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Sao gọi là ngã chấp? Tức

What

is

the

là chấp cái “Tôi” ñó. Như nói:

attachment to self? It’s the

ñây là thân thể “của tôi,” kia

attachment to an “I”. We

là vật sở hữu “của tôi” ñấy.

say: “This is my body;

Nói tóm lại, tất cả cũng ñều

those things are mine.” In

vì cái ngã, mà chúng ta phô

general,

bày cái tôi ra phía trước. Bởi

pertains to “I”; we put the

vì có tôi, không có người,

“I” out in front. Because

không hết “ba tâm” quá khứ,

there

hiện tại, vị lai và chưa không

others,

“bốn

aren’t ended and the four

tướng”

ngã,

nhân,

chúng sanh và thọ giả.
Làm sao ñể biết chúng

is

everything

a

self

but

no

the three minds

appearances aren’t empty.
The three minds are
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ta ñã phá ñược “ngã chấp” hay chưa? Tức là

minds of the past, present, and

phải xem xét mỗi ngày, từ lúc chúng ta thức

future; the four appearances

dậy, ăn uống, cũng như các sinh hoạt thường

are those of self, others, living

ngày, ñi ñứng nằm ngồi thì sẽ biết. Trong tất

beings, and a life span.

cả các hoạt ñộng ñó, có phải chúng ta nghĩ ñến

How do we know when

mình hay là nghĩ ñến người khác? Hoặc chúng

the

ta nghĩ ñến ñạo tràng? Nếu quả là chỉ nghĩ cho

destroyed? We can tell from

chính mình, lo cho mình, thì ñó là người có tư

our daily activities, whether we

tưởng Tiểu thừa - tự lợi mà không lợi tha. Phật

are moving or still, awake or sleeping. In all our

ñã từng nói rằng, có loại tư tưởng như thế là

actions, are we thinking of ourselves or others? Are

“mầm khô giống héo.” Tại sao vậy? Bởi người

we concerned about the Way-place?

có tư tưởng như thế thì lòng dạ rất nhỏ hẹp,

only ourselves, which is the philosophy of the Small

ngã chấp quá nặng nề. Họ chỉ nghĩ miễn sao

Vehicle—to benefit oneself without benefiting others.

cái của mình tốt là ñược, chứ chẳng màng gì
ñến cái tốt xấu của kẻ khác.
Cho nên nói: “Ma Ha Tát chẳng màng ñến
người, Di ðà Phật tự ai nấy lo.” ðó là tông chỉ
của kẻ Tiểu thừa. Và họ xem tam giới như nhà
lửa, sanh tử như oan gia nên tự lo cho mình
thoát sanh tử, chứ không hề quan tâm ñến sự

attachment

to

self

is

If we think of

The Buddha compared such people to withered
sprouts and spoiled seeds. Why? Because people who
think like this are very small-minded and egocentric.
They are concerned only with being good themselves,
and don’t care whether other people are good or bad.
That’s called:
“Mahasattvas don’t care about others.

sanh tử của chúng sanh.
Amitabha, every man for himself.”

Nếu chúng ta lo nghĩ ñến người khác, ñó là
tư tưởng lợi tha. Tự mình muốn ñược giải thoát
và cũng muốn khiến cho tất cả chúng sanh ñều
ñược giải thoát. ðó là tư tưởng của Bồ-tát. Nói
theo cách khác, là quên mình mà làm lợi cho

That’s the objective of the Small Vehicle.
Therefore, they perceive the Three Realms as a
burning house, and birth and death as an enemy.
They end their own birth and death, but don’t care
about living beings’ birth and death.

người, tức là hành ñạo Bồ-tát. Cho nên nói:
“Phật quang phổ chiếu, Pháp vũ quân triêm.”

When you are concerned about others, you

Thực hành ñạo Bồ-tát là nên dựa theo tinh thần

think of benefiting them. Not only do you want to

“Vô duyên ñại từ, ñồng thể ñại bi.”

liberate yourself, you want all living beings to be
liberated.

That’s

the

way

a

Bodhisattva

thinks.

Nếu chúng ta thật lòng nghĩ ñến ñạo tràng

Benefiting others and forgetting about yourself is what

thì nên ủng hộ ñạo tràng về mọi phương diện.

the Bodhisattva Way is all about. As it’s said, “the

Chúng ta không nên vì danh, vì lợi hay có bất

Buddha’s light shines everywhere; the Dharma rain

kỳ một ý ñồ nào. Như thế mới ñúng thật là ủng

sprinkles

hộ ñạo tràng. Mỗi ngày chúng ta nên phản tỉnh,

Bodhisattva Way is based upon the motto: “Show

tự xem lại xem thời gian mà mình tính toán cho

great kindness to those with whom you have no

chính mình nhiều hay tính toán cho người khác

affinities. Embody great compassion by regarding all

nhiều, hoặc lo tính cho ñạo tràng nhiều. Qua sự

beings as the same substance.”

hồi quang phản chiếu như thế, chúng ta sẽ biết

on

everyone.”

The

practice

of

the

If we truly care about the monastery, we should
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mình ñã phá ñược ngã chấp hay chưa. ðây chỉ

support and protect it in every respect, without any

là một cách nói ñơn giản. Nếu nói một cách sâu

ulterior motives or any wish for fame or profit. That is

sắc hơn, tức là hỏi: Có phải ngày nào chúng ta

truly protecting the monastery.

cũng sợ mình bị thiệt thòi? Phải chăng ngày
nào cũng sợ rằng mình không ñược lợi gì? Nếu

Every day, we should reflect and see whether
we spend more time thinking about ourselves, about

có những ý nghĩ ñó thì nên sửa ñổi, nếu không,

other people, or about the monastery. Through this

thì cũng ráng mà tránh.

kind of reflection, we will know whether we’ve broken

Chúng ta cũng nên phản tỉnh và tự xét
xem mình có công phu nhẫn nhục hay không.

the

attachment

to self.

This

is

a

very simple

explanation.

Ví như có người vô duyên, vô cớ mắng mình,

On a deeper level, we should daily observe to

hoặc ñánh mình, mình có nhẫn nhịn ñược

see whether we are afraid of taking a loss, or afraid of

không? Mình có nổi giận không? Trong lòng

not

mình có ý báo thù không? Nếu có tức là chưa

thoughts, we should change them; if we don’t, we

phá ñược ngã chấp. Nếu không tức là ñã phá

should avoid them. We should further ask ourselves

ñược ngã chấp rồi. Quý vị hãy nghĩ cho thật kỹ:

whether we are able to endure insults. If people scold

Tất cả rắc rối và phiền não là từ ñâu ñến? Thì

me and beat me for no reason at all, can I take it?

cũng ñều do ngã chấp tác quái ñấy thôi. Nếu
chúng ta không phá ngã chấp, vậy thì pháp
chấp lại sẽ càng không phá nổi. Bậc Tiểu thừa
phá ñược ngã chấp, nhưng chưa phá ñược pháp
chấp. Chỉ có Bồ-tát mới có thể phá trừ cả ngã
chấp và pháp chấp.
Sau khi phá ñược ngã chấp rồi, chúng ta
phải phá pháp chấp. Sao gọi là pháp chấp? Tức
là chúng ta không hiểu rõ pháp ngũ uẩn (sắc,
thọ, tưởng, hành, thức) là do nhân duyên sanh,

gaining

any

advantages.

If

we

have

such

Will I lose my temper or have thoughts of revenge? If
so, then the attachment to self has not been broken.
If not, then the self-attachment has been destroyed.
Think seriously for a moment: Where do all problems
and afflictions come from? They arise from the
attachment to self acting up. If the attachment to self
is not destroyed, the attachment to dharmas won’t be
destroyed

either.

Small

Vehicle

cultivators

have

broken the attachment to self, but not the attachment
to dharmas. Only Bodhisattvas can extinguish both
attachment to self and attachment to dharmas.

thành thử cứ chấp ñó là thật có. Nếu dứt ñược

After breaking the attachment to self, we must

hết các pháp chấp, tức chúng ta sẽ ñược viên

work on breaking the attachment to dharmas. What is

dung vô ngại và ñến cảnh giới nào cũng ñược

meant by “attachment to dharmas”?

tự tại. Khi cả hai ngã chấp và pháp chấp không

understanding that the dharmas of the five skandhas

còn nữa, như thế mới thật là người tu hành

(form,

chân chánh. Người tu hành chân chánh, bất

consciousness) are brought into being by causes and

luận lúc nào, hoàn cảnh nào, tuyệt ñối cũng

conditions, and getting attached to the idea that they

không tính toán cho chính mình. Ngược lại, bao

are real. If we can end all attachment to dharmas, we

giờ cũng xả mình vì người và hăng hái làm việc
nghĩa. Những hành vi của họ ñều mang tính
chất ñại công vô tư, chánh trực và không thiên
lệch.
Phật thuyết Tam Tạng và Mười Hai Bộ kinh

will

feeling,

experience

thinking,

perfect

It means not

formations,

interpenetration

and

without

obstruction, and arrive at the state of being at ease in
all situations. When we have emptied both self and
dharmas, we can be considered true cultivators. True
cultivators never calculate on their own behalf, no
matter what the situation. They are ever ready to give
themselves up for others, and would never hesitate to
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ñiển, không ñâu là không dạy người phá chấp.

do what is right. Their actions are public-spirited and

Nhưng chúng ta vẫn không nghe theo lời Phật

unselfish, proper and unbiased.

giáo huấn, mà lại muốn làm kẻ phản ñồ trong
Phật giáo, là vẫn cứ chấp vào cái “Ngã” của
mình. Tướng ngã chưa không, tướng nhân chưa

The Buddha spoke the Three Treasuries and
Twelve Divisions all for the sake of teaching people to
break their attachments. However, we just don’t want

không, tướng chúng sanh cũng chưa không,

to follow the Buddha’s instructions. Instead, we want

tướng thọ giả lại càng chưa không luôn, mà cứ

to be rebels in Buddhism, always attaching to our ego.

chấp chặt vào bốn tướng nầy, cho nên chúng ta

The marks of self, others, living beings, and a life

không thể bỏ ñược. ðối với ñạo lý của ba tâm,

span are not empty for us. We cling to these four

chúng ta không thể hiểu, cũng không biết ñược

marks and can’t bear to part with them. We can’t

rõ ràng. Tâm quá khứ vốn không thể có ñược,

understand that the three minds are unattainable.

tâm hiện tại không thể có ñược, tâm tương lai
cũng không có ñược luôn. Vì sao? Bởi tâm “quá
khứ” ñã qua rồi, quý vị ñi ñâu tìm lại cái tâm ấy

Actually, the mind of the past cannot be

ñây? Hiện tại vốn không bao giờ dừng, quý vị

attained, nor can the mind of the present or the mind

nói ñây là “hiện tại” nhưng “hiện tại” nầy lại ñã

of the future. Why not? Well, the past has already

qua rồi. Hiện tại ñã không tồn tại, cho nên nói

gone by, so where are you going to find it? The

tâm hiện tại không thể có ñược. Tâm vị lai cũng

“present” never stops changing. When you say, “This

không có ñược, bởi “vị lai” tức là chưa ñến, mà

is the present,” it has already become the past. So

chưa ñến thì nói ñến nó làm gì?

the present doesn’t exist, and the mind of the present
cannot be attained. The mind of the future is

Như Kinh Kim Cang nói:

unattainable as well, because future hasn’t arrived
yet. Since it isn’t here yet, why talk about it?

“Vô ngã tướng, vô nhân tướng,
Vô chúng sanh tướng, vô thọ giả tướng.”

The Vajra Sutra says, “There is no mark of self,
no mark of others, no mark of living beings, and no

Lại nói:

mark of a life span.” It also says, “The mind of the

“Quá khứ tâm bất khả ñắc,
Hiện tại tâm bất khả ñắc,
Vị lai tâm bất khả ñắc.”

past cannot be attained, the mind of the present
cannot be attained, and the mind of the future cannot
be attained.” Everyone can read these lines of the
Sutra, but no one remembers them. I hope all of you

Mấy câu kinh văn nầy, ai ai cũng ñều ñọc

will apply some effort on these lines. When you have

ñược, nhưng cũng không ai nhớ làm. Tôi hy

emptied the Four Marks and ended the Three Minds,

vọng quý vị sẽ dựa vào mấy câu kinh trên mà

you’ll be true cultivators.

dụng công. Một khi “bốn tướng” không còn, “ba

A talk given on February 15, 1984

tâm” dứt sạch, ñó tức là người tu ñạo chân

Excerpt

chánh.

from

“Venerable

Talks on Dharma” Volume 10
Giảng ngày 15 tháng Hai năm 1984
Trích

Khai Thị 6

Master

Hua’s
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Ngài ðại Mục Kiền Liên Viếng Thăm Một Hành
Tinh Khác
MAHĀMAUDGALYĀYANA VISITS ANOTHER PLANET
Trích từ Kinh ðại Bảo Tích[1]

Dr. Ron Epstein dịch sang Anh Ngữ ñăng trên tập
san Religion East and West, Issue 5, October, 2005

Lời Giới Thiệu của Dịch giả:

theo ý nghĩa tiêu cực. Trong câu truyện này,
chúng ta ñược giới thiệu về một hệ thống vũ

Câu truyện dưới ñây kể về ðức ðại Mục

trụ có vẻ gần gũi với cái nhìn khoa học ñương

Kiền Liên, là một ñệ tử giác ngộ của ðức Phật

thời về vũ trụ vật lý hơn là gần với hệ thống

Thích Ca, một nhân vật lịch sử, du hành ñến

Vũ trụ của Tây Phương trong thời tiền

một thái dương hệ xa xôi và ñến một hành

Galileo. Dĩ nhiên những xác quyết về năng

tinh gồm những cư dân khổng lồ, tại ñó cũng

lực tâm linh của ðức Phật và ðại Mục Kiền

có một vị Phật cùng những ñệ tử ñang tụ tập

Liên cùng kích thước của loài người ở tại

theo sự hướng dẫn của vị Phật này. Câu

hành tinh xa xôi ñó không dễ dàng dung hợp

truyện này làm người ta nhớ lại truyện

ñược với ñầu óc vật chất khoa học hiện nay.

Gulliver Phiêu Lưu Ký tại xứ người khổng lồ,
và câu truyện rất ñặc biệt về nhiều phương

Trong câu truyện này, ðại Mục Kiền

diện. ðức Phật và ðại Muc kiền Liên, cả hai

Liên cố gắng tìm biết về phạm vi âm thanh

ñều sống vào khoảng thế kỷ thứ năm hay thứ

của ðức Phật khi ngài nói Pháp. Ở ñây, ðại

sáu trước Tây Lịch. Tại Tây Âu, cho ñến thời

Mục Kiền Liên không phải muốn nói về âm

Galileo (1564-1642), hầu hết những người có

thanh vật lý di chuyển thành sóng âm thanh

học ñều nghĩ rằng toàn thể vũ trụ ñều quay

trong không khí. ðiều ðại Mục Kiền Liên thích

chung quanh trái ñất và bao gồm một mặt

thú tìm hiểu là phạm trù ngày nay chúng ta

trời cùng bảy hành tinh. Họ không nhận thức

gọi là âm thanh thần cảm, âm thanh mà nếu

ñược rằng các ngôi sao cũng là những mặt

ñược huấn luyện ñúng ñắn, chúng ta có thể

trời khác. Câu truyện dưới ñây cho thấy cách

nghe trực tiếp từ tâm mình.

ñây 2500 năm, các Phật tử ñều biết vũ trụ

Câu truyện này cũng là câu truyện ñể

rộng lớn có vô số mặt trời, vô số hành tinh và

nhắc nhở. Một mặt nó cảnh cáo chúng ta về

sự sống của loài hữu tình. Hiện nay, những

sự nguy hiểm của lòng kiêu ngạo về khả

người thiên về khoa học thường có khuynh

năng và hiểu biết của chúng ta. Qua tiến

hướng bác bỏ, cho rằng những vũ trụ quan

trình sự việc xảy ñến, ðại Mục Kiền Liên ñã

không phải của Tây Phương ñều là giới hạn,

nhận thức ñược giới hạn của chính mình,

sơ khai, với những huyền thoại bị bóp méo

ñồng thời nhận thức ñược sự rộng lớn bao la

Trang 6
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của lòng từ bi, trí tuệ và năng lực của ðức

Kinh Văn:

Phật. Mặt khác, ðức Phật của thế giới kia ñã
dạy các ñệ tử của Ngài rằng, mặc dầu ðại

Mật Tích Kim Cang Lực Sĩ

[3]

lại nói với

Mục Kiền Liên có vẻ nhỏ bé và vô hại ñến

Bồ-tát Tịch Ý: “Tôi xem khắp trên trời và

mức khôi hài ñối với họ, nhưng ðại Mục Kiền

trong thế gian, các Ma Vương, Phạm Thiên,

Liên có những khả năng mà họ không thấy

Sa Môn, Phạm

ñược, và rất ñáng ñược họ tôn kính. Do ñó

người ñều không thể ước tính ñược

câu truyện này cũng nói lên những thành

thanh của Như Lai vang xa ñến ñâu”

Chí, chư

Thiên và loài
âm

kiến hời hợt và sự nhạo báng những kẻ có vẻ

Tại sao vậy?

khác với chúng ta. Ở ñây, chúng ta có một

Như chính tôi nhớ lại lúc Thế Tôn ở tại

bài học, bài học xưa mấy ngàn năm, rằng

núi Linh Thứu cùng với chư Bồ-tát quyến

những người thuộc những nền văn hóa và

thuộc vây quanh. Có hội thuyết pháp tên là

chủng tộc khác ñều xứng ñáng ñược chúng ta

Tịnh Âm Tràng do Bồ-tát Từ Thị (Di Lặc) kiến

tôn trọng, và không những thế, ngay cả

lập, Thế Tôn rộng vì chúng sanh mà ban bố

những người ngoài hành tinh từ các thế giới

pháp âm. Lúc ấy tôn giả ðại Mục Kiền Liên

khác cũng xứng ñáng ñược tôn trọng như

trong lòng tự nghĩ: “Ta muốn thử xem âm

vậy. Tôi nhấn mạnh những chủ ñề này không

thanh của ñức Như Lai vang ñến bao xa.”

phải bởi vì chúng tạo thành thông ñiệp cốt

Liền ñó Ngài ðại Mục Kiền Liên từ chỗ

tủy của câu truyện về phạm trù âm thanh

ngồi bỗng biến mất. Ngài hiện trên ñỉnh núi

không thể nghĩ bàn của ðức Phật, mà bởi vì

Tu Di nhưng vẫn nghe âm thanh của Như Lai

những ñiểm này dễ dàng bị bỏ sót khi cứu

như ở gần trước mắt. Ngài bèn dùng thần lực

xét sự ña dạng của chủ ñề chính.

bay ñến phía ngoài cùng của ba ngàn ðại
Thiên thế giới, vượt qua cả các núi Thiết Vi

Bản dịch dưới ñây là một phần nhỏ

thuộc những vùng bao quanh núi Tu Di. ðứng

trong Kinh ðại Bảo Tích, là một tập hợp

trên ñỉnh ðại Thiết Vi tột mé ngoài, ngài

những giáo pháp ðại Thừa ña dạng ñã ñược

nghe tiếng Như Lai như cũ không khác, vẫn

dịch sang tiếng Trung Hoa lần ñầu tiên vào

như gần chứ chẳng phải xa.

năm 280 sau Tây Lịch và sau ñó ñược dịch

Lúc ñó, ñức Phật nghĩ rằng: “Ông ðại

sang tiếng Tây Tạng. Bản Ấn ngữ nay không

Mục Kiền Liên muốn thử phạm vi Tịnh Âm

còn hiện hữu. Phần ñược chọn ñể dịch ở ñây

của Như Lai. Ta phải dùng thần túc thông ñể

là một phần trong phẩm mang tên Pháp Hội

giúp ông ấy”. Ngài bèn vận thần túc thông

Mật Tích Kim Cang Lực Sĩ, phần này cũng

và lúc ñó ngài ðại Mục Kiền Liên nương vào

[2]

.

trợ lực của Phật, dù thế giới Phương Tây rất

Chủ ñề chính của phần này là những ñặc tính

xa, nhưng ngài vẫn có thể vượt qua chín

không thể nghĩ bàn của thân thể, thinh âm

mươi chín Hằng hà sa số nước Phật. ðến nơi

và tâm lượng của chư Phật.

ấy có thế giới Phật tên là Quang Minh Phan

ñược lưu hành như một bản kinh biệt lập

và có ñức Phật tên là Quang Minh Vương Như
Lai chí chơn Chánh ñẳng Chánh giác, hiện
ñang thuyết pháp. Ngài ðại Mục Kiền Liên

Số 78

trang 7

ñến ñó mà vẫn nghe âm thanh của ñức Như
Lai Thích Ca Mâu Ni như tiếng nói của người
ñối diện.
Trong nước Phật tên Quang Minh Phan
này, ánh sáng vô cùng rực rỡ. Thân Phật
nước ñó cao bốn mươi dặm

[4]

. Thân hình các

vị Bồ-tát cũng cao hai mươi dặm. Còn bình
bát các Bồ-tát cao một dặm. Sau khi ngài ðại
Mục Kiền Liên ñi vòng trên vành bát, các Bồtát bạch Thế Tôn Quang Minh Vương rằng:
“Bạch ðại Thánh! Con trùng này từ ñâu ñến,
mình nó mặc y phục Sa môn ñang ñi trên

Mỗi tia sáng ñều có hoa sen báu. Trên tất cả
hoa sen báu ñều hiện có Thích Ca Mâu Ni
Phật ngồi, tuyên thuyết kinh ñiển. Pháp âm
thanh tịnh ấy ñồng như ñức Phật Thích Ca
Mâu Ni (ở
thế giới Ta
Bà) không
khác. ðại
Mục
Kiền
Liên
hiện
thần thông
xong,
lại
trở
về
trước mặt
ñức Phật Quang Minh Vương.

vành bát."
ðức Phật ấy bảo rằng:
“Các Thiện nam tử, cẩn thận, chớ sanh
lòng khinh khi hiền giả này. Tại vì sao? Vì
người này là ñại ñệ tử trong hàng Thanh Văn
của ñức Phật Thích Ca Mâu Ni ở thế giới Ta
Bà, tên là ðại Mục Kiền Liên, có thần thông
bậc nhất."

Chư Bồ-tát bên ấy lấy làm lạ vì chưa
từng thấy cảnh tượng như vậy, nên hỏi
Phật rằng: "Bạch

ở cõi nước chúng ta thấy thân ông nhỏ bé
nên sanh lòng khinh khi. Ông nên nương oai
ñức của Phật Thích Ca Mâu Ni mà hiển bày
thần thông ñể họ xem."
Lúc bây giờ, Ngài ðại Mục Kiền Liên ñến
trước ñức Phật Quang Minh Vương, ñảnh lễ
dưới chân, ñi quanh phía phải bảy vòng rồi
lùi lại trước mặt Phật và bạch rằng: “Con

Thế Tôn! Vì

nguyên

nhân gì mà ngài ðại Mục Kiền Liên ñến thế
giới chúng ta?". ðức Phật trả lời rằng: "Vì
muốn biết tầm vang xa gần của tiếng Phật
Thích Ca Mâu Ni cho nên ông ấy mới ñến
ñây."

ðức Quang Minh Vương Phật bảo ngài
ðại Mục Kiền Liên: "Chư Bồ-tát và Thanh văn

ñức

ðức Phật Quang Minh Vương bảo ngài
ðại Mục Kiền Liên rằng: "Ông ñừng nên thử
âm thanh của ñức Như Lai vang xa ñến ñâu,
âm vang này vô cùng tận, không có xa gần.
ðâu có thể muốn là thử ñược chừng hạn của
nó. Ông thật là lầm to. Này Mục Kiền Liên, dù
cho ông dùng thần túc ñi mãi về phương tây
qua Hằng hà sa kiếp ñi chăng nữa cũng
chẳng biết ñược chừng hạn âm vang của Như
Lai. Âm vang chư Phật Thế tôn xa rộng vô

muốn thân này ngồi kiết già. Liệu nơi này có

tận, siêu tuyệt vô lượng không thể diển tả

ñủ lớn ñể chứa vừa thân con không?

ñược."

ðức Phật nói: “Cứ tùy ý”. Ngài ðại Mục Kiền
Liên liền bay vọt lên hư không cao bảy trăm
triệu thước. Tại bảo xứ ñó tạo một chiếc
giường báu và tự ngồi kiết già trên ñó.
Từ giường báu ấy rủ thòng ức trăm ngàn
triệu xâu chuỗi bửu châu. Mỗi viên bửu châu
trên mỗi chuỗi phóng trăm ngàn tia sáng.

Ngài ðại Mục Kiền Liên sụp lạy dưới
chân

ñức

Thế

Tôn

sám

hối rằng: "Bạch

Thế Tôn! ðúng vậy, con thiệt kém sáng suốt.
Âm thanh của Phật vô lượng, mà con lại
ngang bướng sanh lòng muốn biết chừng hạn
xa gần."

Trang 8

Bồ ðề Hải

ðức Phật Quang Minh Vương bảo Ngài

Mật Tích Kim Cang Lực Sĩ nói: "Âm

ðại Mục Kiền Liên: "Ông ñi quá xa, vượt qua

thanh của chư Phật Thế tôn không có biên

khỏi chín mươi chín hằng hà sa thế giới mà

giới, không thể nghĩ lường ñược."

ñến cõi nầy."

Lúc ấy tại núi Linh Thứu, các Ngài Xá

Ngài ðại Mục Kiền Liên bạch: "Bạch ñức
Thế Tôn! Rất xa rất xa. Nay thân con quá
nhọc mệt chẳng thể trở về ñược."

ông

tự

dùng

thần

lực

ðại Mục Kiền Liên ñều rất ngạc nhiên.
Ngài A Nan bước lên bạch ñức Phật:

ðức Phật nói: "Ý ông nghĩ thế nào, phải
chăng

Lợi Phất v.v... nghe tiếng xướng kệ của Ngài

mà

ñến

"Bạch ñức Thế Tôn! Ai tuyên kệ quy lễ ñức
Thế Tôn như vậy?"

ñược ñây? Ông chớ quan niệm như vậy. Phải

ðức Phật nói: "Này A Nan! ðó là ðại

biết ñó là do oai ñức của Phật Thích Ca Mâu

Mục Kiền Liên ở tại thế giới Quang Minh Phan

Ni nên ông mới có thể ñến ñược ñây. Ông

của ñức Phật Quang Minh Vương Như Lai chí

phải hướng Phật Thích Ca Mâu Ni ñảnh lễ, oai

chơn cách cõi nầy chín mươi chín hằng hà sa

thần của ñức Phật ấy sẽ ñem ông về ñến bổn

thế giới về phương Tây. Ông ấy muốn trở về

quốc. Giả sử ông tự dùng thần lực, dầu ñi

ñây nên tuyên kệ kính lễ.

suốt một kiếp cũng về không ñến. Lúc ông về

Ngài

A

Nan

lại hỏi:

"Bạch

ñức

ñến sẽ không kịp thấy Phật Thích Ca Mâu Ni

Thế Tôn! Duyên cớ gì mà Ngài ðại Mục Kiền

nhập diệt. Ông nghĩ thế nào, ta ñang ở

Liên ñến cõi nước Phật ñó?"

hướng nào: ñông, tây, nam hay bắc?”
Ngài ðại Mục Kiền Liên thưa: "Bạch ñức

ðức Phật nói: "Nầy A Nan! Chờ ðại Mục
Kiền Liên về tới, ông sẽ hỏi ý ấy."

Thế Tôn! Con quên mất phương hướng, thiệt

ðại chúng ñều bạch ñức Phật: "Bạch

chẳng biết bổn quốc ở chỗ nào, ở hướng

ñức Thế Tôn! Chúng con muốn ñược thấy thế

nào."

giới Quang Minh Phan và ñức Quang Minh
ðức Thế Tôn dạy: "ðức Thích Ca Mâu Ni

Phật ở về hướng ðông."
Liền lúc ấy, Ngài ðại Mục Kiền Liên quỳ
gối phải, chắp tay hướng về phương ðông,

Vương Như Lai chí chơn Chánh ñẳng Chánh
giác. Chúng con cũng muốn ñược thấy Ngài
ðại Mục Kiền Liên ñi nơi cõi ấy. "
ðức Phật biết lòng khao khát của chúng
[5]

giữa chặng

kính lễ ñức Thích Ca Mâu Ni Phật, rồi nói kệ

hội, liền từ tướng bạch hào

rằng:

mày phóng ra tia sáng lớn tên Câu Thọ, chiếu
suốt qua chín mươi chín hằng hà sa thế giới

ðấng Tôn quý trời người

ñến cõi Quang Minh Phan. Chúng hội ñều

Ban trải lòng thương xót

thấy thế giới Quang Minh Phan và ñức Quang

Oai ñức lớn vòi vọi

Minh Vương Như Lai chí chơn.

Trời người ñều cung kính

Ngài ðại Mục Kiền Liên thấy tia sáng
của ñức Phật liền gieo mình kính lễ.

Âm vang Phật vô lượng

ðức Thế Tôn Thích Ca Mâu Ni bảo Ngài

Trí huệ không ngằn mé

ðại Mục Kiền Liên nương tia sáng ấy ñể trở

Xin hiện cõi Ta Bà

về bổn quốc.

Con muốn về bổn quốc.

Số 78
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Ngài ðại Mục Kiền Liên nương theo tia

Chú Thích:

sáng của ñức Phật, trong khoảnh khắc về ñến

[1] ðại Bảo Tích Kinh 大寶積經

núi Linh Thứu, ñảnh lễ chân ñức Phật, ñi

Mahāratnakuṭa-sūtra (Taisho Tripiṭaka #310,

quanh bảy vòng, quỳ chắp tay ăn năn

roll 10, 56c05-57c07). Những phần chọn

tự trách: "Bạch ñức Thế Tôn! Con tự mê

khác từ kinh này ñã ñược xuất bàn trong

lầm. Âm vang của ñức Như Lai chẳng có hạn

quyển A

lượng

mãi

Selections from the Maharatnakuta Sutra,

xa. ðến ñâu cũng vẫn nghe âm thanh của

Garma C.C. Chang (Editor), University Park,

ñức Như Lai y như ở gần bên, như nhau

PA:

không khác. Âm vang của ñức Như Lai thật

1983. Bản dịch sang Hoa Ngữ nguyên thủy

mênh mông không ngằn mé."

do

mà con lại

ðức

muốn

Phật nói:

thử. Con ñi

"ðúng

như

lời

Treasury

of

Mahayana

Sutras:

Pennsylvania State University

Tam

Tạng

Pháp

Sư

Trúc

or

Press,

Pháp

Hộ

ông

(Dharmarakṣa ) dịch vào năm 280 SCN. Tôi

nói. Thanh âm của ñức Như Lai suốt ñến xa

muốn cảm ơn Thầy Hằng Thuận và Thầy

không lấy gì ví dụ ñược. Muốn biết thanh âm

Hằng Thật ñã duyệt lại bàn dịch Anh ngữ của

của ñức Như Lai vang ñến xa gần thì cũng

tôi.

như là ño hư không muốn biết ngằn mé. Tại

[2] Tathāgatācintyaguhyanirdeśa.

sao vậy? Như hư không cùng khắp vô biên,

[3] Mật Tích Kim Cang Lực sĩ là vị Bồ-

tiếng nói của ñức Như Lai vang suốt không

tát hộ pháp, thường ñược xem là Bồ-tát ðại

ngằn mé. "

Thế Chí (Dashizhi 大勢至).
大勢至
[4] ðơn vị ño lường ở ñây không rõ

GS Ron Epstein là cựu Giáo Sư phân khoa
Triết Học tại ðại Học San Francisco, vừa về hưu
sau gần 30 năm giảng dạy về Phật Học, Á ðông
và Triết học Tôn giáo tỷ giảo. GS có văn bằng Tiến
Sĩ về Phật Học tại ðại Học UC Berkeley, Bằng Cao

ràng. Bản Hoa ngữ viết là 40 dặm (lý 里).’
Một dặm Trung hoa thường ñược cho là từ
1/5 ñến 1/3 dặm Hoa kỳ. Trong thời Trung
hoa xưa, một lý ñược ñịnh nghĩa là 360 bộ

Học (M.A) về Ngôn Ngữ và Văn Chương Trung Hoa

(bộ

tại ðại Học Washington. GS ñã xuất bản nhiều bài

hoa xưa. Tuy nhiên chúng ta không biết chắc

viết và bài dịch như Buddhism A to Z; The Heart

dịch từ chữ Phạn (Sanskrit) là chữ gì. May

of Prajna Paramita Sutra with the No-Stand Gatha

mắn thay, biết chiều cao chính xác không

Explanation

quan trọng lắm trong việc hiểu ý nghĩa câu

and

Prose

Commentary

of

Gold

Mountain Tripitaka Master, Sramana Hsüan Hua;

truyện.

và phần cuối phẩm "Entering the Dharma Realm"
(Nhập Pháp Giới) trong bản dịch Kinh Hoa Nghiêm
của Hội Phiên Dịch Kinh ðiển (Buddhist Text
Translations Society). GS thường ñóng góp bài vở
cho nguyệt san Vajra Boddhi Sea (Kim Cang Bồ
ðề Hải) và cho các website giáo dục của GS là
'Resources

for

the

Study

of

Buddhism'

‘Resources for the Study of Religion’.

và

). Một bộ khoãng 6 xích (chi 尺) Trung

[5] Tất cả chư Phật ñều có 32 tướng
tốt, trong ñó có tướng bạch hào (cọng lông
trắng) phát ra ánh sáng nằm giữa hai chân
mày.

Kinh Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Thế Âm Bồ-tát
Quảng Ðại Viên Mãn Vô Ngại Ðại Bi Tâm Ðà La Ni
ðời Ðường, Tây Thiên Trúc, Sa-Môn Già Phạm Ðạt Ma dịch
Hòa Thượng Tuyên Hóa giảng thuật tại Phật Giáo Giảng ðường, San Francisco, Hoa Kỳ, năm 1969

(tiếp theo)

Nếu các chúng sanh trong ñời hiện tại có cầu nguyện ñiều gì, thì trong hai mươi
mốt ngày nên tịnh trì trai giới, tụng ðà La Ni này, tất sẽ ñạt ñược sở nguyện; từ ranh giới
của sanh tử tới ranh giới của sanh tử, tất cả nghiệp ác ñều ñược tiêu trừ. Trong Tam
thiên ñại thiên thế giới, tất cả chư Phật, Bồ-tát, Phạm, Thích, Tứ Thiên Vương, thần, tiên,
long vương, thảy ñều chứng tri.

NHƯỢC CHƯ CHÚNG SANH HIỆN THẾ CẦU NGUYỆN GIẢ, Ư TAM THẤT NHẬT, TỊNH TRÌ TRAI GIỚI,
TỤNG THỬ ðÀ-LA-NI, TẤT QUẢ SỞ NGUYỆN; TÙNG SANH TỬ TẾ CHÍ SANH TỬ TẾ, NHẤT THIẾT ÁC NGHIỆP
TỊNH GIAI DIỆT TẬN; TAM THIÊN ðẠI THIÊN THẾ GIỚI NỘI, NHẤT THIẾT CHƯ PHẬT BỒ-TÁT, PHẠM THÍCH
TỨ THIÊN VƯƠNG, THẦN TIÊN LONG VƯƠNG, TẤT GIAI CHỨNG TRI.

(Quán Thế Âm Bồ-tát nói tiếp:) “Nếu các chúng sanh trong ñời hiện tại có cầu nguyện
ñiều gì…” Giả sử có những chúng sanh ở ngay trong ñời này có kỳ vọng hay mong cầu việc gì và
muốn cho nguyện vọng của họ ñược viên mãn, “thì trong hai mươi mốt ngày nên tịnh trì trai
giới, tụng ðà La Ni này, tất sẽ ñạt ñược sở nguyện.” “Tịnh” là thanh tịnh; “trì” tức là thọ trì
Chú ðại Bi; “trai” là chay tịnh, không ăn các thứ có vị tanh nồng; và “giới” tức là phải nghiêm trì
giới luật. Nếu các chúng sanh ñó có thể giữ gìn trai giới thanh tịnh, ñồng thời tụng niệm ðại Bi ðàla-ni này trong suốt ba tuần lễ, thì chắc chắn họ sẽ ñược toại nguyện.
“Từ ranh giới của sanh tử tới ranh giới của sanh tử, tất cả nghiệp ác ñều ñược tiêu
trừ.” Chẳng những thế, mọi ác nghiệp mà họ ñã trót tạo tác từ nhiều ñời trong quá khứ, từ nơi
sanh tử này ñến nơi sanh tử kia, thảy ñều tiêu tan, không còn nữa.
“Trong Tam thiên ñại thiên thế giới, tất cả chư Phật, Bồ-tát, Phạm, Thích, Tứ Thiên
Vương, thần, tiên, long vương, thảy ñều chứng tri.” Tất cả ñức Phật, tất cả Bồ-tát, tất cả ðại
Phạm Thiên Vương, ðế Thích, Tứ ðại Thiên Vương, cùng với hết thảy thần, tiên, và long vương
trong Tam thiên ñại thiên thế giới ñều có thể làm chứng cho các chúng sanh ñó, nói rằng họ ñã
dứt sạch ñược mọi nghiệp tội của chính họ.

Nếu chư thiên nhân tụng trì ðà La Ni này ñến tắm trong sông, hồ, biển cả, và nếu
các chúng sanh ở ñó ñược nước tắm thân của chư vị này nhuần thấm thân thể, thì tất cả
ác nghiệp trọng tội của họ ñều ñược tiêu trừ, và họ liền ñược chuyển sanh về cõi Tịnh ðộ
ở phương khác, hóa sanh từ hoa sen, không còn thọ thân thai bào hoặc thân thấp, noãn;
huống là người thọ trì ñọc tụng?
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Nếu người trì tụng ñang ñi trên ñường và có gió lớn thổi tới, tạt qua râu tóc, y phục
của người này, thì nếu các loài chúng sanh ñược luồng gió ñã lướt qua thân người ñó
thổi chạm vào y phục, hết thảy trọng chướng ác nghiệp của họ ñều ñược tiêu trừ, càng
không phải thọ quả báo trong Tam ác ñạo, mà luôn ñược sanh ra ở trước Phật. Nên biết
quả báo phước ñức của người thọ trì là bất khả tư nghì!

NHƯỢC CHƯ THIÊN NHÂN TỤNG TRÌ THỬ ðÀ-LA-NI GIẢ, KỲ NHÂN NHƯỢC TẠI GIANG HÀ ðẠI HẢI
TRUNG MỘC DỤC, KỲ TRUNG CHÚNG SANH ðẮC THỬ NHÂN MỘC THÂN CHI THỦY, TRIÊM TRƯỚC KỲ THÂN,
NHẤT THIẾT ÁC NGHIỆP TRỌNG TỘI TẤT GIAI TIÊU DIỆT, TỨC ðẮC CHUYỂN SANH THA PHƯƠNG TỊNH ðỘ,
LIÊN HOA HÓA SANH, BẤT THỌ THAI THÂN, THẤP NOÃN CHI THÂN, HÀ HUỐNG THỌ TRÌ ðỘC TỤNG GIẢ?
NHƯỢC TỤNG TRÌ GIẢ HÀNH Ư ðẠO LỘ, ðẠI PHONG THỜI LAI, XUY THỬ NHÂN THÂN MAO PHÁT Y
PHỤC, DƯ PHONG HẠ QUÁ; CHƯ LOẠI CHÚNG SANH ðẮC KỲ NHÂN PHIÊU THÂN PHONG XUY TRƯỚC Y GIẢ,
NHẤT THIẾT TRỌNG CHƯỚNG ÁC NGHIỆP TỊNH GIAI DIỆT TẬN, CÁNH BẤT THỌ TAM ÁC ðẠO BÁO, THƯỜNG
SANH PHẬT TIỀN. ðƯƠNG TRI THỌ TRÌ GIẢ, PHÚC ðỨC QUẢ BÁO BẤT KHẢ TƯ NGHỊ.

“Nếu chư thiên nhân tụng trì ðà La Ni này ñến tắm trong sông, hồ, biển cả …” Giả
sử có các thiên nhân trì niệm Chú ðại Bi ñến tắm trong sông, trong hồ, hoặc trong biển cả, “và
nếu các chúng sanh ở ñó ñược nước tắm thân của chư vị này nhuần thấm thân thể …”
Nếu tất cả chúng sanh ñang ở trong các sông, biển, ao hồ ñó ñược thấm ướt bởi nước tắm của chư
thiên nhân này, thì tất cả ác nghiệp, trọng tội của họ ñều ñược tiêu trừ, và họ liền ñược
chuyển sanh về cõi Tịnh ðộ ở phương khác, hóa sanh từ hoa sen. Các chúng sanh ñó ñều
sẽ ñược sanh về cõi Tịnh ðộ khác và ñược sanh ra từ hoa sen. Họ không còn thọ thân thai bào
hoặc thân thấp, noãn; huống là người thọ trì ñọc tụng?” Họ còn không phải thọ sanh từ
trong thai bào, không phải thọ sanh từ nơi ẩm ướt, cũng không phải thọ sanh từ trứng; thế thì,
huống chi là bản thân người thọ trì ñọc tụng!

“Nếu người trì tụng ñang ñi trên ñường và có gió lớn thổi tới, tạt qua râu tóc, y
phục của người này…” Giả sử có vị hành giả biết niệm Chú ðại Bi và trong những lúc ñi ñường
ñều trì niệm Chú này. Bấy giờ, có một luồng gió lớn thổi tới và thổi tạt vào thân thể của người
niệm Chú ðại Bi, chạm vào râu tóc hoặc áo quần của người ñó.
"Thì nếu các loài chúng sanh ñược luồng gió ñã lướt qua thân người ñó thổi chạm
vào y phục…” Nếu luồng gió thổi lướt qua thân thể của người trì tụng Chú ðại Bi, rồi lại thổi tới
thân thể của các chúng sanh nào, thì “hết thảy trọng chướng ác nghiệp của họ ñều ñược
tiêu trừ. Tất cả mọi trọng chướng ác nghiệp do sát sanh hại mạng như giết cha, giết mẹ, giết A
La Hán, phá hòa hợp Tăng, làm thân Phật chảy máu … của các chúng sanh ñó ñều ñồng thời ñược
dứt sạch. Họ càng không phải thọ quả báo trong Tam ác ñạo, mà luôn ñược sanh ra ở
trước Phật.” Hơn thế nữa, họ vĩnh viễn không còn bị khổ báo ñọa lạc trong ba ñường ác—ñịa
ngục, ngạ quỷ, súc sanh; mà sẽ thường ñược sanh vào thời có Phật.
“Nên biết quả báo phước ñức của người thọ trì là bất khả tư nghì!” Thế thì, nhờ ngọn
gió thổi qua thân người thọ trì Chú ðại Bi mà các chúng sanh khác ñều ñạt ñược sự lợi ích, tiêu trừ
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ñược mọi trọng tội ác nghiệp. Cho nên, quý vị cần phải biết rằng nếu ngay trong ñời này quý vị
thọ trì Chú ðại Bi thì phước ñức ñạt ñược cùng quả báo thọ ñược lại càng khó thể nghĩ bàn hơn
nữa, có nói thế nào cũng không có cách gì biết rõ ñược!

ðề tài nói chuyện hôm nay là “Ở thời ñại khoa học, vì sao có người Tây phương muốn xuất
gia?”
Ngày nay, khoa học phát triển một cách phi thường, càng ngày càng tiến bộ, càng ngày càng
có nhiều phát hiện mới lạ; thế nhưng, sự phát hiện này ñến bao giờ mới là tột ñỉnh, mới là rốt
ráo? Sự “rốt ráo” này có thể nói là sẽ xảy ra ở vào bất cứ thời ñiểm nào, song cũng có thể nói là
bất tận—không có ngày cùng tận, không thể nào hoàn tất ñược. Hiện tại, nền khoa học của chúng
ta ñược gọi là tiến bộ, nhưng sau 500 năm thì sự tiến bộ của khoa học ngày hôm nay lại bị xem là
lạc hậu! Nền khoa học của 500 năm sau sẽ là tân kỳ; song ñến 500 năm sau nữa, thì cái ñược
mệnh danh là “khoa học tân kỳ” của 500 năm về trước lại trở thành lạc hậu, còn khoa học của
500 năm sau lại là mới mẻ. Hiện giờ người ta cho rằng những gì của quá khứ là xưa cũ; song sau
500 năm nữa, trong tương lai, tất cả những thứ tân kỳ của hiện tại cũng ñều sẽ bị xem là xa xưa,
lỗi thời. Cho nên, khoa học và triết học không có ngày cùng tận; có thể nói là “càng chạy càng
xa,” chẳng có kết thúc.

ðặc biệt là khoa học và triết học ngày nay tuy có phát triển, nhưng những lợi ích mà chúng
mang lại cho con người thì ít hơn so với những ñiều bất lợi! ðó chính là tình trạng “cái hại nhiều
hơn cái lợi” —ñối với nhân loại thì sự giúp ích không nhiều hơn sự sát hại. Vì sao? Trước kia, khi
khoa học chưa phát triển ñến thế này thì người ta không bị chết nhiều như vậy; song le, hiện tại
khoa học phát triển càng nhanh chóng thì trong tương lai, nhân loại sẽ bị chết càng nhiều hơn,
thậm chí có thể ñi ñến chỗ tận diệt! Nếu loài người bị hủy diệt thì khoa học, triết học còn ích dụng
gì cho nhân loại nữa chứ? Chắc chắn là không còn hữu dụng nữa!

Hiện tại tuy rằng khoa học và triết học phát triển như thế, nhưng ñối với những tai họa trên
thế giới, thì vẫn chưa thể tiêu diệt ñược. Thí dụ như việc nảy sanh nhiều căn bệnh quái lạ mà với
sự phát triển của khoa học, con người vẫn chưa có cách nào chữa trị hoặc trừ khử ñược—ñó là
một ñiểm. Rồi lại còn chiến tranh nữa—khoa học phát triển ñến cực ñiểm thì chiến tranh sẽ càng
khốc liệt bởi các vũ khí giết người mỗi ngày một tinh vi, kỳ diệu hơn; sự tinh vi kỳ diệu ñó chẳng
phải sẽ ñưa nhân loại vào chỗ chết sao? Nước này gây chiến với nước khác, nhà nọ tranh chấp với
nhà kia, người này gây gổ với người nọ—tất cả ñều hỗ tương tàn sát lẫn nhau; cứ như thế thì biết
ñến bao giờ mới chấm dứt ñược? Anh ñề phòng tôi, tôi ñề phòng anh; anh muốn hủy diệt tôi, tôi
cũng muốn hủy diệt anh—tất cả ñều hỗ tương hủy diệt lẫn nhau. Và rốt cuộc sẽ có một ngày tất
cả ñều “cùng về chỗ chết,” và lúc ñó thì mọi người ñều sẽ không còn việc gì ñể làm nữa!

Không phải chỉ có nạn chiến tranh là khó ngăn chận, khó dập tắt thôi ñâu, mà còn có nào là
nạn lũ lụt (không biết ñược là sẽ xảy ra lúc nào, ở nơi ñâu), nạn hỏa hoạn (suốt ngày toàn nghe
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tiếng xe cứu hỏa hụ còi inh ỏi, ồn ào hơn tất cả), nạn gió bão (hễ cuồng phong thổi tới thì gây
chết chóc cho biết bao nhiêu người)… Chỉ mấy hôm trước ñây, ở ðài Loan có nạn gió bão xảy ra
gây thiệt hại cho cả mấy trăm người. Vào lúc khoa học tiến bộ ñến dường này, vẫn chưa có cách
nào khiến cho những tai ương như thế biến mất, không còn xảy ra. Trông thấy tình trạng này, nếu
muốn tiêu diệt tai ương, chúng ta cần phải nghiên cứu ñạo lý của nhân sinh, cần phải thấu hiểu
các chân lý của nhân sinh, rồi sau ñó mới có thể biết ñược căn nguyên, mầm mống của các tai
ương. Thế thì, muốn tránh tai ương, ñiều thiết yếu là mọi người ñều phải “sửa sai, hướng thiện”!
Vì sao những tai ương này xảy ra? ðó ñều là do cộng nghiệp của mọi người cảm vời ra; nghiệp tụ
tập lại với nhau nên mới có loại tai họa này xảy ra. Rồi lại còn nạn ñộng ñất nữa—ñây là một thứ
tai họa rất ñáng sợ, nó khiến mọi người ñều nơm nớp lo âu. Rất nhiều người ở thành phố San
Francisco lo sợ sẽ có nạn ñộng ñất xảy ra. Thế nhưng, chẳng có cách gì tiêu diệt ñược các tai ương
này bởi vì ñó là do nghiệp chướng của chúng sanh chiêu cảm mà ra!

Nói ñến “nghiệp” thì chỉ có Phật giáo mới có thể giải thích một cách tường tận về nguồn gốc,
ñạo lý của tướng nghiệp mà thôi. Do ñó, chúng ta cần phải phát tâm xuất gia, nghiên cứu Phật
Pháp; phải hiểu rõ Phật Pháp thì mới có thể chẩn cứu toàn thể nhân loại, thật sự cứu vớt nhân loại
ra khỏi cảnh nước sôi lửa bỏng ñược. Chúng ta phát tâm xuất gia là ñể nghiên cứu ñạo lý của Phật
giáo, dùng tinh thần từ bi vĩ ñại của Phật giáo mà dấn thân cứu ñộ tất cả chúng sanh, khiến cho
mọi tai ương trên thế giới ñều vô hình trung bị tiêu diệt. Cho nên, bây giờ chúng ta cần phải phát
tâm buông bỏ các pháp của thế gian ñể nghiên cứu pháp xuất thế gian.

Trong lúc cả vũ trụ người ta ñang hỗ tương cạnh tranh, ñua nhau sáng chế các lợi khí giết
người ñể sát phạt nhau một cách ñiên cuồng, thì kỳ lạ thay, có những người lại muốn xuất gia,
muốn học tập pháp môn không giết người! Có thể nói rằng sự kiện này sẽ làm cho toàn thể nhân
loại trên khắp vũ trụ ñều phải vô cùng kinh ngạc! Tôi hy vọng trong lúc nhân loại còn ñang trong
cơn kinh ngạc, thì quý vị ñều có thể tỉnh ngộ, mọi người ñều biết hồi quang phản chiếu, học tập
pháp môn không giết người này.

Thế giới này là do tâm con người tạo thành. Con người có tâm hiếu sát, thích chém giết, thì
cả thế giới này sẽ biến thành một bãi chiến trường—một thế giới của chiến tranh. Con người có
lòng hiếu sanh, ñộ lượng, thì thế giới này sẽ biến thành một thế giới hòa bình, hạnh phúc. Thế
nên, hiện nay có ñược những người Tây phương có thể giác ngộ trước, phát tâm học tập về tôn
giáo, về pháp môn không hiếu sát, ñối với hiện tại mà nói thì ñây là một bước khởi ñầu. Tôi hy
vọng sau này, tất cả người Tây phương cũng như người ðông phương, ñều sẽ sửa ñổi tâm hiếu
chiến thành tâm từ bi, từ bỏ tâm sân hận ñể ñổi lấy tâm từ bi hỷ xả, và có thể cùng nhau nghiên
cứu ñạo Phật. ðây ñối với người Tây phương chỉ là mở ñầu của sự giác ngộ; mong rằng trong
tương lai chúng ta có thể chuyển hóa các vị tổng thống của phương Tây trở thành những vị tổng
thống ủng hộ Phật giáo!
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Bây giờ tôi sẽ công bố tên của những người Tây phương xuất gia (tại Chùa Kim Sơn Thánh
Tự).
Người thứ nhất tên là Quả Tiền, tự là Hằng Khiêm. Trước ñây, khi chưa xuất gia, chú ấy cho
rằng thế giới này không có gì ñáng trân trọng, và ñã sống như một khách nhàn du, chu du ñây
ñó, không có gia ñình ñể trở về. Thế nhưng, bây giờ gặp ñược Phật Pháp rồi, chú bèn lấy chốn
xuất gia làm chỗ nương tựa ñể quay về.

Người thứ hai tên là Quả Ninh, tự là Hằng Tịnh. Quả Ninh vốn cũng tự cho rằng ñời người
thật vô vị, chẳng có ý nghĩa gì cả. Về sau, khi nhân duyên ñến, chú ấy ñã gặp ñược Phật Pháp và
biết ñược rằng chân lý chân chánh vốn nằm trong giáo lý ñạo Phật, nên bèn xin xuất gia.

Người thứ ba tên là Quả Hiện, tự là Hằng Thọ. Quả Hiện là một thanh niên trẻ tuổi cũng rất
khác người. Chú ấy có ý muốn nghiên cứu về chân lý của nhân sinh, muốn tìm hiểu nơi quay về
rốt ráo, cùng vấn ñề sanh tử, cho nên chú ñã xuất gia.

Người thứ tư tên là Quả Dật, tự là Hằng Ẩn. Cô thanh nữ này trước kia cũng có ý tưởng
muốn chân chánh thấu hiểu về vấn ñề nhân sinh, nay gặp ñược Phật Pháp mới biết rằng ñây chính
là những gì ñáng cho con người nghiên cứu tìm hiểu, cho nên cô ñã xuất gia tu hành.

Người thứ năm tên là Quả Tu, tự là Hằng Trì. Quả Tu vốn ñã nhận thức rất rõ ràng về thế
giới này, cô ta ñã có ñược cái nhìn thấu suốt và ñã có thể buông bỏ hết mọi thứ, một lòng tha
thiết muốn tu ðạo. Cô ta có nói mấy câu như sau:

Quả tất năng ñắc,
Tu chư phúc ñức,
Hằng niệm ðịnh, Huệ,
Trì Giới thành Phật.

(Quả sẽ ñắc ñược,
Tu mọi phước ñức,
Hằng nhớ ðịnh, Huệ,
Trì Giới thành Phật.)

Bốn câu này là do chính Quả Tu sáng tác, rất có ý nghĩa.
Trên ñây chỉ là sơ lược về nhân duyên xuất gia của năm Phật tử người Tây phương; nếu
muốn kể chi tiết e rằng phải cần nhiều thời gian mới nói hết ñược!
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Những lá thư hai Thầy Hằng Thật và Hằng Triều viết cho Hòa Thượng
Tuyên Hóa trong thời gian ñi "Ba Bước Một Lạy" hơn 700 dặm trong 2
năm 9 tháng từ chùa Kim Luân ở Los Angeles ñến 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)

Những kẻ theo phái Moonies ở Beverly Hills
Thứ ba, ngày 24 tháng 5 năm 1977.
Sư Phụ từ giám,
Chúng con sắp sửa ñi qua Beverly Hills, tiến triển tuy chậm nhưng ñều ñặn. Giao thông
chóng mặt và khách bộ hành ñông ñúc dễ gia tăng tốc ñộ lễ lạy mà lại không hay biết. Thế nên
chúng con phải ý thức dụng công giảm tốc ñộ lễ lạy theo một nhịp ñiệu dễ nhớ và kết quả là
chúng con trở thành vô hình ñối với nhiều người. Los Angeles di chuyển quá nhanh ñến nỗi chúng
con giống như cây cối, ñá sỏi hay các cột sắt ñồng hồ ñậu xe ñối với phần lớn những người ngồi
trên xe hơi phóng vụt qua; những người khi trông thấy chúng con liền quay kính xuống mà mắng
nhiếc, chửi thề, bóp kèn inh ỏi, la hét, cười cợt, thậm chí có nhiều người còn chạy xe chậm lại ñể
khuyên lơn ("ñứng dậy," "ñi về ñi," "cút khỏi ñường lộ").
Thỉnh thoảng cũng có người khen ngợi chúng con. Một số nghĩ rằng chúng con là người theo
Hồi giáo, theo phái Hare Krishnas, hay Moonies, nhưng thường thì người ta nhận ra chúng con là
tu sĩ Phật giáo. Trẻ con tỏ ra cởi mở, hăng say, trong trắng, thánh thiện.
Mặc dầu chúng con không thể ở cạnh Sư Phụ vào ngày lễ Phật Ðản, Thầy Hằng Triều và con
mong muốn lạy Sư Phụ chín lạy trong dịp này. Chúng con bao giờ cũng nghĩ tới sự may mắn của
mình khi gặp ñược Chánh Pháp ở phương Tây này.
Nhờ lòng ñại từ bi cùng nguyện lực của Sư Phụ mà việc mang lại lương dược cho chúng sanh
ñã xảy ra; cuộc ñời chúng con có ñược một mục ñích hữu ích và một chiều hướng tích cực ñể noi
theo. Tu Ðạo là một kho tàng vô giá!
Khi chúng con thành tâm thì kết quả lập tức hiển hiện - vẻ giận dữ trên mặt biến mất - sự
căng thẳng từ các nhóm người ñứng ở góc ñường tụ tập lại ñể nhìn chòng chọc vào chúng con
cũng tan biến, và ngay cả khí nóng trong không gian dường như cũng dịu ñi chút ít. Nếu chúng
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con vọng tưởng hoặc trong lòng có nóng giận hay sợ hãi, thì không có sự cảm ứng nào xảy ra khi
chúng con lạy vào một khu vực ñông ñúc cả; hoặc tệ hơn nữa, là sự căng thẳng phát sanh và
người ta trở nên nóng nảy hay bực dọc khi chúng con lạy ngang qua mà kết quả là chúng con
nhận lãnh thêm nhiều lời nguyền rủa, giận dữ và lo sợ từ ñám ñông. Sự gay go là một cơ hội hiếm
có cho việc tu hành.
Cuộc hành trình ñược suông sẻ là nhờ các vị Hộ pháp và sự cam go trên ñường phố làm cho
cuộc hành trình trở thành một công việc gian nan, thực tế và tốt ñẹp. Nhiều sự mầu nhiệm trong
chuyến ñi này và sự hiện diện của Sư Phụ luôn luôn kề cận.
*****
Quán niệm của Hành giả
Thứ tư, ngày 25 tháng 5 năm 1977.
Kinh nghiệm này thật phong phú cho việc học hỏi, thử thách, và thấy rõ ñược ñủ hạng người
và hoàn cảnh. Thầy Hằng Triều và con có nói về những cảnh giới chúng con gặp và việc áp dụng
những ñạo lý ñã ñược học ñể giải quyết các vấn ñề của chúng con. Lần nào chúng con cũng ñều
tìm ra vấn ñề là do khiếm khuyết trong nhận thức về thực tế của chúng con, do sự vướng mắc, do
phiền não, hoặc do một sự bám chấp; chúng con biết rằng chúng con ñã tìm thấy căn nguyên của
vấn ñề và sau ñó cảnh giới tự giải quyết gần như ngay lập tức.
Không phải là ñiều dễ dàng ñể hành giả luôn luôn duy trì quán niệm - ñặc biệt là ba ñiều:
kiên nhẫn với mọi cảnh giới, từ bi ñối với tất cả chúng sanh - thậm chí ngay cả khi các ma quỷ
ñến khiêu khích chúng con, và lòng xấu hổ - mọi lúc mọi nơi ñều luôn nhớ tới những lỗi lầm và
khuyết ñiểm của mình. Khi ba pháp này luôn ở trong tâm con, một loại quyết tâm cứng chắc như
kim cang luôn hiện hữu, người khác nhìn xuyên qua con và thay vì thấy con, họ lại thấy Kinh Hoa
Nghiêm. ðây là ñiều mà con ñang dụng công, con phải làm cho hành vi của mình luôn thanh tịnh.
Công việc bây giờ là học hỏi làm thế nào ñể hành xử ñúng ñắn như một Tỳ-kheo. Công việc này
sẽ không uổng phí!
(còn tiếp)
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Cựu Tự
Bài Tựa Xưa
Ông lão Mặt vàng1, trong 49 năm, chẳng thuyết mà là thuyết, không thân mà hiện thân. Hình ảnh và
giáo pháp khắp cùng bốn biển, pháp âm vang dội ñại thiên. Ngôn ngữ bặt mọi ñường, hình tướng kiếm chẳng
thấy. Mới hay, bậc Thánh là vô hình, tùy theo vật mà có hình; Thánh nhân không nói, thuận theo cơ duyên
mà nói ra.
Cuối ñời cầm bông hoa, phó chúc Ca Diếp; bốn bẩy hai ba2, phân hình biến ảnh. Hai cây quế tỏa
hương3, năm nhánh mọc ra rậm rạp4. Một vầng trăng trong, muôn ngàn sóng nước óng ánh. Hoặc ẩn thân
nơi hang hốc, tiếng hú rợn người; hoặc xuôi tay vào chợ, tùy nghi liệu lý; hoặc núi cao nổi sóng, chẳng hiểu
mối manh; hoặc bụi tung ñáy nước, khó lường ý chỉ. Con cháu cùng khắp thiên hạ, tuy biết tên mà chẳng
thấy ñược hình.
Cho nên, chùa Vân Phúc chúng tôi có Khải Công thiền sư, từng nuôi chí bao năm, lòng thành kiên cố,
thường cảm thán rằng: “Không làm cho rõ ñược diện mục các Tổ xưa, nêu cao cho mọi người trông thấy
trước mắt, khiến cho họ biết ñược cội nguồn, thì con cháu làm sao cho phải ñạo!”. Bởi ñó mà ñội nón dầm
sương, lặn lội ñi tìm, gõ cửa khắp nơi, cầu cho ñược thợ khéo, ñể khắc họa tượng hình chư Tổ, rồi tự tay biên
soạn, nào lược truyện, nào tán từ, mong mỏi thiên hạ ñời sau, chiêm ngưỡng các dung nhan mà suy tư tận
ngàn năm về trước.
Chùa Vân5 còn việc Phật sự, mà Khải Công tuổi ñã lớn, chẳng chịu vui ñạo ở chốn non xanh, riêng mình
miệt mài lo lắng, chẳng biết tiếc thân. Không phải là người hết lòng cho ñạo pháp, thử hỏi làm sao ñược như
vậy! Hỏi rằng: “ðã bảo bậc Thánh là chẳng có hình, vậy một số ảnh tượng ñó ở ñâu mà ra?” ðáp: “Mây
quang thì không có mưa, chẳng thể tỏ thực ñược ðạo vậy!”
Mùa hoa cúc năm Khang Hy Bính Thìn
Phúc Thành Ngũ Sơn, Tịnh Phạm ñề

1 Hoàng diện Lão nhân 黃面老人: chỉ cho ðức Bổn sư Thích Ca Mâu Ni.
Thành Ca-tỳ-la-vệ, tiếng Phạn là Kapilavastu, trong ñó, Kapila nghĩa là màu vàng (hoàng sắc), vastu nghĩa là chỗ ở, là thành. Cho nên
tiếng Phạn của thành Ca-tỳ-la-vệ có nghĩa là chỗ của vị tiên Ca-tỳ-la, vị tiên ðầu vàng. Vì ñức Thích tôn sinh ra ở ñây nên gọi là Hoàng
diện lão tử, Hoàng diện lão nhân (Ông già mặt vàng). Cũng gọi là Hoàng diện Cù ñàm, Hoàng diện lão, Hoàng ñầu ñại sĩ, Hoàng ñầu lão,
Hoàng diện, Hoàng lão, Hoàng ñầu. (theo Phật Quang ðại Từ ðiển)
2 四七二三 (bốn bảy hai ba) có nghĩa là 4x7=28 chỉ cho 28 vị tổ Ấn ðộ và 2x3=6 chỉ cho 6 vị tổ Trung Hoa lấy Tổ ðạt Ma làm tổ thứ 1.
Như thế tất cả là 33 vị Tổ.
3 Chỉ cho Sơ tổ Ca Diếp và Nhị tổ A Nan hoặc là "lưỡng gia" Nam Nhạc và Thanh Nguyên. Dòng của Nam-Nhạc chia thành phái QuyNgưỡng và Lâm-Tế; dòng của Thanh Nguyên chia thành 3 chi nhánh, ñó là các tông Tào-ðộng, Vân-Môn và Pháp-Nhãn.
4 Chỉ cho Năm tông phái của Thiền tông, còn gọi là “Ngũ gia” (Ngũ gia thất phái): Tào ðộng tông (曹洞宗), Vân Môn
tông (雲門宗), Pháp Nhãn tông (法眼宗), Quy Ngưỡng tông (潙仰宗), và Lâm Tế tông (臨濟宗). “Ngũ gia thất tông” thì gồm có Năm
tông phái vừa kể và hai bộ phái của Lâm Tế tông là Dương Kỳ phái (楊岐派) và Hoàng Long phái (黃龍派). Ngoài ra còn có chi phái
Ngư ðầu (牛頭支) của Tổ Pháp Dung.
5 Hòa Thượng Hư Vân.
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Thành Kính Tán
Phật Tổ ðạo Ảnh Của Sư Tổ Vân Công Lão Nhân
Hoằng-Tu Linh-Mặc
(8 bài)
1. Bạch mã ñông lai truyền họa tượng
Cố cung tằng ức ngưỡng nghi hình
Biện hương kim nhật dung thân chích
Dịch dịch tu mi chiếu nhãn thanh.
Dịch:
Tượng vẽ truyền qua theo bạch mã
Cố cung còn nhớ ngắm linh hình
Nay ñốt nhang thơm thân ñảnh lễ
Thiên nhan rạng rỡ mắt tinh anh.
Thái Âm ñi thỉnh kinh về, kiếm ñược một thứ lông dạ mầu trắng làm bút vẽ hình Phật, từ ñó ông
ñược coi như vị tổ ñầu tiên miêu họa tượng Phật.
Năm Giáp Tý, nhân ghé Yên Kinh, thăm Cố Cung, Ung Hòa Cung, Tử Quang Các, ñược dịp chiêm
ngưỡng các tác phẩm ñời ðường họa ñức Thích Ca, các ngài Di Lặc, Văn Thù, Huyền Trang, Lục
Tổ, vậy mà không bằng nay xem tập Phật Tổ ðạo Ảnh có ñầy ñủ các thế hệ.

2.

3.

Hà trưng bác thái kỷ kinh niên
Tây thánh ñông hiền tập nhất biên
Tòng thử danh sơn vĩnh hình thọ
Quang mang hà chỉ chúc tam thiên
Thượng tố niêm hoa vi tiếu niên
Ngũ gia hương hỏa nhất ñăng truyền
Thập tông vạn phái như yên hải
Chỉ chưởng khán lai nhược nhãn tiền.

Dịch:
Xa gần gom góp ñã bao niên
Tây thánh ñông hiền một tập biên
Danh tú hình xưa ghi lại mãi
ðuốc soi ñâu chỉ cõi tam thiên
ðức Phật niêm hoa sự tích biên
Năm nhà nhang khói một ñèn truyền
Mười tông vạn phái như sương biển
Tựa thấy bàn tay trước mặt liền.
ðạo Ảnh gồm bốn quyển, thâu thập các hình tượng kể từ ñức Thích Ca trở ñi cho ñến các vị thuộc
dòng Nam Nhạc, Thanh Nguyên, rồi trong Giáo tông, Luật tông, Liên tông, cả các vị thánh hiền
ứng hóa, không bỏ sót.
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Nhân ñược phục thị bên cạnh Vân Công, nên có dịp thì ñược ñích thân Vân Công, tay trỏ, miệng
dẫn giải, chỗ này, chỗ kia, nào cơ duyên, nào tiểu sử, rất kỹ càng chẳng khác gì ñếm các hạt châu
ñồ gia bảo vậy.

4.

Bưu ñồng ñáo xứ quảng sưu la
Thương hải di châu võng cánh ña
Trường chú pháp ñăng diên thọ diệm
Thử công ninh chỉ nghĩ Hằng sa

Dịch:
Thư từ qua lại khắp sưu tra
Biển cả mò châu lưới quét là
ðèn pháp luôn châm gìn ñuốc tuệ
Công này hà chỉ sánh Hằng sa?
Từ ñiển tịch ñến các bài ghi chú của tư gia, Vân Công ñều gom góp lại, ñồng thời còn gửi thư ñến
chùa miếu nơi các danh sơn ñể tra hỏi tin tức làm tư liệu.
Trong số các tôn túc, nếu ñích thực ñã ñược truyền Chánh Pháp Nhãn Tạng, hoặc vị nào có nhiều
công ñức cho việc hoằng pháp lợi sanh thì cầu cho ñược chân tượng rồi cho làm bản khắc ñể biểu
dương, do ñó số tôn tượng ñã tăng hơn trăm bức so với bản của ðại sư Thủ Nhất. Còn chọn lọc
nhân vật thì căn cứ vào ñạo hạnh chân thiệt, nếu không phải vậy mà chỉ là loại có tiếng tăm nhất
thời cũng không ghi lại trong ðạo Ảnh.
5.

Hiệu khám ngọ dạ nhất ñăng thanh
Thủ nhãn hà tằng thuấn tức ñình
Bổ di ñính ngụy tâm diệc khổ
Vị giao lai tự thức sư thừa

Dịch:
ðèn xanh một ngọn trọn ñêm ngày
ðọc sửa kể gì mỏi mắt tay
Bổ khuyết sửa sai lòng cam khổ
Truyền thừa kể lại hệ tương lai
Chư Tổ xuất xứ như thế nào, cơ duyên ra sao, Vân Công ñều dụng công tra cứu. Mỗi lần gặp khúc
mắc giữa các tài liệu thì Công dùng giải pháp chiết trung. Khi ñính chánh một bổn gốc nào, hoặc
bổ khuyết một chi tiết nào, sự khảo chứng cũng ñược ghi chú rõ trong quyển ñầu của tập ðạo
Ảnh.
6. Hạo hãn từ nguyên
Tập bút ñiên năng
Không chư tượng biệt
Ngôn thuyên phi ñồ
Ngã bối công văn
Tự giản quả hồi
Cam khởi ngẫu nhiên
Dịch:
Bát ngát nguồn văn
Cao vời ngọn bút
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Không mọi hình tướng
Lìa hết ngữ ngôn
Làm văn công chúng ta
Lựa chữ ắt thành quả
Há phải chuyện ngẫu nhiên?

Các bài truyện và tán ñể kèm theo với các tượng ảnh ñều do Vân Công tự tay soạn cả. ðọc qua,
Tu tôi thường hết lòng thán phục sự tài tình trong lời văn, ngữ cú, sự tinh tế trong ý tưởng, khiến
chân ý hiển hiện qua ngọn bút của Vân Công. ðây chẳng phải là chỗ mà phường hậu bối chúng
tôi, những kẻ bị chướng ngại trong văn tự, có thể mơ ước tới, mà cũng chẳng phải là loại văn trúc
trắc, cố ý làm cho khó hiểu.
Luận về văn chương, thì tác phẩm vượt hẳn lên chót vót, hơn cả hàng Tư ðồ Biểu Thánh nữa.

7. Tướng hảo quang minh tụ nhất ñường
Táo lê tuyên cánh mặc sinh hương
Nhị thiên cửu bách dư niên hậu
Hựu tác ñoàn loan ñại ñạo tràng
Dịch:
Tướng hảo hào quang tụ một ñường
Mực cùng lê táo tạo nên hương
Trải hai mươi chín trăm năm lẻ
Quanh quẩn hòa chung một ñạo tràng

8.

Như thử gian nguy mạt pháp thời
Ngô tông huệ mạng hệ như ty
Chú hương chung nhật cần chiêm lễ
Nghiễm tự Linh Sơn vị tán thì.

Dịch:
Mạt pháp ñến thời buổi khó khăn
Tông nhà huệ mạng gặp gian nan
Nay cần chiêm ngưỡng dâng nhang quý
Phảng phất Linh Sơn hội chửa tan.

Sau ngày kiết hạ năm Ất Hợi
ðồ tôn: Hoằng-Tu Linh-Mặc ñảnh lễ kính tán
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Thích Ca Mâu Ni Văn Phật
Phật thị sanh ư trung Thiên Trúc quốc, vi Tịnh Phạn vương chi tử. Tầm
xả Chuyển Luân Thánh Vương vị xuất gia, thành vô thượng ñạo, chuyển
ñại pháp luân. Kỳ hậu thất thập cửu tuế, thùy Bát-niết-bàn. Nãi dĩ
Chánh Pháp Nhãn Tạng, phó kỳ cao ñệ ñệ tử Ma-ha Ca Diếp, tịnh sắc A
Nan, phó nhị truyền hóa. Phục dĩ kim lũ tăng-già-lê y, lịnh ñại Ca Diếp
chuyển phó ñương lai bổ xứ Di-Lặc Phật. Kỳ thuyết kệ viết: Pháp bổn
vô pháp, vô pháp pháp diệc pháp; kim phó vô pháp thời, pháp pháp hà
tằng pháp?
Phật thị sanh tại miền trung nước Thiên Trúc, làm con ñức vua Tịnh Phạn. Ngài sớm từ
bỏ ngôi vị Chuyển Luân Thánh Vương ñể xuất gia, rồi thành tựu ñạo vô thượng và
chuyển bánh xe pháp lớn. Về sau, năm bẩy mươi chín tuổi, khi sắp sửa vào Niết-bàn,
Phật giao Chánh Pháp Nhãn Tạng cho cao ñệ Ma-ha Ca Diếp, ñồng thời bảo A Nan phải
phụ giúp ñể truyền bá chánh pháp. Phật còn ñem áo tăng-già-lê vàng ñưa cho Ma-ha Ca
Diếp giữ ñể ngày sau giao lại cho ñức Di Lặc tức vị Phật tương lai. Phật nói bài kệ như
sau: Pháp bổn lai chẳng pháp, cái pháp chẳng pháp ñó cũng là pháp, nay giao cái pháp
chẳng pháp, pháp ñó chẳng pháp gì?

Tán
Vạn ñức trang nghiêm
Nhất trần bất lập
Tứ thập cửu niên
Thái sát lang tạ
Mạt hậu niêm hoa
Tiếu ñảo Ca Diếp
Chánh Pháp Nhãn Tạng
Thiên Thánh bất thức
Dịch:
Vạn ñức trang nghiêm
Chẳng bợn nhiễm ô
Bốn chín năm ròng
Công lao khó nhọc
Cầm hoa mỉm cười
Truyền thừa Ca Diếp
Chánh Pháp Nhãn Tạng
Thánh Trời chẳng hay
Kệ:
ðâu Suất giáng sanh ñế vương gia
Tứ môn du tất khí phồn hoa
Thuyết pháp diễn giáo hóa quần phẩm
Từ bi hỷ xả ñộ chúng hiệp
Vạn ñức trang nghiêm phước huệ tu
Nhất trần bất lập tịnh tự tha
Phật Tăng truyền thừa mãn thiên hạ
Nhiếp thọ hữu tình sổ ñạo ma
(Tuyên Công Thượng Nhân)
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Dịch:
ðâu suất giáng trần chốn vương gia
Nhàn du bốn cửa chán phồn hoa
Một ñời pháp bảo trao truyền lại
Hỷ xả từ bi hạnh chói lòa
Vạn ñức trang nghiêm tròn phước huệ
Tự tâm thanh tịnh gạn tâm tha
ðời ñời tiếp nối môn ñồ Phật
ðộ thoát chúng sanh tựa Hằng sa

Phật thị sanh ư trung Thiên Trúc quốc, vi Tịnh Phạn vương chi tử: Phật thị sanh tại
thành Xá-vệ, miền trung nước Thiên Trúc, tức Ấn ðộ ngày nay, là thái tử, con vua Tịnh Phạn.
Tầm xả Chuyển Luân Thánh Vương vị xuất gia, thành vô thượng ñạo: Chữ “tầm” ở
ñây bao hàm ý nghĩa là chẳng bao lâu. Phật sanh ra từ chốn cung vàng, nhưng ñối với năm món
ham thích của thế gian như tiền tài, sắc dục, danh vọng, ăn uống, ngủ nghỉ, Phật không màng tới,
cho nên, chẳng bao lâu, Phật từ bỏ luôn ñịa vị của Chuyển Luân Thánh Vương, bởi nếu không xuất
gia thì vương vị ñó là của Phật trong tương lai. Ngài bỏ lại hết, ra ñi tu hành, ñạt ñạo vô thượng
Chánh ñẳng Chánh giác, theo tiếng Phạn gọi là A-nậu-ña-la tam-miệu tam-bồ-ñề.
Chuyển ñại pháp luân: Sau khi thành ñạo, Phật giảng kinh thuyết pháp, chuyển bánh xe
pháp lớn ñể giáo hóa chúng sanh.
Kỳ hậu thất thập cửu tuế, thùy Bát-niết-bàn: Về sau, tới bảy mươi chín tuổi, Phật nhập
diệt, hay gọi là viên tịch.
Nãi dĩ Chánh Pháp Nhãn Tạng, phó kỳ cao ñệ ñệ tử Ma-ha Ca Diếp: Cao ñệ nghĩa là
ñệ tử nhiều tuổi. Phật giao Chánh Pháp Nhãn Tạng cho vị ñệ tử nhiều tuổi nhất là Ma-ha Ca Diếp,
tuy Tôn giả chưa hẳn là ñại ñệ tử của Phật. Vậy người ñược truyền pháp chính là ðại Ca Diếp, vị
Tôn giả tu hạnh ñầu ñà.
Tịnh sắc A Nan phó nhị truyền hóa: Chữ “sắc” nghĩa là dặn bảo; “phó” là phụ vào; “nhị”
là hai. Phật ñồng thời bảo Tôn giả A Nan phụ giúp Tôn giả Ca Diếp trong việc hoằng dương Phật
pháp.
Phục dĩ kim lũ tăng-già-lê y, lịnh ñại Ca Diếp chuyển phó ñương lai bổ xứ Di Lặc
Phật: Tăng-già-lê là áo của Tổ, là y bát của Phật. Phật dặn dò Tôn giả Ca Diếp vào núi Kê Túc ở
Vân Nam nhập ñịnh cho ñến khi ñức Phật Di Lặc ra ñời ñể giao lại y bát cho ñức Di Lặc.
Kỳ thuyết kệ viết: Kế ñó, Phật ñọc cho Tôn giả Ca Diếp nghe một bài kệ truyền pháp.
Pháp bổn pháp vô pháp: Thế nào gọi là pháp? Pháp bổn lai là không có pháp nào ñể nói.
Vô pháp pháp diệc pháp: Tuy nhiên, trong cái không pháp, chúng ta nói tới cái pháp ñó.
Kim phó vô pháp thời: Nay, truyền y bát này là truyền pháp tâm ấn, tức là pháp chẳng có
hình tướng.
Pháp pháp hà tằng pháp?: Cái pháp ở trong pháp, là cái pháp gì? Chẳng có gì hết! “Bổn
lai chẳng có vật gì, còn chỗ nào là bám bụi?”

Tán
Vạn ñức trang nghiêm, nhất trần bất lập: Có câu nói: “tam kỳ tu phước huệ, bách kiếp
chủng tướng hảo”, Phật tu phước, tu huệ, tu ñến hàng vạn ñức hạnh, một chút bụi nhơ cũng
không bợn.
Tứ thập cửu niên, thái sát lang tạ: Trong thời gian bốn mươi chín năm, công lao khó nhọc
không sao kể siết, bởi cứu ñộ chúng sanh chẳng phải là ñiều dễ dàng.
Mạt hậu niêm hoa, tiếu ñảo Ca Diếp: Về sau, một hôm Phật cầm bông sen vàng giơ lên,
ñối trước ñại chúng mỉm cười. Hết thảy ñệ tử không một ai nói lên ñiều gì, chỉ riêng có Tôn giả Ca
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Diếp nở mặt, rạng rỡ mỉm cười. Thấy vậy Phật biết Tôn giả Ca Diếp ñã hiểu ý Phật. Ngài bèn bảo
ñại chúng: “Ta có Chánh Pháp Nhãn Tạng, Niết Bàn Diệu Tâm, ta ñã giao cho Ma-ha Ca Diếp!”, ý
nói pháp mầu ñó ñã ñược Phật truyền lại cho Tôn giả.
Chánh Pháp Nhãn Tạng, Thiên Thánh bất thức: Chánh Pháp Nhãn Tạng là loại pháp quý
báu vô cùng cho ñến các Thánh Hiền cũng không nhận ra ñược.

Kệ
ðâu Suất giáng sanh ñế vương gia: ðức Phật Thích Ca giáng trần từ nội viện của cung
trời ðâu Suất. ðây là bổ xứ của Phật. Bất cứ ai, muốn thành Phật cũng phải trú ở ở ñây một thời
gian trước khi xuống thế. Vậy, từ nội viện cung trời ðâu Suất, Phật ñã giáng sanh trong một gia
ñình ñế vương, ñó là gia ñình vua Tịnh Phạn nước Xá-vệ.
Tứ môn du tất khí phồn hoa: Một hôm Ngài dạo chơi ngoài bốn cổng thành, mắt chứng
kiến các cảnh khổ của sanh, già, bệnh, chết, nhận ra rằng cuộc sống thế gian chẳng có gì là hay
ho. Do sẵn túc căn, Phật quyết ý xuất gia, bỏ lại hết các thứ vinh hoa phú quý của người ñời.
Thuyết pháp diễn giáo hóa quần phẩm: ðể giáo hóa hết thảy chúng sanh Phật thuyết
pháp trong bốn mươi chín năm, giảng kinh trong ba trăm pháp hội.
Từ bi hỷ xả ñộ chúng hiệp: Phật dùng “tứ vô lượng tâm”, tức là bốn loại tâm lượng rộng
lớn ñể giáo hóa hết thảy các chúng sanh có duyên với pháp. Tứ vô lượng tâm là từ vô lượng tâm,
bi vô lượng tâm, hỷ vô lượng tâm và xả vô lượng tâm.
Vạn ñức trang nghiêm phước huệ tu: Phật có vạn ñức trang nghiêm, trải qua “tam kỳ tu
phước huệ”. Ngài tu trong ba ñại a-tăng-kỳ kiếp, tu phước và tu huệ. A-tăng-kỳ kiếp nghĩa là vô
lượng số kiếp, tức là bao nhiêu kiếp không thể kể hết số lượng. ðại a-tăng-kỳ kiếp là vô số lượng
kiếp trong cái vô số lượng. Trong suốt thời gian ñó, Phật ñã tu phước, tu huệ, ý nói không có
phước nhỏ nào mà Ngài không tu, không có loại trí huệ nhỏ nào mà không tập. Phật lại có “bách
kiếp chủng tướng hảo”, bởi trong thời gian cả trăm ñại kiếp Ngài vun trồng tướng tốt sáng rực, trí
huệ sáng rực, bởi vậy mới nói Phật có vạn ñức trang nghiêm. Tóm lại, công ñức tu phước của Ngài
ñến chỗ viên mãn, huệ ñến chỗ viên mãn, cả phước lẫn huệ ñều ñầy ñủ.
Nhất trần bất lập tịnh tự tha: Ở nơi Phật, không những một chút ô nhiễm cũng không
bợn, các dục niệm hoàn toàn thanh tịnh, mà Ngài còn giáo hóa mọi người ñến chỗ ñược thanh
tịnh.
Phật Tăng truyền thừa mãn thiên hạ: Phật truyền lại y bát cho Tăng, tức là giữa hai bên
ñã có sự tiếp nối. ðiều này nói lên ý nghĩa là sự truyền thừa giáo pháp là ñiều bắt buộc, chớ
không phải ai muốn làm sao thì làm, mà còn phải truyền pháp lại cho ñời sau. “Mãn thiên hạ”
nghĩa là ñệ tử của Phật ở khắp các nơi trong thiên hạ, chỗ nào cũng có.
Nhiếp thọ hữu tình sổ ñạo ma: “Nhiếp thọ” là dạy bảo, ý nói giáo hóa chúng sanh, cứu
ñộ chúng sanh ñến chỗ thoát cảnh sanh tử. Số lượng chúng sanh ñược cứu ñộ thì nhiều lắm, kể ra
thì ñông như hạt mè, hạt thóc vậy!

Bài giảng ngày mồng 2 tháng 3 năm 1984
Tuyên Công Thượng Nhân
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#51. Từ Ngũ ðài Trở Về Trường An
Ngài [Hư Vân] ăn cháo xong, trong người ấm áp trở lại. Người hành khất hỏi: “Thầy từ ñâu ñến?”
Ngài ñáp: “Từ Nam Hải.”
Hỏi: “Thầy ñi ñâu?” ðáp: “Triều bái núi Ngũ ðài.”
Ngài hỏi danh tánh thì người hành khất trả lời: “Tôi họ Văn, tên Cát.”
Ngài hỏi: “ði về ñâu?”
ðáp: “Từ Ngũ ðài trở về Trường An.”
Ngài hỏi: “ðã ở Ngũ ðài thế có quen biết ai trong các chùa tại ñó chăng?”
Người hành khất mỉm cười ñáp: “Mọi người ở ñó ñều biết tôi—gã Văn Cát khốn khổ.”
Kệ tán của Hòa Thượng Tuyên Hóa:
Thọ khổ liễu khổ, tử phục sanh,
Hưởng phúc tiêu phúc, phú hựu bần.
Văn Thù Bồ-tát Diệu Cát chí,
Cứu khổ cứu nạn cứu si mê.
Nghĩa là:
Chịu khổ hết khổ, chết lại sống,
Hưởng phước hết phước, giàu thành nghèo.
Bồ-tát Văn Thù—“Diệu Cát” ñến1,
Cứu người hoạn nạn thoát lầm mê.
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1. Văn Thù, tức Văn Thù Sư Lợi, là tiếng Phạn; dịch là Diệu Cát, Diệu Cát Tường (kiết tường mầu nhiệm) hay Diệu ðức. Nên
“Diệu Cát chí” là “sự chơi chữ (pun)”, hàm ý là ñem ñến sự may mắn, sự kiết tường không thể nghĩ bàn (nhiệm mầu, vi
diệu).

