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Cultivating the Bodhisattva Wayed

Phú quý: giấc mộng xuân ngắn ngủi,

修菩薩道 Ou

Công danh: áng mây nổi mong manh.
Trước mắt cốt nhục đà không thật,
Yêu thương chốc cũng hóa hận thù.

Hòa Thượng Tuyên Hóa

Thôi đừng lấy "gông" vàng đeo cổ,
Cũng chớ đem "xích" ngọc trói mình,
Hãy lóng tâm, dứt dục, thoát trần,
Vui thú cùng "bổn địa phong quang".

菩薩，梵語菩提薩捶，漢譯覺有情。謂修諸利益眾生行門，自覺覺他，自
度度他，屈己待人，慈心接物，正大光明。凡一舉一動皆為救濟眾生，所
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Ñoïc trong soá naøy

以名覺有情也。發菩提心，行菩薩道，貴在堅固永恆，不變誓願。披精進
鎧，持般若劍，斬殺六根之狂賊，捉拿六識之陰鬼，掃除六塵之染魔，勤
耕六度之法田，灌溉六道之芳園，栽培萬行之華實，涵養不壞之金軀，成
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就難思之佳果。萬德圓足，靈光獨耀。八相成道，百界作佛。至此大丈夫
之能事畢矣
Hán Việt:
Bồ Tát, Phạn ngữ Bồ-đề-tát-đỏa, Hán dịch Giác hữu tình. Vị tu
chư lợi ích chúng sanh hạnh môn, tự giác giác tha, tự độ độ tha,
khuất kỷ đãi nhân, từ tâm tiếp vật, chánh đại quang minh. Phàm
nhất cử nhất động giai vi cứu tế chúng sanh, sở dĩ danh Giác
hữu tình dã. Phát Bồ-đề tâm, hành Bồ-tát Đạo, quý tại kiên cố
vĩnh hằng, bất biến thệ nguyện. Phi tinh tấn khải, trì Bát-nhã
kiếm, trảm sát Lục căn chi cuồng tặc, tróc nã Lục thức chi ấm
quỷ, tảo trừ Lục trần chi nhiễm ma, cần canh Lục độ chi Pháp
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điền, quán khái Lục đạo chi phương viên, tài bồi vạn hạnh chi
hoa thật, hàm dưỡng bất hoại chi kim khu, thành tựu nan tư chi
giai quả. Vạn đức viên túc, linh quang độc diệu. Bát tướng thành
đạo, bách giới tác Phật. Chí thử đại trượng phu chi năng sự tất
hỹ.
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Bồ Tát, tiếng Phạn là Bồ-đề-tát-đỏa,
tiếng Hán dịch là Giác Hữu Tình. Nghĩa là
tu các hạnh nguyện làm lợi ích chúng
sanh, giác mình giác người, độ mình độ
người, nhận thiệt thòi về phần mình,
dành lợi lạc cho người, từ bi với muôn
vật, sống chánh đại quang minh. Nhất cử
nhất động của Bồ Tát đều là vì cứu tế
chúng sanh, do đó nên được gọi là ―giác
hữu tình‖. Người phát tâm Bồ-đề,
tu
hạnh Bồ Tát quý ở chỗ tâm kiên định bền
vững, phát nguyện không thay đổi. Mặc
áo giáp tinh tấn, giữ chặt kiếm trí tuệ,
trảm sát cuồng tặc của sáu căn, lùng bắt
quỷ ấm của sáu thức, quét trừ ma nhiễm
sáu trần, chuyên cần cày cấy ruộng pháp
Lục Độ, tưới tẩm vườn hoa lục đạo, chăm
bón hoa quả vạn hạnh, tu dưỡng thân
Kim-cang bất hoại, thành tựu diệu quả
bất khả tư nghì. Vạn đức tròn đầy, linh
quang rực rỡ, tám tướng thành đạo, làm
Phật trăm cõi. Đến đây thì việc của bậc
đại trượng phu xem như đã làm xong.
Lược giảng:
Hôm nay tôi sẽ giảng về pháp tu
Bồ Tát Đạo. Bồ Tát Đạo này nhất định
phải tu, nếu quý vị không tu sẽ không thể
thành tựu được Bồ Tát hạnh. Nhưng phải
tu như thế nào đây? Chính là đi giúp đỡ
những chúng sanh khác thành tựu đạo
nghiệp; những chúng sanh khác thành
tựu được đạo nghiệp thì đạo nghiệp của
quý vị cũng sẽ thành tựu. Đây gọi là Bồ
Tát đạo.
“Bồ Tát”, tên gọi này là tiếng
Phạn, do vì người Trung Hoa muốn giản
lược nên tiếng Phạn vốn là Bodhisattva
(Bồ-đề-tát-đỏa), gọi tắt thành Bồ Tát, bỏ
đi chữ ―đề‖ và chữ ―đỏa‖. Tiếng Trung
Hoa gọi là Giác Hữu Tình, nghĩa là giác
ngộ nhất thiết hữu tình, khiến cho tất cả
hữu tình đều được giác ngộ. Nghĩa là sao?
“Tu chƣ lợi ích chúng sanh hạnh
môn”, nghĩa là tất cả những điều có thể
mang lại lợi ích cho chúng sanh, Bồ Tát
đều phải làm, đều phải tu rèn. “Tự giác
giác tha”, tự mình giác ngộ rồi, còn phải
giác ngộ cho người khác. “Tự độ độ
tha‖, tự mình đã được độ thoát rồi, đã
đến bờ kia rồi, còn phải tiếp dẫn người

Bồ Đề Hải

Pusa is the
Chinese
transliteration of
the
Sanskrit
word,
Bodhisattva,
which translates
as
"one
who
enlightens
sentient beings."
This refers to
one
who
cultivates all the
practices
of
benefiting living
beings, thereby
enlightening oneself and enlightening others,
rescuing oneself and rescuing others. One
subjugates the self for the sake of others, and
with kindness embraces all creatures. One is
proper, public-minded, illustrious
and bright.
Since such a one's
every
move
is
dedicated to rescuing living beings, he is called
"One who enlightens sentient beings." In
bringing forth the Bodhi resolve and practicing
the Bodhisattva Way, the important thing is to
be resolute and persevering, and to remain
steadfast and unchanging in one's vows. Don the
armor of vigor, wield the Prajna sword, and slay
the mad thieves of the six faculties. Capture
theskandha ghosts of the six consciousnesses.
Wipe out the defiled demons of the six dusts.
Diligently cultivate the Dharma field of the Six
Paramitas. Irrigate the garden of the six paths.
Nurture the flowers and fruits of the ten
thousand practices. Groom an indestructible
Vajra body, and achieve an inconceivably
splendid result. And then, upon becoming replete
with the ten thousand virtues, with an efficacious
light that radiates, manifest the eight marks of
attaining the Way and realize Buddhahood in a
hundred realms. Only then is the work of a great
person fully accomplished!
Commentary:
Today our topic is "Cultivating the Bodhisattva
Way." It is imperative that we cultivate the
Bodhisattva Way. If you don't cultivate it, then
you will not accomplish the Bodhisattva path.
How does one cultivate it? By helping other living
beings to accomplish their work in the Way.
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khác cũng đạt đến bờ kia, cũng đạt được
giải thoát như mình.
“Khuất kỷ đãi nhân”, nghĩa là
thà cho bản thân mình chịu thiệt thòi để
người bên cạnh được mọi sự tốt đẹp,
được lợi ích; chứ không phải lợi ích cho
bản thân mình trước, sau đó mới lợi ích
cho người. Cho dù bản thân chịu rất
nhiều thiệt thòi, oan khuất đến độ hầu
như không còn tự tại được, nhưng khi đối
với mọi người phải làm cho họ được vui
mừng. “Từ tâm tiếp vật”, dùng tâm từ
bi này để tiếp dẫn tất cả chúng sanh.
“Chánh đại quang minh”, sở hành sở
tác đều đường đường chánh chánh, công
chính liêm minh. Phàm tất cả mọi cử
động, nghĩa là trong mỗi việc làm đều vì
mục đích cứu tế chúng sanh. “Sở dĩ
danh hữu tình dã”, cho nên tên của các
Ngài được gọi là Giác Hữu Tình. Đây là
giải thích sơ lược về tên gọi Bồ Tát, các vị
đã hiểu rõ chưa?
Tiếp theo, tôi sẽ giảng giải về
―phát Bồ-đề tâm‖. Nếu muốn giác ngộ
hữu tình chúng sanh, nhất định phải phát
tâm Bồ-đề, nếu quý vị không phát tâm
này thì sẽ không thể giác ngộ được hữu
tình. Phát Bồ-đề tâm rồi, còn phải thực
hành ―Bồ Tát Đạo‖. Nếu không thực hành
Bồ Tát đạo thì tâm Bồ-đề cũng sẽ không
tăng trưởng, cho nên quý vị phải thực
hành Bồ Tát Đạo. “Quý tại kiên cố‖, đây
là điều quý nhất, ý nói quý vị phải có tâm
kiên cố. ―Vĩnh hằng bất biến‖, dùng
tâm không bao giờ thay đổi để thực hành
Bồ Tát Đạo. Chứ không phải hôm nay tu,
ngày mai cảm thấy việc tu không có ý
nghĩa gì nên không tu nữa!
―Thệ nguyện‖, tức là phát thệ
nguyện. ―Phi tinh tấn khải‖, giống như
khoác lên mình chiếc áo giáp. ―Trì Bát
Nhã kiếm‖, trong tay cầm thanh kiếm trí
tuệ. Kiếm trí tuệ này vô cùng quan trọng,
nên quý vị phải có; nếu không có, rủi gặp
chuyện, quý vị sẽ bị lôi cuốn, mê hoặc.
Quý vị mê rồi sẽ đoạn không đứt. Đoạn
không đứt cái gì? Đoạn không dứt tình,
đoạn không dứt ái.
Tình ái này từ đâu đến? Từ chỗ lục
căn đến. Chính con mắt của quý vị, người
nam nhìn thấy người nữ, người nữ nhìn
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When other living beings accomplish their work
in the Way, your own work in the Way will also
be accomplished. That's called the Bodhisattva
Way.
Pusa is the Chinese transliteration of the Sanskrit
word,
Bodhisattva. Actually,
the
full
transliteration is Putisaduo, but since Chinese
people like to abbreviate, they did away with the
'ti' and 'duo' syllables. Bodhisattva is a
word which translates as "one who enlightens
sentient beings," that is, one who causes all
sentient beings to attain enlightenment. This
refers to one who cultivates all the practices of
benefiting living beings. This means doing any
and
every
deed
that
benefits
living
beings,thereby enlightening oneself and then
going on and enlightening others, rescuing
oneself and rescuing others. After one has
crossed over to the other shore and been
liberated, one guides other people to that shore
as well.
One subjugates the self for the sake of
others, that is, you yourself take a loss and yield
the advantages to others. You don't care to help
yourself out, but only want to help others. You
take abuse and suffer discomfort in order to
make
others
happy. And
with
kindness one embraces
all
creatures.You
welcome and draw in living beings with kind
compassion.
One is proper, public-minded, illustrious and
bright. Everything you do is fair and honest,
public-spirited and unselfish. Since such a one's
every move is dedicated to rescuing living
beings, he is called "One who enlightens sentient
beings." Your every deed and action is motivated
by the intent to rescue living beings. This has
been a simple explanation of the word
"Bodhisattva." Do you understand?
In bringing forth the Bodhi resolve and practicing
the Bodhisattva Way... If you wish to enlighten
sentient beings, it's crucial that you make the
Bodhi resolve. If you don't, you won't be able to
enlighten sentients. Once you have made the
Bodhi resolve, you must practice the Bodhisattva
Way. If you fail to do that, your Bodhi resolve
will not grow. Therefore, you should practice the
Bodhisattva Way. The mostimportant thing is to
be resolute and persevering in your resolve to
cultivate
the
Bodhisattva
Way.And it's
necessary to remain steadfast and unchanging in
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thấy người nam, thì sẽ sinh tâm tạp
nhiễm. Tai nghe được âm thanh cũng
sanh tâm tạp nhiễm và khởi lên tình yêu
cuồng nhiệt, cho nên gọi là “cuồng tặc”.
Quý vị một đời tạp nhiễm sẽ phát cuồng,
đã phát cuồng rồi thì chết cũng không sợ.
Đọa địa ngục thì đọa, lo làm gì! Không
màng đến bất kỳ điều gì, không lo lắng gì
đến vấn đề sanh tử, đó là vì phát cuồng
mới khiến vậy. Vô minh của quý vị sẽ chi
phối quý vị đến phát cuồng, cho nên phải
diệt trừ cuồng tặc của sáu căn. Mắt, tai,
mũi, lưỡi, thân, ý. Mắt thấy sắc liền động
tâm, tai nghe tiếng cũng động tâm, mũi
ngửi mùi hương, lưỡi nếm vị, thân xúc
chạm, ý duyên cảnh cũng đều động tâm,
cho nên mới phát cuồng. ―Trảm sát lục
căn chi cuồng tặc‖, quý vị không muốn
học theo cuồng tặc thì phải giết nó, giết
cuồng tặc này thì không phạm giới. Qúy
vị không nên cho rằng mình đã thọ giới
rồi, nếu giết như vậy sẽ phạm giới; thế
các vị làm việc xấu thì không phạm giới
sao? Qúy vị sanh tâm tạp nhiễm thì
không phạm giới sao? Cái này quý vị sợ
phạm giới, còn cái kia thì không sợ phạm.
Thật là kỳ lạ!
―Tróc nã lục thức chi ấm quỷ‖,
lục thức này sanh ra từ mắt, tai, mũi,
lưỡi, thân, ý. Lục thức này thật là xấu!
Chúng nó giúp đỡ quý vị, chúng giúp quý
vị cái gì? ―Đúng vậy, anh nên làm việc
xấu! Anh nên sanh tâm tạp nhiễm! Đừng
lo, anh cứ làm, không sao cả, chúng tôi
giúp anh.‖ Do chúng xấu như vậy nên
chúng ta phải bắt giữ những quỷ ấm này.
―Tảo trừ lục trần chi nhiễm
ma‖, sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp
này là một loại pháp tạp nhiễm. Thế nào
gọi là trần? Trần chính là không sạch sẽ,
cho nên gọi là tạp trần. Ta nên quét sạch
nó, nên thanh trừ nó. ―Cần canh lục độ
chi pháp điền‖, quý vị phải chuyên cần
cày cấy ruộng pháp Lục Độ (bố thí, trì
giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí
tuệ). Đây là một ruộng pháp của việc tu
pháp.
―Quán khái lục đạo chi phƣơng
viên‖, ―lục đạo‖ chính là sáu đường trời,
người, A-tu-la, địa ngục, ngạ quỷ, súc
sanh. ―Phương viên‖, ở đây giống như
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one's vows. You should not cultivate today, and
decide that it's boring tomorrow and quit. That's
not the way.
Don the armor of vigor, wield the Prajna
sword. It's as if you put on a suit of mail and
hold the sword of wisdom in your hand. This
wisdom sword is essential. You must have it. If
you don't have the wisdom sword, you'll be
confused by situations. In your confusion, you
won't be able to cut through. Cut through what?
Cut through your emotion and love. Where do
emotion and love come from? They come from
the six sense faculties. You see with your eyes.
When a man sees a woman or a woman sees a
man, defiled thoughts arise. When your ears
hear sounds, defiled thoughts also arise and you
become mad with love. That's why the text says
"mad thieves." As soon as you give rise to
defilement, you go mad, so mad that you aren't
even afraid of death. "If I fall into the hells, so
what?" is your attitude. You don't heed anything
and pay no attention to the matter of birth and
death, because you are mad. Your ignorance has
taken over and made you go mad. And so you
must slay the mad thieves of the six faculties—
the eyes, ears, nose, tongue, body, and mind.
When the eyes see forms, your mind is affected.
When the ears hear sounds, your mind also
moves. If the nose smells scents, it affects you
too. When the tongue tastes flavors, your mind
is swayed. When the body feels sensations, your
mind moves as well. When the mind considers
dharmas, it is also influenced. In other words,
you go mad.
Don't learn from the six thieves; slay them
instead. Killing these thieves is not a violation of
the precepts. Don't think, "I've taken the
precepts, and now I've broken them." What
about when you do evil: Are you breaking
precepts then? Aren't you breaking precepts
when you entertain defiled thoughts? How come
you worry about breaking the precepts in this
case, but not in those cases? That's pretty
strange!
Capture
the skandha ghosts
of
the
six
consciousnesses. The six consciousnesses give
rise to the eyes, ears, nose, tongue, body, and
mind. The six consciousnesses are terrible. They
help you out. How do they help you? They egg
you on, saying, "Yes, you ought to do bad things
and entertain defiled thoughts. Don't worry. It
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một vườn hoa, phải trồng cho tốt, phải
trồng cho nở hoa kết trái. ―Tài bồi vạn
hạnh chi hoa thật‖, quý vị ở trong vườn
hoa kia gieo trồng hoa trái vạn hạnh
(―thật‖ cũng chính là quả). ―Hàm dƣỡng
bất hoại chi kim khu‖, phải tu dưỡng gì
đây? Phải tu dưỡng kim thân và tinh thần
của mình thành Kim-cang bất hoại.
―Thành tựu nan tƣ chi giai quả‖, quý vị
à! Quý vị nên thành tựu quả giác bất khả
tư nghì đó. ―Giai quả‖ nghĩa là quả vị tốt
nhất.
―Vạn đức viên túc‖, vạn đức của
quý vị được viên mãn, được tròn đầy.
―Linh quang độc diệu‖, nghĩa là quý vị
đã khai mở được trí tuệ lớn. “Bát tƣớng
thành đạo.” Tám tướng này gồm có:
tướng Đâu Suất, trụ thai, xuất thai, xuất
gia, tu đạo, hàng ma, v.v… Muốn biết rõ
hơn, quý vị có thể tra thêm tự điển.
―Bách giới tác Phật‖, đi đến một
trăm quốc độ khác để thành Phật. ―Chí
thử‖ nghĩa là đến nơi này. ―Đại trƣợng
phu chí năng sự tất hỹ‖, đạo Bồ Tát
này đã viên mãn rồi. Việc của bậc đại
trượng phu, đại anh hùng phải làm, quý
vị đã làm xong, đã hoàn tất rồi! Đó chính
là thực hành đạo Bồ Tát, là vô ngã, lợi
người.
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doesn't matter if you do them. I'll help you out."
And so you must catch theskandha ghosts.
Wipe out the defiled demons of the six
dusts. Forms, sounds, smells, tastes, sensations
of touch, and mental dharmas—these are all
defiled things. They are called "dusts" because
they are unclean. You must sweep them out;
clean them up. Diligently cultivate the Dharma
field of the Six Paramitas—giving, holding
precepts, patience, vigor, Chan samadhi, and
wisdom. These are a field for cultivating the
Dharma.Irrigate the garden of the six paths. The
six paths are the paths of gods, people, asuras,
hell-beings, hungry ghosts, and animals. They
are like a garden. We should cultivate it well so
that the plants will bloom and bear fruit. In this
garden, nurture the flowers and fruits of the ten
thousand practices. Groom an indestructible
Vajra body and spirit of your own, and achieve
an inconceivably splendid result—enlightenment.
"Splendid result" means the finest position. And
then, upon becoming full and replete with the
ten thousand virtues, with an efficacious light
that radiates because your great wisdom has
unfolded, manifest the eight marks of attaining
the Way. These include the marks of dwelling in
the Tushita Heaven, dwelling in the womb,
leaving the womb, leaving the home-life,
cultivating the Way, subduing demons, and so
on. You can look them up if you want to know
the particulars. And realize Buddhahood in a
hundred realms. You can go to a hundred other
worlds and become a Buddha there.Only then is
the work of a great person fully accomplished! At
that point, you will have perfected the
Bodhisattva Way. Your work as a great hero will
be done and finished!
Cultivate the Bodhisattva path: Benefit others
and forget self.

Trang 6

Bồ Đề Hải

If he truly cultivates
then the demons can’t get to him
Hòa Thượng Tuyên Hóa
Giảng ngày 2 - 12 – 1993
V
Vấn đề này quí vị đừng nên hiểu một cách

Do not become too attached to what

cứng nhắc, lời kinh dạy ra sao, đều chỉ là một

the Sutra says, The Sutra gives a general

cách diễn đạt để người nghe hiểu, chứ không

idea of what might happen, but each

nhất định phải là như vậy. Quí vị cần phải biết

particular situation may be different. There

rằng ở đây không phải chỉ có năm mươi loại

are not only fifty, but perhaps five hundred,

cảnh giới, mà đến năm trăm loại, năm ngàn

five thousand, or even fifty thousand kinds

loại,

of states. There are so many states that

năm

vạn

loại,

nhiều

không

nói

hết

được. Năm mươi hiện tượng ấmma này là một

we

could

cách nói tổng quát. Quí vị cũng đừng nên suy

them. These

tưởng nó cao thâm huyền diệu ra sao, mà hãy

general summary, and you shouldn‘t think

xem như là lời nói chuyện của một người bình

of them as profound and esoteric. Regard

thường, không nên gắng sức chia chẻ chi li.

them as if they were spoken by an ordinary
person,

Tôi giảng kinh đều gọi là ‗thiển thích‘ (giải
thích sơ lược), tôi không ‗thâm thích‘ (giải thích
thâm sâu). Tôi giảng kinh chủ yếu làm sao cho

and

never
[fifty

don‘t

finish

speaking

states]

always

are

be

of

just

a

splitting

hairs.
My explanations of Sutras are called

người khác hiểu ý của tôi với ý của người, mọi

―simple

Explanations‖;

người cùng nhau hiểu, không nên suy nghĩ quá

profound explanations. When I explain a

sâu xa. Vì gạn tìm đến chỗ sâu xa thì không ai

Sutra, my only aim is for everyone to

nói hết được. Không nên đập đầu vỗ trán, nhất

understand what I mean and for me to

định phải tìm cho ra lẽ, ý này rốt cuộc là nghĩa

understand

gì. Đặc biệt là công việc phiên dịch, không nhất

means. Don‘t think too deeply. Anyone

định phải theo từng chữ từng từ, không được

who thinks too deeply will never be able to

what

I

don‘t

everyone

give

else
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thêm hay bớt. Hán văn và Phạn văn đều có chỗ

finish explaining it. Don‘t beat your head

cần thêm cần bớt. Do đó, quí vị nắm được đại ý

against the wall trying to figure out exactly

tổng thể mà phiên dịch là đã đạt yêu cầu.

what it means. After all, this Sutra is a

Không nên đòi hỏi quá chi li, mất thời gian trên

translation; it is not so rigidly fixed that

chữ nghĩa.

you cannot add or omit a word. It does not
correspond

Đệ tử: Đạt đến tưởng ấm, thiên ma không
thể nhiễu loạn tâm của người tu một cách trực
tiếp nữa, mà sẽ dựa vào thân của người khác
để đến nhiễu loạn định lực của người tu.

những kẻ bị ma nhập đến thuyết pháp cho quí
vị nghe hoặc để so tài hơn thua với quí vị.
Quí vị có lẽ không biết, ở Vạn Phật Thành
có một sinh viên của trường Đại Học Berkeley,

meaning;

don‘t

pursuing

the

đấu pháp với tôi tại Chùa Kim Sơn. Chao ôi! Oai
phong lắm. Anh ta đến đây, bầy rắn theo anh
ta đến để đấu với tôi. Đã hơn 10 năm rồi, ở Vạn
Phật Thành thì bệnh anh ta thuyên giảm dần
dần, nhưng khi trở về Berkeley thì bệnh lại tái

the

original

spend
fine

too

much

details

of

time

literary

interpretation.
Disciple: At

the

level

of

the

thinking Skandha, the demons from the
heavens

can

no

longer

disturb

the

cultivator‘s mind directly. A demon has to
possess another person in order to disturb
the cultivator‘s Samadhi.

có rất nhiều rắn đi theo. Quí vị thì không thấy,
nhưng Quả Chân (*) thì đãthấy bầy rắn này

to

Sanskrit. Just try to convey the general

Hòa Thượng: Trường hợp này cũng giống
người tu đạo như quí vị đây, thường hay gặp

exactly

Venerable Master: For example, a
cultivator

may

frequently

encounter

people who are possessed by ghosts, who
come to speak the Dharma for him, or who
come to challenge him to see who is on
top.

phát. Anh ta cũng tự biếtcó rất nhiều rắn

At the City of Ten Thousand Buddhas,

bámtheo mình. Những con rắn này từng bị anh

there‘s a student from the University of

ta giết, bây giờ chúng đến đòi mạng. Tôidùng

California

thiện pháp đểhòa giải, giảng hòa với chúng.

snakes following him. You may not have

Chúng có nghe lời, tôi cũng dùng cách này,

seen them, but Guo Zhen saw those snakes

chúng không nghe lời, tôi cũng dùng cách này.

get into a Dharma-contest with me at Gold

Cứ từ từ… Hơn 10 năm qua, bầy rắn bỏ đi cũng

Mountain

khá nhiều, giờ chỉ còn lại vài con còn đi theo

ferocious! His presence there gave the

anh ta. Đây cũng là một trường hợp như trên.

snakes a chance to fight with me. They

Đệ tử: Nếu sống tại Vạn Phật Thành thì
chắc những thứ ấy không dám tìm đến.
Hòa

Thượng: Chẳng

phải

chúngkhông

dám đâu! Chúng cũng đến. Quí vị thử xem, lúc
đấu pháp với tôi thần khí của chúng hung hăng

at

Berkeley

who

Monastery. They

has

are

many

really

have been fighting me for over ten years
now. When he went to the City of Ten
Thousand Buddhas, he would gradually get
better, but as soon as he went back to
school in Berkeley, he would get sick
again. He realizes that there are many

Trang 8
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vô cùng. Ban đầu anh ta (người bị ma rắn

snakes on him. He killed these snakes in

nhập) quỳ gối, quỳ một hồi rồi đứng dậy, trợn

the past, and now they‘ve come to get

mắt nhìn tôi, rồi vung tay múa chân, hơi thở khì

revenge. I‘ve

khè, rồi kêu rin rít lên. Ôi, còn hung tợn hơn cả

dharmas

tiếng mèo gào nữa!

them. That‘s how I treat them, regardless

to

been
try

to

using

wholesome

make

peace

with

of whether or not they pay any heed. It‘s a
Đệ tử: Rồi Sư Phụ làm sao? Mắng cho
chúng một trận?
Hòa Thượng: Tôi không mắng nhưng vờ
như không có việc gì xảy ra. Chúng nhìn tôi
trông như chẳng có việc gì, nhưng thật ra thì tôi

slow process. Over the last ten years or
so, many of the snakes have left him, but
there are still a few left. There used to be
a whole bunch of them. This case is similar
to the state described in the Sutra.

đã độ chúng rồi. Chúng thù nghịch tôi, nhưng
tôi không thù nghịch chúng. Không như lúc
trước tôi hay dùng Pháp ―hàng phục‖, bây giờ
thì không, bây giờ tôi dùng Pháp ―tức tai‖[1].
Đệ tử: Khi sắc ấm đã hết, tà ma không
thể nhập vào người tu đạo mà phải nhập vào
một người khác, nhưng cũng có một cách nói
khác, là chúng có thể trực tiếp nhập vào thân
của người tu đạo?
Hòa Thượng: Vấn đề này thiên biến vạn
hóa, hoặc nó có thể nhập vào một con mèo. Chỉ
có điều là mình có biết được nó hay không mà
thôi. Nó cũng có thể nhập vào thân của bất cứ
một loài vật nào.
Đệ tử: Còn đối với bản thân người tu thì
sao?

Disciple: When a person comes to
the City of Ten Thousand Buddhas, are
those beings afraid to come and seek him
out?
Venerable
come. When
challenge

Master: No,

it

my

[the

Dharma,

they

snake]
it

came

was

still
to

terribly

fierce. At first he [the student possessed
by the snake] knelt down, but then he
stood up and waved his hands and glared
at me. His heavy breathing sounded worse
than a screeching and hissing cat.
Disciple: Master,

what

did

you

do? Did you give it a good scolding?
Venerable

Master: No,

I

just

pretended nothing was happening. People
Hòa Thượng: Không nhập vào được!

saw me acting as if nothing were going on,
but actually, I had converted it. It was

Đệ tử: Nhưng lúc trước Sư Phụ giảng về

hostile to me, but I wasn‘t hostile to it. I

năm mươi ấm ma, nói rằng chúng có thể nhập

used to use the Dharma of subduing, but

vào thân của người tu đạo?

not anymore. Now I use the Dharma of

Hòa Thượng: Không, lúc nãy tôi đã nói rồi!

Averting Disasters.

Vấn đề này không nhất định, đó chỉ là nêu một

Disciple: When the form skandha has

ví dụđiển hình, nhưng cũng chẳng phải là chỉ

come to an end, deviant demons can no

như thế, nó có thể biến hóa khôn cùng, mỗi

longer possess a cultivator. They have to
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một trường hợp lại có nhiều biến tướng.
Đệ tử: Nhưng lúc nãy Sư Phụ cũng vừa
nói, nó không nhập vào thân của người tu đạo

possess

another

person. But

is

there

another interpretation in which the demon
can directly possess the cultivator?

được thì thế nào?

Venerable Master: There are endless
possibilities. The demon can even possess

Hòa Thượng: Nếu là người chân chánh tu
đạo thì chúng không nhập vào được, vì có Hộ
Pháp bảo vệ ngườiấy.

a cat. It all depends on whether or not you
recognize it. It can also possess other
animals. There‘s no fixed rule.

Đệ tử: Nếu người tu đạo khởi vọng tưởng,
thế thì…?

Disciple: Can it possess the cultivator
himself?

Hòa Thượng: Thì chúng sẽ vào nhập thôi!
Đệ tử: Như chúng con sống ở Vạn Phật

Venerable Master: No, it can‘t get to
him.

Thánh Thành, nếu biết giữ đúng quy củ của Sư
Phụ thì chúng không làm gì được. Còn nếu
chúng con không giữ đúng quy tắc thì chúng sẽ
tìm đến.

Disciple: But
Master

explained

when
the

the

Venerable

Fifty

Skandha-

demons in the past, you said it could
possess the cultivator himself.

Hòa Thượng: Có nhiều người đến Vạn Phật
Thánh Thành, trên thân đã mang theo tà ma
ngoại đạo, yêu ma quỷ quái, nhưng Bồ Tát và
Hộ Pháp ở đây cũng không vì thế màngăn cản
hoặckhông cho họ vào. Vì chúng ta từ bi nên ở
đây chúng ta không phòng ngự nghiêm ngặt,

Venerable Master: As I said, none of
this is fixed. The text gives one example,
but

that‘s

not

Đệ tử: Cho nên người tu hành một cách
chân chánh thì ma không thể nhập vào được,
còn nếu không tu hành mà lại khởi vọng tưởng

only

way

it

can

be. There are many variations. Each case
encompasses many possibilities.
Disciple: But

tôi cũng không có gì phòng thủ cả.

the

didn‘t

the

Venerable

Master just say that the demons can‘t get
to the cultivator himself?
Venerable

Master: If

he

truly

cultivates, then the demons can‘t get to

thì chúng sẽ tìm đến.

him, because there are dharma-protecting
Hòa Thượng: Phải! Đó gọi là ―tà chiêu
cảmtà‖.
Đệ tử: Chẳng phải nói không nhập vào
được thì vĩnh viễn không thể vào được. Như
trường hợp của Ngộ Đạt Quốc Sư
ngài khởi lên một niệm cống cao…

[2]

. Ngay khi

spirits protecting him.
Disciple: If

the

cultivator

starts

entertaining false thoughts, then …
Venerable Master: Then they will get
to him.

Trang 10
Hòa Thượng: Đúng! Là thế đấy. Đó là một
dẫn chứng thật rõ ràng.
Đệ tử: Vốn đã trải qua 10 kiếp vẫn chưa
nhập vào được, kết cuộc chỉ một niệm sai lầm
thì đã bị nhập vào.
Hòa Thượng: Thì nó tìm đến để đòi mạng!
Đệ tử: Cho nên Sư phụ nói bịnhậphay
không, đều chưa chắc chắn. Tu hành chân
chánh thì không bịnhập, không tu hành thì
bịnhập.

Bồ Đề Hải
Disciple: It‘s just like living at the City
of Ten Thousand Buddhas. If we follow the
rules set down by the Master, then those
beings cannot bother us. If we don‘t follow
the rules, then they can come.
Venerable Master: Many people who
come here have a lot of deviant demons of
external ways, goblins, ghosts, and strange
spirits

attached

to

them.

Yet

the

Bodhisattvas who guard the Dharma don‘t
try to keep them out. We practice kindness
and compassion here. Thus we haven‘t

Hòa thượng: Đúng thế, không nhất định.
Vì bất cứ điều gì có thể diễn đạt bằng lời (ngôn

fortified our place or set up any defense
against them.

thuyết) đều mất đi ý nghĩa chân thực (thật
nghĩa) của nó. Một khi quí vị đã hiểu được lẽ
này rồi, thì không nên tìm tòi quá chi li trong
từng lời nói. Như tôi vừa nói, bên trong có vô số
sự biến hóa. Năm mươi hiện tượng ấm ma này
có thể biến thành năm trăm, năm ngàn, cho
đến cả năm vạn. Đừng mất thời gian trên con
số ví dụ ước lượng này. Đây là cách nêu lên một
mặt của vấn đề, còn lại quí vị phải tự tìm hiểu
những mặt khác, những biến hóa của nó.

Disciple: If someone truly cultivates,
then the demons can‘t get to him. But if
he‘s not cultivating and he starts indulging
in false thoughts, then they can come.
Venerable Master: Right, it‘s a case of
the deviant attracting the deviant.
Disciple: If the demons can‘t get to
him now, it doesn‘t necessarily mean that
they can‘t get to him ever. For instance,

Tóm lại, bất cứ điều gì nói ra được thìđều
thiếu ý nghĩa chân thực, chỉ có ngôn thuyết chứ
không có thật nghĩa. Cho nên quí vị có thể nói

when National Master Wuda entertained a
thought of arrogance…

rằng tất cả kinh điển đều là giả, thế nhưng cần

Venerable

phải biết từ nơi cái giả ấy tìm ra chân lý. Bất cứ

very clear illustration!

bộ kinh nào có hàm chứa đạo lý, đều có thể tin;
không có đạo lý, không chân thực, thì không
nên tin.

Master: Right!

That‘s

a

Disciple: The ghost hadn‘t been able
to get to him for ten lives, but that one
improper thought, it was able to get in.
Venerable Master: It came to demand

Ghi chú của Ban Phiên Dịch Việt Ngữ
VPTT:
(*) Thầy Hằng Thật

his life!
Disciple: So would you say that the
demons can get to the cultivator or not?
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[1] Tức tai Pháp, Hàng phục Pháp, Tăng

It‘s not fixed. If he truly cultivates then

ích Pháp, Thành tựu Pháp và Câu Triệu Pháp là

they can‘t get to him, but if he doesn‘t,

năm loại công năng căn bản của Thần Chú.

then they can.

1. Tức tai Pháp (Pháp giải trừ tai ương).

Venerable Master: Right it‘s not fixed.

Ví như một khi chúng ta trì Chú Lăng Nghiêm

Whatever can be put into words loses its

thì hết thảy tai ương đều được giải trừ.

real meaning. Once you understand this
principle, you shouldn‘t pursue the details

2. Hàng phục Pháp (Pháp làm cho hàng

too intently. As I just said, there are infinite

phục). Bất luận đối phương là thứ thiên ma

variations

ngoại đạo gì chăng nữa, một khi chúng ta trì

states can be transformed five hundred,

Chú Lăng Nghiêm thì pháp lực của chúng ma

five thousand, or fifty thousand states.

liền bị phá vỡ, chúng sẽ bị hàng phục dễ dàng.

Don‘t spend too much time on these

3. Tăng ích Pháp (Pháp giúp tăng trưởng
lợi ích). Thí dụ chúng ta tu đạo, Chú Lăng
Nghiêm sẽ giúp chúng ta tăng trưởng trí tuệ,
tăng trưởng Bồ-đề tâm, tăng trưởng nguyện
lực; mọi thứ đều tăng trưởng. Ðó là pháp làm
gia tăng sự lợi ích.
4. Thành tựu Pháp (Pháp giúp cho được
thành tựu). Chúng ta trì Chú Lăng Nghiêm, thì
bất luận chúng ta tu pháp môn gì, chú này cũng
sẽ giúp chúng ta được thành tựu.
5. Lại còn một loại nữa là Câu triệu
Pháp (Pháp thâu tóm về). Pháp này có thể
dùng khi chúng ta gặp thiên ma ngoại đạo và
muốn bắt chúng, cũng như trên thế gian cảnh
sát bắt kẻ phạm tội vậy. Bất luận là thiên ma
hay ngoại đạo, nếu chúng ta muốn bắt giữ
chúng thì hết thảy Hộ Pháp Thiện Thần, Thiên
Long Bát Bộ, và tám muôn bốn ngàn Kim Cang
Tạng Bồ Tát tức khắc bắt giữ chúng. Ðó là Câu
Triệu Pháp.
[2] Trong Từ bi Thuỷ sám pháp.

examples.

and

You

possibilities.

should

These

understand

fifty

that

there are other cases that are variations of
these. In general, what ever can be said
has no real meaning. You could say all the
Sutras are false but you must find the true
principles within the falseness. Any Sutra
that makes sense can be believed. If it
doesn‘t make sense, if it‘s incorrect, then
don‘t believe it.
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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

Bồ Tát Đạo là nhà
Tháng Tư, 1979
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Sư Phụ từ giám,
Có người nói: ―Đi làm đi! Thật uổng phí tài năng làm sao‖. Có người lại nói: ―Đúng,
nhưng tại sao các ông lại từ bỏ những thứ tốt đẹp trên đời? Các ông có thể sống thật
thoải mái… một công việc tốt và mọi thứ‖.
Tại sao chúng con không ―thành đạt‖? Khi con đang học đại học, số sinh viên còn
nhiều hơn số việc cần tuyển. Ai nấy đều căng thẳng, hồi hộp và lo lắng, cạnh tranh khốc
liệt đến mức giở trò gian lận và thần kinh suy nhược vì quá lo lắng. Quả thật, đã có nhiều
người có thể nói là bị ―bệnh lo‖.
Tình trạng này không chỉ xảy ra trong lãnh vực dạy học mà toàn bộ thị trường công
việc đều thừa thãi người và rất khó để có được một vị trí tốt đẹp. Các bạn học của con,
nhiều người đã kết hôn và phải chăm lo cho gia đình. Xoay sở để sống qua ngày không
phải là chuyện đơn giản.
Con cũng thấy có nhiều công việc được trả lương cao thì lại đòi hỏi rất nhiều thỏa
hiệp. Sự thẳng thắn và tự do cá nhân dường như bị xếp sau để không gây xáo trộn và giữ
được chỗ đứng tốt, do đó càng khiến người ta thêm lo lắng và bối rối. Họ lo không có
được một công việc tốt, còn khi có việc rồi thì lại lo mất việc.
Con đã tìm những công việc mà không mấy người muốn làm. Phần vì con cảm thấy
sẽ bớt đi một người phải lo lắng chuyện kiếm việc hay mất việc, cũng như trợ cấp hay
học bổng, cảm thấy như vậy là thành thật và không phải là việc gì to tát. Nó làm giảm đi
phần nào sự dằn vặt của người khác và con thích sống một cuộc sống thảnh thơi. Cuộc
sống đó cho con nhiều thời gian để nghiên cứu những thứ như yoga, thái cực quyền, đi bộ
đường dài (hiking) và thiền định. Những thứ trên tuy không trang trải được mọi thứ
nhưng thực sự rất hay.

Số 86

trang 13
Khi bắt đầu giảng dạy, con thấy học sinh phải chịu rất nhiều áp lực và không hoàn

toàn chắc chắn về cuộc đời mình. Họ có những câu hỏi: ―Ta là ai, ta sẽ đi về đâu, thế giới
này có quá nhiều bất công và cảnh bần cùng, ta sẽ làm gì đây?‖ Cái mà con cần dạy
không giải quyết được nhu cầu thực tế của họ. Nó không phù hợp với thực tế. Họ học vì
điểm, còn con dạy vì tiền lương. Làm sao cái thứ khiến cho các đồng nghiệp của con quá
lo lắng và chẳng giúp ích gì cho các học sinh của con, lại đáng theo đuổi như một nghề
nghiệp chỉ để kiếm được 15.000-20.000 đô (Tương đương 55.000 - 65.000 USD ngày
nay)một năm?
Các bạn sinh viên nhận được hàng trăm lá thư từ chối trên toàn quốc, và ghim
chúng trên những cánh cửa văn phòng của họ. Trong các kỳ thi tiến sĩ, anh chàng ngay
sát con trong phòng thi hoang mang đến mức đờ người ra. Anh ta chỉ nhìn chằm chằm
vào bức tường suốt 8 giờ đồng hồ. Đây là cơ hội cuối cùng để thi đậu, nếu không, anh ta
sẽ bị đuổi và mất học bổng đi châu Âu. Anh ta chỉ không chịu nổi áp lực. Khi con chia sẻ
cảm tưởng với một vị giáo sư thâm niên trong phân khoa, ông nói một cách thẳng thắn
rằng: ―Thế nên tôi mới chọn lãnh vực này… anh có thể tránh được những việc này‖. Mọi
thứ đều như không đúng nữa sau đó.
Bất cứ khi nào con cố giành được một công việc tốt hoặc một vị trí có tiếng tăm là
con lại thấy nặng nề và không thành thật. Trong tâm con, con biết mình đang phan
duyên, đang gian lận và đang quay lưng lại với lương tâm mình. Khi đó, chính phủ và các
doanh nghiệp đầy dẫy nạn tham nhũng và các vụ bê bối. Gần như bất kỳ một công việc
tốt nào cũng đều lôi kéo mình đến thứ tà khí này và càng gây thêm khổ đau cho thế gian.
Đạo của thế gian là: ―Anh mất thì tôi được, ai cũng vì bản thân mình cả‖. Con không thể
tham gia khi biết như vậy, và cũng không thể buông bỏ nó. Tại sao? Vì con muốn mình là
số một ở tất cả mọi thứ. Ham muốn trở thành nhất, thành số một khiến tâm con không
còn chân thật nữa và buộc con vào những nút thắt trong một thời gian dài.
Ngay cả những công việc nhỏ cũng đòi hỏi phải ―chịu nhục‖ (eating crow) (mà có
lần thầy giáo con gọi là rút lại các nguyên tắc đạo đức của bạn để sống được trên đời).
Cuối cùng, con làm công việc trực ca đêm tại khoa tâm thần của bệnh viện vì không thể
chấp nhận những phương pháp điều trị sốc điện, thuốc phẫu thuật thùy não và vờ như
không biết mình đang làm gì. ―Chịu nhục‖ là sự thua thiệt của mỗi người. Không ai sống
đơn độc một mình như một hòn đảo trơ trọi.
Con không còn đủ can đảm hay ảo tưởng để tiếp tục. Con đứng giữa ranh giới của
sự cố gắng ―tồn tại‖ và làm những việc phải đạo. Chỉ đến khi tới Kim Sơn Tự
(Gold MountainMonastery), con mới bỏ được cái ranh giới đó và giữ vững lập trường. Bồ
Tát Đạo là nhà.
[Bồ-tát] có thể tự độ và khiến người được độ, tự giải thoát và khiến người giải
thoát, tự điều phục và khiến người điều phục, tự được tịch tịnh và khiến người tịch tịnh,
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tự an ổn và khiến người an ổn, tự ly cấu và khiến người ly cấu, tự thanh tịnh và khiến
người thanh tịnh, tự Niết-bàn và khiến người Niết-bàn, tự an lạc và khiến người an lạc.
Phật tử, Bồ-Tát này lại tự nghĩ rằng: “Tôi phải tùy thuận tất cả Như Lai, rời tất cả
hành vi thế gian, trọn nên tất cả Phật pháp, trụ nơi vô thượng bình đẳng, xem chúng
sanh bình đẳng, rõ suốt cảnh giới lìa lỗi, dứt phân biệt, bỏ chấp trước, khéo xuất ly, tâm
luôn an trụ nơi thậm thâm trí huệ vô thượng, vô thuyết, vô y, vô động, vô lượng, vô biên,
vô tận, vô sắc.” Phật tử, đây gọi là Đại Bồ-tát Nhiêu Ích Hạnh thứ hai.
Kinh Hoa Nghiêm - Phẩm Thập Hạnh
Giờ đây, chúng con có một ―công việc tốt‖, được gọi là ―hạnh nhiêu ích‖. Cố gắng
trở thành số 1 thật vô ích. Ích kỷ làm tổn phước và hao mòn bảo vật bên trong. Truy cầu
tự lợi khiến cho toàn thế giới xấu thêm. Chúng ta làm việc cho đức Phật. Đó là công việc
tốt nhất ở bất kỳ cõi nào. ―Bồ tát bố thí (cho tất cả chúng sanh) bằng việc làm Phật
sự‖ (Kinh Hoa Nghiêm).
Đệ tử Quả Đình (Hằng Triều)
cung kính đảnh lễ

Số 86

trang 15

Đời Đƣờng, 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: “KỲ VƢƠNG HỰU NĂNG THẤT NHẬT THẤT DẠ, THÂN TÂM TINH TẤN,
TỤNG TRÌ NHƢ THỊ ĐÀ-LA-NI THẦN DIỆU CHƢƠNG CÚ, NGOẠI QUỐC OÁN ĐỊCH,
TỨC TỰ HÀNG PHỤC, CÁC HOÀN CHÍNH TRỊ, BẤT TƢƠNG NHIỄU NÃO, QUỐC THỔ
TƢƠNG THÔNG, TỪ TÂM TƢƠNG HƢỚNG, VƢƠNG TỬ BÁCH QUAN, GIAI HÀNH
TRUNG XÍCH, PHI HẬU THỂ NỮ, HIẾU KÍNH HƢỚNG VƢƠNG, CHƢ LONG QUỶ
THẦN, ỦNG HỘ KỲ QUỐC, VŨ TRẠCH THUẬN THỜI, QUẢ THỰC PHONG NHIÊU,
NHÂN DÂN HOAN LẠC.”
Nghĩa: “Nếu vị quốc vƣơng đó lại có thể bảy ngày bảy đêm thân tâm tinh tấn
trì tụng chƣơng cú thần diệu Đà La Ni này, thì nƣớc ngoài oán địch sẽ tự hàng
phục và trở về lãnh thổ của mình, không quấy nhiễu nhau nữa; đất nƣớc thông
thƣơng, thân thiện bang giao; vƣơng tử, bá quan đều hết mực trung thành; phi,
hậu, thể nữ thảy đều hiếu kính với vua; chƣ long, quỷ, thần đều ủng hộ nƣớc đó;
mƣa gió thuận hòa, hoa quả phong phú dồi dào, nhân dân vui vẻ an lạc.”
LƢỢC GIẢNG:
[Đức Phật dạy:] “Nếu vị quốc vƣơng đó lại có thể bảy ngày bảy đêm thân tâm
tinh tấn…” Lại nữa, giả sử vị quốc vương đó còn có thể giữ cho cả thân lẫn tâm mình luôn
được siêng năng tinh tấn trong suốt bảy ngày bảy đêm; tinh tấn làm việc gì? Đó là tinh tấn
“trì tụng chƣơng cú thần diệu Đà-La-Ni này”. Bấy giờ,tình thế sẽ như thế nào?
“Thì nƣớc ngoài oán địch sẽ tự hàng phục và trở về lãnh thổ của mình.” Những
kẻ ngoại bang thù nghịch đều sẽ tự đầu hàng và rút lui về nước của họ, đồng thời cũng
hoàn trả lại đất đai mà họ đã xâm chiếm cho vị quốc vương đó; và đôi bên sẽ “không
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quấy nhiễu nhau nữa.” Bấy giờ, “đất nƣớc thông thƣơng, thân thiện bang
giao.”Nước này giao hảo, kết bạn với nước kia, và đều lấy lòng từ bi mà đối đãi nhau.
“Vƣơng tử, bá quan đều hết mực trung thành.” ―Trung‖ tức là hiệu trung, một
lòng một dạ trung thành tận tụy, không gian dối. “Phi, hậu, thể nữ thảy đều hiếu kính
với vua.” ―Phi‖ là phi tần; ―hậu‖ là hoàng hậu; ―thể nữ‖ là các cung nga, cung nữ phục dịch
trong hoàng cung. Đối với vị quốc vương này, thì hoàng hậu, phi tần, cùng các cung nữ đều
một lòng tôn kính, phục tùng.
“Chƣ long, quỷ, thần đều ủng hộ nƣớc đó.” Tôi từng nói với quý vị là tôi có mười
đệ tử quy y thuộc loài rồng; quý vị không tin ư? Ở đây, ―quỷ‖ là nói chung cho tất cả quỷ
thiện và quỷ ác. Nói có quỷ thiện là thế nào? Quý vị xem trong Kinh Địa Tạng có đề cập đến
các đại quỷ vương như Chủ Tài Quỷ Vương, Chủ Mạng Quỷ Vương, Đạm Tinh Khí Quỷ
Vương, Nhiếp Độc Quỷ Vương—đây chẳng phải toàn là quỷ thiện hay sao? ―Thần‖ thì cũng
có thần ác và thần thiện. Trong số các thần ác thì cũng có quỷ ác, và lực lượng của những
quỷ ác này to lớn hơn nhiều; và tất cả đều đến ủng hộ đất nước đó.
“Mƣa gió thuận hòa.” Thế nào gọi là ―vũ trạch thuận thời‖? Đó là mưa gió đúng
mùa, đúng lúc -tới lúc cần mưa thì có mưa xuống, khi không cần có mưa thì trời trong mây
tạnh.
“Hoa quả phong phú, dồi dào.” ―Quả thực‖ tức là tất cả các loại trái cây, hoa quả;
và ở đây cũng có thể nói là ―ngũ cốc phong phú, dồi dào.‖ ―Phong nhiêu,‖ tức là thu hoạch
được rất nhiều -chẳng hạn như năm ngoái thu hoạch được 500 pounds (227 kg) thì năm
nay được tới 2.000 pounds (907 kg), tức là bội thu gấp ba, bốn lần. Đó gọi là ―phong
nhiêu.‖ Quý vị có hiểu không? Nếu quý vị hiểu rồi thì tôi khỏi phải giảng giải dông dài nữa!
“Nhân dân vui vẻ, an lạc.” Quý vị hẳn là đều hiểu tiếng Trung Hoa, cho nên tôi vừa
giảng thì quý vị đều bật cười!
KINH VĂN:
Âm: “HỰU NHƢỢC GIA NỘI NGỘ ĐẠI ÁC BỆNH, BÁCH QUÁI CẠNH KHỞI, QUỶ
THẦN TÀ MA HAO LOẠN KỲ GIA, ÁC NHÂN HOÀNH TẠO KHẨU THIỆT, DĨ TƢƠNG
MƢU HẠI, THẤT GIA ĐẠI TIỂU NỘI NGOẠI BẤT HÒA GIẢ, THƢỜNG HƢỚNG THIÊN
NHÃN ĐẠI BI TƢỢNG TIỀN, THIẾT KỲ ĐÀN TRÀNG, CHÍ TÂM NIỆM QUÁN THẾ ÂM
BỒ-TÁT, TỤNG THỬ ĐÀ-LA-NI MÃN KỲ THIÊN BIẾN, NHƢ THƢỢNG ÁC SỰ TẤT GIAI
TIÊU DIỆT, VĨNH ĐẮC AN ẨN.”

Số 86

trang 17
Nghĩa: “Lại nếu trong nhà gặp phải bệnh nặng, trăm điều quái dị khởi lên, quỷ

thần tà ma não loạn làm cho cửa nhà sa sút, kẻ ác gieo điều tiếng xấu mƣu toan
hãm hại, gia đình lớn nhỏ trong ngoài đều bất hòa, thì nên hƣớng trƣớc
tƣợng Thiên Nhãn Đại Bi mà thiết đàn tràng,
chí tâm niệm danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm
và tụng Đà La Ni này đủ một ngàn biến, thì
các việc xấu nhƣ trên thảy đều tiêu diệt, vĩnh
viễn đƣợc yên ổn, an vui.”
LƢỢC GIẢNG:
“Lại

nếu

trong

nhà

gặp

phải

bệnh

nặng… “Gia nội‖ tức là bên trong căn nhà, và
cũng có nghĩa là người trong gia đình. Giả sử
trong nhà của quý vị có người mắc phải một
chứng bệnh ngặt nghèo, thầy thuốc nào cũng bó
tay, không chữa trị được.
Hoặc là trong nhà có “trăm điều quái dị
khởi lên, quỷ thần tà ma não loạn làm cho cửa nhà sa sút.” Vì sao gia đình của quý vị
lại ra nông nỗi như thế? Đó là do các quỷ thần tà ma ở trong căn nhà ấy gây rối loạn.
Hoặc là quý vị bị “kẻ ác gieo điều tiếng xấu.” Có thể có nhiều người xấu bịa đặt
chuyện thị phi này nọ, chuyện có nói không, chuyện không nói có, toàn là ―không gió mà
dậy sóng‖, tạo ra điều thất thiệt, “mƣu toan hãm hại‖ quý vị. Giả sử là có những kẻ có
lòng dạ ác độc dùng lời lẽ khích bác, ly gián, âm mưu hãm hại quý vị, khiến cho “gia đình
lớn nhỏ trong ngoài đều bất hòa.” Bấy giờ, trong gia đình của quý vị, cả người lớn lẫn
trẻ con đều không hòa hợp nhau, và có lẽ đối với thân bằng quyến thuộc ở ngoài cũng luôn
xích mích, không hòa thuận.
Trước tình cảnh ấy, quý vị nên “hƣớng trƣớc tƣợng Thiên Nhãn Đại Bi--tức là
tượng của Bồ Tát Thiên Thủ Thiên Nhãn Đại Bi Quán Thế Âm—mà thiết đàn tràng, chí
tâm niệm danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm.” Quý vị nên đem lòng chí thành mà khẩn
thiết trì niệm danh hiệu của Bồ Tát Quán Thế Âm, “và tụng Đà La Ni này—Chú Đại Bi đủ một ngàn biến, thì tất cả những việc xấu kể trên đều sẽ tiêu trừ, không còn xảy
ra nữa, vàquý vị sẽ vĩnh viễn đƣợc yên ổn, an vui.”

(còn tiếp)
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Đệ thất Tổ: Tôn Giả BÀ-TU-MẬT

Phiên âm Hán việt:
Tôn giả, bắc Thiên Trúc quốc nhân dã. Nhân Lục Tổ du hóa,
kiến Tôn giả thủ trì tửu khí, nghịch nhi vấn viết: „Sƣ hà
phƣơng lai? Dục vãng hà sở?‟ Tổ viết: „Tòng tự tâm khai, dục
vãng vô xứ.‟ Tôn giả viết: „Thức ngã thủ trung vật phủ?‟ Tổ
viết: „Thử thị xúc khí, nhi phụ tịnh giả.‟ Tôn giả viết: „Sƣ thức
ngã phủ?‟ Tổ viết: „Ngã tức bất thức, thức tức phi ngã.‟ Hậu vị
phi thế viên giới, phó dĩ đại pháp. Tôn giả đắc pháp dĩ, hành
hóa chí Ca-Ma-La quốc, quảng hƣng Phật sự. Hậu phó pháp ƣ
Phật-Đà-Nan-Đề, tức nhập Từ tâm tam muội. Phục khởi, thị
chúng viết: „Ngã sở đắc pháp, nhi phi hữu cố. Nhƣợc thức Phật địa, ly hữu vô cố.‟ Ngữ dĩ,
hoàn nhập tam muội, thị Niết-bàn.
Dịch:
Tổ thứ bảy: TÔN GIẢ BÀ-TU-MẬT
Tôn giả là người miền bắc xứ Thiên Trúc. Khi Tổ thứ 6 du hóa tới, trông thấy Tôn giả trong tay
cầm một bình dùng để đựng rượu, đi đến chỗ Tổ hỏi rằng: ‗Sư từ ở đâu lại? Sẽ đi đến đâu?‘ Tổ
đáp: ‗Từ tâm đến, chẳng đi đến nơi nào.‘ Tôn giả hỏi: ‗Sư có biết vật tôi cầm trong tay là cái gì
không?‘ Tổ đáp: ‗Đây là đồ dùng dơ dáy, nhưng nó chứa đồ thanh tịnh.‘ Tôn giả hỏi: ‗Sư có biết tôi
không?‘ Tổ nói: ‗Ta thì không biết ngươi, nếu biết thì chẳng phải ta.‘ Sau đó Tổ cho Tôn giả cạo
tóc và thọ đầy đủ giới pháp cùng truyền lại Đại Pháp cho Tôn giả. Nhận lãnh pháp xong, Tôn giả đi
giáo hóa đến nước Ca-Ma-La làm cho Phật giáo được hưng thịnh. Về sau, Tôn giả truyền pháp cho
Phật-Đà-Nan-Đề, vào định Từ tâm, rồi xuất định, nói trước đại chúng: ‗Pháp ta đã được, chẳng
phải là cái có. Nếu muốn biết chỗ của Phật thì phải lìa có và không.‘ Nói xong, Tôn giả lại vào định
rồi nhập Niết-bàn.
Tán viết:
Vân trình tường thụy
Kim sắc hoảng hoa
Thủ trì xúc khí
Quy nguyên lộ trực
Hiện từ tâm tướng
Giao bồn niêm xuất
Thuyết pháp thị chúng
Hồ bính áp trấp.

Số 86

trang 19

Dịch:
Mây bầy điềm lành
Vàng ối sáng chói
Tay cầm bình rượu
Về nguồn đường ngay
Hiện tướng từ tâm
Trong chậu lấy ra
Nói pháp thị chúng
Hút ngọt trong bánh

Hoặc thuyết kệ viết:
Bắc Thiên Trúc quốc sanh thánh nhân
Thủ trì xúc khí vấn tiền nhân
Tòng tự tánh lai vô sở khứ
Thức tức phi ngã hữu hà nhân
Từ tâm chánh định thính khứ nhập
Bi quang biến chiếu mãn càn khôn
Kim sắc liên hoa tiếp học giả
Ma ha bát nhã bí linh văn.

Tuyên Hóa Thượng Nhân tác, nhất cửu thất thất niên thập nhị nguyệt thập tứ nhật.

Dịch:
Bắc-Ấn nẩy sinh một thánh nhân
Tay cầm bình rượu hỏi tiền thân
Lại từ tự tánh, không nơi đến
Biết chẳng là ta, hỏi biết ai ?
Chánh định tâm từ luôn xuất nhập
Tâm bi rạng chiếu khắp càn khôn
Sen vàng tiếp nối truyền tâm ấn
Pháp bí anh linh trí huệ chân

Thượng Nhân Tuyên Hóa trước tác ngày 14 tháng 12 năm 1977
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Giảng:
(Bài sau đây do đệ tử của Thượng Nhân thảo ra để thay thế bổn gốc đã bị thất lạc)
Tôn giả, bắc Thiên Trúc quốc nhân dã: Tổ thứ 7 là Bà-Tu-Mật, vốn người miền bắc xứ Thiên
Trúc. Thường ngày mỗi khi đi ra ngoài, ngài ăn mặc sạch sẽ, tay cầm bình rượu, có khi miệng
ngâm nga, có khi kêu hú, mọi người thường cho là điên khùng.
Nhân Lục Tổ du hóa, kiến Tôn giả thủ trì tửu khí: Nguyên vị tổ thứ 6 là Di-Già-Ca, người
miền trung xứ Ấn, sau khi đắc pháp rồi đi du hóa khắp mọi nơi độ các chúng sanh. Một hôm, tới
Bắc-Ấn, Tổ chợt ngước thấy một vầng mây mầu vàng ối, phủ trên mép bờ tránh tên đạn của bức
tường thành, bèn thốt ra lời tán thán: ‗Đây là vượng khí về đạo, chắc chắn ở đây có thánh nhân,
có thể nối pháp của ta được!‘ Nghĩ như vậy, Tổ bèn đi vào thành thì gặp Tôn giả đang đi trên
đường, trong tay cầm một bình rượu.
Tôn giả Bà-Tu-Mật thấy Tổ liền đi tới. . .
Nghịch nhi vấn viết: „Sƣ hà phƣơng lai? Dục vãng hà sở?‟Tôn giả hỏi Tổ: ‗Sư phụ từ đâu mà
tới đây ? Rồi tính đi tới địa phương nào vậy ?‘
Tổ viết: „Tòng tự tâm lai, dục vãng vô xứ.‟Tổ đáp: ‗Từ tự tánh mà lại đây, chẳng tới một nơi
nào.‘
Tôn giả viết: „Thức ngã thủ trung vật phủ?‟Tôn giả hỏi: Sư phụ biết vật gì ở trong tay tôi
không?
Tổ viết: „Thử thị xúc khí, nhi phụ tịnh giả.‟Tổ nói: ‗Đây là đồ đựng các loại dơ dáy, vậy mà
trong đó nó chứa vật thanh tịnh.‘
Tôn giả viết: „Sƣ thức ngã phủ?‟ Tôn giả hỏi: ‗Sư phụ biết tôi chăng?‘
Tổ viết: „Ngã tức bất thức, thức tức phi ngã.‟ Tổ đáp: ‗Ta chẳng biết ngươi đâu! Nếu nhận ra
ngươi thì đó chẳng phải là ta!‘ Tổ lại nói: ‗Ngươi hãy nói tên họ ra, ta sẽ chỉ cho biết nhân duyên
đời trước của ngươi.‘ Tôn giả Bà-Tu-Mật trả lời: ‗Từ vô lượng kiếp đến ngày tôi sanh tại nước này,
dòng họ của tôi là Phả-La-Đọa và tên tôi là Bà-Tu-Mật.‘
Tổ thứ 6 đáp: ‗Thầy của ta là Đề-Đa-Ca từng cho ta hay rằng: Đức Phật năm xưa khi đi du hóa tới
miền bắc Ấn có nói cho Tôn giả A-Nan biết là tại đây sẽ có thánh nhân ra đời, họ là Phả-La-Đọa,
tên là Bà-Tu-Mật, sau làm Tổ đời thứ 7. Ngươi thấy chăng? Đức Thế Tôn đã từng thọ ký cho ngươi,
vậy ngươi nên xuất gia đi.‘ Nghe xong, Tôn giả bỏ ngay bình rượu xuống đảnh lễ Tổ, đứng sang
bên cạnh và nói rằng: ‗Con hồi tưởng tới vô lượng kiếp xưa con là một thí chủ đã từng cúng dường
vị Phật thời ấy một cỗ pháp tọa quý rồi vị Phật đó thọ ký cho con rằng sau này con sẽ tuyên
dương truyền bá thánh giáo trong thời Hiền kiếp của đức Phật Thích-Ca Mâu-Ni. Điều này hoàn
toàn giống lời sư phụ nói, nay con xin sư phụ giúp con thoát vòng sanh tử.‘
Hậu vi phi thế viên giới, phó dĩ đại pháp: Tổ liền cho Tôn giả cạo tóc xuất gia, thọ giới Cụ túc,
rồi lại đem pháp tâm ấn truyền cho Tôn giả, cùng lời phó chúc giữ gìn chánh pháp với bài kệ
truyền pháp như sau:
Vô tâm vô khả đắc
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Thuyết đắc bất danh pháp
Nhược liễu tâm phi tâm
Thủy liễu tâm tâm pháp
Dịch:
Không tâm không thể được
Nói được chẳng gọi pháp
Nếu rõ tâm chẳng tâm
Mới rõ tâm tâm pháp
Tôn giả đắc pháp dĩ, hành hóa chí Ca-Ma-La quốc, quảng hƣng Phật sự. Hậu phó pháp ƣ
Phật-Đà-Nan-Đề: Sau khi được pháp, Tôn giả đi giáo hóa tới nước Ca-Ma-La (Kamala), nơi nào
Phật sự cũng rất hưng thịnh. Ở nơi đây, Tôn giả truyền pháp tâm ấn lại cho tổ Phật-Đà-Nan-Đề
(Buddhanandi).
Tức nhập từ tâm tam muội. Phục khởi, thị chúng viết: Khi Tổ thứ 8 đã được ấn chứng, Tôn
giả vào định Từ tâm, rồi lại ra định nói với đại chúng:
Ngã sở đắc pháp, nhi phi hữu cố. Nhƣợc thức Phật địa, ly hữu vô cố.‟ Pháp ta đạt được
chẳng phải đó là cái ―có‖, chẳng phải là có cái gì được. Nếu muốn biết cảnh giới của Phật thì phải
lìa cả cái ―có‖ và cái ―không‖, cũng là nghĩa chẳng ―có‖ mà chẳng ―không‖.
Ngữ dĩ, hoàn nhập tam muội, thị Niết-bàn: Tôn giả Bà-Tu-Mật nói xong, lại trở vào định và
viên tịch.
Bài Tán:
Vân trình tƣờng thụy, kim sắc hoảng hoa: Vầng mây kết thành điềm lành, ánh sáng chiếu soi
rạng rỡ cả bầu trời.
Thủ trì xúc khí, quy nguyên lộ trực: Tay Tôn giả cầm bình rượu; thái độ này cũng là tượng
trưng cho một pháp. Con đường thẳng dẫn về nguồn, ý nói đi thẳng về nhà của mình, đã nhận ra
bổn lai diện mục của mình, không còn mê lầm nữa.
Hiện từ tâm tƣớng, giao bồn niêm xuất: Tôn giả vào trong định Từ tâm, thị hiện tướng từ tâm
giống như người ta lấy đồ từ trong chậu ra.
Thuyết pháp thị chúng, hồ bính áp trấp: Thuyết pháp khai thị cho đại chúng giống như hút
chất đường mật trong cái bánh ngọt.
Bài Kệ:
Bắc Thiên Trúc quốc sanh thánh nhân: Một vị thánh ra đời ở miền Bắc-Ấn, đó là Tôn giả BàTu-Mật, vị tổ sư thứ bảy thiền tông.
Thủ trì xúc khí vấn tiền nhân: Vị đó tay cầm bình rượu đến trước Tổ thứ 6 gạn hỏi về các nhân
duyên đời trước.
Tòng tự tánh lai vô sở khứ: Tổ thứ 6 nói: ‗Ta từ tự tánh mà lại đây, chẳng đi tới một nơi nào.‘
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Thức tức phi ngã hữu hà nhân? Nhận ra ngươi thì là ai đó, chẳng phải ta. Ai vậy? Ý ở đây muốn
bảo: ―hãy đi mà gặp!‖.
Từ tâm chánh định thính khứ nhập: Tôn giả Ba-Tu-Mật vào định Từ tâm. Vào định hay ra định
là chuyện bình thường.
Bi quang biến chiếu mãn càn khôn: Ánh sáng từ bi của Tôn giả chiếu sáng khắp trời đất.
Kim sắc liên hoa tiếp học giả: Nhớ lúc xưa, tại hội Linh sơn, Phật cầm bông sen vàng nhìn đại
chúng. Khi ấy mọi người lặng im, duy chỉ có một mình Kim Sắc Đầu Đà – đây chỉ Tôn giả Ca-Diếp
– mặt rạng lên mỉm cười. Phật bèn truyền Chánh Pháp Nhãn Tạng cho Tôn giả Ca-Diếp, sau Tôn
giả lại truyền Chánh Pháp Nhãn Tạng cho tổ thứ 2 là Tôn giả A-Nan và từ đó pháp nhãn lưu truyền
đời nọ qua đời kia để tiếp dẫn các vị hậu học.
Ma ha bát nhã bí linh văn: Pháp môn lấy tâm ấn tâm, bí ẩn không hiển bày là một pháp môn
đại trí huệ, là anh linh của vũ trụ, chính khí của trời đất, mầu nhiệm vô cùng!mmmmmmmm

Thất Và Pháp Hội Tại Vạn Phật Thánh Thành Năm 2014


Thất Quán Âm:từ chiều 15 tháng 3 (Sái Tịnh Ðạo Tràng) đến 22 tháng 3



Lễ Bồ Tát Quán Âm Ðản Sanh:Chủ Nhật 16 tháng 3



Thiền Tập:từ chiều 29 tháng 3 đến 5 tháng 4



Lễ Phật Ðản:Chủ Nhật 4 tháng 5



Vạn Phật Bảo Sám:Chiều 4 tháng 5 (Sái Tịnh Ðạo Tràng) đến 27 tháng 5



Lễ giỗ Cố Lão Hòa Thượng lần thứ 19:Thứ Bảy7 tháng 6



Thất Quán Âm: từ chiều 12 tháng 7 (Sái Tịnh Ðạo Tràng) đến 19 tháng 7



Lễ Bồ Tát Quán Âm Thành Ðạo:Chủ Nhật 13 tháng 7



Lễ Vu Lan:Chủ Nhật 10 tháng 8



Thất Ðịa Tạng: từ Chiều 23 tháng 8 (Sái Tịnh Ðạo Tràng) đến 30 tháng 8



Lễ Ðịa Tạng Bồ Tát Ðản Sanh:Chủ Nhật 24 tháng 8



Thất Quán Âm:từ Chiều 11 tháng 10 (Sái Tịnh Ðạo Tràng) đến 18 tháng 10



Lễ Bồ Tát Quán Âm Xuất Gia:Chủ Nhật 12 tháng 10



Thất A Di Ðà :từ Chiều 20 tháng 12 (Sái Tịnh Ðạo Tràng) đến 27 tháng 12



Lễ Phật A Di Ðà Ðản Sanh:Chủ Nhật 21 tháng 12



Ba Tuần Thiền:từ Chiều 28 tháng 12, 2014 đến 18 tháng 1, 2015
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Dharma Realm Buddhist Association
11455 Clayton Rd.,
San Jose, CA 95127, USA
Tel. (408) 923-7243 Fax. (408) 923-1064
E-mail: bodehai@yahoo.com
www.dharmasite.net/bodehai
www.dharmasite.net/khaithi
www.chuavanphat.org
www.bttsonline.org
www.cttbusa.org
www.drba.org

To:

*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.

#59.Bệnh Nặng Trong Chùa Cổ Trên Núi Hoàng Sa Lĩnh
Ngày 13, đến Hoàng Sa Lĩnh. Trên đỉnh núi có ngôi chùa hoang, đổ nát, không có mái che, nhưng Ngài
phải dừng lại vì kiệt sức không đi được nữa mà cũng chẳng ăn uống được gì. Mỗi ngày đại tiện hàng
chục lần, cử động thấy không còn sức lực, người qua lại thì chẳng có ai, Ngài đành nhắm mắt chờ chết
mà lòng không hề khởi lên ý nghĩ hối tiếc. Điều này chứng tỏ cả một đời của Vân Công không lúc nào
thiếu tinh thần cố gắng. Ngài làm những điều khó làm với một nguyện lực kiên cố.
Kệ tán của Hòa Thượng Tuyên Hóa:
Đái bịnh bái hương thị miễn cưỡng
Ngọa tân thường đởm Ngô Việt Vương
Minh mục đãi chung chân phóng hạ
Toàn vô hối ý thản đãng đãng
Nghĩa là:
Bái hương bệnh nặng gắng phi thường
Nếm mật nằm gai xưa Việt Vương
Chờ chết một niềm buông bỏ hết
Tuyệt không hối tiếc dạ thênh thang.

