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Khi Phật Pháp sắp đến
bờ mé diệt vong, bất luận là
Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni, Ưu-bàtắc hay Ưu-bà-di cũng đều
nên lấy việc phục hưng Phật
giáo làm nhiệm vụ của mình.
Có câu:
“Thiên hạ hưng vong,
thất phu hữu trách.”
Bây giờ chúng ta có thể
nói là: “Phật giáo hưng
vong, nhân nhân hữu trách.”
Đã là Phật tử, chúng ta lại
càng nên có trách nhiệm hơn
nữa chứ đừng thoái thác cho
người khác. Nên tự hỏi lòng
rằng: Chúng ta phải làm sao
để phục hưng và phát huy
Phật giáo cho rạng rỡ hơn?
Đây tức là tự mình nên có sự
phản tỉnh sâu sắc!

Buddhism is on the
verge of extinction, all
Bhikshus, Bhiksgunis, Upasakas, and Upasikas should
take it upon themselves to
make Buddhism flourish
again. It is said, " The wellbeing of the nation is every
citizen's responsibility." We
can say, "The well-being of
Buddhism
is
everyone's
responsibility."
However,
Buddhists should take even
more responsibility than
other people, and should
not shift the responsibility
to others. We should ask
ourselves: How can we
revive Buddhism and make
it grow and prosper? This
takes some deep selfreflection!
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Từng giờ từng khắc nên tự kiểm

Bồ Đề Hải

At

all times

we should take stock of

điểm lấy mình! Những việc đáng làm,

ourselves

mình đã làm chưa? Nếu chưa, vậy tại sao

what we ought to do. If we haven't, why have

mình chưa làm?

we failed?

to ff see whether

we have done

Hoằng dương Phật Pháp là công việc

The propagation of the Buddhadharma is

của mọi người. Nhưng chỉ khi nào mọi

everyone's business. Only when we all share

người cùng phân công, hợp tác làm việc

the work - when people who have money give

với nhau như: Ai có tiền thì góp tiền, ai có

money and those who are strong give their

sức thì góp sức, cùng nhau nỗ lực nhất trí

strength - and strive to unite can we make

đoàn kết thì mới có thể làm cho Phật giáo

Buddhism flourish. There's a saying, "Unity is

hưng thịnh trở lại. Cho nên có câu rằng:

power.” We shouldn't be scattered, like grains

“Đoàn kết là sức mạnh.” Chúng ta không

of sand on a plate, nor should we think that we

nên phân tán rời rạc như những hạt cát

can be idle spectators who just watch from the

trên mâm, cũng đừng nên có quan niệm

sidelines.

“tụ thủ bàng quan,” chỉ biết khoanh tay
thờ ơ đứng nhìn.
Là đệ tử Phật, một khi đã hiểu rõ
nhiệm vụ của mình, chúng ta lại càng
không nên có tâm ỷ lại mà nghĩ rằng: “Dù
sao cũng đã có người hoằng dương Phật
Pháp rồi, tôi bất quá chỉ là một phần tử thì
có ảnh hưởng gì đâu!” Nếu ai ai cũng có tư
tưởng như vậy thì đến bao giờ Phật giáo
mới được phục hưng, được vẻ vang đây? E
rằng sẽ không bao giờ!
Trong thời đại này, nếu trên thế giới
không có ai chân chánh phát tâm tu hành
để làm người lãnh đạo, e rằng Phật giáo
nhất định sẽ suy sụp dần dần rồi đi đến
chỗ diệt vong. Chúng ta đã là Phật tử thì
nên tận tâm tận lực lo cho Phật giáo.
Trong thời kỳ hoằng dương Phật Pháp,
chúng ta nên dõng mãnh tiến tới, không
nên nhát gan lo trước lo sau, cũng đừng
sợ người ta ghen ghét, hay sợ bị người
khác gây chướng ngại, vì đó đều là khảo

Once we clearly recognize our duty as
Buddhist disciples, we should not leave it to
others and think, "Well, people are working on
the propagation of Buddhadharma anyway. I
am only one person; I can't make much of a
difference.? If everyone thought that way,
when will Buddhism ever revive and flourish?
Probably never!
In the present age, if there are no
genuine cultivators in the world who can act as
leaders,

Buddhism

will

probably

gradually

decline and disappear. As Buddhists, we ought
to do our very best for Buddhism. When it's
time to propagate the Dharma, we should
advance heroically and unhesitatingly, without
worrying whether people will be jealous or try
to obstruct us; these are all tests. Vajra is
forged only after being smelted and refined
hundreds and thousands of times in the great
blasting furnace. There's a saying,
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nghiệm thử thách đấy thôi. Bởi một khi

If you can endure the greatest suffering,

trải qua lò lửa hồng tôi luyện thì cũng phải

You'll become the loftiest person.

ngàn lần nung nấu, trăm lượt trui rèn mới
thành được thép tinh, đó gọi là: “Ngật đắc

These are words of experience. We must

khổ trung khổ, phương vi nhân thượng

sincerely contribute to Buddhism. We should

nhân.” Chịu được cực khổ trong cảnh khổ

bring

mới là hơn người. Đó là lời của người đi

determination to work for Buddhism. Then, and

trước. Chúng ta nên thành tâm cống hiến

only then, will Buddhism grow stronger day by

cho Phật giáo, nên đem ý chí kiên cố và

day.

forth

a

firm

resolve

and

true

quyết tâm chân thật của mình để làm Phật
sự. Được như vậy, Phật giáo mới có thể
mỗi ngày một chuyển biến tốt đẹp trở lại.

The City of Ten Thousand Buddhas is a
place where genuine cultivation takes place.
This is a known fact; we aren't trying to deceive

Vạn Phật Thánh Thành là đạo tràng

people.

We

must

honestly

and

devotedly

tu hành chân chánh. Mọi người đều biết

practice in accord with the teachings, and not

chúng ta tuyệt đối không phải là hạng

fool people by wearing masks. We should not

người lừa gạt, giả dối. Cho nên chúng ta

aim high without doing the groundwork. We

phải thật lòng y giáo phụng hành, chứ

should practice whatever we have learned. This

đừng mang mặt nạ để dối gạt người đời.

is a cultivator's duty. If you only talk but don't

Chúng ta cũng không nên có ý tưởng

practice, then you're merely paying lip service,

tham muốn những chuyện viển vông, xa

which won't do any good. ln that case, what

rời thực tế. Mình biết bao nhiêu thì làm

hope is there of Buddhism ever flourishing?

bấy nhiêu, như vậy mới đúng là bổn phận
của người tu hành. Nếu chúng ta chỉ biết
nói suông mà không chịu làm, thì đó chỉ là
những lời nói đầu môi chót lưỡi, thật
không tốt chút nào. Như vậy chúng ta làm
sao có hy vọng phục hưng Phật giáo trở lại
cho được?
Giảng ngày 6 tháng tư năm 1984
Trích Khai Thị 6

Khkhjkhjkhkhjhhkjh

A talk given on April 6, 1984
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Bồ Đề Hải

We Hold Firmly to Our Three Great Principles
Hòa Thượng Tuyên Hóa

Các vị Thiện tri thức! Ngày mai là ngày 4
tháng 7, là ngày Quốc Khánh của nước Hoa Kỳ
và cũng là ngày thầy Phương Trượng thực tập
lên nhậm chức. Vị tân Phương Trượng nầy rất
nghiêm khắc, chưa nhậm chức mà đã muốn
giết vài người để tế Pháp rồi. Giết ai vậy? Giết
giặc! Những kẻ trước đây từng làm giặc, hoặc
sẽ làm kẻ giặc trong tương lai, đồng loạt đều
phải bị chặt đầu đem bêu trước công chúng.
Khi thầy tân Phương Trượng nhậm chức, thì
thầy muốn định đặt phép tắc.
Tại sao từ trước đến nay, tôi không đặt ra
phép tắc gì cả? Bởi tôi là kẻ nô lệ của Pháp,
cho nên đối với tôi thì “everything is OK, no
problem!” (mọi chuyện đều OK, chẳng có vấn
đề gì). Nhưng vị Phương Trượng mới nầy
chuyên chế hơn, vì vậy ông ta muốn giết giặc,
giết càng nhiều càng tốt, đó gọi là: “Trảm hết
bọn giặc trong Phật Giáo, chỉ để lại Ðại Ðức
Cao Tăng.” A La Hán cũng được dịch là kẻ “giết
giặc.” Cho nên nói: “Trừ bạo khả dĩ an lương,”
nghĩa là trừ kẻ ác cho lương dân được an lành.

Các vị cư sĩ hãy chú ý! Ðừng nghĩ rằng
nịnh hót ông tân Phương Trượng là người hộ
pháp tốt. Kỳ thật, đó là quý vị cản trở, gây
chướng ngại cho sự phát triển của Phật pháp.
Vị Phương Trượng cũng không được tùy tiện
khen, chê người khác, và cũng đừng bị dao
động trước sự khen tặng hoặc phỉ báng. Nếu
muốn có người khen mình, vậy nhất định sẽ có
người chê mình. Ðó là đạo lý tự nhiên thôi.

Good and wise advisors: Tomorrow is
the Fourth of July, Independence Day. The
Abbot-in-training will be assuming the
Abbotship. The new Abbot is quite vicious.
Before he assumes the position, he wants to
kill a few people as a sacrificial offering to the
Dharma. Whom is he going to kill? Thieves!
Former thieves and future thieves will be
beheaded in public. The new Abbot wants to
set rules.
Why didn't I set rules before? Because I
am a Dharma slave, and my attitude is,
"Everything is OK, no problem." However,
this new Abbot is more autocratic. He wants
to slay thieves, the more the better. There's a
saying, "Wipe out all the thieves in Buddhism,
sparing only lofty monks of great virtue." One
translation of the word "Arhat" is "killer of
thieves." Another saying goes, "Weed out the
wicked ones so that the law-abiding ones can
live in peace."
Your attention please, all lay people!
Don't think that you can be a good Dharma
protector by flattering the new Abbot. In fact,
you'd just be a stumbling block, obstructing
the development of Dharma affairs. The
Abbot should not carelessly praise or slander
people either, nor should he be influenced by
praise or slander. If you're looking for praise,
there will certainly be people who will slander
you. This is a natural principle.
I was rather easygoing before: I didn't
mind if people scolded me, and if people
praised me I just forgot about it. Since you
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Lúc trước chuyện
gì tôi cũng cho qua
hết, như có người
mắng tôi thì tôi cũng
bỏ qua, có người khen
tôi, tôi cũng quên nốt.
Vì vậy bây giờ quý vị
tập
làm
Phương
Trượng, tức là quý vị
phải bảo trì tông chỉ
không khen, không
chê. Nếu quý vị không
muốn người ta khen
mình, thì
quý vị
không nên khen người
ta trước; quý vị không
muốn người ta chê mình, thì trước tiên quý vị
không nên chê người ta, đó gọi là: “Việc gì
mình không muốn, chớ đùn đẩy cho người
khác.” Hãy nhớ đấy, đừng gieo những hạt
giống không trong sạch!

Các cư sĩ tại gia thấy thầy Phương Trượng
mới, bèn muốn cúng dường thầy những thực
phẩm đặc biệt—thật ra, đó là hành vi làm bại
hoại Phật Pháp Nếu không muốn làm cho Phật
Pháp suy sụp thì họ sẽ không “thêu hoa trên
gấm,” bày vẽ nầy nọ. Ông Phương Trượng sẽ
không chết đói đâu! Dù ông ta có chết đói thì
cũng không sao, ai bảo ông ta không lo tu
hành? Vả lại, nếu có thể vì Phật Pháp mà chết
đói, thì thật vinh hạnh và là một công thần
trong Phật Giáo. Cho nên tông chỉ nhất quán
của chúng ta là:

Lạnh chết, không phan duyên.
Ðói chết, không hóa duyên.
Nghèo chết, không cầu duyên.
Tùy duyên nhưng không đổi;
Không đổi mà tùy duyên.
Giữ vững ba đại tông chỉ của chúng ta.
Xả mạng vì Phật sự.
Tạo mạng vì bổn sự.
Chánh mạng vì Tăng sự.
Gặp sự gì thấu lý ấy,
Hiểu lý gì hành sự ấy.
Tiếp nốì nhất mạch tâm truyền của Tổ Sư.
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are the Abbot-in-training you should maintain
the principle of neither praising nor
slandering. If you don't want people to praise
you, then you should start by not praising
others. If you don't want people to slander
you, then you should first not slander others.
As it's said, "Do not do to others what you
don't want done to yourself." Take care not to
plant impure causes.
If laypeople see the new Abbot and
immediately want to offer him some extra
delicious food to eat, they are in effect
destroying Buddhism. If they weren't trying
to ruin Budihism, they wouldn't do such a
superfluous thing. The Abbot is not going to
starve. And if he did, it would be right
because it'd mean that he didn't have any
cultivation. Besides, dying for Buddhism is a
real honor and is truly meritorious Therefore,
our creed has always been:

Freezing, we do not scheme.
Starving, we do not beg.
Dying of poverty, we ask for nothing
We adapt to conditions, but never waver;
We remain steadfast, yet accord with every
situation.
These are our three great principles.
We dedicate our lives to do the Buddhas's
work.
We forge our lives as our basic duty.
We rectify our lives to fulfill the Sangha's
role.
We express our ideals within our daily
affairs,
So that within our daily affairs, our ideals
shine forth.
In this way, we continue unbroken the
legacy of the Patriarch's mind.
[To the new Abbot:] Anyone who makes
offerings to you alone is trying to get in your
good graces and exploit their relationship
with you. Do you understand? Since you are
a young man, you should be especially clear
about this. I'm old, "o1d and useless," as
they say. But you young people should not let
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[Nói với vị tân Phương Trượng:] Ai muốn
đơn độc cúng dường riêng cho ông, đó là phan
duyên với ông để được ông chú ý, ông có biết
điều này không? Nhất là ông còn trẻ, nên đối
với điểm nầy, ông cần phải nhận thức hết sức
rõ ràng. Tôi đã già rồi, như người ta thường
nói “lão nhi vô năng,” già cả thì vô dụng.
Nhưng những người trẻ đừng để mấy thứ bẩn
thỉu vây bám quanh mình. Hãy nên: “Dù chết
cóng vẫn đứng nghênh đầu gió, dù chết đói
vẫn ưỡn ngực mà đi.” Hãy làm ngọn đuốc sáng
trong cơn gió mạnh, là vàng ròng trong lò lửa
lớn, cái gì cũng không sợ cả!

“Lạnh chết, không phan duyên.” Ðây là
sự diễn tả về cuộc đời của tôi. Khi tôi ở Mãn
Châu, mùa đông cũng như mùa hạ tôi đều mặc
ba lớp áo vải như nhau - một lớp áo vải mặc
bên trong và ngoài thì khoác một lớp áo với
những mảnh vá, từng miếng, từng miếng vá
đắp lên trên. Bấy giờ tôi có thấy lạnh không?
Lạnh chứ! Thế sao tôi phải kiên trì chịu đựng
như thế? Bởi vì tôi muốn “lạnh chết, không
phan duyên” đấy!

“Ðói chết, không hóa duyên.” Khi tôi ở
trong động Quán Âm, trên núi Phù Dung tại
Hồng Kông, cả hai tuần lễ liền tôi không có
lương thực. Tôi bèn tọa thiền trong động để
chờ chết. Lúc bấy giờ, dưới núi có vị cư sĩ tên
là Lao Khoan Thánh, biệt hiệu là “Pháp Sư Bổn
Ðịa” của vùng đó. Và ông được Bồ Tát Vi Ðà
báo mộng liên tiếp ba lần rằng: “Trong động
Quán Âm có vị Pháp sư tên An Từ, ông nên lên
đó cúng dường cho ông ta.” Thế là ngày hôm
sau, vị cư sĩ nầy vác hơn ba mươi cân gạo và
mang theo hơn 70 đồng đến hang động cúng
dường tôi. Ba bốn tháng trước khi chuyện nầy
xảy ra, ông cư sĩ này bị chó cắn ở chân. Các
bác sĩ đông y và tây y chữa trị cho ông cả mấy
tháng, nhưng trị không khỏi; họ đành bó tay
chịu thua. Bồ Tát Vi Ðà thích lo chuyện của
người khác nên mới bảo ông: “Ông đi cúng
dường cho vị Pháp sư ở động Quán Âm thì
chân sẽ lành ngay.”

Bồ Đề Hải
yourselves be surrounded by filthy things.
You should have the attitude that "even if
we're freezing, we stand upright against the
wind; even if we're starving, we walk without
hunching over." Be like a strong candle in the
fierce gale, like pure gold in the blazing fire fear nothing!

"Freezing, we do not scheme." This is an
apt description of my life. When I was in
Manchuria, I wore the same three layers of
clothing in winter as well as summer. There
was one layer on the bottom, and the layer
on top of that was sewn in patchwork. Was I
cold at that time? You bet! Why did I insist on
living like that? Because I didn't want to
scheme for things, even if I was freezing!

"Starving, we do not beg." Once, when I
was living in Guanyin cave at Hibiscus
Mountain in Hong Kong, I went without food
for two consecutive weeks. I just sat in the
cave meditating and waiting to die. A layman
named Lao Kuansheng, whose nickname was
"Local Dharma Master," lived at the foot of
the mountain. This man saw Weitou
Bodhisattva appear three times in his dreams
and say to him, "There is a Dharma Master
named An Ci (An Tzu) in Guanyin Cave. You
should go and make offerings to him." So the
layman hauled a sack of rice that weighed
about 30 catties (40 pounds) up to the cave
and offered it to me, along with about
seventy dollars. Three or four months before
this happened, the layman had been bitten
on the leg by a dog. Both Western and
Chinese Joctors had treated the injury for
months without success. They couldn't do
anything for him. Weitou Bodhisattva likes to
mind other people's business, so he told the
man, "If you make offerings to the Dharma
Master in Guanyin Cave, your leg will heal."
The man believed him and brought over the
rice and cash. At that point I was just waiting
for death in the cave. But I've never said to
anyone, "Have mercy! I haven't eaten for
many days!" This is called, "Starving, we do
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not beg."

Thế là ông ta tin tưởng mà đem gạo và
tiền đến cúng dường. Lúc bấy giờ trong động,
tôi chuẩn bị chờ chết đói, song xưa nay tôi
chưa hề nói với bất cứ người nào rằng: “Xin
ông thương xót tôi, đã qua nhiều ngày rồi mà
tôi không có gì ăn hết!” Ðó gọi là “đói chết,
không hóa duyên.”

"Dying of poverty, we ask for nothing."
When I first went to Nanhua Monastery to
draw near to the Venerable Master Hsu Yun, I
was penniless. I didn't even have stamps to
mail letters with. Even so, I never asked for

“Nghèo chết, không cầu duyên.” Lúc tôi
mới đến chùa Nam Hoa ở Quảng Ðông, được
thân cận Ðại Lão Hòa Thượng Hư Vân, trên
mình tôi chẳng có một đồng một chữ. Cả đến
tiền gởi thơ tôi cũng không có, nhưng tôi chưa
từng đến các vị cư sĩ để hóa duyên. Bởi vậy ba
đại tông chỉ nầy của tôi đều có căn nguyên,
chứ không phải vô căn cứ đâu. Bây giờ thầy
tân Phương Trượng lên nhậm chức, mọi người
chớ nên đơn độc kết giao cảm tình với thầy,
muốn thầy có thiện cảm đặc biệt với mình.
Nếu quý vị có lòng cúng dường thì hãy cúng
dường cho đại chúng, đừng nên cúng dường
riêng lẻ cho một ai; bằng không thì chỉ là hại
người và phá hoại sự hòa hợp trong Phật Giáo
mà thôi!

anything from lay-people. And so there are
reasons for these Three Great Principles of
mine. They are not just empty words. Now
that the new Abbot has come, no one should
try to develop a special friendship with him,
hoping that he will think especially well of
them. If you want to make offerings, make
them to the entire assembly. Don't make
offerings to just one particular individual. If
you do that, you are just harming people and
destroying the harmony of Buddhism.

Left-home
Người xuất gia chớ nên nhụt chí mà hãy
nên giữ vững ba tông chỉ trên. Chúng ta nên
làm vị thầy tiêu biểu cho trời và người, và
chiến đấu với bọn ma quân ở mười phương.

these

Three

people

Great

should

Principles.

adhere

to

Don't

get

discouraged. You should be teachers of gods
and people and go to battle with demons of
the ten directions. Someone may ask, "Don't
you teach your disciples to use the Four

Có người thắc mắc: “Không phải là thầy
dạy đồ đệ nên dùng lòng từ bi hỷ xả hay sao?
Vậy, tại sao thầy lại dạy họ đấu tranh? Như
thế phải chăng là đừng sửa đổi lòng sân hận
của mình? Nếu vậy thì làm sao làm vị thầy tiêu
biểu cho trời, người được?” Thì bởi muốn làm
vị thầy tiêu biểu cho trời và người, thành thử
chúng ta mới phải giáo hóa bọn ma quân!

Measureless Minds of kindness, compassion,
joy, and giving? Why are you telling them to
fight? Isn't that just holding on to hatred?
How could they be teachers of gods and
people?" Well, it's just for the sake of being
teachers of gods and people that we should
teach and transform the demon armies!

Giảng ngày 3 tháng 7 năm 1986
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Tại Sao Chúng Ta Tắm Phật?

Tắm Phật Tắm Tâm về chốn tịnh
Thọ thực như thuốc để chữa bịnh
Không một mảy bụi trong chân ngã.
Đi, đứng, ngồi, nằm luôn trong Định

Hòa Thượng Tuyên Hóa giải thích ý nghĩa về Lễ hội Phật Giáo này:

Tại sao chúng ta tắm Phật? Tắm Phật là một hình thức tưởng niệm
ngày đức Phật Thích Ca ra đời. Tại sao có nhiều người tưởng nhớ đến ngày
đản sanh của Phật? Đó là vì từ vô thủy, Ngài đã tắm cho rất nhiều vị Phật
khác. Tắm Phật là một cách để chúng ta chuẩn bị thành Phật trong tương lai.
Đức Phật là bậc đại giác ngộ và thông suốt tất cả. Thật ra thân Phật thì hoàn
toàn trong sạch và không cần tắm. Nhưng tại sao chúng ta lại tắm Phật?
Nghi lễ tắm Phật là một cách biểu lộ sự hiếu đễ của chúng ta đối với đức
Phật. Khi Phật Thích Cả đản sanh, có chín con rồng đến tắm cho Ngài, cho
nên ngày nay chúng ta tiếp tục nghi lễ tắm Phật này. Là Phật tử, chúng ta
phải luôn luôn ghi nhớ và trung thành với vị Bổn Sư của mình.
Trích Kim Cang B Đ Hi, tháng T năm 1996
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v Dương Quả Đồng

Phải chi thuở trước tôi không phá thai
thì hôm nay đã có thêm một sinh mạng
sống trên cõi đời này, cho nên về cơ bản,
tôi không có cách gì để làm một bà mẹ
đáng tự hào cả bởi thâm tâm mãi nuôi một
niềm đau xót đầy hổ thẹn.

If I didn't have an abortion, there
would be one more life in the world
today. Accordingly, there is no way for
me to be a proud mother, with the pain
of shame and regret forever in my heart!

Tháng 10 năm 1988, tôi đã làm một việc
mà suốt đời phải ân hận. Lúc đó tôi vừa mới tốt
nghiệp Trung Học, khi biết mình đã mang thai,
trong lòng lo ngại chuyện nầy sẽ khiến mẹ tôi
xấu hổ, thế nên tôi chẳng hề hé môi cho người
thân trong nhà hay biết, liền đi tìm cô bạn thân
để bàn tính. Cô bạn liền mách rằng cô ấy biết
nơi có thể phá thai. Chúng tôi bèn cùng nhau đi
đến một nhà thương tư. Sau vỏn vẹn 30 phút
đồng hồ phẫu thuật, mọi việc đã xong xuôi (kể
cả kết liễu tánh mạng một sanh linh).

In October of 1988, I did something that
I regretted for the rest of my life – I had an
abortion. At the time, I just graduated from
high school, and when I realized that I was
pregnant, the only thing on my mind was not
to disgrace my mother. Therefore, without
telling my family about my pregnancy, I
consulted one of my friends. She immediately
told me that she knew where to get an
abortion, so we went to a private hospital.
The entire procedure was over in merely 30
minutes (and this included ending a life).

Sau khi chuyện xảy ra rồi, tuy ban ngày
chẳng ai để ý thấy tôi có bất kỳ thay đổi gì,
nhưng đêm nào tôi cũng khóc và nói với cái
mạng sống kia những lời xin lỗi, khóc đến ngủ
thiếp đi. Lòng tôi một mực áy náy xót xa, tôi
thật là có tội với con trẻ. Trải qua nửa năm, tâm
tư tôi mới từ từ lắng dịu. Cuối cùng, tôi chia tay
với người bạn trai bởi vì mỗi khi nhìn thấy người
đó, tôi lại sực nhớ mình là một người mẹ tàn
nhẫn, đã cướp đoạt quyền sinh tồn của một đứa
bé.

After the abortion, although no one
could notice any change in me during the day
time, I cried myself to sleep every night while
apologizing to the life that I terminated. I felt
really bad that I let the baby down, and it
took me half a year to regain my peace of
mind. Later on, I broke up with my boyfriend,
because every time I saw him, I was
reminded of my cruelty of depriving a child’s
right to live.

Ba năm sau, tôi gần như quên bẵng
chuyện xưa. Có một buổi chiều, tôi và người bạn
cùng khóa tan học đang đi xe đạp về nhà, thì
gặp phải tai nạn tại ngã tư đường và tôi bị trượt
vấp ngã giữa đường, hậu quả không đáng lo
ngại lắm. Nhưng khi vừa đứng dậy bước sang
bên lề đường, tôi giật mình hoảng hốt vì ở ngay

Three years later, I almost forgot about
this series of events. One evening, I was on
my way home, riding a bicycle with my
college classmates. Unfortunately, at an
intersection, I was in an accident involving a
car. Although I fell down in the middle of the
road, I was not badly hurt. After I stood up
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con lộ nhìn thẳng qua là ngôi y viện, nơi tôi đã
đến phá thai. Lúc đó tôi kinh hãi thầm nói: “Thật
quá trùng hợp!”

Lại thêm nửa năm sau, tôi quen người bạn
trai mới, anh ấy dẫn dắt tôi đến với đạo Phật,
khuyến khích tôi học Phật Pháp. Sau khi học
Phật pháp, tôi mới biết mình đã phạm tội lớn
nhất trên đời. Dẫu sao cũng không còn có cách
gì cứu vãn lại được! Duy chỉ có thể nhờ vào việc
tụng Kinh hồi hướng hoặc tham gia các khóa lễ,
lập bài vị cầu siêu cho đứa bé để tỏ lòng ăn năn
sám hối của mình. Hiện nay tôi đã kết hôn và có
con, nhìn thấy con mình khỏe mạnh trưởng
thành, trong lòng tôi thường hồi tưởng rằng nếu
thuở ban đầu tôi không phá thai, thì hôm nay
cũng có thể đã có thêm một sinh mạng đang
sống trên cõi đời này! Vì thế tôi hoàn toàn
không thể nào tự hào là một bà mẹ, tận đáy
lòng tôi vĩnh viễn mang một niềm đau xót đầy
hổ thẹn!
Vào hạ tuần tháng tư năm 2007, tôi nằm
mơ thấy một Pháp Sư đang xuống tóc cho một
cư sĩ, và Đại Lão Hòa Thượng Tuyên Hóa đi
ngang qua gần đó. Tôi rất mừng khi thấy Ngài,
liền vội bước theo sau cho kịp. Đến khi Ngài đi
vào một ngôi Đại Điện, có hai vị Pháp Sư đang
canh giữ tại cửa, trước mặt tôi có một vị cư sĩ
định vào nhưng bị ngăn cản; tôi cũng không
ngại, chỉ muốn vào đó để theo cho kịp Ngài,
ngạc nhiên thay là họ không cản tôi lại.
Sau khi tôi đã vào trong ngôi Đại Điện,
không khí bên trong thật vô cùng trang nghiêm
tĩnh lặng, nhưng tôi chẳng thấy bóng dáng của
Hòa Thượng đâu cả. Lúc ấy lòng tôi rất lo lắng
và nôn nóng, chỉ có một niệm khởi lên trong đầu
là: “Nếu như để lỡ mất cơ hội này, chắc tôi chết
mất.” Kế đó, tôi cúi đầu quỳ mọp sát đất mà
khóc lóc. Khi đó, đột nhiên nghe thấy trên
không có tiếng nói vọng lại: “Hãy tha thiết cầu
xin sám hối!” Ngay lúc đó tôi liền giật mình tỉnh
giấc chiêm bao. Sau khi tỉnh giấc, cảm giác kinh
hoàng hớt hải trong mộng vẫn còn rõ như thật,
cứ thế nước mắt tôi tuôn trào không thể cầm lại
được, trống ngực đập dữ dội, đó là vào lúc 7 giờ
sáng.
Tâm trí tôi cứ mải suy đi nghĩ lại: “Tha
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and walked to the road side, I was startled
when I recognized the hospital near the
intersection – it was where I had my
abortion! I was astounded by this incredible
coincidence.
Six months later, I met a boyfriend. He
introduced me to Buddhism and encouraged
me to study the Buddhadharma. It was after
I studied the Buddhardharma that I realized I
committed the most serious offense of killing.
However, it was too late to undo what I did.
The only things I could do were to repent of
my mistakes, recite sutras and transfer the
resulting merit to the aborted child,
participate in Dharma Assemblies, and set up
rebirth plagues for the aborted child. Now I
am married and have children. When I watch
my children growing up healthy, I often think
that if I didn’t have an abortion, there would
be one more life in this world. Accordingly,
there is no way for me to be a proud mother,
with the pain of shame and regret forever in
my heart!
I had a dream in the latter half of April,
2007. In the dream, I saw a Dharma Master
shaving the head of a layperson (i.e., a part
of the ceremony when one becomes a
monastic), and the Venerable Master Hua was
passing by. I was very happy to see the
Venerable Master, so I hurried after him. The
Venerable Master entered a hall, where two
Dharma Masters stood guard at its entrance.
A layperson in front of me tried to enter, but
his way was blocked. However, I wasn’t
afraid; the only thing I wanted to do is to
follow the Venerable Master. To my surprise,
no one stopped me when I tried to enter.
After entering the hall, I found the
interior very solemn and adorned, but I didn’t
see the Venerable Master. I was really
worried and alarmed. The only thought I had
was: “If I miss this opportunity, I would die.”
So I knelt on the floor and wept. Suddenly, I
heard a voice in the air saying: “Seek
compassion, repent and reform!” Upon
hearing this, I was startled awake. The
feeling of panic and fear was still very vivid,
my heart was racing and I couldn’t stop
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thiết cầu sám hối” là gì? Phải làm cách nào mới
có thể “Tha thiết cầu xin sám hối” vậy? Tôi nghĩ
đây là cách mà Hòa Thượng muốn cứu độ tôi, tôi
cần phải trân trọng cơ may mình có được và
không thể nào bỏ lỡ. Sau đó, tôi gọi điện thoại
thỉnh giáo một vị Sư Cô, nhờ chỉ dạy tôi nên làm
gì để “Tha thiết cầu xin sám hối”? Sư Cô đã từ bi
dạy bảo tôi lễ bái “KINH PHẬT THUYẾT PHẬT
DANH (Sám Hối Hồng Danh Chư Phật). Thật kỳ
diệu, khi tôi gọi điện thoại đến Vạn Phật Thánh
Thành thì ở đó đang cử hành Khóa Lễ Bái Sám
Vạn Phật và đang lễ tụng Kinh này.

Sau ngày tôi học Phật pháp, ngoại trừ việc
sám hối nghiệp mà mình đã tạo do phá thai, tôi
thường hay nghĩ tại sao tôi không biết Phật pháp
sớm hơn một chút? Bởi nếu thế thì tôi đã không
phạm phải tội lỗi tày trời như vậy. Thượng Nhân
đã từng bảo xứ Đài Loan mang nghiệp sát rất
nặng, quá nhiều người phá thai, tôi chẳng may
lại là một người trong số đó! Tôi có ý muốn đem
kinh nghiệm bản thân ra để chia sẻ, cảnh tỉnh
mọi người rằng ngàn vạn lần chớ nên khinh
thường việc phá thai tạo nghiệp sát! Lấy điều
khổ sở khi phải sanh con lúc chưa được cưới hỏi
rồi đem so sánh với cái quả báo của tội sát sanh
thì cái khổ đó thật ít ỏi, chẳng thấm vào đâu.
Trên đời này chẳng có việc gì là không thể giải
quyết được, muôn ngàn lần chớ nên chọn cách
phá thai, sinh mạng mất đi rồi thì sẽ không bao
giờ có thể lấy lại được! Phá thai rồi dù tôi có
muốn quên đi cũng không làm sao có thể quên
được, và suốt cuộc đời tôi cũng không có cách gì
có thể chuộc lại lỗi lầm này!

Trích: Những Vong Linh Thai Nhi Vô
Tội
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crying. It was seven o’clock in the morning.

I kept on trying to figure out the
meaning of “Seek compassion, repent and
reform,” and how to do so. I felt this was the
way that the Venerable Master could save
me, so I should treasure this opportunity.
Later on, I called a Dharma Master and asked
her how do I “seek compassion, repent and
reform.” The Dharma Master compassionately
instructed me to bow to the Sutra of the
Buddha Speaking the Names of the Buddhas.
It was amazing that when I made the call,
CTTB was holding the Ten Thousand Buddhas’
Repentance Ceremony, where this Sutra was
being recited.
After I studied the Buddhadharma, in
addition to repenting of the negative karma I
created by having an abortion, I kept
wondering why I had not studied the
Buddhardharma earlier. If I had done so, I
would not have committed this serious
offense. The Venerable Master had mentioned
that the karma resulting from killing was very
heavy in Taiwan for too many people were
having abortions. Unfortunately, I was one of
them! I am sharing my experience in order to
caution everyone not to hastily commit a
killing offense by having an abortion.
Compared to the retribution resulting from a
killing offense, the embarrassment of giving
birth to a child out of wedlock is really minor.
There is nothing that can’t be solved in this
world, and thus never ever choose abortion
as a solution; once a life is terminated, we
can never bring it back! I can’t forget my
abortion even if I try, and it’s a wrong that I
can never redress for the rest of my life.
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Kinh Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Thế Âm Bồ Tát
Quảng Ðại Viên Mãn Vô Ngại Ðại Bi Tâm Ðà La Ni
Đời Ðường, Tây Thiên Trúc, Sa-Môn Già Phạm Ðạt Ma dịch
Hòa Thượng Tuyên Hóa giảng thuật
(tiếp theo)

Kinh văn:
“HỰU TAM THIÊN ĐẠI THIÊN THẾ GIỚI, U ẨN ÁM XỨ, TAM ĐỒ CHÚNG SANH, VĂN NGÃ THỬ
CHÚ, GIAI ĐẮC LY KHỔ. HỮU CHƯ BỒ-TÁT VỊ GIAI SƠ TRỤ GIẢ, TỐC LINH ĐẮC CỐ; NÃI CHÍ LINH ĐẮC
THẬP TRỤ ĐỊA CỐ; HỰU LINH ĐẮC ĐÁO PHẬT ĐỊA CỐ, TỰ NHIÊN THÀNH TỰU TAM THẬP NHỊ TƯỚNG,
BÁT THẬP TÙY HÌNH HẢO.
NHƯỢC THANH VĂN NHÂN VĂN THỬ ĐÀ-LA-NI, NHẤT KINH NHĨ GIẢ, TU HÀNH THƯ TẢ THỬ
ĐÀ-LA-NI GIẢ, DĨ CHẤT TRỰC TÂM NHƯ PHÁP NHI TRỤ GIẢ; TỨ SA-MÔN QUẢ, BẤT CẦU TỰ ĐẮC.
NHƯỢC TAM THIÊN ĐẠI THIÊN THẾ GIỚI NỘI, SƠN HÀ THẠCH BÍCH, TỨ ĐẠI HẢI THỦY, NĂNG
LINH DŨNG PHẤT; TU-DI SƠN CẬP THIẾT-VI SƠN, NĂNG LINH DAO ĐỘNG, HỰU LINH TOÁI NHƯ VI
TRẦN; KỲ TRUNG CHÚNG SANH, TẤT LINH PHÁT VÔ THƯỢNG BỒ-ĐỀ TÂM.”
“Lại nữa, các chúng sanh trong Tam Đồ, chốn u ẩn hắc ám của Tam Thiên Đại Thiên
thế giới, mà nghe được Chú này của Ta thì thảy đều được xa lìa khổ sở; có chư Bồ tát chưa ở
ngôi vị Sơ Trụ thì khiến cho mau đắc được, thậm chí khiến cho đắc được Thập Trụ Địa, lại
khiến cho đắc tới Phật Địa, tự nhiên thành tựu ba mươi hai tướng tốt và tám mươi vẻ đẹp tùy
hình.
Nếu người Thanh Văn nghe Đà La Ni này thoảng qua tai một lần, rồi tu hành, biên
chép Đà La Ni này, đem tâm chất trực mà như pháp an trụ, thì quả vị Tứ Sa-môn sẽ không
cầu mà tự nhiên chứng đắc.
Trong cõi Tam Thiên Đại Thiên thế giới, tất cả núi, sông, vách đá, nước trong bốn biển
lớn có thể bị làm cho sôi sục trào dâng, núi Tu Di cùng núi Thiết Vi có thể bị làm cho dao
động, lại còn bị làm cho vỡ nát thành mảy bụi, các chúng sanh ở trong đó đều khiến cho phát
tâm Vô thượng Bồ đề.”

Lược giảng:
Quán Thế Âm Bồ-tát nói tiếp: “Lại nữa, các chúng sanh trong Tam Đồ, chốn u ẩn hắc ám
của Tam Thiên Đại Thiên thế giới...”
Trước đây, trong các buổi giảng kinh, chúng ta đã nhiều lần giảng về “tam thiên đại thiên thế
giới,” song e rằng vẫn có người không còn nhớ, cho nên tôi sẽ giảng lại lần nữa.
Một nhật nguyệt (tức là một mặt trời và một mặt trăng), một núi Tu Di, một Tứ thiên hạ hợp lại
thì gọi là một thế giới. Một ngàn nhật nguyệt, một ngàn núi Tu Di, một ngàn Tứ thiên hạ hợp lại thành
một Tiểu thiên thế giới. Một ngàn Tiểu thiên thế giới hợp lại thì thành một Trung thiên thế giới. Một
ngàn Trung thiên thế giới hợp lại thì thành một Đại thiên thế giới. Nhân vì chữ “thiên” (ngàn) được lặp
lại đến ba lần (tức là ba lần ngàn thế giới kết hợp lại), cho nên gọi là “tam thiên đại thiên thế giới” (ba
ngàn đại thiên thế giới).
Tuy rằng trong cõi Tam Thiên Đại Thiên thế giới này có rất nhiều mặt trời và mặt trăng, cùng
rất nhiều núi Tu Di như thế, nhưng vẫn có rất nhiều nơi còn u ám tối tăm. “U” có nghĩa là đen tối; “ẩn”
nghĩa là bị che đậy khiến người ta nhìn không thấy. Chốn “hắc ám” tức là nơi không có ánh sáng rọi
vào—nơi mà người ta không trông thấy, cũng không nghe thấy được gì cả.
Thế thì, nơi tối tăm hắc ám đó là nơi nào? Đó chính là Tam Đồ! “Tam Đồ” là ba nẻo đường--địa
ngục, ngạ quỷ và súc sanh; lại cũng có thể nói rằng “Tam Đồ” là huyết đồ, đao đồ và hỏa đồ. Nói
chung, đó là ba nơi không được tốt đẹp. Tuy rằng không phải là nơi tốt để ở, nhưng vẫn có loại chúng
sanh do vì nghiệp báo của chính mình hiển hiện, nhất định phải trú ngụ ở những nơi đó. Song le, nếu
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các chúng sanh bị đọa lạc trong chốn tối tăm u ám, vĩnh viễn không thấy được ánh sáng mặt trời này
“mà nghe được Chú này của Ta thì thảy đều được xa lìa khổ sở, được sự an vui.”
Vậy, đó là Chú gì? Đó là Chú Đại Bi - Đại Bi Tâm Đà La Ni. Vì sao các chúng sanh đó được xa lìa
khổ ải, đạt được an vui? Đó là nhờ được nghe Chú Đại Bi nên tất cả bọn họ đều được thoát khổ! Đây là
các chúng sanh trong ba đường ác nhờ nghe Chú Đại Bi mà đạt được sự lợi ích như thế.
Lại nữa, nếu như “có chư Bồ tát chưa ở ngôi vị Sơ Trụ thì khiến cho mau đắc được, thậm
chí khiến cho đắc được Thập Trụ Địa.” Đây có lẽ là nói về các bậc Bồ tát sơ phát tâm, chưa chứng
đắc quả vị Sơ Trụ. Quý vị có biết “Sơ Trụ” là gì không? Không có người nào biết sao? Hiện giờ, chữ đó
nằm ở dòng đầu tiên trên bảng, được viết thật rõ ràng rành mạch; và Quả Tu đã giảng cho quý vị nghe
rồi, quý vị quên cả rồi hay sao?
Phát Tâm Trụ chính là Sơ Trụ. Vậy, nếu có vị Bồ tát nào chưa đắc quả vị Phát Tâm Trụ mà trì
niệm Chú Đại Bi thì vị ấy liền được phát tâm, đắc được Phát Tâm Trụ rất nhanh chóng; thậm chí cả
Thập Trụ và Thập Địa cũng đều có thể đắc được.
Trong Thập Trụ thì trụ vị thứ mười là gì? Đó là Quán Đảnh Trụ. Trong Thập Địa, khởi đầu là
Hoan Hỷ Địa, thứ đến là Phát Quang Địa, cho đến địa vị thứ mười là Pháp Vân Địa.
“Thập Trụ Địa” là gì? Thập Trụ là gồm từ Phát Tâm Trụ cho đến trụ vị thứ mười là Quán Đảnh
Trụ. Chữ “Địa” này là nói về Thập Địa—từ Hoan Hỷ Địa cho đến Pháp Vân Địa.
“Lại khiến cho đắc tới Phật Địa. Các vị Bồ tát đó còn có thể chứng được quả vị Phật Địa-Phật Địa chính là Diệu Giác--tự nhiên thành tựu ba mươi hai tướng tốt và tám mươi vẻ đẹp tùy
hình.” Và, các ngài cũng sẽ tự nhiên thành tựu được ba mươi hai tướng tốt đẹp của bậc đại nhân, cùng
tám mươi vẻ đẹp tùy hình.
“Nếu người Thanh Văn nghe Đà La Ni này thoảng qua tai một lần, rồi tu hành, biên
chép Đà La Ni này, đem tâm chất trực mà như pháp an trụ ....” Giả sử có những người Nhị Thừa
Thanh Văn nghe được Kinh Đại Bi Đà La Ni, dù chỉ một lần thoáng qua tai, và sau đó áp dụng tu hành,
hoặc dùng bút mực để biên chép Chú Đà La Ni này. “Tâm chất trực” tức là lòng ngay thẳng chơn chất,
không quanh co, cong vạy. “Trực tâm là đạo tràng”—quý vị dùng tâm chất trực mà tu hành thì sẽ đạt
được quả vị mà mình hằng mong muốn.
“Trụ” cũng chính là tu hành. “Như pháp nhi trụ” tức là y theo Đại Bi Pháp mà an trụ, nương theo
pháp này mà tu hành.
“Thì quả vị Tứ Sa-môn sẽ không cầu mà tự nhiên chứng đắc.” Bốn quả vị Sa môn là Sơ
quả, Nhị quả, Tam quả và Tứ quả; trong đó, quả vị Tứ Sa môn chính là quả vị A La Hán. Cho dù chính
bản thân những người Thanh văn đó không hề mong cầu, thì họ cũng vẫn đắc được quả vị Tứ Sa môn.
“Trong cõi Tam Thiên Đại Thiên thế giới, tất cả núi, sông, vách đá, nước trong bốn
biển lớn có thể bị làm cho sôi sục trào dâng... Quý vị niệm Chú Đại Bi thì có thể khiến cho nước
biển trong tứ đại hải nóng sôi lên sùng sục, núi Tu Di cùng núi Thiết Vi có thể bị làm cho dao
động, lại còn bị làm cho vỡ nát thành mảy bụi, các chúng sanh ở trong đó đều khiến cho phát
tâm Vô thượng Bồ đề.”
Núi Tu Di tức là núi Diệu Cao; còn núi Thiết Vi chính là dãy núi sắt bao quanh bốn phía của địa
ngục.
Quý vị niệm Chú Đại Bi thì có thể khiến cho nước biển trong tứ đại hải nóng lên và sôi sùng sục,
và cả núi Thiết Vi lẫn núi Tu Di cũng đều bị rúng động. Ngoài ra, đá và sắt ở trên núi Tu Di cùng núi
Thiết Vi cũng có thể bị vỡ vụn thành mảy bụi; đồng thời tất cả chúng sanh ở trong núi Tu Di và núi
Thiết Vi đều được khiến cho phát đại Đạo tâm Vô thượng Bồ đề.
_____________________________
Chú thích :
- Thập Trụ là mười trụ vị, mười địa vị an trụ của Bồ tát Đaị Thừa : Phát tâm trụ, Trì địa trụ, Tu hành
trụ, Sanh quý trụ, Phương tiện cụ túc trụ, Chánh tâm trụ, Bất thối trụ, Đồng chân trụ, Pháp vương tử
trụ và Quán đảnh trụ.
- Thập Địa là mười địa vị của Bồ tát Đại Thừa: Hoan hỷ địa, Ly cấu địa, Phát quang địa, Diễm huệ địa,
Cực nan thắng địa, Hiện tiền địa, Viễn hành địa, Bất động địa, Thiện huệ địa và Pháp vân địa.
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Bồ Đề Hải

(Thư gửi Hòa Thượng Tuyên Hóa)
Trích và dịch từ News From True Cultivators (Trang 142 - 148)
Mt. Tamalpais, ngày 18 tháng 3 năm 1979.
Sư Phụ từ giám,
"Chúng ta đang có Thất Quán Âm. Thầy chắc các con có khởi niệm tham, muốn được về Vạn
Phật Thành tham gia phải không? Nhưng đừng lo, đối với hai con đang đi Ba Bước Một Lạy, mỗi
ngày đều là ngày Đản sanh của Bồ Tát Quán Âm, và mỗi ngày các con đều ở Vạn Phật Thánh
Thành ..."
... Sư Phụ đã nói như vậy khi đến thăm chúng con vào hôm thứ Sáu. Ngài nói rất đúng. Thất
Quán Âm là những ngày rất đặc biệt. Vị Bồ tát Đại Bi ban vui bạt khổ bằng những phương cách vi
diệu. Nhất tâm niệm danh hiệu Bồ Tát Quán Âm có thể chuyển hóa mọi nơi thành Vạn Phật Thánh
Thành.
Mỗi ngày, hành giả đều cảm nhận một kho tàng học hỏi phong phú, đó là học hỏi và hành trì
Phật giáo. Cốt tủy của việc học hỏi, bài học lớn nhất là học làm con người tốt.
"Chư Phật tử ! Bồ tát này lấy đại bi làm trước … lòng tin tăng thượng… phát sanh
lòng bi mẫn… thành tựu đức đại từ… lòng hổ thẹn trang nghiêm…”
Kinh Hoa Nghiêm
Dầu Phật Pháp chứa đựng trí huệ vô thượng, vi tế, thâm sâu, viên mãn diệu trí, nhưng sự
áp dụng cao nhất là ngay trong cõi giới chúng sanh. Bằng cách hằng ngày đều hướng về điều
thiện, bằng cách dùng lòng từ khiến cho chúng sanh vui vẻ, dùng tâm bi để chấm dứt đau khổ của
chúng sanh, mỗi ngày đều là Thất Quán Âm.
Hôm Sư Phụ ghé thăm, chúng con đang lạy trên xa lộ Shoreline đầy nước mưa bùn lầy ở
vùng Thung Lũng Tamalpais. Một bà lão đi trên đường lộ, đầu trần và đơn độc. Bà mang đôi giày
lôi thôi, cổ rụt vào đôi vai chống lại cơn mưa phùn lạnh lẽo. Xe cộ chạy quá nhanh trên con đường
hẹp, suýt đụng bà chỉ trong gang tấc. Bà đi mua đồ tại một tiệm thực phẩm "thuận tiện", sau đó
lại lê bước ngang qua chúng con một lần nữa trên con đường về nhà đơn độc. Tâm con thật
thương xót cho bà. Sao bà lại liều lĩnh sanh mạng và sức khỏe của mình trên con đường hiểm trở
này chỉ để mua thực phẩm để ăn? Gia đình bà đâu? Con biết bà có thể đã từng là quyến thuộc của
con trong đời quá khứ.
Có hàng triệu người già trên thế gian này ở trong hoàn cảnh như bà hoặc còn tệ hơn nữa.
Con nghĩ rằng việc thiết lập Phật Pháp ở Tây phương này chắc chắn sẽ thay đổi thái độ của chúng
ta đối với người già rất nhiều. Bà lão cần được chăm sóc. Bà cần những tiện nghi thiết yếu như
thức ăn và chỗ ở để tránh mưa nắng. Bằng cách làm nhà ở cho các vị cao niên và chăm sóc những
người già yếu cô đơn trên thế giới, chúng ta làm những việc thiện và đền đáp phần nào sự từ bi
của chư Phật, của cha mẹ, và của các bậc trưởng thượng. Đây là công việc của Bồ tát Quán Âm.
Đây cũng là sự hứa hẹn của Vạn Phật Thánh Thành.
Con nhớ đến gia đình họ Hyatt tại Cambria, cặp vợ chồng trẻ dành riêng chỗ trong nhà họ
cho ông già Pappa Joe, người cha bệnh tật của họ. Gia đình họ Hyatt đến thăm chúng con và dẫn
theo ông già Joe. Ông được cuốn tròn trong một tấm chăn dầy cộm, khuôn mặt tràn đầy nụ cười.
Ông vui sướng dù đang có tật bệnh, sức khỏe yếu kém. Gương từ bi của gia đình họ Hyatt tỏa
tràn ánh sáng thiện lành làm cho ngày ấy trở nên rất đặc biệt. Mỗi ngày đều là ngày Bồ tát Quán
Âm đối với gia đình họ Hyatt.
Khi con thấy bà lão kia trên đường lộ, con nghĩ sẽ tốt biết bao khi đưa tất cả những người
già cô độc đến với nhau và dạy họ Pháp môn Tịnh Độ, chia sẻ với họ niềm hỷ lạc của việc niệm
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danh hiệu Phật A Di Đà cùng Bồ tát Quán Thế Âm. Làm được công việc này thì Phật giáo đồ sẽ
đóng góp một phần rất lớn cho thế giới.
Sáng nay con có một giấc mơ, giống như quảng cáo trên T.V., giống như thông điệp của Liên
Hiệp Quốc vậy. Một người đàn ông và một bé trai đứng cạnh nhau. Cặp mắt bé trai mở to đầy
kinh ngạc. Người đàn ông nói, dường như đang nói với thầy giáo vào ngày khai trường: "Đây, con
trai tôi. Xin hãy uốn nắn nó cho tốt. Xin hãy dạy dỗ nó cho tốt trong ngôi trường của quý vị và
hãy chỉ cho nó làm thế nào để trở thành con người tốt."
Theo sau ông ta là bốn người đàn ông nữa, mỗi người cũng dẫn theo một đứa con trai và
cũng lập lại thông điệp trên. Một người nói bằng tiếng Anh, một người nói bằng tiếng Trung Hoa,
một người nói bằng tiếng Nhật, một người nói bằng tiếng Pháp.
Sư Phụ luôn nhấn mạnh tầm quan trọng của giáo dục và làm trường học trở thành nơi dạy
dỗ thiện tánh căn bản để các em trở thành con người tốt. Đây là con đường dẫn đến Phật quả.
"Bồ-tát… có chí nguyện rộng lớn không có gì trở hoại được. Lại thêm siêng tu tất
cả thiện căn mà được thành tựu… ngày đêm tu tập các căn lành không nhàm đủ…"
Kinh Hoa Nghiêm
Trường Bồi Đức, Đại học Phật Giáo Pháp Giới, các trường trung tiểu học sẽ được thành lập tại
Vạn Phật Thành, sẽ rất quan trọng cho thế giới. Các em nhỏ mà chúng con được gặp trên con
đường lễ lạy này vẫn còn ánh sáng thanh tịnh và sự tin cậy nhiệt thành. Nếu các em trưởng thành
với sự hướng dẫn của các Đạo lý chân thật trong nền giáo dục, nếu các em có thể vượt qua những
năm khó khăn của tuổi mới lớn trong một cộng đồng mà mọi người đều tin tưởng thực hành nhân,
nghiã, lễ, trí, tín, thì thế giới này sẽ tự nhiên chuyển đổi thành một nơi tốt đẹp hơn. Bằng cách
nương theo ánh sáng của Bồ tát Quán Âm và tu hành Pháp Đại Bi, chúng ta có thể hoàn toàn
chuyển hóa cốt tủy và tinh thần của nền giáo dục hiện đại về lại đường hướng nên có.
Khi người già vui sướng cầu nguyện hòa bình; người trẻ thích thú khám phá về thế giới, về
những tư tưởng vĩ đại, và về những đạo lý chân thật; và khi người trung niên bận rộn như những
vị Bồ tát đang hành Đạo và hồi hướng thiện căn cho toàn Pháp Giới, thì lúc đó mỗi ngày đều là
Thất Quán Âm và khắp nơi đều là Vạn Phật Thánh Thành.
Đây không phải chỉ là một giấc mơ mà chân thật như một niệm kế tiếp trong tâm của chúng
ta. Chẳng bao lâu thế giới sẽ biết Chánh Pháp đã tìm ra căn nhà mới tại Tây phương. Những người
như người nông dân tiểu bang Iowa mà chúng con gặp trên xa lộ gần sở thú San Francisco sẽ
không còn nói rằng: "Đạo Phật? Tôi nghĩ đó là một tôn giáo ở Á châu. Nhưng các ông là người Hoa
Kỳ có phải không ? Các ông có bao giờ đi qua tiểu bang Iowa chưa ?" Con muốn nói: "Vâng, thưa
ông. Tôi trưởng thành tại tiểu bang Ohio. Chẳng bao lâu nữa ông sẽ hãnh diện nói với những
người láng giềng ở thành phố River rằng con cháu của mình đã quy y Tam Bảo, hoặc ngay cả đã
xuất gia học Đạo. Chẳng bao lâu nữa các bạn ông sẽ tìm hiểu về ăn chay và tu thiền. Ông có thể
sẽ niệm danh hiệu Quán Âm lúc nào không hay. Hãy nhìn xem Phật giáo sẽ phát triển như thế
nào!"
Cuộc Đối Thoại Chúng Ta Muốn Nghe: 1984
"Phật giáo đồ hả? Ồ! Vâng, họ là những người có tấm lòng rộng lớn phải không? Họ là những
nhà giáo dục phải không? Họ lo lắng cho người già, tôi hiểu điều đó. Họ là những người không
tranh, phải không? Vâng, tôi đã từng nghe về họ. Thực sự tôi đang nghĩ sẽ đặt mua dài hạn tờ
báo đó để tự mình tìm hiểu. Báo đó gọi là gì? 'Mỹ Phật Hải (Yankee Buddha Sea)', hay tên gì
tương tự như thế. Tôi nghe về báo đó trên đài radio mà họ thường đọc hàng tuần. Nghe rất hay,
tôi có thể nói như vậy! Tôi thích nhất phần để hát theo mà họ thường tụng theo điệu Nam Mô vị
Bồ tát nào đó. Vâng, tôi thường nghĩ Đức Phật là vị Thượng đế Đông phương (Oriental God),
nhưng từ bi hỷ xả sao lại mang màu sắc Hoa kỳ giống như bánh bột ngô nướng (cornflakes) như
thế! Vâng, rất đúng."
"Bồ-tát vì nhớ có thể làm lợi ích cho chúng sanh nên sanh vui mừng."
Kinh Hoa Nghiêm - Phẩm Thập Địa
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Những Bảng Hiệu Chúng Con Thích Nhìn:
(treo trên hàng rào, bên ngoài ngọn hải đăng Bồ Câu (Pigeon Point Lighthouse)
CHÚ Ý: Cấm săn bắn, câu cá, giết chóc, đặt bẫy, hay quấy rầy bất cứ sinh vật nào.
Thừa lệnh Tư lệnh bảo vệ vùng duyên hải
(by order of the Commandant, U.S. Coast Guard).
******
Kính bạch Sư Phụ,
Hôm nay tâm con bị kinh ngạc ba lần vì Kinh Hoa Nghiêm và báo Kim Cang Bồ Đề Hải. Mỗi
lần con cầm kinh hay báo lên để trích một đoạn kinh văn thêm vào bài viết thì lại lật đến đúng
đoạn kinh văn phản ảnh chính xác tư tưởng của con. Dường như lời kinh trên trang giấy đang nói
chuyện với con, dùng chính tư tưởng của con. Cảm giác vô cùng kỳ lạ. Đệ tử chúng con thường
quen với việc không thể nghĩ bàn là bậc Thiện tri thức có thể biết tư tưởng chúng con ngay cả
trước khi chúng con suy nghĩ; nhưng khi những tờ báo khởi sự phản chiếu tâm của chúng con thì
đó là một điều khác!
Vòng Hoa Nghiêm (Flower Garland Round)
Tất cả đều do tâm tạo,
Tất cả đều hiện hữu trong Pháp Giới,
Pháp Giới nằm trong Kinh Hoa Nghiêm.
Kinh điển từ miệng Phật xuất ra,
Phật sống trong tâm của tất cả chúng sanh,
Tất cả chúng sanh sống trong mười Pháp Giới,
Mười Pháp Giới không rời một tâm niệm.
Tất cả đều do tâm tạo!
(lập lại cho đến khi tâm yên tĩnh)
"Từ từ bi và nguyện lực,
Thị hiện thâm nhập các hạnh của tâm địa,
Từ từ tâm được viên mãn,
Các hạnh của trí tuệ không phải cõi giới ảnh hiện."
Kinh Hoa Nghiêm
Chúng con đã học hỏi được rằng không có tư tưởng, câu viết hay lời nói nào quan trọng bằng
một cái lạy an tịnh, thành tâm. Cái thấy, trực giác, giấc mơ, và những phát hiện do hành trì Pháp
thực sự cũng giống như diêm quẹt phản ảnh trên mặt trời. Chính hành động, sự cố gắng, niềm tin
trong việc tuân theo lời dạy, và sự bố thí nói lên câu chuyện, một cách không lời. Thật là một sự
khám phá! Thực tế hoàn toàn trống rỗng, chân thật. Nhưng đó cũng hoàn toàn là Pháp, sự thật
của thực tế giống như một món quà từ tâm đại từ cùa Đức Phật.
Con tôn kính quay về nương tựa trong Tam Bảo của tất cả thời gian và không gian. Nguyện
hết thảy chúng sanh đều nhớ đến căn nhà bổn lai trong Chánh Pháp. Nguyện tất cả chúng sanh,
phản bổn hoàn nguyên về lại cội nguồn thanh tịnh nguyên thuỷ.
Đệ tử Quả Chân
(Hằng Thật)
đảnh lễ.
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Những lá thư hai Thầy Hằng Thật và Hằng Triều viết cho Hòa Thượng
Tuyên Hóa trong thời gian đi "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)

Các Người Nghĩ Các Người Đang Ở Đâu, Ở Thánh Địa Mecca Chăng ?
Tám giờ sáng, ngày 18 tháng 5 năm 1977.
Sư Phụ từ giám,
Chúng con rất tri ơn thời tiết tuyệt diệu mà các vị rồng mang lại cho thành phố Los Angeles.
Thời tiết không quá nóng mà cũng không quá lạnh.
Tuy thân rất mệt nhưng tâm chúng con lại an lạc. Mỗi khớp xương, bắp thịt và tứ chi đều nói
lên cái "pháp đau nhức (pain-dharma)" của riêng nó, nhưng sự đau đớn này sẽ từ từ biến mất khi
việc lễ bái tiến triển và thân thể quen dần với công việc. Mỗi tối, chúng con cảm thấy buồn ngủ
ngay sau khi tụng chú Lăng-Nghiêm, hoàn toàn mệt đừ; nhưng sáng hôm sau, thức dậy lúc 4 giờ
sáng, chúng con lại cảm thấy năng-lực hồi phục và sẵn sàng tiếp tục lễ bái. Mỗi ngày, chúng con
tăng thời gian lễ bái lên dần dần: hôm qua chúng con lễ bái suốt sáu tiếng bốn mươi lăm phút.
Vấn đề nan giải khi ở trong thành phố là việc tìm một chỗ đậu cho cái đạo-tràng Bồ-đề mạn-đà-la
của chúng con, tức là chiếc xe van này, rồi đi bộ trở lại chỗ lễ bái. Công việc này thật đã làm mất
hết khoảng thì giờ để nghỉ ngơi.
Dầu thân mệt mỏi, nhưng nhờ vậy mà tâm lại được chuyên nhất. Ðó chỉ là chuyện nhỏ nhặt
và chúng con cảm thấy thích thú khi được lễ lạy.
Hôm qua, chúng con thọ nhận thức ăn cúng dường của các Phật-tử vùng Los Angeles, và mỗi
lần thọ nhận là một kinh nghiệm khiêm nhường. Riêng bản thân chúng con thì không có công đức
gì cả. Chúng con nhờ vay mượn phước đức của Sư Phụ mà nhận được sự đối đãi tử tế này. Thực
sự, nếu không có lòng tín ngưỡng Sư-Phụ của những người cư sĩ ấy, thì cuộc hành trình này sẽ
không thể nào thực hiện được. Rất có thể chúng con đã bị đói khát, hoặc bị cướp bóc và đánh đập
mỗi tối những khi ngừng lại để nghỉ ngơi.
Hồi quang phản chiếu như thế này mới thấy rõ trách nhiệm của người xuất gia trong mọi thời
khắc--học làm cách nào để cư xử với người cư-sĩ, với những người xuất gia khác, với người Mỹ và
với tất cả mọi người cho đúng đắn. Ðây là thời điểm dành cho chúng con tự học làm thế nào để
đại diện cho Phật-giáo, nhận lãnh trách nhiệm đối với giáo-pháp mà chúng con đã thọ học và thực
hành cho đúng.
Chánh hạnh là việc rất khó, cũng khó như lễ bái; và chúng con sung sướng được có dịp học
hỏi.
******
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Sáu giờ sáng.
Sư-Phụ từ giám,
Vì có một nam cư sĩ sắp trở về Kim-Sơn Tự nên đây là thư viết vội.
Tiến trình của chúng con rất chậm chạp - khoảng mười dãy phố mỗi ngày. Hiện giờ chúng
con đang ở tại trung tâm thành phố Los Angeles; và mặc dầu nơi này có những tòa nhà to lớn với
các lề đường rộng rãi, nhưng chúng con nhận thấy nó còn đáng gờm hơn cả khu Lincoln Heights
hay phố Tàu nữa. Những cư dân giàu có ở đây(1) không muốn chúng con trên các vỉa hè của họ,
và trên mặt đều phảng phất vẻ ghét bỏ không tình người khi trông thấy hai người xuất gia sám
hối dưới chân họ. Một bà khoảng bốn mươi ngoài, ăn mặc lịch sự, đứng cách đầu chúng con mấy
inches, dậm chân chỉ chỏ và nghiến răng nói: "Các người nghĩ các người đang ở đâu, ở Thánh địa
Mecca chăng ? Hành động ấy thật đáng ghét tại xứ Hợp Chủng Quốc này!" Thầy Hằng-Triều
thường không nói chuyện với những người không thành tâm hỏi han, nhưng câu trả lời mà Thầy
dành cho bà này hẳn sẽ là: "Vâng, bà nói đúng. Và đó chính là vấn đề. Ðất nước này vẫn còn rắc
rối cho đến khi nào việc lễ lạy này không đáng ghét nữa!"
Ngủ đêm ở thành phố này thật rất hồi hộp. Chúng con cố tìm một chỗ gần nơi lễ bái để đậu
xe van, nhưng tối qua một tên trộm khác thò tay qua cánh cửa bỏ ngõ. Hắn lẳng lặng bỏ đi khi
chúng con đóng cửa xe lại. Chúng con thức giấc đúng giờ và chuẩn bị buổi công-phu khuya,
nhưng vẫn còn cảm giác bất an. Thầy Hằng-Triều kể là tối qua con có thức dậy và bắt đầu nói
sảng trong cơn mê về việc "đợi vị hộ-pháp ngay bên góc phố cạnh nhà băng." Thầy ấy nói rằng
con nói bằng tiếng Hoa khoảng ba phút trước khi ngủ thiếp đi. Con nói huyên thuyên trong khi
vẫn say ngủ.
Khẩu vị của chúng con giảm dần. Chúng con ăn ít lại và lạy nhiều hơn. Nhịp độ của chúng
con vẫn còn chậm chạp - như tốc độ thỉnh Pháp tại Kim-Sơn Tự. Phương pháp tu hành này quả
thật rất tuyệt diệu.
Ðệ tử Hằng Thật và Hằng Triều
Kính cẩn đảnh lễ.

*******

Chú thích:
(1) Ða số là người Mỹ da trắng.
(còn tiếp)
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Vâng Lời Dạy Bảo Tu Hành Báo Đáp Ơn Thầy

[1]

Trần Quả Kiệt viết
Dịch từ nguyên bản Hoa ngữ PHỤNG GIÁO TU HÀNH BÁO SƯ ÂN đăng trong “Kim Cang Bồ Đề
Hải” (Vajra Bodhi Sea) số tháng 6, 2007 tr. 36-40

Thượng Nhân lúc còn tại thế có dạy rằng người tu hành, điều
căn bản nhất là phải học tập rèn luyện tinh thần nhẫn nại, phải
nhịn khát, nhịn đói, nhẫn nóng, nhẫn lạnh, chịu đau, chịu mắng,
nhẫn chịu nhục, vân vân …; phải nhẫn những điều mà người khác
không thể nhẫn, ăn những món mà người ta chẳng thích ăn, làm
những việc mà mọi người không thể làm, thì tương lai mới đặng
thành tài.
Tôi mãi mãi không thể nào quên chuyến đi vào năm 1984
cùng Sư Phụ sang Chùa Kim Luân hồi đó còn tọa lạc trên đường số
6 ở Los Angeles . Nhiệt độ mùa hè lúc đó lên đến 100°F, Ngài ngồi
trong chiếc xe cũ kỹ không có máy lạnh, nóng đến nỗi áo tràng
ướt đẫm hết; Ngài chẳng mảy may có lời than vãn nào, vẫn giữ
nguyên phong thái an nhiên tự tại. Giữa đường xe ghé lại trạm đổ xăng, không giống như đại đa
số chúng ta sẽ nhanh nhẹn đi tìm nguồn giải khát, bằng cách này nọ để giải nhiệt, Ngài xuống xe
quay mặt hướng về đàn bò đang được chăn nuôi …. cũng là nơi có lò sát sanh thọc huyết giết mổ
súc vật, và đứng tại đó một lúc lâu. Mỗi một giây phút, Thượng Nhân đều tận dụng để độ những
loài chúng sanh tội nghiệp này lìa khổ được vui.
Vào thời thập niên 80, tôi thường xuyên có dịp đi chung xe cùng Ngài. Thể hiện thân tinh
tấn của bậc tu hành, ngồi trong xe trên đường đi về, Ngài cũng không ngừng niệm lâm râm; có
lúc Ngài đột nhiên cung kính cẩn trọng chắp tay, mỗi giờ mỗi khắc đều đang tu hành độ chúng
sanh, mọi nơi đều lấy thân mình làm mực thước. Trên lộ trình đường dài, Thượng Nhân thỉnh
thoảng hoan hỷ xướng tụng “Vĩnh Gia Đại Sư Chứng Đạo Ca” cho chúng tôi nghe. Ngài có trí nhớ
phi thường, không có một bộ Kinh nào Ngài không thuộc nằm lòng. Tôi hỏi Ngài tại sao có được
trí nhớ tốt như vậy? Ngài trả lời là vì chẳng vọng tưởng, tâm không có những vọng niệm lăng
xăng. Trên đường đi, có lần tôi cảm thấy cảnh vật bên ngoài rất hữu tình nên mời Ngài ngắm
xem; Ngài bảo: “Mắt tôi chẳng hướng ra ngoài để xem!” Đó cũng là Ngài chỉ dạy tôi đừng hướng
ra ngoài để theo đuổi tìm cầu, phải hướng nhìn vào trong.
Vì muốn làm cho Phật giáo mọc gốc bén rễ ở phương Tây, Thượng Nhân gian nan khổ cực
khai triển đạo tràng, đii tới lui nhiều nơi, có khi ngay cả vào ban đêm. Lúc bấy giờ đoạn đường
nửa giờ cuối đến Vạn Phật Thánh Thành là con lộ đất rất quanh co nhỏ hẹp, mà có khi Ngài phải
tới lui giữa Cựu-Kim-Sơn (San Francisco) và Thánh Thành một ngày hai lần. Ngài trải qua muôn
ngàn gian khổ, đổ mồ hôi, trút bao tâm huyết, chẳng ngơi nghỉ; ngày ngày đều như thế, năm này
qua năm nọ đều như thế, không có lòng mệt mỏi chán nản.
Dù khó nhọc cực khổ thế nào, chúng tôi chưa bao giờ thấy Ngài hưởng thụ, Ngài chỉ luôn
nguyện vì chúng sanh thọ khổ. Vào những năm đầu thập niên 90, ngay cả khi Ngài đang bệnh
nặng, có một Phật tử rất hiếu kính cúng dường Ngài một chiếc ghế nệm dài rất êm, mong rằng
Ngài có thể tĩnh dưỡng thoải mái; nhưng chiếc ghế nệm dài ấy trước sau chẳng được dời vào gian
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phòng của Ngài tại Viện Dịch Kinh. Như Ngài đã từng nói, Ngài chẳng có chút lòng tham mảy may
nào dù nhỏ như sợi tóc, Ngài không bao giờ mưu cầu sự thoải mái và tiện nghi trong đời sống cá
nhân. Ngài lúc nào cũng nói là Ngài chẳng có đức hạnh, không dám tiêu phước; bởi vì khi đã
hưởng cạn hết phước, khi vị ngọt đã khô cạn thì vị đắng sẽ đến.
Sư Phụ thường hay nhắc nhở cảnh tỉnh chúng ta phải trân quý nguồn tài nguyên có
được, vì nguồn tài nguyên ấy không dễ gì có được; trời chưa tối hẳn thì không cần mở nhiều đèn
ở khắp nơi, khi rời khỏi phòng không cần dùng đèn thì đừng quên tắt đèn. Lãng phí của Thường
Trụ thì phải gánh chịu nhân quả.
Mọi người ai ai cũng đều biết một tờ giấy lau tay Ngài dùng rất lâu, phải dùng đến khi thực
sự không còn có thể dùng nữa mới vứt bỏ. Nhưng rất ít người biết việc Ngài vì tiết kiệm điện nên
không mở đèn ở chỗ ở, và có một lần lúc trở về vì trời tối, nhìn không rõ nên Ngài bị té ngã từ
trên lầu té xuống. Tôi kể ra đây chẳng phải vì muốn mọi người bắt chước không mở đèn để bị té
ngã; nhưng để ghi nhớ: nếu như không có tinh thần khắc khổ tiết kiệm của Ngài, hôm nay chúng
ta đã không thể nào có được đạo tràng tốt đẹp như thế này !
Gia phong của Ngài là đạo tràng mỗi ngày đều phải chuyển Pháp luân. Một ngày chẳng
chuyển Pháp luân, thì một ngày không ăn cơm. Những người ở trong đạo tràng nếu chẳng có mặt
vào thời khóa sáng, chiều, không nghe Kinh thính Pháp, là phải dọn đi chỗ khác. Ngài sẽ hỏi quý
vị: “Quý vị ở đây không nghe Kinh, vậy quý vị đến đây để làm gì?” Lúc Thượng Nhân còn tại thế
thì người lớn và trẻ em đều phải có mặt ở Phật điện để huân tập tu học, trẻ em có thể học bài của
chúng trong Phật điện.
Bất kể bao gian nan khổ nhọc vì Phật giáo, Sư Phụ mỗi ngày đều có rất nhiều công việc bề
bộn; nhưng Ngài không bao giờ hé miệng gọi Phật tử lái xe đưa đi chỗ này chỗ nọ, cũng không
bao giờ hé môi gọi Phật tử mua giùm món này, món kia; càng không bao giờ nhờ vả ai để họ vì
Ngài mà hao tốn tiền bạc. Thượng Nhân là một đấng cương nghị phi phàm, Ngài lập tôn
chỉ: “Lạnh chết chẳng phan duyên[2], đói chết chẳng hóa duyên, nghèo chết chẳng cầu duyên”, là
bao gồm cả việc chẳng gọi ai lái xe cho Ngài, chẳng gọi ai mua giúp đồ đạc cho Ngài. Tại vì sao
vậy? Bởi do Ngài chẳng tự tư, chẳng tự lợi, không có tự kỷ thì Ngài là vô ngã[3].
Hơn thế nữa, Thượng Nhân thiết lập qui chế nề nếp nghiêm mật ở các đạo tràng là: “Người
chẳng muốn tu hành, không được phá rối người khác tu hành; cấm ngăn sự cấu kết, lôi kéo phe
phái, a dua nịnh hót, tâng bốc bợ đỡ”. Ngài dạy rằng người tu hành ở ngay đạo tràng mà làm
chuyện kéo phe lập đảng là hành vi rất xấu xa, chẳng thanh tịnh; đi đứng ngồi nằm đều phải có
oai nghi, thời thời khắc khắc phải dụng công hành đạo, đừng bỏ phí thì giờ. Không được vừa nói
vừa cười, nghiêng ngả õng ẹo, nhìn qua nhìn lại, từ sớm đến tối nói hoài chẳng hết chuyện, đối với
Pháp không có một lòng tôn kính. Sư Phụ dạy chúng ta có thể mỉm cười hoặc hội ý cười nhẹ; hồi
trước nếu có đạo hữu phái nữ đồng tu tùy tiện há miệng cười lớn, Ngài sẽ lớn tiếng rống giọng
như sư tử trước đại chúng và hỏi cô cười cái gì! Có kẻ cười lớn mất hết uy nghi thì sẽ bị phạt quỳ
trước mặt đại chúng mấy giờ đồng hồ. Dưới sự dạy dỗ nghiêm khắc như thế của Ngài, trong tự
viện chúng ta tuy cùng tiếp xúc gần gũi song một năm cũng khó nói chuyện với nhau được vài ba
câu. Bởi vì thích nói chuyện là một chướng ngại to lớn cho việc tu hành, ưa cười và ham nói đều
có liên quan đến dục niệm, cho nên người tu hành cần phải chẳng khóc cũng chẳng cười, chẳng bị
chỗ tình cảm ham muốn làm dao động. Thượng Nhân thường bảo: “Không có nề nếp quy củ, thì
chẳng thành vuông tròn”; người tu hành từ xưa đến nay đều phải nghiêm giữ nề nếp, mới có thể
có chỗ thành tựu.
Khoảng cách giữa Sư Phụ Thượng Nhân và chúng đệ tử thì chẳng quá gần gũi, cũng chẳng
quá xa cách, luôn giữ ở mức trung đạo. Nếu như học trò rời đạo khá xa, Ngài sẽ đột nhiên kéo
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người đó trở về, nhắc nhở phải từ bỏ chốn mê lầm, trở về tánh giác [4]. Đối với Thượng Nhân mà
nói, tứ chúng đệ tử quan trọng như nhau; đối với chúng xuất gia, tại gia, Ngài đều cư xử bình
đẳng, không phân đảng phái, không chia chủng tộc, nghèo giàu, không có tâm phân biệt, mà rất
từ bi quan tâm mỗi một con người, không có một điều gì mà Ngài không thể xả thí cho quý
vị. Cái gì người khác không thích, Ngài nhận lấy; cái gì quý vị muốn có, Ngài chẳng hề do dự mà
thí xả cho quý vị, bất kể quý vị tham muốn bao nhiêu, Ngài đều có thể làm quý vị hài lòng.
Sư Phụ cũng thường hay nói với chúng tôi, người tu hành thì trong đầu đừng có đầy ắp tính
toán làm sao để có thể kiếm được nhiều tiền hơn; cũng đừng bao giờ toan tính hết cách để nấu ăn
thật ngon, màu mè hoa lá, rườm rà như một bữa tiệc, làm hoa mắt rối trí, bởi như thế có khác gì
người thế tục, sáu căn không được thanh tịnh. Thượng Nhân chỉ dẫn rằng nếu muốn tu hành thì
trước tiên phải từ chỗ sáu căn (mắt tai mũi lưỡi thân ý), sáu trần (sắc thanh hương vị xúc pháp)
đó mà hạ thủ công phu; nếu như chúng ta tham ăn thức ăn ngon thì trên cơ bản chúng ta đã
không ngừng bị lưỡi căn vị giác làm quay cuồng. Nếu chỉ vì không có thức ăn thơm ngon nên ăn
cơm chẳng vô thì quý vị làm sao có thể tu hành được chứ? Đó chẳng phải là nấu cát mà mong
thành cơm hay sao?
Thượng Nhân không ăn dầu, muối; thuở đầu có rất nhiều vị đệ tử vì ngưỡng mộ sự tu hành
của Ngài nên cũng bắt chước không ăn dầu, muối. Có khi có người đặc biệt nấu vài món ăn ngon,
hay là mang rau cải, trái cây xếp đặt hoa mỹ đẹp đẽ mời Ngài, thì ngày hôm đó Ngài chẳng dùng
cơm. Kỳ thực, Sư phụ thường khi không ăn cơm, có khi là vì hồi hướng thế giới hòa bình; có khi
vì đệ tử Ngài không vâng lời, Ngài tự quở trách mình đã không dạy dỗ học trò nên người; có khi là
do giữa huynh đệ trong hàng đệ tử có chuyện tranh cãi, ngày đó Ngài lặng lẽ chẳng dùng cơm,
không có ai biết được lý do tại sao. Có khi đến nỗi chuyện đã qua gần 10 năm rồi mọi người mới
hiểu rõ ra là tại sao Ngài chẳng ăn cơm vào một hôm nào đó; mới nhớ lại là vì trong nhóm họ đã
bất đồng ý kiến trong lúc sửa soạn thức ăn nấu nướng và xảy ra tranh cãi, Ngài tuy không có mặt
trong nhà bếp, nhưng lại chẳng có chuyện gì mà không hay, không có điều nào xảy ra mà chẳng
biết.
Ở Chùa Kim Sơn đường 15 Cựu Kim Sơn (San Francisco), nền nhà có chỗ bằng xi măng
không có trải thảm; bất kể có bao nhiêu cúng dường, Thượng Nhân cũng chưa từng bao giờ chi
tốn một xu tiền để mua thảm trải. Trai đường được dùng vào hai việc—buổi trưa là nơi thọ trai,
buổi chiều lại trở thành nơi lên lớp nghe pháp của chúng tôi. Thỉnh pháp xong xuôi, nơi Ngài ngồi
duy nhất là một chiếc ghế nệm cũ rách nát. Sau khi có Viện Dịch Kinh, có hôm tôi trông thấy
chiếc ghế nệm đã bị lõm sâu ở giữa; trong lòng nghĩ: Ai mà cúng dường đạo tràng món đồ thật
cũ kỹ như thế chứ? Về sau từ từ hồi tưởng lại, tôi mới nhớ ra chiếc ghế cũ kia là của Ngài lúc ở
đường 15 và Ngài đã ngồi trên đó hơn 10 năm rồi. Trong lòng tôi rất cảm khái!
Trong ký ức của tôi, có một khoảng thời gian rất lâu dài, Thượng Nhân không sử dụng tiền
của thập phương để mua rau cải dùng trong chùa. Chúng tôi đi lượm nhặt rau cải thừa dư phung
phí của thiên hạ vứt bỏ, lựa lặt lại xong, lấy phần còn lại trong đó còn có thể ăn được làm thức
ăn, tuy không bày biện thành những món ăn làm cho người ta trông thấy phải choáng mắt nhưng
ăn vào cũng thơm ngon không kém. Sư Phụ mỗi mỗi đều lấy thân mình làm gương mẫu, dạy dỗ
chúng ta lúc dùng tiền của thập phương phải rất dè dặt, chớ bị sai phạm nhân quả.
Vào thời đó Thượng Nhân mỗi tuần giảng pháp ba lần, cuối tuần còn phải thu xếp trở về
Vạn Phật Thánh Thành để giảng dạy; chẳng ngại công ngại khó vất vả lên về, chỉ vì giáo hóa
chúng sanh. Chúng tôi lúc đó mỗi người đều nhất tâm chuyên chú vào Phật pháp, tâm luôn no
đủ, ngày ngày đầy ắp niềm vui Phật pháp[5], nên tự nhiên chẳng hướng ra ngoài mà tìm cầu
duyên cảnh để bám víu; trong Chùa Kim Sơn ở đường 15, ở đâu cũng đều yên ổn tĩnh lặng.
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Có điều liên quan về ngày sinh nhật, Thượng Nhân bảo ngày sinh nhật là Mẫu Nan Nhật
(Ngày Mẹ Trải Qua Khó Khăn), không thể chúc mừng, cần nên đọc tụng “Kinh Địa Tạng” hồi
hướng cho mẹ hiền; chớ có học Phật càng học càng điên đảo, càng học càng hồ đồ, làm kẻ mù
dẫn người đui, đi sai đường lạc lối, làm quấy phá gia phong đạo khí của đạo tràng. Người tu hành
phải đi ngược dòng nước chảy, đừng xuôi dòng hỗn hợp bẩn thỉu[6]; phải làm ngọn đuốc bừng
cháy trước cuồng phong gió bão.
Thượng Nhân xây dựng đạo tràng là nơi thanh tịnh, chẳng phải là nơi chốn giao tiếp; Ngài
muốn tạo ra những vị Phật sống, chứ chẳng phải là nuôi nấng những kẻ kinh doanh giao tiếp công
cộng. Sư Phụ từ bi giáo hóa chúng sanh, một mạch lời ngay nói thẳng, chỉ thẳng tâm người; quý
vị chẳng thích nghe, Ngài cũng phải nói. Ngài chẳng phải la mắng ai, nếu như quý vị tu được
thành công rồi, quý vị sẽ hiểu được rõ ràng.
Ngày trước Thượng Nhân đã từng gọi điện thoại cho tôi không biết bao nhiêu lần, mỗi lần
đều nói cùng một chuyện: Những gì Ngài khổ nhọc bỏ ra biết bao mồ hôi tâm huyết qua hơn 20
năm xây dựng, thì hàng đệ tử chỉ cần mất vài ba phút thời gian là hầu như có thể đem tất cả gia
phong nề nếp đạo giáo tống khứ theo mây gió thổi đi mất. Lần đó trong lòng Sư Phụ vạn phần
chẳng thể kể hết, chẳng thể nào nói ra hết, nặng lòng đau xót lắm! Ấn tượng của tôi hết sức sâu
đậm! Nguyện rằng chúng ta sẽ không tái phạm lần nữa, đừng để nề nếp gia phong của Ngài đã
muôn vàn khổ cực xây lập nên bị thổi tan biến chỉ trong chớp nhoáng. Muốn xây dựng Phật pháp
hưng thịnh, chánh pháp trụ thế dài lâu, thật sự phải nhờ cậy vào mỗi người con Phật y theo Phật
pháp đã dạy mà vâng theo tu hành[7]; đây là điều người người đều có trách nhiệm, ai ai cũng có
nghĩa vụ.
Sư Phụ! Con vẫn thường xuyên cảm nhận Ngài thật vô cùng cao cả!

Chú thích của Ban Phiên Dịch Việt Ngữ:
[1] Nguyên văn chữ Hán: PHỤNG GIÁO TU HÀNH BÁO SƯ ÂN. Trong bài dich thường
dùng các chữ "Thượng Nhân" và "Sư Phụ" là cách đệ tử tôn kính gọi Hòa Thượng. Chúng tôi giữ
nguyên các cách xưng hô của bản Hoa ngữ.
[2] Phan duyên: bám víu, níu lấy, dựa theo, nhờ cậy vào (một điều kiện hoàn cảnh trợ
duyên bên ngoài hay do người khác hỗ trợ), thường dùng với ý nghĩa tâm có ý mưu cầu nhờ cậy,
có khi công khai, có khi gián tiếp khéo léo .. Để phan duyên nhiều người dùng hình thức như nhờ
vả, van xin, khoa trương, hoặc quảng cáo thiếu thành thật để dối gạt người khác, khiến họ lầm
tin... Do đó hạnh tu không phan duyên rất quan trọng! Còn có tâm phan duyên tức còn bị tâm
tham hoặc ngoại cảnh chuyển, vẫn còn có ngã tướng, chúng sanh tướng, thọ giả tướng. Bậc chân
tu thì không phan duyên. Xin xem thêm bài khai thị Người Tu Hành Không Ðược Phan
Duyên của Hòa Thượng.
[3] quên mất cái TA
[4] phản mê quy giác
[5] Pháp hỷ sung mãn
[6] ô hợp
[7] y pháp phụng hành
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Thất và Pháp Hội 2010
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Ba Tuần Thiền: từ Chiều 3 tháng 1 (Sái Tịnh Ðạo Tràng) đến 24 tháng 1
Thất Quán Âm : từ chiều 27 tháng 3 (Sái Tịnh Ðạo Tràng) đến 3 tháng 4
Lễ Bồ Tát Quán Âm Ðản Sanh: Chủ Nhật 28 tháng 3
Ba Ngày Thiền Tập: từ chiều 4 tháng 4 đến 7 tháng 4
Lễ Phật Ðản: Chủ Nhật 16 tháng 5
Vạn Phật Bảo Sám: Chiều 16 tháng 5 (Sái Tịnh Ðạo Tràng) đến 8 tháng 6
Lễ giỗ Hòa Thượng Tuyên Hóa lần thứ 15: Chủ Nhật 20 tháng 6
Thất Quán Âm : từ chiều 24 tháng 7 (Sái Tịnh Ðạo Tràng) đến 31 tháng 7
Lễ Bồ Tát Quán Âm Thành Ðạo: Chủ Nhật 25 tháng 7
Ba Ngày Thiền Tập: từ chiều 1 tháng 8 đến 4 tháng 8
Lễ Vu Lan: Chủ Nhật 22 tháng 8
Thất Ðịa Tạng : từ Chiều 4 tháng 9 (Sái Tịnh Ðạo Tràng) đến 11 tháng 9
Lễ Ðịa Tạng Bồ Tát Ðản Sanh: Chủ Nhật 5 tháng 9
Thất Quán Âm : từ Chiều 23 tháng 10 (Sái Tịnh Ðạo Tràng) đến 30 tháng 10
Lễ Bồ Tát Quán Âm Xuất Gia: Chủ Nhật 24 tháng 10
Ba Ngày Thiền Tập: Chiều 31 tháng 10 (Sái Tịnh Ðạo Tràng) đến 3 tháng 11
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 18 tháng 12 (Sái Tịnh Ðạo Tràng) đến 25 tháng 12
Lễ Phật A Di Ðà Ðản Sanh: Chủ Nhật 19 tháng 12
Ba Tuần Thiền: từ Chiều 26 tháng 12 (Sái Tịnh Ðạo Tràng), 2010 đến 16 tháng 1, 2011
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#50. Đói Lạnh Gặp Văn Cát
Lều tranh không có liếp che, trong ngoài trống trải. Ngài nằm co ro một góc, tuyết bay đầy trời.
Vừa đói, vừa rét, chỉ còn hơi thở nhưng chánh niệm chẳng rời. Được ba ngày thì lâm vào tình
trạng hôn mê. Quá trưa ngày mồng 6 tuyết mới tạnh, có chút bóng mặt trời, song Ngài không
dậy được vì đã nhiễm bệnh. Ngày mồng 7, có một người hành khất tới, hỏi han chuyện trò,
nhưng Ngài không nói năng được. Người đó nấu cháo kê vàng cho Ngài ăn.
Hòa Thượng Tuyên Hóa có kệ rằng:
Phô địa cái thiên tuyết vi chiên,
Lão nhân độc ngọa phi cô hàn.
Tri âm cái giả lai ủy vấn,
Tuyết trung tống đốn hoàng mễ xan.
Nghĩa là:
Màn trời, chiếu đất, tuyết thay chăn,
Lão nhân nằm lả chẳng khổ sầu.
Hành khất tri âm đến hỏi chuyện,
Giữa tuyết nâng đút cháo kê vàng.

Dharma Realm Buddhist Association
800 Sacramento St.
San Francisco, CA 94108, U.S.A.
Tel. (415) 421-6117 Fax. (415) 788-6001
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.

