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Tại

Vạn

Phật

Thành,

At

the

City

of

Ten

chúng ta chỉ có thọ khổ. Tuy

Thousand Buddhas, all we do

thọ khổ nhưng chúng ta

is suffer.

cũng có thể tiêu trừ được

also eradicate our

nghiệp tội. Bởi vì từ vô

Because

we

lượng kiếp, chúng ta đã có

obstacles

accumulated

rất nhiều chướng ngại nên

time

mới cả ngày cứ phiền phiền

afflicted and argue and fight all

não não, tranh tranh cãi cãi

day long. Our minds are never

và

at peace. If you can suffer a

trong

tâm

chúng

ta

We suffer, but we
have

immemorial,

at

the

offenses.
many
from

we

City

không lúc nào được bình an.

little

Nếu quý vị đến Vạn Phật

Thousand

Thành mà chịu được chút

develop external merit. When

khổ, đó gọi là bồi bổ ngoại

you have external merit, then

công. Khi có ngoại công rồi,

you will reap internal fruit.

quý vị mới có nội quả. Nếu

you have no external merit,

quý vị không có ngoại công

then you cannot reap internal

Buddhas,

of

get

Ten
you

If
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thì nội quả cũng sẽ không thành tựu được. Ngoại

fruit.

External

merit

means

practicing

virtue

công là làm việc đức hạnh trong động, là tu phước.

through movement  cultivating blessings. Internal

Nội quả là tu huệ trong tĩnh.

fruit refers to cultivating wisdom in stillness.

Quý vị cần phải đem động tĩnh tôi luyện cho

You should practice to the point that movement

được nhất như, gọi là: “Động không trở ngại tĩnh,

and stillness are one and the same, so that,

tĩnh không trở ngại động; động là tĩnh, tĩnh là động;

“Movement does not obstruct stillness, and stillness

động tĩnh không hai.”

does

not

obstruct

movement;

movement

is

stillness, and stillness is movement; they are
nondual.”
Một khi quý vị luyện tập công phu nầy gom
thành một khối thì định lực sẽ hiện tiền.

When your skill becomes mature like that,
samadhi will manifest.

Lăng Nghiêm Đại Định không phải là chúng ta

The Great Shurangama Samadhi does not

tọa thiền mới có. Khi quý vị đi, đứng, nằm, ngồi mà

necessarily come only from sitting in meditation. If

không bị cảnh giới bên ngoài lay chuyển, không bị

whether moving or still, awake or asleep, you are

dao động bởi ngoại cảnh và không bị quấy rầy bởi

unaffected by external states and undisturbed by

vọng tưởng, đó tức là có định lực. Nếu quý vị ngồi

idle thoughts, then you possess samadhi. If you sit

đấy mà cứ vọng tưởng lung tung, không nghĩ đông

there with random thoughts flying all over the

thì nghĩ tây, như thế là không có định lực. Định lực

place, thinking of east and west, then you lack

là động tĩnh không hai, khi động mà mình không bị

samadhi power. Samadhi means being the same in

cảnh giới lay chuyển, đó là tĩnh. Lúc tĩnh mà mình

movement or stillness. If you are not influenced by

không bị vọng tưởng quấy nhiễu, đó cũng là động.

states when you are moving, then your movement
is the same as stillness. If you are not disturbed by
idle thoughts when you are still, then your stillness

Nếu quý vị tu được động tĩnh như nhau, thì công

is just like movement.

phu liền thành một khối. Công phu đã thành một
khối rồi thì không phải là động, cũng không phải là

If

you

can

cultivate

to

the

point

where

tĩnh, không phải không, cũng không phải có. Đó

movement and stillness are the same, then your

chính là Trung Đạo đấy.

skill is mature and there is neither movement nor
stillness, neither emptiness nor existence.
the Middle Way.

Giảng ngày 12 tháng 10 năm 1985
A talk given on October 12, 1985

That is
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Demons and Buddhas Are Not The Same
Hòa Thượng Tuyên Hóa

Vào thời nhà Minh (Trung Hoa),
Hoa) Đại sư Liên

Great Master Lianchi (“Lotus Pool”) of the Ming

Trì (1535-1615) sau khi xuấtt gia đã
đ đi khắp nơi

Dynasty (1535-1615)
1615) traveled to many places in

để tìm minh sư học đạo.
o. Sau khi vào kinh đô,

search of high masters. Later, he went to the capital

Ngài đến tham bái hai vị đạii lão đạo cao đức

to pay a visit to Great Masters Pianrong (“Total

trọng trong Thiền Tông là Biến
n Dung và Tiếu
Ti

Interpenetration”) and Xiaoyan (“Smiling Yet Stern”),

Nham. Sau khi được hai vị lão sư
ư khai pháp chỉ
ch

both eminent masters of the Chan School.

điểm, Đại sư Liên Trì đến
n Đông Xương và khi

receiving instructions from these two masters, Great

nghe tiếng trống thì bỗng
ng nhiên giác ngộ.
ng Nhân

Master Lianchi left. When he came to Dongchang, he

đó Ngài làm bài kệ:

heard the sound of a drum and became enlightened.

After

Thereupon he composed the following verse:
Nhị thập niên tiền sự khả nghi,
Tam thiên lý ngoại ngộ hà kỳ
ỳ!

This doubt existed for twenty ye
years.

Phần hương trịch kích hồn
n như mộng,
m

How wonderful! Enlightenment is reached

Ma Phật không tranh thị dữ phi.

a thousand miles away.
Burning incense, wielding weapons, as if in a

Nghĩa là:

dream.
Right and wrong, demon and Buddha:

Mối nghi từ hai mươi năm trước
trư

the contention is in vain.

Lạ thay cái ngộ ngoài ngàn dặm!
d
Đốtt nhang ném kích như trong mơ
Ma, Phật, phải, trái: uổng
ng công tranh.

When we study the Sutras and Shastras, we must
use wisdom to distinguish right from wrong.

We

should

and

never

use

our

mind,

intellect,

Bất luận là đọc
c Kinh hay xem Luận,
Lu
chúng ta

consciousness to speculate and conjecture, for they

cũng phải dùng trí tuệ để phân biệt
bi
phải trái.

only cheat us. These three things can deluge people
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Điều tối kỵ là chúng ta dùng tâm, ý và thức để

so completely that they can’t tell wrong from right,

suy đoán. Vì tâm, ý và thức chỉ là để dối lừa

can’t understand the facts and principles, invert

người. Ba thứ nầy có sức mê hoặc rất lớn, khiến

black and white, and get totally mixed up. Some

cho con người không phân biệt được phải trái, lý

theories sound plausible at first, but wise people

sự chẳng minh bạch, đen trắng lẫn lộn thành ra

immediately see what’s going on.

hỗn độn không rõ ràng. Có một số lý luận, mới

are so blinded that they eagerly listen to these

nghe thì hình như có đạo lý, nhưng người có trí

theories. Some people inadvertently lead others

vừa xem qua là biết không đúng, còn người vô trí

astray, because they themselves don’t understand.

thì bị mắc lừa và nghe theo một cách thích thú.

They get people sidetracked, and in the end no one

Có một số khác thì như người mù dắt kẻ đui,

benefits.

Fools, however,

không phải vì cố ý, mà vì tự bản thân họ cũng
chưa hiểu rõ. Cho nên họ đưa đẩy người khác lạc

Therefore,

we

shouldn’t

give

opinions

too

hướng vào lối rẽ, cuối cùng chẳng đến được nơi

carelessly. If we are on the fundamental issues, we

tốt lành.

might make a big mess and plunge the whole world
into darkness.

As it’s said, “If you’re off by a

Bởi vậy chúng ta đừng nên xem thường việc

hairsbreadth in the beginning, at the end you might

phát biểu ý kiến của mình. Nếu trên vấn đề căn

be as far from your goal as the sky is from the

bản mà chúng ta luận giải xằng bậy, thì đó sẽ

bottom of an abyss.” And so, we must have a clear

như câu nói: “Sai một hào một ly thì khác biệt

and precise understanding of the basic principles. If

một trời một vực,” thậm chí còn làm cho cả thế

we make reckless criticisms based on the judgments

giới rơi vào hoàn cảnh đen tối, không ánh sáng.

of the mind, intellect, and consciousness, we are

Do đó, trên nguyên tắc lý luận, chúng ta phải có

renouncing the Buddhas and joining the demons.

sự nhận thức chính xác, rõ ràng. Nếu chúng ta chỉ

This is something we must absolutely avoid.

dựa vào tâm, ý, thức mà suy đoán, rồi phê bình
lung tung và tùy ý khen chê, tức là bỏ Phật để
nhập bọn với ma quỷ, là chuyện không thể được.

Take the question of Buddhas and demons.

We

shouldn’t go along with the mistaken doctrine that
certain people hold, saying, “Demons and Buddhas

Như nói về vấn đề ma và Phật, chúng ta

are one and the same; they are two and yet not

không nên chạy theo lý luận xằng bậy. Ví như có

two.” It’s no okay for Buddhists to act like demons.

một số người cho rằng: “Ma, Phật như một, hai

If it were, then we might as well believe in the crazy

mà không hai.” Nhưng người Phật tử đâu thể nào

talk of demons and not believe in the Buddhas.

giống như ma quỷ; nếu giống thì người ta đâu

Some people say, “Demons are good advisors who

cần phải tin Phật mà cứ tin theo những lời ngông

help us from the reverse.” These words are spoken

cuồng của ma quỷ cũng được vậy! Có người nói:

out

“Ma là mặt trái của bậc Thiện tri thức đến giúp đỡ

compassion.

chúng ta.” Đó vốn là nói về hoài bão của lòng từ

They’re

bi, cũng là một lối nói để an ủi cái tự ngã, dùng

spoken

tâm lý dỗ dành trẻ con là bảo nó chớ quá giận dữ.

consolation

Cách nói như thế cũng vẫn là để hóa giải việc

to coax the

phân tranh và oán hận ở bên trong, bởi không

little kids in

muốn xem ma quỷ như kẻ thù địch. Nếu nói mặt

our

trái của ma quỷ là giúp đỡ người, nhưng nó cứ lần

not

lượt nuốt sống con người, hoặc là đưa con người

so

of

as

minds
to

get

angry.
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This way of looking at it helps to dissolve the conflict
and enmity, because it prevents us from opposing

Do đó chúng ta cần phải giữ vững lập trường

the demons and regarding them as enemies.

You

căn bản, giờ khắc nào cũng giữ chánh niệm. Một

say demons are really helping people from the

khi chúng ta sanh tâm tham, hoặc tham mau,

reverse, but they often swallow people up in a single

tham thần thông, tham có hiệu quả nhanh chóng,

gulp or cause people’s deaths - how can you call that

tham linh cảm, thì ma liền nhân đó mà xâm nhập

“helping”?

vào. Có một số người rất thông minh, nhưng tại
sao cũng có lúc họ bị tâm ma khí quỷ? Là bởi đối

Therefore, we should hold firmly to our basic

với những nguyên tắc căn bản, họ chưa có được

stance and always maintain proper mindfulness. The

sự nhận thức rõ ràng. Nếu họ nắm được căn bản

moment we give rise to greed, whether it’s greed for

rõ ràng, thì bùa chú của ma cũng không linh

speed, for spiritual power, for quick results, or for

nghiệm đâu. Chúng ta không cần phải niệm chú,

responses, the demons will seize their chance to slip

mà chỉ cần không tranh, không tham, không cầu,

in. Why is it that some very intelligent people

không ích kỷ, không tự lợi, không vọng ngữ là ma

become demonic at times? This happens because

sẽ không có cách gì nhập được.

they are not clear about the basic principles. If they
clearly

Sau nhiều năm học Phật, tôi kết luận

understood

the

fundamentals,

then

the

demons’ spells wouldn’t work.

rằng “Lục đại tông chỉ” nầy là có nhiều hữu
dụng nhất. Phật Pháp không phải là bàn luận

We don’t have to recite any mantra; as long as

cao xa, rộng lớn hoặc nói chuyện huyền diệu, lạ

we don’t fight, aren’t greedy, don’t seek, aren’t

kỳ. Lại càng không phải là đoán xằng nói bậy về

selfish, don’t pursue personal advantage, and don’t

họa phước, hoặc bói toán hung kiết, hên xui. Trên

lie, the demons won’t be able to disturb us.

thế giới nầy không biết đã có bao nhiêu người
biết bói đoán tiên tri như thế. Nhưng đó là mánh

My conclusion after many years of studying

lới của bọn giang hồ thích nói về thần thông,

Buddhism is that the Six Guidelines are the

dùng những lời lẽ yêu quái hoang đường để mê

most useful Dharma. The Buddhadharma is not

hoặc dân chúng. Đó là họ đang rao bán thuốc cao

concerned with lofty discussions about mystical and

thuốc dán đấy. Và đúng thật là những người đó

wonderful things.

có thể biết được quá khứ vị lai. Ví như họ nói với

telling and divinations of good and bad luck. There

quý vị rằng: “Tôi biết ngày mai sẽ có người đến

are numerous people in the world who have the

thăm anh, người đó lại còn nói với anh như thế

ability to foresee the future. This kind of skill is used

nầy, thế nầy...” Hoặc như: “Trước kia anh đã làm

by hustlers, who talk about their psychic powers and

những việc gì, tôi đều biết rõ cả...” Nhưng họ đều

make weird pronouncements to confuse people.

có chỗ sơ sót là không dứt được dâm dục, hoặc

That’s how they sell their skills. And they really are

háo tài, hoặc luyến sắc. Đó đều là cảnh giới của

able to know the past and see into the future.

ma quái. Nếu người nào có tâm tranh, tâm tham,

instance, they might say, “I know that someone is

cầu danh cầu lợi, hoặc tuyên truyền đề cao cá

going to visit you tomorrow and say such-and-such

nhân mình để cho người khác sùng bái mình, lại

things to you.” Or, “I see very clearly the things you

còn ích kỷ tự lợi và không nói lời chân thật thì

did in the past.” But these people all have outflows.

chúng ta nên biết rằng, người đó đang trong cảnh

They may not have gotten rid of their sexual desire,

giới của ma.

or they might be greedy for wealth, or perhaps they

Nor is it concerned with fortune-

For

lure women into having relationships with them.
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Bồ Đề Hải

Nhân dịp Đại Sư Liên Trìì tham bái hai v
vị Lão

These are all demonic states.

If a person likes to

Sư Biến Dung và Tiếu Nham, Đạii Sư được
đư
hai vị

contend, is greedy, seeks for fame and profit,

khuyên bảo rằng: “Người xuấtt gia tu đạo
đ
là vì

promotes himself, makes an idol of himself, is

sanh tử đại sự. Đừng để danh lợii làm liên lụy!”

selfish, pursues personal
rsonal advantage, and tell lies,
lies

Lúc bấy giờ tại đạo tràng cũng
ũng có một
m
số người

then we know he is in a demonic state.

tham gia học tập, nhưng không m
mấy ai để ý đến
lời khai thị nầy. Duy chỉ có Đạii Sư Liên Tr
Trì là

When the Great Master Lianchi visited the two

thâm hiểu được ý nghĩa
ĩa sâu xa mà
m tâm trí đầy

Elder Masters Pianrong and Xiaoyan, they warned

hứng khởi. Cho nên khi rời kinh
inh sư đến Đông

him, saying, “The purpose of leaving the home life

Xương, Đại Sư bỗng
ng hoát nhiên khai ngộ
ng bèn làm

and cultivating the Way is to resolve the great

bài kệ trên. Thật ra bốn
n câu thơ đó chỉ
ch là thứ yếu.

matter of birth and death.

Còn lời lẽ tối trọng yếu là không được
đư
tìm cầu

fame and profit!”
!”

danh lợi, và đó mớii là chìa khóa chủ
ch yếu của câu

were present at the time paid any attention to these

chuyện nầy.

words.

Don’t get caught up in

None of the other students who

Great Master Lianchi, however, was deeply

inspired. And so after he left the capital
capita and went to
Dongchang, he experienced a sudden enlightenment
Quý vị đừng tưởng rằng Đạii Sư Liên Trì
Tr đến

and spoke the above-mentioned
mentioned verse but in fact,

Đông Xương mới khai ngộ.. Mà ngay từ
t lúc đầu,

this four-line
line verse is secondary. The most important

Đại Sư đã từng bước, từng bướ
ớc đi trên con

words are not to get involved with fame and profit.
profit

đường khai ngộ rồi. Đến lúc đứng
ng trước
trư mặt hai vị

That’s the key point of this story.

Lão Sư Biến Dung và Tiếu
u Nham, b
bị hai Ngài hét
cho một tiếng lớn vào đầu khiến
n Đại
Đ
Sư hoát

You should not think that Great Master Lianchi

nhiên khai đại ngộ ngay. “Sau
Sau khi xuất
xu
gia thì

became enlightened all of a sudden in Dongchang.

không ham mê danh lợi”--đó
đó là bài chú có hiệu
hi

He had been advancing step by step along the path

quả nhất, có thể chiến thắng tất cả
ả bọn ma quân.

to enlightenment right from the very beginning.

Chúng ta hãy xem lời văn của
a bài kệ
k như sau:

When he went before the two Elder Master Pianrong
and Xiaoyan,
n, they “dealt him a timely blow on the

Mối nghi từ hai mươi năm trước.
c. Chuyện sanh

head” (gave him a timely piece of advice), triggering

tử đại sự nầy đã khiến Đạii sư Liên Trì
Tr bối rối nghi

his sudden great enlightenment. To stay away from

hoặc từ lâu. Bởi chưa hiểu nên Đạ
ại Sư phải xuất

fame and profit after you leave the home life is the

ngoại tham vấn, cầu bậc Thiện
n tri thức
th
giải quyết

most efficacious mantra  it can vanquish all the

giùm mối nghi ngờ.

demon armies.
mies. Let’s take a look at his verse.
Lạ thay cái

This doubt existed for twenty years.

The great

ng ngoài ngàn
ngộ

matter of birth and death had bewildered Great

d
dặm.
Trải qua

Master Lianchi for a long time. Failing to understand

ba ngàn dặm,
d

it, he traveled about in search of good advisors who

sau đó Đại
Đ
Sư

could help him resolve his doubt.

đ
đến
Xương

Đông
th
thì

đột

How

wonderful!

Enlightenment

is

reached

a

nhiên khai ngộ.
ng

thousand miles away. After traveling three thousand

Đi
Điều

sao

li [about a thousand miles], he arrived at Dongchang

mà kỳ
k diệu quá!

and was suddenly enlightened. How wonderful that

nầy
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Bao chấp trước của Đại Sư bỗng nhiên tiêu tán

was!

His

hết!

shattered!

attachments

were

instantaneously

Đốt hương ném kích như giấc mộng. Thắp

Burning incense, wielding weapons as if in a

nhang cúng Phật là chuyện tốt, còn ném đao

dream. Burning incense as an offering to the Buddha

kích, đánh lộn với ma quân là chuyện xấu. “Trịch

is a good thing; while wielding weapons to fight

kích” cũng có thể là ném bỏ khí giới, tức là không

demons is a bad thing. “Wielding weapons” can also

đánh nhau nữa. Tất cả những điều đó cũng giống

be interpreted as throwing away the weapons and

như giấc mộng thôi! Vì sao giống như giấc mộng?

not fighting anymore. It’s all like a dream anyway!

Bởi vì mình chưa hiểu rõ một cách triệt để.

Why

is

it

like

a

dream?

Because

one

hasn’t

thoroughly understood yet.
Ma, Phật, phải trái: uổng công tranh. Bây giờ
Đại Sư đã hiểu rồi. Trước đây vì Đại Sư cứ dụng

Right and wrong, demon and Buddha:

the

công ở chỗ thị phi hư vọng, cho nên đều là uổng

contention is in vain. Finally he understood. Before,

phí tâm sức! Đại sư Liên Trì cũng không nói rằng:

he had always exerted himself on illusory rights and

Phật và ma như là một. Mà ma là ma, Phật là

wrongs, which was just a waste of time. Note that

Phật. Hai bên đều đã không quan hệ với nhau thì

Great Master Lianchi did not say, “Buddhas and

có thị phi, phải trái gì đáng phải tranh cãi chứ?

demons are one and the same.”

Demons are

Những cuộc bàn luận phải trái lúc trước đều là hư

demons, and Buddhas are Buddhas.

The two have

vọng, chẳng phải thật.

nothing to do with each other.

What rights and

wrongs are there to argue about? All past contention
Nếu muốn hàng phục bọn ma, quý vị phải có

over rights and wrongs was false and unreal. If you

chút ít công phu chân thật, không phải chỉ nói

want to subdue the demons, you must have genuine

thiền nơi miệng mà có thể làm được.

skill. You can’t do it with mere intellectual talk about
Chan.

Còn một cách nói khác là: “Vô ma bất hiển
Phật, vô Phật bất hiển ma,” không có ma thì Phật

At another level, it could be said that without

chẳng thị hiện, không có Phật thì ma chẳng lộ

demons, the Buddhas would not be manifested; and

diện. Ma và Phật cũng là pháp tương đối với

without Buddhas, the demons wouldn’t be apparent.

nhau, chứ không phải khi Phật khai ngộ rồi thì ma

Demons and Buddhas are relative to each other. It’s

và Phật là nhất như, là một đâu. Sau khi Phật

not

khai ngộ rồi thì ma, Phật cũng vẫn như trước, chỉ

enlightened, the Buddha and the demon become one

ngoại trừ - Phật thì không có tư tưởng thù địch.

and the same.

Phật xem tất cả chúng sanh đều bình đẳng và ma

the Buddha and the demon are still the way they

cũng là một phần tử trong chúng sanh, cho nên

were before, except that the Buddha doesn’t have

Phật xem ma là đồng đẳng. Nhưng ma đối với

thoughts of enmity.

Phật có bình đẳng hay không? Tuyệt đối là không!

beings as equal, and since the demon is a living

Vì lúc nào ma cũng muốn lật đổ Phật.

being, the Buddha treats the demon equally.

the

does
Qua hai mươi năm sau, Đại sư Liên Trì mới
hiểu rõ đạo lý không tranh. Đại Sư giác ngộ rằng

the

case

that

a

Buddha

becomes

After the Buddha’s enlightenment,

demon

Absolutely not!

once

The Buddha sees all living

treat

the

Buddha

But

equally?

The demon constantly wants to

defeat the Buddha.

trước đây mình chỉ tranh cãi phải trái ở bề ngoài
một cách vô ích. Lúc đó Đại Sư đã không hồi

Twenty years later, Great Master Lianchi finally
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quang phản chiếu và không quét dọn sạch sẽ cái

understood

the

principle

of

noncontention.

He

tự tánh của mình, cho nên hễ người ta tranh là

realized that he had vainly been contending over

Đại Sư liền phiền não.

rights and wrongs before. He had not looked within
himself and cleaned up his own nature, so whenever

Tôi nói đạo lý rất là đơn giản, hy vọng quý vị

people contended he became afflicted. The principle

ngẫm nghĩ lại cho kỹ càng. Bởi vì trên nguyên

I’m telling you is very simple. I hope you will think it

tắc, chúng ta không được phạm sai lầm. Quý vị

over

đều còn trẻ, và cũng không nên tùy tiện nói: “Ma

principle. You are all young and shouldn’t recklessly

và Phật như là một.” Có lẽ người đã đại triệt, đại

say things like, “Buddhas and demons are one and

ngộ rồi thì có thể nói như thế, bởi vì cảnh giới

the same.” Perhaps a greatly enlightened person

hiểu biết của họ không giống với quý vị. Nhưng

could say such a thing, because he has reached a

chúng ta hãy còn là trẻ con, cho nên không được

different state of understanding. But we are still little

dối mượn đạo lý của người xưa, để rồi gượng gạo

children and shouldn’t try to apply the principles of

luận giải một cách sai lầm. Ví như trẻ con chưa

the ancients when they don’t fit our own situation.

biết lái xe, mà quý vị để cho nó lái thì rất dễ gây

That’s like letting a child drive a car when he doesn’t

ra tai nạn, đến nỗi mất mạng là khác.

know anything about driving.

carefully.

We

cannot

be

mistaken

about

It’d be very easy for

him to get into an accident and even lose his life.
Có một số người khi nghe nói “Ma Phật Nhất
Như” thì nghĩ rằng: “Thế thì mình lạy Phật để làm

When ordinary people hear that “Buddhas and

gì? Mình làm nghiệp ma thì không phải cũng là

demons are one and the same,” they think, “Then

nghiệp Phật hay sao?” Vì vậy trên nguyên tắc

what am I bowing to the Buddhas for?

phân biệt, chúng ta phải hiểu cho rõ ràng, chớ có

demonic karma, isn’t that just the Buddha’s karma?”

nghe một cách hồ đồ như vậy, rồi vội cho rằng

We have to be very clear about the principles.

mắt con cá là hạt ngọc trai!

shouldn’t be confused and mistake fish eyes for

If I create
We

pearls.
Giảng ngày 29 tháng 8 năm 1985
A talk given on August 29, 1985

 Đính Chính:
Trong số báo vừa qua, Bồ Đề Hải #80, Spring 2011, trong bài khai thị ở trang 8, chúng tôi đã sơ sót
dịch nhầm câu kệ “khể thủ Thiên Trung Thiên” là "khấu đầu lạy chư thiên." Nay xin sửa lại là “khấu
đầu lạy Thế Tôn.” Xin chân thành cáo lỗi cùng quý độc giả và xin quý vị niệm tình tha thứ cho; đồng
thời chúng con cũng xin bái tạ Thầy Tâm Hạnh đã từ bi đóng góp ý kiến.
Ban Biên tập Bồ Đề Hải
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Kinh Thiên Th
Thủ Thiên Nhãn Quán Thế Âm Bồ Tát
Quảng Ðạii Viên Mãn Vô Ng
Ngại Ðạii Bi Tâm Ðà La Ni
Đời Ðường,
ng, Tây Thiên Trúc, Sa Môn Già Phạm Ðạt Ma dịch
Hòa Thượng Tuyên Hóa giảng
ng thuật
thu tại Phật Giáo Giảng Đường,
ng, San Francisco, Hoa K
Kỳ,
năm 1969

(tiếp theo)
KINH VĂN:
“THIỆN NAM TỬ! NHƯỢC PHỤC
C HỮU
H
NHÂN, YẾM THẾ GIAN KHỔ, CẦU
U TRƯ
TRƯỜNG SANH LẠC GIẢ,
TẠI NHÀN TỊNH XỨ, THANH TỊNH
NH KẾT
K
GIỚI, CHÚ Y TRƯỚC, NHƯỢC THỦY,
Y, NHƯ
NHƯỢC THỰC, NHƯỢC
HƯƠNG, NHƯỢC DƯỢC,
C, GIAI CHÚ NH
NHẤT BÁCH BÁT BIẾN PHỤC, TẤT ĐẮC
C TRƯỜNG
TRƯ
MẠNG.”
“Thiện nam tử! Nếu lạii có ngư
người nhàm chán sự khổ ở thế gian, cầu
u được
đư
trường sanh an
lạc, thì nên ở nơi sạch sẽ vắ
ắng lặng mà thanh tịnh kết giới; rồii trì ni
niệm Chú vào y phục
mà mặc; các thứ như nước
c uống,
u
thức ăn, hương, thuốc men, thảy
y đều
đ
chú nguyện 108
biến rồi mới phục dụng, tấtt s
sẽ được sống lâu.”
LƯỢC GIẢNG:
Đoạn kinh văn này nói về những
ững người
ngư muốn được “trường sanh bấtt lão,” ao ước mình sẽ được
sống hoài sống mãi, vĩnh viễn
n không bao giờ
gi phải già, phải chết. Có mộtt phái ngoại
ngo đạo nói rằng
nếu sanh lên cõi trời thì sẽ được
đư
sống mãi mãi; tuy nhiên, cần phải vấtt bỏ
b cái “túi da hôi thối”
này! Theo giáo lý nhà Phật, nếu
u được
đư sanh về thế giới Cực Lạc,
c, hóa sanh ttừ hoa sen, thì sẽ không
còn bị đọa lạc và cũng
ũng không còn
c
cần tới cái “túi da hôi thối,” cái bộ xương giả
gi tạm này nữa. Thế
nhưng, nếu quý vị muốn khỏi xả
ả bỏ cái “túi da hôi thối” này mà vẫn được
c “trường
“trư
sanh bất tử,” thì
cũng có thể được đấy!
y! Quán Âm B
Bồ-tát đã có cách để giúp quý vị thực
c hiện
hi
được điều này. Giúp
bằng cách nào đây?
“Thiện nam tử!” Ở đây, “thiện
n nam ttử” là bao gồm luôn cả người thiện
n nữ.
n Vậy, Quán Âm Bồ-tát
giúp như thế nào? “Này các thi
thiện nam tử và các thiện nữ nhân, những
ng người
ngư thọ trì Ngũ Giới và
hành trì Thập Thiện! Nếu lạii có người
ngư nhàm chán sự khổ ở thế gian, cầu
c
được trường sanh
an lạc.” Giả sử có ngườii chán ghét nỗi
n khổ não về sanh tử của thế gian này—sanh
này
ra rồi chết,
chết rồi lại sanh ra—cho
cho nên muốn
mu
trong đời này được “bất tử,” được
c không phải
ph chết và cũng
không phải tái sanh nữa, vĩnh
ĩnh viễn
vi
được hưởng nỗi vui sướng của sự trường
ng sanh. Điều
Đi
này có thể
làm được đấy; thế thì làm như
ư thế
th nào?
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Trước hết, người đó phải “ở nơi sạch sẽ vắng lặng mà thanh tịnh kết giới.” “Nhàn” tức là “du
nhàn,” có nghĩa là an nhàn, thanh thản. “Tịnh” là thanh tịnh, trong lành, sạch sẽ. “Nhàn tịnh xứ”
tức là một nơi vô cùng yên tĩnh, rất ít người lui tới. “Thanh tịnh kết giới,” tức là người đó phải ở tại
một nơi sạch sẽ và vắng lặng mà dùng Chú Đại Bi để kết giới. Phương pháp kết giới là như thế
nào?
“Chú nguyện vào y phục.” Người đó cần đem áo quần của mình ra và niệm vào đó 108 biến
Chú Đại Bi. Và “các thứ như nước uống, thức ăn, hương, thuốc men, thảy đều chú nguyện
108 biến rồi mới phục dụng.” Trong nước uống của mình, nên niệm 108 biến Chú Đại Bi vào đó
rồi hãy uống. Thức ăn cũng vậy, cũng niệm 108 biến Chú Đại Bi rồi mới ăn. Ngay cả nhang để
thắp thì cũng niệm 108 biến Chú Đại Bi rồi mới thắp; hoặc là thuốc men dược phẩm thì cũng nên
niệm 108 biến Chú Đại Bi rồi hãy uống. Tất cả đều cần phải niệm Chú Đại Bi 108 biến rồi mới
được dùng. Chữ “phục dụng” ở đây mang rất nhiều nghĩa, có thể hiểu là mặc (quần áo), uống
(nước, thuốc men), ăn (thức ăn), thắp (hương, nhang).
Có người thắc mắc: “Có thể gom tất cả các thứ vật chất này về một chỗ, rồi mới niệm 108 biến
Chú được không? Hay là phải niệm tách biệt 108 biến cho từng thứ một?” Chỉ có những kẻ chuyên
môn lười biếng mới nghĩ ra được cái “diệu pháp” như thế: “Nếu gom lại về một chỗ thì tôi chỉ việc
niệm 108 biến Chú là xong ngay, tất cả cũng đều được chú nguyện thôi!”
Thế cũng được! Cũng có thể hợp chung lại niệm, nhưng có điều, mức độ linh nghiệm sẽ giảm đi ít
nhiều do bị phân tán bớt. Nếu quý vị có thể niệm riêng rẽ 108 biến Chú cho mỗi thứ, thì mặc dầu
phải cần nhiều thời gian hơn một chút, song công hiệu lại lớn hơn rất nhiều. Còn nếu quý vị chấp
nhận công hiệu nhỏ, thì cứ việc tiết kiệm đôi chút thời giờ vậy! Thế nhưng, niệm Chú xong rồi thì
quý vị rảnh rỗi để làm gì? Có công việc gì cần phải làm chăng? Nếu quý vị muốn đi ngủ thì chi
bằng niệm Chú thêm vài biến nữa có phải là mầu nhiệm hơn không? Cho nên, nếu niệm 108 biến
cho từng món đồ vật thì sẽ tốt hơn.
“Tất sẽ được sống lâu.” Người đó nhất định sẽ được thọ mạng lâu dài. Thọ mạng lâu dài là bao
nhiêu lâu? Không ai có thể biết được, vì sự lâu dài này không có cùng tận, quý vị muốn lâu bao
nhiêu thì sẽ được lâu bấy nhiêu. Nếu quý vị nói: “A! Tôi không muốn sống lâu đến thế”; thì bất cứ
lúc nào quý vị cũng có thể vãng sanh, hết sức tự do tự tại. Vì thế, thọ mạng dài bao lâu thì cũng
không ai biết được, không ai có thể quyết định cho quý vị được cả!
KINH VĂN:
“NHƯỢC NĂNG NHƯ PHÁP KẾT GIỚI, Y PHÁP THỌ TRÌ, NHẤT THIẾT THÀNH TỰU. KỲ KẾT GIỚI
PHÁP GIẢ: THỦ ĐAO, CHÚ NHỊ THẬP NHẤT BIẾN, HOẠCH ĐỊA VI GIỚI; HOẶC THỦ TỊNH THỦY,
CHÚ NHỊ THẬP NHẤT BIẾN, TÁN TRƯỚC TỨ PHƯƠNG VI GIỚI; HOẶC THỦ BẠCH GIỚI TỬ, CHÚ
NHỊ THẬP NHẤT BIẾN, TRỊCH TRƯỚC TỨ PHƯƠNG VI GIỚI; HOẶC DĨ TƯỞNG ĐÁO XỨ VI GIỚI;
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HOẶC THỦ TỊNH KHÔI, CHÚ NHỊ THẬP NHẤT BIẾN VI GIỚI; HOẶC CHÚ NGŨ SẮC TUYẾN NHỊ
THẬP NHẤT BIẾN, VI NHIỄU TỨ BIÊN VI GIỚI, GIAI ĐẮC.
NHƯỢC NĂNG NHƯ PHÁP THỌ TRÌ, TỰ NHIÊN KHẮC QUẢ.”
“Nếu có thể như Pháp kết giới, y Pháp thọ trì, thì tất cả sẽ được thành tựu. Phương pháp
kết giới như sau: lấy con dao và tụng chú hai mươi mốt biến, rồi rạch đất làm giới hạn;
hoặc lấy nước sạch và tụng chú hai mươi mốt biến, rồi rảy khắp bốn phương làm giới
hạn; hoặc lấy hạt bạch giới và tụng chú hai mươi mốt biến, rồi ném ra bốn phương làm
giới hạn; hoặc lấy chỗ mà tâm nghĩ tưởng tới làm giới hạn; hoặc lấy tro sạch và tụng chú
hai mươi mốt biến làm giới hạn; hoặc tụng chú vào chỉ ngũ sắc hai mươi mốt biến, rồi
cột quanh bốn bên làm giới hạn; đều được cả.
Nếu có thể như pháp mà thọ trì, tự nhiên sẽ có thành quả.”
LƯỢC GIẢNG:
“Nếu có thể như pháp kết giới, y pháp thọ trì.” Nếu có thể theo đúng cách thức này mà kết
giới, y chiếu pháp Đại Bi mà thọ trì Chú Đại Bi, cũng có nghĩa là y theo phương pháp này mà tu trì
pháp Bốn Mươi Hai Thủ Nhãn, “thì tất cả sẽ được thành tựu,” cầu cái gì thì được cái đó. Thế thì
phương pháp kết giới là như thế nào? “Phương pháp kết giới như sau,” bây giờ tôi sẽ giảng
cho quý vị rõ.
“Lấy con dao và tụng chú hai mươi mốt biến rồi rạch đất làm giới hạn.” Quý vị phải lấy
một con dao, lấy dao để làm gì? Chẳng lẽ để giết người sao? Ở đây, quý vị lấy dao không phải để
giết người mà là để “giết đất,” tức là “rạch đất làm giới hạn.” Sau khi tụng chú vào con dao hai
mươi mốt biến thì cũng cần phải “tam thóa,” tức là hà hơi vào con dao ba lần. Chẳng phải phần
trước tôi đã giảng về “tam thóa” rồi hay sao?
Sau khi đã “tam thóa” thì dùng con dao đó để “rạch đất làm giới hạn”—quý vị muốn một phạm vi
bao xa, diện tích bao lớn, thì cầm dao vẽ đường chu vi, tạo thành một lằn ranh trên mặt đất để
làm giới hạn. Tất cả thiên ma ngoại đạo, yêu ma quỷ quái đều không thể nào vào được bên trong
của đường ranh giới này. Họ chỉ có thể ở bên ngoài, chứ không được phép bén mảng tới phía
trong vòng kết giới—bởi vì đây chính là chỗ kỳ diệu của Chú Đại Bi. Một khi quý vị đã kết giới rồi,
thì nơi đó thuộc phạm vi của quý vị.
“Hoặc lấy nước sạch và tụng chú hai mươi mốt biến.” Hiện nay đa số đều dùng nước sạch
(tịnh thủy) để kết giới vì tiện lợi, chỉ cần dùng một ly nước sạch thôi là được. Quý vị lấy một ly
nước sạch và chú niệm vào ly nước ấy hai mươi mốt biến Chú Đại Bi, rồi sau đó, khi có Pháp hội
thì dùng để “sái tịnh.” Sái tịnh cũng chính là kết giới—mọi người cùng nhau niệm Chú Đại Bi, và
cầm cành dương liễu nhúng vào ly nước sạch đó, “rồi rảy khắp bốn phương làm giới hạn.”
Nước rảy đến chỗ nào thì chỗ đó là giới hạn.
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“Hoặc lấy hạt bạch giới và tụng chú hai mươi mốt biến.” Quý vị cũng có thể dùng hạt của
cây bạch giới (hạt cải trắng), tụng vào đó hai mươi mốt biến Chú Đại Bi, “rồi ném ra bốn
phương làm giới hạn.” Quý vị hướng ra bốn phương mà rải, hễ hạt bạch giới văng đến đâu thì
lấy đó làm giới hạn kết giới.

“Hoặc lấy chỗ tâm nghĩ tưởng tới làm giới hạn.” Quý vị cũng có thể lấy nơi mà tâm mình nghĩ
tưởng tới để làm giới hạn—quý vị nghĩ tới chỗ nào thì chỗ đó liền được xem là giới hạn. Thí dụ như
chúng ta đang ở đây và nghĩ rằng: “Ồ! Tôi muốn lấy chỗ ánh sáng của mặt trăng làm giới hạn”;
thì chỗ có ánh trăng đều được xem là thuộc trong vòng kết giới của quý vị. Nếu chúng ta nghĩ
muốn lấy chỗ có ánh sáng của mặt trời làm giới hạn, thì chỗ có ánh mặt trời cũng được kể là ở
trong vòng kết giới của chúng ta. Nếu nghĩ rằng bốn đại bộ châu thuộc giới hạn kết giới của chúng
ta, thì cả bốn đại bộ châu đều thuộc về phạm vi kết giới của chúng ta.
“Hoặc lấy tro sạch và tụng chú hai mươi mốt biến làm giới hạn.” “Tro sạch” (tịnh khôi) tức
là thứ tro ở trong lư hương. Quý vị có thể lấy thứ tro này và chú niệm vào đó hai mươi mốt biến,
rồi rải ra xung quanh để làm giới hạn.
“Hoặc tụng chú vào chỉ ngũ sắc hai mươi mốt biến, rồi cột quanh bốn bên làm giới hạn.”
Hoặc là dùng loại chỉ năm màu và niệm hai mươi mốt biến chú vào sợi chỉ đó rồi cột vòng xung
quanh bốn bên để làm giới hạn.
Trong những cách kết giới này, quý vị muốn áp dụng cách nào cũng “đều được cả,” không nhất
thiết quy định phải dùng loại nào, nên rất thuận tiện. Quý vị không có thứ này thì có thể dùng thứ
khác—không có chỉ ngũ sắc thì có thể dùng tro, không có tro thì có thể dùng nước sạch, không có
nước sạch thì có thể dùng hạt bạch giới, không có hạt bạch giới thì có thể dùng con dao. Quý vị
chọn cách nào cũng được cả, tùy sở thích của mình, muốn thứ nào thì dùng thứ đó. Hoặc là trong
lòng mình suy nghĩ: “À! Tôi muốn nội trong 500 miles đều là nơi kết giới của tôi!” thì đều được cả.

“Nếu có thể như pháp mà thọ trì, tự nhiên sẽ có thành quả.” Nếu quý vị có thể y chiếu theo
pháp này mà tu hành thọ trì, thì tự nhiên sẽ đạt được hiệu quả, có thể chứng được quả vị.

(còn tiếp)
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Những
ng lá thư hai thầy Hằng Thật và Hằng Triều
u viết
vi cho Hòa Thượng Tuyên
Hóa trong thời
th gian đi "Ba Bước Một Lạy"
y" hơn 700 dặm
d
trong 2 năm 9 tháng từ
chùa Kim Luân ở Los Angeles đến Chùa Vạn Phật tạii 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)

Ph
Phạm
Quy Củ, Làm Bể Kiếng
ng
Sư-Phụ từ giám,
Thầy Hằng-Thật và con nhận
n thức
th
được chân lý: nếu chúng con giữ giới luậtt và quy-củ
quy
thì mọi việc đều
êm xuôi, tốt đẹp. Ngày nọ,, vì nghỉ
ngh ngơi quá lâu sau khi thọ trai nên chúng con đến
đ
chỗ bái lạy trễ cả nửa
tiếng. Trong khi chúng con đang kề
ề cà nơi tiệm xăng thì bỗng có một chiếc
c xe van màu đen chạy
ch
lướt tới và
đụng bể kiếng chiếu hậu của
a xe chúng con. Quả
Qu báo này phản ảnh lỗi lầm: phạm
m quy c
củ, làm bể kiếng chiếu
hậu. Bây giờ, mỗi lần con phảii ngóng cổ
c ra để xem chừng xe cộ những
ng khi mu
muốn quẹo vì không có kiếng
chiếu hậu, con lại nhớ tới lỗi lầm ấy
y và ý th
thức rằng lần sau có thể sẽ đến
n phiên cái đầu
đ
của con!
Lạy, lạy, lạy--hãy lạy
y mãi. Con có quá nhiều
nhi
kiêu ngạo mà lại không tự thấ
ấy được; con chỉ nhận ra nó
từ khi bắt đầu lễ lạy. Giống
ng như hơi thở--quá
th
vô ý thức, quá tự động
ng và máy móc. Chỉ
Ch đến khi ngưng thở rồi
thì người ta mới nhận ra hơi thở quan trọng
tr
đến thế nào. Cũng vậy, chỉ khi bắt đầ
ầu lễ lạy con mới thấy tánh
kiêu ngạo của con lớn cỡ nào. Bái lạy
l
nâng bổng sức nặng ấy khỏi thân thể của
a con. Cảm
C
giác an lạc nhẹ
nhàng luôn theo sau lễ lạy -- lạy
y trong vòng ảo thuật (magic circle).
Vài mẫu đối thoại:
Hai bà lão vây lấy
y chúng con. Họ
H có vẻ thân thiện với nhau, nhưng dường
ng như laị
la không phải thế.
Bà lão thứ nhất: Trông thậtt tức
t
cười!
Bà lão thứ hai: Cầu xin phước
c lành đến
đ
cho các ngài!
Bà lão thứ nhất: Tức cười!
Bà lão thứ hai: Cầu xin phước
c lành đến
đ
cho các ngài!
*******
Ba cô gái ồn
n ào như say thuốc
thu
(hyped-up) đi ngang qua, nhanh nhẩu hỏi:
i: "Các ông làm gì vậy?
v
Các
ông định đi đâu thế?"
Tăng: Như chỗ mà các cô sẽ đi đến--không nơi nào cả.
Các cô: Tại sao các ông phảii lạy
l
sụp xuống đất như thế?
Tăng: Ðể chúng tôi khỏi bị lạ
ạc đường--vì nếu cao quá thì sẽ dễ bị lạc.
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Các cô: Các ông ngủ ở đâu? Nhà trọ ư?
Tăng: Trong túi ngủ (sleeping bags).
Các cô: Tại sao các ông không lái xe thẳng đến Phật-Thành này, như thế có phải nhanh hơn không?
Tăng: Thế thì quá dễ. Mọi người đều có thể làm được.
Các cô: Các ông có thuộc phái Hare Krishnas không?
Tăng: Không!
Các cô: Họ cũng cạo đầu vậy?
Tăng: Chỉ giống đến đó thôi.
Các cô: Chúng tôi không hiểu. Tôi muốn hỏi là tại sao các ông phải lạy như vậy?
Tăng: Ðể tẩy rửa hành vi tạo tác của chúng tôi, và hy vọng dẹp trừ được tất cả sự thù hằn, làn sóng
xấu xa trên hành tinh này.
Các cô: Chúc các ông may mắn!
Thêm nhiều mẫu đối thoại:
Một cô gái nhỏ đẩy chiếc xe đồ chơi hotwheels lướt tới, từ từ dừng lại cách thầy Hằng Thật vài tấc, và
mở to cặp mắt, hỏi: "Ông đang làm gì vậy?" Con giải thích cho cô bé ấy nghe. Lát sau, khi chúng con ngừng
lại để nghỉ mệt thì cô ta lại mon men tìm đến: "Tại sao các ông lại dừng?"
Tăng: Chúng tôi không dừng.
Cô bé: Nhưng các ông không lạy nữa.
Tăng: Chúng tôi vẫn lạy bên trong.
Cô bé (im lặng và ra chiều suy nghĩ): Ồ!
Một cô gái lớn tuổi hơn có vẻ bực dọc hỏi: "Thế thì đây là cái gì ?"... Nói chuyện với cô ta không đi đến
đâu cả. Cuối cùng cô ta nói: "Vậy ông cứ tin những gì ông đang tin tưởng; tôi cũng vẫn giữ niềm tin của
mình. Ông không thuyết phục tôi và sẽ không thay đổi ông!"
Tăng: Cô tin tưởng ở ai?
Cô gái: Tôi tin tưởng ở Chúa.
Tăng: Tôi cũng vậy. Tôi tin tưởng tất cả.
Cô gái (nhấn mạnh, chán chường): Nhưng tôi chỉ tin ở một mình Ðức Chúa mà thôi!
Tăng: Thế Ðức Chúa duy nhất ấy của cô có chỉ tin ở cô mà thôi không?
Cô gái: À, à, ...tự bảo trọng (lẩm bẩm đi khỏi.)
Tăng: Cô cũng thế!
Một chiếc xe hơi bóng loáng chạy rít đến: "Ô hô, ô hô, này - này, các người đang làm gì vậy? Các người
có phải là Krishnas không?"
Tăng: Không! Chúng tôi là tu-sĩ Phật-giáo.
Cô gái: Cái gì?
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Tăng: Phật tử. Tu-sĩ Phật-giáo.
Cô gái: Ồ, tu-sĩ Phật-giáo! Hay lắm! Tôi thích lắm. Tôi thích lắm
Một người đàn ông lớn tuổi: "Họ ở trong giáo-đoàn đấy. Ðây chỉ là một phần thử thách mà họ phải trải
qua để được gia nhập vào giáo-đoàn."
Một bà lão nhìn với ánh mắt nghi ngờ và suy xét trong khoảng nửa tiếng đồng hồ. Cuối cùng bà nói:
"Ðược, cầu Trời ban phước lành cho các ông!" rồi liền rời khỏi.
Thầy Hằng Thật thêm vào: Tôi nghĩ là chúng ta thoát (passed) rồi!
Một thanh niên nhiếp-ảnh thành tâm đến xin chụp hình làm tài liệu: "Quý vị có biết không, có cái gì đó
thật đẹp, thật tuyệt vời quanh quý vị. Tôi có thể thấy và cảm nhận rõ ràng."
Hai bà lão cùng đi bộ, đi dựa vào nhau, họ ngừng lại kiên nhẫn quan sát, đợi dịp nói chuyện. Một bà
lão rụt rè xin phép được quấy rầy chúng con trong chốc lát.
Bà lão: Tôi không cần biết tôn giáo của các ông là gì. Tôi nghĩ rằng cầu nguyện như thế này thật là kỳ
diệu, phi thường. Chúng tôi thật rất khâm phục các ông.
Tăng: Thế giới này đầy dẫy thù hận, nếu chúng ta có thể chuyển thù hận thành hoà bình...
Bà lão: Vâng. Tôi tin chắc rằng những ai quấy rầy các ông sẽ tìm được đôi chút an lạc cho chính họ!
Hôm nay là ngày "gió lớn"!
Ðệ tử Quả Ðình kính lạy
(còn tiếp)

Thất Và Pháp Hội Tại Vạn Phật Thánh Thành Năm 2011













Thất Quán Âm : từ chiều 16 tháng 7 (Sái Tịnh Ðạo Tràng) đến 23 tháng 7
Lễ Bồ Tát Quán Âm Thành Ðạo: Chủ Nhật 17 tháng 7
Lễ Vu Lan: Chủ Nhật 14 tháng 8
Thất Ðịa Tạng : từ Chiều 27 tháng 8 (Sái Tịnh Ðạo Tràng) đến 3 tháng 9
Lễ Ðịa Tạng Bồ Tát Ðản Sanh: Chủ Nhật 28 tháng 8
Thất Quán Âm : từ Chiều 8 tháng 10 (Sái Tịnh Ðạo Tràng) đến 15 tháng 10
Lễ Bồ Tát Quán Âm Xuất Gia: Chủ Nhật 9 tháng 10
Ba Ngày Thiền vào dịp Lễ Tạ Ơn: Chiều 24 tháng 11 đến 27 tháng 11
Thất A Di Ðà : từ Chiều 10 tháng 12 (Sái Tịnh Ðạo Tràng) đến 24 tháng 12
Lễ Phật A Di Ðà Ðản Sanh: Chủ Nhật 11 tháng 12, 2011
Ba Tuần Thiền: từ 25 tháng 12, 2011 đến 15 tháng 1, 2012
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WORDS FROM OUR PRINCIPAL1… MR. BOSTICK!

As the theme of this Yearbook is ascension, I have been asked to write a brief page on ascension.
When one ascends, they rise above where they now are.

This Yearbook documents one year of

accomplishment in each of your lives. So year-by-year, almost as a rite of passage, we have ascended a
grade level every year in school. Our ascension through the levels has been earned by amassing an everincreasing body of knowledge each of these years.

The grades we get in each of the courses reflect the

amount of effort and intellect that we applied during the year. The purpose of our school is to prepare you
for a lifetime of ascension without adverse karmic effects.

How does one ascend? What we shall do is briefly touch on the illusory and real ways of doing this.
As with everything in life, there are wrong ways and right ways of moving up in the world. I shall mention
both the wrong and right ways to go about living a life of increasing heights. Wrong ways are temporary at
best, while right ways are eternal.

Think of how our lives are enriched because of people who achieved

extraordinary heights in every field of human endeavor.

From those giants we have marvelous works of

music, art, science, literature, poetry, and in every field of human endeavor. We would certainly be poorer if
not for people who rise up beyond the ordinary and humdrum life.

Illusory ways, having adverse karmic effects, that one ascends come about by using and showing
bad character — cheating, bullying, lying, stealing, etc.

For example, cheating may raise our grade point

average and give us an illusion of being a better student, when in reality we have cheated ourselves out of
an education.

Eventually, as we go on into professional life, we will be expected to actually know the body of
knowledge a good education gives us.

The reality at that time is that we cheated ourselves out of an

education and cannot compete with those who did not, so they rise above us rather that us rising. The same
can be said for all of the bad character traits. Bullying, for instance, only makes us feel bigger than the one
being bullied. You cannot rise by demeaning or knocking everybody down. You only have the temporary
illusion of being above them, when in reality you are a much smaller person — one who has to resort to
bullying.

By showing good character in all situations, one can live an entire life of “rising above” (ascension).
Albert Einstein said, “Most people say that it is the intellect which makes a great scientist. They are wrong:
it is character.”

And so it is in many areas of endeavor.

People of character become superior (ascend)

through their accomplishments. They do not take credit for the work of others. They freely acknowledge the

1 The Principal of Instilling Goodness Elementary & Developing Virtue Secondary Schools http://www.igdvs.org/

Mr. Bostick: http://www.drbachinese.org/news/news/2004/school_mr_bostick2.htm
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help they have received from others. Because of their good character, their colleagues and acquaintances
are happy when they rise to new positions of responsibility or trust. We salute the graduating student on the
milestone they have achieved.
How does one get good character? Jim Rohn said, “Character isn’t something that you were born
with and can’t change, like your fingerprints.

It’s something you weren’t born with and must take

responsibility for forming.” Individuals become responsible for the formation of their own character.

The

Buddha said, “We are what we think. All that we are arises with our thoughts. With our thoughts, we make
the world.” Go and make your world fantastic!

Những Lời Từ Vị Hiệu Trưởng Của Chúng Ta... Giáo Sư Bostick[1]

Như chủ đề của quyển Niên giám hằng năm của năm nay là Đi Lên, tôi đã được yêu cầu viết một trang
ngắn về việc “đi lên”. Khi một người đi lên, họ vượt lên khỏi vị trí hiện tại của họ. Quyển Niên giám hằng
năm ghi lại những thành tựu trong một năm về cuộc sống của mỗi người trong các bạn. Vì vậy, cứ mỗi năm,
gần như là một nghi lễ của sự chuyển tiếp quan trọng, chúng ta lên một lớp ở trường. Việc đi lên của chúng
ta qua các lớp học đã đạt được qua việc tích lũy kiến thức không ngừng trong mỗi năm. Điểm số chúng ta
nhận được trong mỗi khóa học phản ảnh những nỗ lực và trí tuệ mà chúng ta áp dụng trong suốt năm học.
Mục đích của trường học của chúng ta là chuẩn bị các bạn cho suốt một đời đi lên mà không tạo nghiệp xấu.

Làm thế nào để đi lên? Chúng ta sẽ đề cập sơ qua những phương cách giả và thật của việc đi lên. Như
tất cả mọi thứ trong cuộc sống, có những phương cách sai và phương cách đúng để đi lên trên thế gian này.
Tôi sẽ đề cập đến cả hai cách sai và đúng để sống một cuộc sống luôn luôn vươn lên. Những cách sai đều là
tạm thời, trong khi những cách đúng luôn là vĩnh cửu. Hãy suy nghĩ về cuộc sống của chúng ta được làm
phong phú nhờ những người đã đạt được mức cao phi thường trong mọi lĩnh vực của đời sống con người. Từ
những vĩ nhân đó chúng ta có những tác phẩm tuyệt vời trong âm nhạc, nghệ thuật, khoa học, văn chương,
thi ca, và trong mọi lĩnh vực của đời sống con người. Chúng ta chắc chắn sẽ nghèo nàn hơn nếu không có
những người vượt lên cao hơn cuộc sống bình thường và nhàm chán.

Những phương cách giả tạm, có nghiệp quả xấu, là khi việc đi lên có được bằng cách sử dụng và thể
hiện nhân cách xấu - gian lận, lấn áp, nói dối, trộm cắp, v.v… Ví dụ, gian lận có thể nâng cao điểm trung
bình của chúng ta và cho chúng ta ảo tưởng mình là một học sinh giỏi hơn, trong khi thực tế là chúng ta đã
tự lừa dối chính mình về học vấn.

Cuối cùng, khi chúng ta đi vào cuộc sống chuyên môn, chúng ta được trông đợi có sự hiểu biết thực
sự của kiến thức do một nền giáo dục tốt đẹp mang lại. Thực tế vào lúc đó là chúng ta đã lừa dối chính mình
từ học vấn và không thể cạnh tranh với những người không gian lận, do đó họ vượt lên trên chúng ta thay vì
chúng ta vượt lên trên họ. Cũng có thể nói giống như vậy về tất cả các đặc tính của nhân cách xấu. Sự lấn
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áp, chẳng hạn, chỉ làm cho chúng ta cảm
c
thấy mình lớn hơn người bị lấn áp. Bạn
n không thể
th vươn lên bằng
cách hạ thấp phẩm
m giá hay xô ngã ttất cả mọi người. Bạn chỉ có ảo tưởng tạm thờ
ời là mình trên họ, trong khi
thực tế bạn lại là một người nhỏ nhen hơn nhiều
nhi
- một người đã phải dùng đến
n phương cách lấn
l
áp người
khác.

Bằng cách biểu lộ nhân cách tốt
t đẹp trong mọi hoàn cảnh, người ta có thể số
ống suốt đời "vươn lên cao"
(đi lên). Albert Einstein nói: "Hầu
u hết
h mọi người nói rằng chính trí tuệ làm nên nhà khoa h
học vĩ đại. Họ đều
sai: đó chính là nhân cách". Và cũng
ũng đúng như
nh vậy trong nhiều lĩnh vực của cuộ
ộc sống. Con người có nhân
cách trở thành cao thượng
ng (đi lên) qua các thành tựu
t
của họ. Họ không chiếm đoạ
ạt công lao của người khác.
Họ cởi mở thừa nhận những sự giúp đỡ
đ mà họ đã nhận được từ những ngườii khác. Nhờ nhân cách tốt đẹp
của họ, những đồng nghiệp và
à người
ngư quen của họ đều vui vẻ khi họ thăng tiến
n lên những
nh
chức vụ có nhiều
trách nhiệm hoặc tín nhiệm mới.
i. Chúng tôi chào mừng
m
các học sinh tốt nghiệp về
ề chặng mốc quan trọng mà
họ đã đạt được.

Làm thế nào để có được
c nhân cách tốt
t đẹp? Jim Rohn đã nói: "Nhân
Nhân cách không phải
ph là cái gì mà bạn
sinh ra là đã có và không thể thay đổi
đ giống như dấu vân tay của bạn.
n. Nhân cách là điều
đi
mà bạn không được
sinh ra và bạn phải chịu
u trách nhiệm
nhi
về việc hình thành nhân cách đó". Các cá nhân trở
tr thành chịu trách
nhiệm về sự hình thành nhân cách của
c
mình. Đức Phật nói: "Chúng ta là những
ng gì chúng ta suy nghĩ.
ngh Chúng
ta đều được khởi nên từ tâm niệm
m của
c
mình. Thế giới do tâm tạo". Hãy đi đi và làm cho th
thế giới của các bạn
thêm tuyệt vời! kfhdfksdhfkjdshfjkshhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
kfhdfksdhfkjdshfjkshhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh

_________________
[1] Hiệu trưởng trường Tiểu
u Học
H Dục Lương và Trung Học Bồi Đức http://www.igdvs.org/
GS Bostick: http://www.drbachinese.org/news/news/2004/school_mr_bostick2.htm
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Giới thiệu:
Chư Tổ, tuy Ấn,
n, Hoa có khác, nhưng cùng vẻ
v thiên dung đạo mạo, rờ rỡ sáng ngời, khiến
n ngư
người chiêm ngưỡng, vơi sạch
lòng trần, thấy tướng liền ngộ tâm. Chỉ
Ch trong sớm tối, ngàn năm cùng quay về vớii chư Tổ
T trong đại quang minh tạng.
Chẳng có đạo ảnh thì lấy gìì làm nên chuyện
chuy
đó? Khoảng đời Hồng Vũ, một số ham thích đạo,
đạ cả Tăng và tục, cùng nhau
miêu họa đạo ảnh Phật và Tổ, từ Tôn giả
gi Đại Ca Diếp đến các vị tôn túc cổ sơ trong nước,
c, tính ra là 120 vị,
v rồi tàng trữ tại
núi Ngưu Thủ phía nam kinh đô. Nét bút tinh
tin thần, phong độ cao khiết, nếu chẳng do sự kỳ diệu của tâm tư, cảm ứng đến
chỗ u linh thì dễ gì có được
c bút pháp như vậy!
v

Tam Tổ:
T Tôn Giả Thương Na Hòa
òa Tu
Phiên âm Hán Việt:
Tôn giả Ma-Đột-La quốc nhân dã, tính Tỳ Xá Đa, tại thai lục niên,
ứng thụy nhi sinh. Hậu xuất gia học
c tiên đạo,
đ
cư Tuyết sơn. Nhân
A-Nan tương nhập diệt, thời sơn hà đạii địa
đ lục chủng chấn động,
Tôn giả đồng ngũ bách tiên nhân lễ A-nan
nan túc, nhi quỵ
qu thỉnh viết:
“Ngã ư trưởng lão, đương chứng Phậtt pháp, nguyện
nguy
thùy độ
thoát.” A-Nan tức biến Hằng hà vi kim địa,
a, vị
v thuyết đại pháp viết:
“Tích Như Lai dĩ Chánh Pháp Nhãn phó Đạ
ại Ca-Diếp, chuyển phó ư
ngã, ngã kim phó nhữ.” Tôn giả ký đắc
c pháp hàng nh
nhị hỏa long, dĩ
kiến phạm cung, chuyển đạii pháp luân. Hậu
H
phó pháp dữ Ưu Ba
Cúc Đa, tức ẩn Kết tân quốc Tượng Bạch
ch sơn, hiện
hi
thập bát biến
hỏa quang tam muội, dụng phần
n ký thân.

Dịch:
Tổ Thứ Ba Thương Na Hòa Tu
(Shanakavasa)
Tôn giả nguyên là dân nước Ma-Độ
ột-La (Mathura), dòng Tỳ Xá Đa (Vishodaka), ở trong thai mẹ
m sáu năm, ứng
vào điềm lành mà sanh ra đời. Về
ề sau, Tôn giả xuất gia học đạo tiên ở núi Tuyế
ết. Nhân khi tổ A-Nan nhập
diệt, núi sông đất bằng nổii lên sáu cách ch
chấn động, Tôn giả dẫn
n năm trăm tiên nhân đến
đ
đảnh lễ dưới chân
Tổ, quỳ xuống thỉnh rằng:
ng: “Chúng con phải chứng pháp Phật tại nơi trưởng
ng lão, nguyện
nguy
xin trưởng lão độ
thoát cho chúng con.” Tổ A-Nan liề
ền biến sông Hằng thành bình địa, bằng
ng vàng, rồi
r thuyết pháp lớn rằng:
“Xưa, đức Như Lai đem Đạii Pháp Nhãn trao cho ttổ Đại Ca-Diếp, rồi Đạii Pháp Nhãn llại chuyển đến ta, nay ta
trao cho ngươi.” Chứng được
c pháp rồi,
r
Tôn giả hàng phục hai con rồng lửa để xây đạo
đ
tràng và chuyển bánh
xe pháp. Về sau Tôn giả truyền
n pháp lại
l cho Ưu Ba Cúc Đa (Upagupta), đi tớii núi B
Bạch Tượng nước Kế Tân
(Kashmir), vào trong định Hỏa
a Quang mười
mư tám cách biến rồi lấy lửa đó đốt thân.
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Tán
Ứng thụy nhi sinh
Chuyển diệu pháp luân
Ngũ bách tiên chúng
Duy tổ đặc tôn
Vô đoan nhất ngữ
Ấn phá diện môn
Hàng long phục tượng
Đạo bố càn khôn.1
Dịch:
Khi sanh ứng điềm lành
Nhiệm mầu chuyển
n pháp luân
Tiên nhân năm trăm vị
Riêng tôn một mình Tổ
Nói thẳng chẳng mào đầu
Một lời là ấn chứng
Hàng phục rồng cùng voi
Đạo lan tràn vũ trụ.
Hoặc thuyết kệ viết:
Tu tiên học đạo nhập
p thâm sơn
Khấu thỉnh Khánh Hỷ vọng
ng thùy lân
Ngũ bách đan khách quy Tam bảo
b
Lưỡng điều hỏa long thượng
ng cửu
c
thiên
Chánh Pháp Nhãn Tạng
ng phó tâm ấn
Kim sắc đầu đà định
nh Vân Nam
Tổ tổ tương thừa
a vô ngôn thuy
thuyết
Đăng đăng hỗ ánh cánh quang ti
tiền.2
(Tuyên
Tuyên Hóa Thượng
Thư
nhân tác)
Dịch:
Tu tiên học đạo chốn
n thâm sơn
Lạy Tổ A- Nan cầu độ thoát
Tiên khách năm trăm quay về
v Phật
Cặp rồng bay thẳng tận
n mây xanh

1應瑞而生
無端一語

轉妙法輪
印破面門

2修仙學道入深山
五百丹客歸三寶
正法眼藏付心印
祖祖相承無言說

五百仙眾
降龍伏象

叩請慶喜望垂憐
兩條火龍上九天
金色頭陀定雲南
燈燈互映更光前

惟祖特尊
道播乾坤
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trang 21
Chánh pháp truyền trao qua tâm ấn
Đầu đà thân vàng định Vân Nam
Tổ tổ tiếp nối không lời nói
Ánh đuốc giao thoa mãi rạng thêm.
(Thượng Nhân Tuyên Hóa)

Giảng:
Tôn giả Ma-Đột-La quốc nhân dã, tính Tỳ Xá Đa: Vị tổ thứ ba, Thương Na Hòa Tu (Chú 1) là dân
nước Ma-Đột-La, dòng Tỳ Xá Đa.
Tại thai lục niên: Trường hợp của Tổ và của Tôn giả La Hầu La cũng tương tự nhau khi sanh ra đời,
nghĩa là thai nằm trong bụng mẹ suốt sáu năm; Ứng thụy nhi sinh: Khi sanh ra đời có rất nhiều điềm lành
phát sanh. (Chú 2)
Hậu xuất gia học tiên đạo, cư Tuyết sơn: Về sau xuất gia học đạo Lão, tu khổ hạnh trong núi
Tuyết. Đạo tiên còn gọi là đạo Lão.
Nhân A-Nan tương nhập diệt, thời sơn hà đại địa lục chủng chấn động: Khi tổ A-Nan sắp vào
Niết-bàn thì sông núi đất đai nổi lên sáu cách chấn động như đất rung (chấn), nổi tiếng rống (hống), tiếng
đập (kích), các hiện tượng chuyển động (động), vụt lên (dũng), nhô lên (khởi).
Tôn giả đồng ngũ bách tiên nhân lễ A-Nan túc, nhi quỵ thỉnh viết: Hồi đó có năm trăm vị tiên
theo Tôn giả học đạo, cùng đi đến trước Tổ A-Nan khấu đầu đảnh lễ, quỳ xuống, hai tay để xuống chân Ngài,
rồi bạch rằng:”Ngã ư trưởng lão, đương chứng Phật pháp, nguyện thùy độ thoát.”: “Nay trưởng lão sắp vào
Niết-bàn, chúng con xin theo Ngài để tu học Phật pháp. Chúng con phải làm đệ tử của Ngài, học Phật pháp
nơi Ngài, vậy xin trưởng lão xót thương mà độ cho chúng con, đặng chúng con thoát vòng sanh tử.”
A-Nan tức biến Hằng hà vi kim địa: Lúc đó Tôn giả dùng phép biến sông Hằng thành bình địa,
mặt đất là vàng, nước thì biến mất, không còn nữa. Đây là phép biến hóa, không phải là sự thực, nên chỉ có
tính cách tạm thời, không phải vĩnh viễn. Lúc sông Hằng biến ra đất vàng thì từ trên trời mưa xuống, nào
hoa mạn-đà-la, ma-ha mạn-đà-la, hoa mạn-thù-sa, ma-ha mạn-thù-sa, bởi mỗi lần có chấn động sáu cách,
các hiện tượng này đều xuất hiện như trên. Bởi lý do nào Tôn giả A-Nan lại hóa phép như vậy? Điều này
chứng tỏ rằng Phật pháp là không thể nghĩ bàn, trong thế gian này mọi thứ đều vô thường.
Vị thuyết đại pháp viết: “Tích Như Lai dĩ Chánh Pháp Nhãn phó Đại Ca-Diếp, chuyển phó ư
ngã, ngã kim phó nhữ.”: Tổ A-Nan nói pháp lớn cho Tôn giả Thương Na Hòa Tu nghe như sau: “Xưa, đức
Như Lai trao Đại Pháp Nhãn cho Ngài Đại Ca-Diếp, Tôn giả Đại Ca-Diếp truyền lại Đại Pháp Nhãn cho ta, nay
ta giao Đại Pháp Nhãn cho ngươi”.
Tôn giả ký đắc pháp hàng nhị hỏa long, dĩ kiến phạm cung, chuyển đại pháp luân: Sau khi
được trao Đại Pháp Nhãn, Tôn giả Thương Na Hòa Tu đi du hóa các nơi độ chúng sanh. Hồi đó tại khu rừng
Ưu Lưu Trà thuộc nước Ma Đột La có hai con rồng lửa chiếm cứ, không cho bất cứ ai đến ở, và nếu có xây
dựng chùa miếu thì chùa miếu cũng bị nạn hỏa tai. Khi qua địa phương này, Tôn giả đã hàng phục được
chúng, cho chúng quy y Phật rồi, ở đó Tôn giả dựng lên một ngôi đạo tràng thanh tịnh để hoằng dương Phật
pháp. (Chú 3)
Hậu phó pháp dữ Ưu Ba Cúc Đa, tức ẩn Kết tân quốc Tượng Bạch sơn, hiện thập bát biến
hỏa quang tam muội, dụng phần ký thân: Về sau Tổ Thương Na Hòa Tu truyền lại pháp cho Tôn giả Ưu
Ba Cúc Đa và ẩn thân tại núi Bạch Tượng, miền nam nước Kế Tân (Kashmir), về phía bắc của xứ Ấn độ. Khi
viên tịch, Tổ thị hiện mười tám phép biến trên không trung, hiện ra Hỏa Quang tam muội và dùng lửa đó
thiêu thân.
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Bài Tán
Ứng thụy nhi sinh
Chuyển diệu pháp luân
Ngũ bách tiên chúng
Duy tổ đặc tôn
Vô đoan nhất ngữ
Ấn phá diện môn
Hàng long phục tượng
Đạo bố càn khôn.
Ứng thụy nhi sinh, chuyển diệu pháp luân: Hồi đó có điềm lành được phát hiện. Điều này ứng
vào sự ra đời của Tôn giả Thương Na Hòa Tu, báo trước sự xuất hiện của bậc thánh nhân, ra đời để chuyển
pháp luân mầu nhiệm.
Ngũ bách tiên chúng, duy tổ đặc tôn: Năm trăm vị tiên cùng học pháp với Tôn giả và tất cả đều
nguyện xin quy y với Tổ A-Nan, chớ không muốn quy y với ai khác.
Vô đoan nhất ngữ, ấn phá diện môn: Không một lời mào đầu, chỉ một câu nói là ấn chứng ngay.
Hàng long phục tượng, đạo bố càn khôn: Tôn giả hàng phục rồng lửa, về sau ẩn thân trong núi
bạch Tượng. Đạo pháp của Tôn giả lan truyền khắp càn khôn vũ trụ.
Bài kệ
Tu tiên học đạo nhập thâm sơn
Khấu thỉnh Khánh Hỷ vọng thùy lân
Ngũ bách đan khách quy Tam Bảo
Lưỡng điều hỏa long thượng cửu thiên
Chánh Pháp Nhãn Tạng phó tâm ấn
Kim sắc đầu đà định Vân Nam
Tổ tổ tương thừa vô ngôn thuyết
Đăng đăng hỗ ánh cánh quang tiền.
Tu tiên học đạo nhập thâm sơn: Tôn giả Thương Na Hòa Tu cầu phép trường sinh nên vào núi tu
học làm đạo sĩ.
Khấu thỉnh Khánh Hỷ vọng thùy lân: Về sau, khi Tổ A-Nan sắp vào Niết-bàn, đất đai nổi lên sáu
cách chấn động, Tôn giả biết rằng nơi đó có thánh nhân, bèn đi đến khấu đầu xin Tổ độ cho, hầu thoát khỏi
vòng sinh tử. ”Khánh Hỷ” chính là Tổ A-Nan.
Ngũ bách đan khách quy Tam Bảo: Những người tu đạo tiên có phép luyện đan, nên người ta
thường gọi họ là “đan khách” – khách luyện đan. Tôn giả mang năm trăm quyến thuộc, nghĩa là năm trăm đồ
đệ, cùng một lúc đến với Tổ A-Nan, quy y Phật, Pháp, Tăng.
Lưỡng điều hỏa long thượng cửu thiên: Tôn giả hàng phục hai con rồng lửa, cho chúng về cõi
trời, không cho ở lại nhân gian tác quái.
Chánh Pháp Nhãn Tạng phó tâm ấn: Tổ truyền lại Pháp Nhãn cho Tôn giả Thương Na Hòa Tu, đó
là pháp nhiệm mầu truyền tâm ấn.
Kim sắc đầu đà định Vân nam: “Kim Sắc Đầu Đà” tức là Tổ Ca-Diếp; Ngài hiện nay tại Vân Nam và
vẫn còn ở trong định.

Số 81

trang 23
Tổ tổ tương thừa vô ngôn thuyết: Đây là pháp môn truyền thừa giữa các Tổ; tuy gọi là pháp

nhưng thực ra pháp đó ra sao, niệm theo cách thức nào, tụng chú gì, tóm lại chẳng có gì hết ! Chỉ là lấy tâm
ấn tâm, nên gọi là pháp môn truyền tâm ấn, ngoài ra chẳng có lý thuyết gì khác.
Đăng đăng hỗ ánh cánh quang tiền: Ánh sáng các ngọn đuốc qua lại với nhau thì sức sáng càng
gia tăng; “cánh quang tiền” là ý muốn nói rằng phía trước cái sáng còn có cái sáng hơn.
Thượng Nhân Tuyên Hóa giảng ngày mồng 2 tháng 11 năm 1983

Ghi Chú:
(1) Về nguyên ủy danh xưng Thương Na Hòa Tu, xin xem Phật Tổ Thống Ký
Tổ thứ ba, Tôn giả Thương Na Hòa Tu là trưởng giả thành Vương Xá. Trong một kiếp quá khứ, Tôn
giả là một thương gia có lần gặp trên đường một vị Bích-chi Phật bị bịnh nặng. Tôn giả kiếm thuốc thang để
chữa trị, thấy áo của vị này rách nát, nên kiếm áo dạ cúng dàng. Bích-chi Phật nói rằng: “Đó là áo Thương
Na, mặc áo đó thành đạo, nên nay lại mang áo đó để vào Niết-bàn”. Nói xong Bích-chi Phật bay thân lên
không trung, hiện mười tám phép biến rồi nhập Niết-bàn. Vị thương gia rất đỗi bi ai, chất củi thơm lên hỏa
táng xá lợi rồi dựng tháp để cúng dàng, đồng thời phát lời nguyện đến đời sau sẽ có công đức, oai nghi và y
phục giống hệt như vậy. Do nguyện lực này mà trong năm trăm kiếp thân trung ấm, áo Thương Na vẫn
thường mang trên mình, và đến kiếp sau cùng thì tấm áo nói trên cũng từ trong thai mẹ ra đời, lớn lên thì áo
theo với thân thể mà tăng trưởng, khi xuất gia thành áo của người tu, khị thọ đại giới thì biến thành áo “chín
mảnh” (cửu điều y). Đó là nguyên ủy của danh xưng Thương Na Hòa Tu.
Tập Tây Vực Ký có ghi rằng: “Từ nước Phạm Diễn Na (Bamiyan, nay thuộc A Phú Hãn) đi về phía
đông của núi Tuyết, có một già-lam (tu viện) tàng trữ áo Thương Na chín mảnh, may bằng chỉ đỏ. Tôn giả
Thương Na Hòa Tu để lại chiếc áo cà sa này khi nhập diệt, dặn đệ tử rằng khi nào pháp tận thì áo đó mới
biến hoại. Nay áo không còn nữa.”
(2) Cảnh Đức Truyền Đăng Lục ghi như sau:
Tổ thứ ba, Tôn giả Thương Na Hòa Tu. . . cha Tôn giả là Lâm Thắng, mẹ là Kiều Xa Da, ở trong bụng
mẹ 6 năm mới sanh ra. Tiếng Phạn “thương nặc ca” có nghĩa là “áo tự nhiên”, là tên của một lọai cây quý,
sáu nhánh, thuộc vùng Tây Vực, hễ khi nào có La Hán, hay thánh nhân giáng trần thì mọc lên ở một nơi tinh
khiết. Tôn giả Hòa Tu sanh ra chính là ứng vào điềm lành này.
(3) Cảnh Đức Truyền Đăng Lục ghi như sau:
Lúc xưa, khi đức Như Lai du hóa tại nước Ma Đột La, qua một khu rừng xanh, thấy cây cối tươi tốt,
bèn nói với Tôn giả A-Nan: “Tại khu rừng Ưu Lưu Trà này, một trăm năm sau khi ta vào Niết-bàn, sẽ có Tỳ
kheo Thương Na Hòa Tu, chuyển pháp luân nhiệm mầu ở đây.” Quả nhiên một trăm năm sau, Tôn giả Hòa Tu
ra đời, xuất gia chứng đạo, thọ Pháp Nhãn của Tổ Khánh Hỷ và hóa độ chúng sanh. Khi tới khu rừng này,
Tôn giả hàng phục hai con rồng lửa, cho chúng quy y Phật giáo, do đó chúng nhường lại chỗ này để Tôn giả
lập nên một đạo tràng.

Trang 24

Bồ Đề Hải

#54. Theo Dấu
D Chân Tinh Tấn Lễ Lạy
Vân công hướng theo dấ
ấu chân lúc Văn Cát tới rồi tuần tự lên đườ
ờng. Tuyết ngập sâu nên
không thể vái xuống như trước.
c. Ngài chú tâm nhìn vào các d
dấu chân để làm lễ
l và như vậy, tinh tấn
cất bước đi khoảng 20 dặm
m thì tới
t Tiểu
u Kim Sơn, vào chùa tá túc. Vân Công không h
hề nói điều gì
với ai về những nỗi gian khổ dọ
ọc đường. Ngày hôm sau lại tiếp tục
c bái hương 20 dặm
d
đường, qua
Mạnh Huyện rồi tớii Hoài Khánh (tức
(
Thấm Dương).
Kệ tán của Hòa Thượng
ng Tuyên hóa:
Lãnh lễ túc tích hướng
ng tiền
ti
tham
Bất tri bất giác Tiểu
u Kim San
Liên tục tinh tấn chí Mạnh
nh Khánh
Thiên tân vạn khổ tổng
ng bất
b ngôn
Nghĩa là:
Theo hướng dấu
u chân Công lễ
l lạy
Chẳng màng hay biết đến
ến Kim San
Tinh tấn không ngừng
ng qua Mạnh
M
Khánh
Chẳng hề thổ lộ nỗii gian truân
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