổ và Lục Tổ gặp gỡ nhau, đó là do túc
duyên, nhân duyên từ kiếp xưa, đã sẵn bầy.
Lịch kiếp phân tán vị tận sơ: Tuy chia cách rất nhiều đại kiếp nhưng họ vẫn còn nhớ
nhau, vẫn biết được mình.
Nhất đán khế hợp toàn đạo quả: Một khi hai người khế hợp thì đạo quả đều sẽ thành
tựu.
Vạn cổ thường dung thị Chân Như: Muôn đời luôn còn mãi chính là tự tánh Chân Như
này.
Ngô bối vi hà vô cảm ứng?: Chúng ta cớ sao không thành đạo?
Phàm tâm nan đoạn trầm ái hồ!: Vì tâm phàm phu khó đoạn trừ, nên tất cả chúng ta
đều lưu chuyển trong biển tình ái và bơi lội ở trong đó.
Tuyên Công Thượng Nhân giảng vào ngày 13, tháng 11, năm 1977
-------------------------------------------Chú 1: Bài kệ truyền pháp của Ngũ Tổ phó chúc cho Lục Tổ thấy trong Cảnh Đức Truyền
Đăng Lục và Chỉ Nguyệt Lục:
Thông đạt bổn tâm pháp
Vô pháp vô phi pháp
Ngộ liễu đồng vị ngộ
Vô tâm diệc vô pháp1
Dịch:
Thông đạt pháp bổn tâm
Không pháp không phi pháp
Ngộ rồi như chưa ngộ
Không tâm cũng không pháp.

2. Xuất nhập Tam-muội cực kỳ nhanh chóng.
[Có thể tham khảo thêm trong phẩm Thập Định của Kinh Hoa Nghiêm].
(Phật Quang Đại Tự Điển – HT. Thích Quảng Độ dịch)

1 通達本心法
悟了同未悟

無法無非法
無心亦無法
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# 58. Không Tá Túc Tại Tiểu Nam Hải
Ngày đó Vân Công 45 tuổi. Từ chùa Hồng Phúc, Vân Công vào trong thành, đến chùa Tiểu Nam Hải xin
tá túc, nhưng bị từ chối nên Ngài đành phải nghỉ qua đêm bên một vệ đường ở ngoại thành. Đêm ấy, Ngài
bị một cơn đau bụng kịch liệt. Ngày mồng 4, Ngài vẫn lên đường bái hương và đến chiều tối thì phát lạnh.
Qua ngày mồng 5 bắt đầu bị chứng kiết lỵ, nhưng Ngài vẫn cố gắng lễ lạy, không hề có chút nào lười
biếng.
Kệ tán của Hòa Thượng Tuyên Hóa:
Thuận nghịch cảnh giới giai tinh tấn
Khổ lạc bệnh tật nhưng bái hương
Nhất niệm chân thành thánh mặc hựu
Vạn duyên phóng hạ tự hà đương.
Nghĩa là:
Cảnh dù thuận nghịch luôn tinh tấn
Khổ vui, bệnh tật vẫn bái hương
Một niệm chân thành thánh ngầm giúp
Vạn duyên buông hết tự chủ trương.
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