Sự Tích Quan Âm Hương Tích
thiền sư Nhất Hạnh kể
Ðức Quan Âm Nam Hải cư trú ở biển Nam Hải. Ngài thường thường
có mặt ở miền duyên hải Việt Nam. Ngài xuất thân là một cô công
chúa, tên là Diệu Thiện, nên cũng được gọi là Quam Âm Diệu Thiện.
Công chúa không phải là người Việt Nam mà là người nước Hưng
Lâm phía Ðông Thiên Trúc. Công chúa có hai người chị. Chị đầu tên
là Diệu Thanh, chị kế tên là Diệu Âm. Ba chị em đều là những người
thông minh, hiền lành và có hiếu với cha mẹ. Vua Diệu Trang Vương
và Hoàng Hậu không có con trai, nên rất cưng quý ba cô công chúa
này. Không có hoàng tử để nối nghiệp, Vua định tìm phò mã (phò mã
là con rễ của Vua) cho ba cô công chúa, nghĩ rằng sau này sẽ chọn một
trong ba người để trao truyền ngôi báu. Hai công chúa Diệu Thanh và
Diệu Âm, tuy đã đi lấy chồng nhưng vì cung phủ của họ rất gần cho
nên thỉnh thoảng vẫn còn đến thăm mẹ và em gái. Công chúa Diệu
Thiện đẹp lắm. Tóc nàng như mây, da nàng như tuyết, miệng nàng
như sen. Vì là công chúa thứ ba nên nàng thường được dân chúng gọi
là Chúa Ba. Chúa Ba không ưa cư trú cả ngày trong cung điện. Nàng
thường xin Vua và Hoàng Hậu đi ra ngoài tiếp xúc với dân chúng để
xem thần dân của cha nàng sinh sống ra sao, và cuộc đời của họ có
những vui khổ nào. Vì vậy Chúa Ba biết được nhiều khía cạnh của
cuộc sống dân dã. Nàng thấy được tình trạng nghèo đói bệnh tật và
bất công trong xã hội. Cũng như Phật Thích Ca ngày xưa, Chúa Ba
thao thức muốn làm được một cái gì để cho cuộc đời bớt khổ. Từ thuở
còn ấu thơ nàng đã biết thương người. Một hôm đi chơi ngoài cửa
thành với hai chị, Diệu Thiện đã bảo quân hầu đem hết phần bánh và
phần xôi của mình mà phân phát cho các đứa trẻ đói bên đường. Năm
đó Diệu Thiện mới có bảy tuổi. Chính Diệu Thiện đã chạy tới và tự
đưa nắm xôi trên tay của mình cho một em bé gái cùng tuổi, áo quần
rách rưới và tay chân teo lại vì thiếu ăn. Có lần chính mắt Diệu Thiện
trông thấy một thiếu phụ với đứa hài nhi của bà trong tay, vừa đi lang
thang ngoài đường vừa khóc. Ðứa bé đã chết vì thiếu thức ăn và
thuốc men.
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Từ đó, mỗi lần được phép đi ra cửa thành để chơi, Diệu Thiện thường
lén đem theo thóc lúa và vải bô trong kho để chia tặng cho những gia
đình nghèo khổ. Hai chị Diệu Thanh và Diệu Âm bao giờ cũng chiều
em và không khi nào mách lại điều đó với Vua và Hoàng Hậu. Người
lính hầu đánh xe ngựa cho ba chị em đi chơi cũng không bao giờ dám
thóc mách.
Từ ngày hai chị lớn lên và đi lấy chồng, Diệu Thiện không còn được
phép đi ra ngoài thành nữa. Nhưng trong trí nàng cảnh tượng nghèo
khổ và bệnh tật của dân chúng vẫn còn in rõ. Công chúa tự nhủ sau
này trở thành người lớn mình sẽ cố gắng làm mọi cách để giúp nước
giúp dân.
Từ mấy năm nay ngoài thì giờ học hành và thêu may, công chúa chỉ
biết thơ thẩn một mình trong hoa viên. Vườn thượng uyển là nơi công
chúa hay đến dạo chơi và ngồi trầm tư tìm cách cứu khổ cho đời.
Năm Chúa Ba được tròn mười chín tuổi, Vua và Hoàng Hậu muốn
tìm người để lập phò mã thứ ba. Một hôm Vua gọi công chúa vào và
bảo:
- Con đã đến tuổi lấy chồng. Trong triều có nhiều vị quan văn và
quan võ còn trẻ tuổi, con thấy có ai ưng ý thì cứ cho ta biết, ta sẽ
chọn người đó.
Chúa Ba đã từng suy nghĩ về điều này rồi. Nàng quỳ xuống tâu với
Vua:
- Con xin phép phụ hoàng cho con xuất gia đi tu. Con không
muốn lấy chồng.
Chúa Ba đã nói lên được điều nàng ấp ủ trong lòng từ lâu. Chúa biết
thế nào là đời sống của một cô công chúa có chồng. Hai chị Diệu
Thanh và Diệu Âm từ ngày lấy chồng đã trở nên rất bận rộn. Mỗi lần
đến thăm nàng, họ chỉ ở lại được nhiều lắm là một khắc, và chị em
không còn có cơ hội cười đùa và dạo chơi trong vườn thượng uyển
như ngày xưa. Cả ba chị em gần đây đã không còn tiếp xúc được với
cuộc sống dân chúng bên ngoài nữa. Chúa Ba không để ý tới việc
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chồng con. Nàng chỉ nghĩ tới việc cứu người và giúp đời. Nàng nghĩ
rằng lấy chồng tức là tự giam mình vào trong một thế giới nhỏ hẹp.
Nàng nhớ hồi nhỏ có lần ra khỏi nội thành nàng gặp một ni cô đang
chăm sóc và rửa ghẻ cho mấy đứa trẻ em. Nàng nghĩ nếu đi tu làm ni
cô thì nàng cũng sẽ có thể gần gũi được những người đau khổ để giúp
đỡ họ. Vì vậy Diệu Thiện đã tâu với Vua là nàng muốn đi tu.
Nghe con gái đòi đi tu Vua giật mình. Vua không hiểu được Chúa Ba.
Vua thường bận rộn việc triều đình cho nên ít có thì giờ gần gũi các
con. Vua cho là công chúa sinh chứng. Vua bảo Diệu Thiện:
- Cuộc đời của người tu hành cực khổ lắm, con không chịu đựng
được đâu. Cuộc đời vua chúa là cuộc đời sung sướng nhất trong
khi cuộc đời của người tu hành là cuộc đời khổ nhất. Con là con
vua, tại sao lại nghĩ đến chuyện tu hành? Con nên nghĩ lại và
vâng lời cha.
Chúa Ba vẫn quỳ dưới gối Vua. Chúa thong thả trình bày cho Vua
nghe tất cả nỗi lòng của Chúa. Nhưng Vua vẫn không hiểu được Diệu
Thiện. Vua cho là con gái cứng đầu. Xưa nay, chưa có ai dám trái lời
Vua như Công Chúa. Vua nổi cơn lôi đình, đòi đem Công Chúa ra
chém đầu. Hoàng Hậu khóc lạy mãi Vua mới tha. Theo lời khuyên
của Hoàng Hậu, Vua đày Công Chúa ra vườn thượng uyển, không
cho Công Chúa sống trong cung điện nữa. Vua nghĩ rằng sau một vài
ngày sống cảnh màn trời chiếu đất Công Chúa sẽ bỏ ý định xuất gia.
Mỗi ngày một lần, quân hầu đem ra cho Công Chúa một bát cơm và
một đĩa muối mè, thức ăn phổ thông của các chùa chiền trong nước.
Sau một tháng sống ở ngự viên, Chúa Ba vẫn không bỏ ý định xuất
gia. Nàng còn cảm thấy dễ chịu hơn cả ở trong cung điện. Nàng tập
thiền tọa và đi thiền hành. Nàng học xử dụng cuốc xẻng và cào để
chăm bón các khóm hoa và các bụi trúc. Nàng ăn cơm với muối mè rất
ngon miệng. Hoàng Hậu và hai chị có tới thăm và khuyên nhủ nàng
bỏ ý định xuất gia nhưng tâm nguyện nàng vẫn không hề suy suyển.
Thấy giải pháp đày ra vườn hoa không có hiệu quả, Vua tìm giải
pháp khác. Vua cho phép Chúa Ba đi tập sự xuất gia tại chùa Vũ Ðoài
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ở kinh đô, và mật lệnh cho Hoà Thượng trú trì chùa này phải bắt
Chúa Ba làm việc rất nặng nhọc để nàng thối chí. Ðược Vua cho đi tu
Chúa Ba mừng rỡ. Nàng được thọ giới tại chùa Vũ Ðoài làm ni cô.
Chùa lớn lắm. Có cả mấy trăm tăng ni. Chúa Ba được ở chung với chư
Ni bên ni viện. Chúa phải thức dậy lúc ba giờ sáng. Phải chấp tác từ
ba giờ sáng đến mười một giờ khuya. Phải gánh nước, giã gạo, trồng
khoai, nấu bếp và rửa chén. Công việc giao cho Diệu Thiện là công
việc của ba hay bốn người. Các ni cô được lệnh không ai được giúp
đỡ Chúa Ba. Ngoài công việc chấp tác, Diệu Thiện còn phải học kinh
và bái sám nữa. Nào Kinh Lăng Nghiêm, nào Luật Sa Di, nào Luận
Khởi Tín. Công Chúa tìm ra được cách vừa lặt rau vừa học bài, vừa
cuốc đất vừa ôn kinh. Có mấy ni cô trẻ thấy Chúa Ba làm việc nặng
quá sinh lòng thương cảm. Họ lén lút giúp Chúa Ba. Khi Chúa Ba ra
giếng gánh nước, ở nhà họ vo gạo và rửa rau cho Chúa. Khi trở lại
giếng nước, Chúa Ba đã thấy có hai thùng nước đầy sẵn, chỉ việc gánh
về. Trong chùa người ta đồn là có rồng tới lấy nước giúp Chúa và có
chim tới lặt rau thay Chúa. Tuy làm việc suốt ngày nhưng Chúa Ba
vẫn học thuộc kinh luận như mọi người; có khi lại thông hiểu kinh
luận hơn mọi người là khác. Sáu tháng trôi qua, không thấy Công
Chúa nản lòng, Vua lại nổi trận lôi đình. Vua cho là Hòa Thượng trú
trì đã không tuân lệnh Vua và đã dung túng Công Chúa. Vua truyền
lệnh đốt chùa.
Vào một đêm không trăng sao, lúc chư Tăng chùa Vũ Ðoài còn trong
giờ chỉ tịnh, lính nhà Vua tới bao vây chùa rồi phóng hỏa đốt chùa.
Ngọn lửa bốc cao. Tiếng người la ơi ới. Ni cô Diệu Thiện được một
bạn đồng tu cho biết là lính của Vua đã được lệnh tới đốt chùa. Ni cô
chạy ra thì thấy lửa đã cháy lan tới tăng đường. Lính tráng vây quanh
không cho tăng ni chạy thoát. Họ được lệnh đốt chùa và đốt luôn cả
mấy trăm tăng ni, trong đó có cả ni cô Diệu Thiện.
Chúa Ba rơi nước mắt nghĩ rằng vì mình mà tất cả tăng ni trong chùa
đều sẽ bị chết oan. Bà chắp tay lại thành búp sen, tập trung tâm ý và
cầu cứu tới chư Phật và chư Bồ Tát mười phương. Rồi bà cắn ngón tay
út cho chảy máu và rẩy giọt máu vào trong lửa. Ðột nhiên trên trời có
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tiếng sấm động và mưa trút xuống ào ào. Lửa tắt. Quân lính nhà Vua
cũng bị ướt. Họ rút về. Sáng ngày hôm sau, họ tâu tự sự với Vua.
Vua tức giận tới cực điểm. Vua truyền lệnh bắt lấy Chúa Ba và đem
chém ngay vào tối đêm hôm ấy tại pháp trường ở ngoại thành. Hoàng
Hậu van xin đến cách mấy, Vua cũng không bớt giận. Hai công chúa
Diệu Âm và Diệu Thanh quỳ dưới chân Vua mà khóc lóc đến cách
mấy, Vua cũng không đổi ý. Dân chúng xôn xao. Tối hôm đó hàng
chục ngàn người kéo nhau tới pháp trường để cầu nguyện cho Chúa
Ba. Vua Diệu Trang Vương đích thân tới pháp trường để chứng kiến
cái chết của cô công chúa mà Vua cho là bất trung bất hiếu. Ðèn đuốc
sáng trưng. Ni cô Diệu Thiện, hai tay bị trói đằng sau lưng, được hai
tên lính điệu ra giữa pháp trường. Ni cô thản nhiên niệm Phật cầu cho
Vua cha thoát khỏi nghiệp báo. Dân chúng vòng trong vòng ngoài
khóc như ri.
Ðã đến giờ xử trảm. Sau lệnh của trảm quan, ba hồi trống nổi lên,
dõng dạc. Chúa Ba đang quỳ giữa pháp trường, đầu cúi xuống, cổ
đưa ra, đón chờ lưỡi dao của người đao phủ đang đứng một bên. Hồi
trống thứ ba vừa chấm dứt, đao phủ thủ vừa đưa chiếc dao sáng
loáng lên cao thì một trận cuồng phong thổi tới làm tắt hết đèn đuốc ở
pháp trường. Một con bạch hổ ở đâu phóng tới và gầm lên làm mọi
người kinh hãi lùi lại. Ðao phủ thủ tối tăm cả mặt mày; lưỡi trảm đao
của ông ta rơi xuống đất nghe keng một cái.
Khi đèn đuốc được thắp trở lại thì người ta không còn thấy ni cô Diệu
Thiện ở đâu nữa. Ai cũng nói rằng cọp trắng đã nhảy vào và mang
Công Chúa đi rồi.
Bạch Hổ mang Chúa Ba vào rừng, lên núi rồi đi xa, rất xa, vượt biên
giới nước Hưng Lâm và đi lên miền cao nguyên của một nước lạ. Tới
một dãy núi, cọp đặt Công Chúa nằm xuống ở một cội cây rồi bỏ đi.
Chúa Ba thiêm thiếp, nằm mơ thấy mình tới cõi Âm. Nàng được hai
tên quỷ sứ dẫn đi coi các cửa ngục dưới âm phủ và chứng kiến những
hình phạt của các tội nhân. Những người này hồi còn sống trên
dương gian đã làm nên nhiều tội ác nên nay xuống âm phủ bị quỷ sứ
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hành hình. Người nói dối thì bị kéo lưỡi; người sát nhân thì bị liệng
vào rừng gươm giáo; người bất hiếu bị đội vòng lửa, người ích kỷ bị
nhốt suốt ngày đêm trong một căn phòng u tối, người chế tạo buôn
bán võ khí bị ôm những viên pháo nổ cho tan xương nát thịt; người
tham lam bị buộc phải ăn những viên sắt nung đỏ; người tàn nhẫn bị
ôm những cột đồng nóng bỏng, da thịt họ cháy xém, làm bay lên một
mùi khét lẹt. Chúa Ba nghĩ là mình đã chết và hiện hai tên quỷ sứ đầu
trâu mặt ngựa đang đưa mình tới một nơi nào dưới âm phủ. Tất cả
những tên quỷ sứ dưới địa ngục đều có vẻ tàn ác; riêng hai tên quỷ sứ
dẫn nàng đi thì lại rất lễ phép. Chúa Ba lên tiếng hỏi chúng để xem
chúng đang dẫn nàng đi đâu. Một tên trả lời:
- Bạch Ni Cô, Ni Cô chưa chết đâu. Vua Diêm Vương muốn mời
Ni Cô xuống thăm cõi Âm cho biết và luôn dịp để Vua được gặp
gỡ Ni Cô. Chúng con đang đưa Ni Cô đến gặp ngài...
Một lát sau, Chúa Ba vào đến cung điện thâm nghiêm của Diêm
Chúa. Ở đây mọi người đều lễ phép. Diêm Chúa tự thân ra cổng điện
để đón Chúa Ba vào. Ông cũng biết chắp tay thành búp sen để chào
Diệu Thiện. Vua cõi Âm mời Chúa Ba uống trà rồi truyền quân hầu
đem lên dâng một trái đào. Trái đào được đặt trên một chiếc khay
bằng ngọc. Vua ân cần mời Ni Cô ăn đào, nói rằng đó là một trái đào
tiên, ăn vào thì phục hồi được sức khỏe.
Vua hỏi thăm Chúa Ba để biết nàng đã được đi xem qua những cảnh
tượng địa ngục chưa. Nghe Vua hỏi, Diệu Thiện nhớ lại tất cả những
cảnh tượng đau thương và hãi hùng mà nàng vừa thấy. Nàng thương
xót đến chảy nước mắt. Ni Cô chắp tay nhắm đôi mắt lại và phát
nguyện cứu độ cho mọi loài. Ðịnh lực của Công Chúa rất mạnh; tâm
niệm của Công Chúa rất thành; khiến cho thế giới địa ngục rúng
động. Tiếng kêu thương của chúng sanh tự nhiên bặt dứt. Diêm Chúa
chắp tay khen ngợi:
- Ðức từ bi của Ngài thật rộng lớn và mầu nhiệm. Những cảnh
khổ dưới địa ngục đã giảm bớt rất nhiều nhờ tâm lực của Ngài.
Thôi, quả nhân không dám giữ Ngài lâu. Xin cho người đưa
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Ngài trở về dương thế. Quả nhân tin chắc rằng Ngài sẽ tu hành
rất tinh tiến và sẽ thành đạo ngay nội trong kiếp này.
Nói xong, Vua bảo hai tên quỷ sứ đưa Chúa Ba về trần. Nhìn lại,
Chúa Ba thấy hai tên quỷ sứ không còn là đầu trâu mặt ngựa nữa. Họ
đã biến hình thành những người thường, mặt mũi hiền lành. Họ đưa
Chúa Ba vượt qua mười cửa ngục. Tất cả những cảnh tượng não lòng
mà Chúa thấy trước đây đã hoàn toàn biến mất. Ðịa ngục đã trở
thành một nơi yên tĩnh và vắng vẻ. Tới một cây cầu bắc ngang qua
sông, hai người lính hầu chắp tay thưa với Chúa Ba rằng bên kia sông
là dương trần và bà chỉ cần vượt qua cầu là tới. Họ được lệnh không
được sang bên kia bờ. Chúa Ba cám ơn hai người rồi nhẹ bước lên
cầu. Tới giữa cầu nhìn xuống nước, Chúa thấy nước chảy xiết quá.
Chóng mặt, Chúa sẩy chân rơi xuống sông. Vừa lúc ấy thì Chúa tỉnh
dậy.
Ni cô Diệu Thiện tỉnh dậy thì thấy mình đang nằm trên núi, trong
một bóng cây, hai tay bị trói sau lưng. Nàng nhớ lại những gì đã xẩy
ra cho mình. Lính của Vua Cha tới đốt chùa. Mình bị Vua cha đem ra
xử chém. Cọp trắng nhảy vào pháp trường mang mình đi. Mình ngất
đi trên lưng cọp. Rồi mình nằm mơ thấy xuống thăm cõi Âm. Ðây là
đâu? Công Chúa tự hỏi. Có thể là cọp trắng đã đem mình lên đây.
Chúa cảm thấy dây trói hai tay mình rất lỏng lẻo. Không nỡ để nàng
bị đau, người lính đã chỉ quấn dây quanh hai cổ tay nàng cho có lệ.
Lần gỡ một hồi, Ni sư Diệu Thiện tháo được tay ra. Vừa lúc ấy có
nhạc ngựa văng vẳng. Ni sư vừa đứng được dậy thì trước mặt cô xuất
hiện một người trai trẻ dung mạo khôi ngô, tay cầm cương ngựa, theo
sau là một con ngựa hồng. Người đó cúi đầu chào. Công Chúa chắp
hai tay đáp lễ. Người đó hỏi thăm Công Chúa là ai, tại sao lại đứng
một mình trên chốn núi non quạnh quẽ này. Công Chúa Diệu Thiện
kể cho người kia nghe về thân thế mình. Người trai trẻ nói cho Công
Chúa biết là hiện Công Chúa đang ở trong địa phận nước Ðại Việt
trên dãy núi Tam Ðảo thuộc địa phận tỉnh Sơn La. Người đang nói
chuyện với Công Chúa là Hoàng Tử nước Ðại Việt tên là Lý Phật Mã,
đang một mình một ngựa dạo chơi những nơi non nước thanh tú của
quê hương chàng. Nghe chuyện Công Chúa, Hoàng Tử rất lấy làm
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thương cảm. Tuy đã xuất gia và ăn mặc nâu sồng, Công Chúa vẫn
đẹp như hồ sen một buổi sớm mai. Hoàng Tử cầu hôn với Công
Chúa, nói rằng nếu Công Chúa bằng lòng, chàng sẽ đưa Công Chúa
về thành Thăng Long để trình với phụ vương là Vua Lý Thái Tổ.
Chúa Ba thưa với Hoàng Tử Ðại Việt là nàng đã nhất quyết muốn
sống cuộc đời xuất gia rồi. Thái Tử Phật Mã cũng là người Phật tử nên
hiểu ngay và rất kính trọng chí nguyện xuất gia của Chúa. Chàng nói:
- Vậy thì xin Công Chúa ở lại nước Ðại Việt mà tu hành cho tới
khi thành đạo, đừng có trở về bên quý quốc mà gặp hiểm nguy.
Cách đây chừng mấy ngày đường, có một động đá rất đẹp, gọi
là Ðộng Hương Tích. Nếu Công Chúa bằng lòng, tôi sẽ đưa
Công Chúa về đó để mà ẩn tu. Ðộng Hương Tích thuộc về địa
phận Làng Dục Khê, ở phủ Mỹ Ðức, tỉnh Hà Ðông. Tôi đã tới
đấy hai lần và thấy chốn đó là một nơi tu hành rất thuận lợi.
Thái Tử Phật Mã nhường ngựa cho Chúa Ba ngồi. Chàng cầm cương
dắt ngựa đi mãi, đi mãi; ba ngày sau thì tới được sơn phận Làng Dục
Khê.
Tới đây, Thái Tử buộc ngựa, thuê một chiếc thuyền nan, rồi mời Chúa
Ba xuống thuyền. Chàng tự tay chèo thuyền đưa Chúa Ba đi. Con
sông chảy quanh co giữa hai bờ núi. Cảnh tượng thật là mầu nhiệm.
Từ màu trời, sắc nước cho đến hình cỏ bóng cây, nơi nào cũng đẹp.
Thái Tử chỉ cho Chúa Ba xem một ngọn núi trông giống như một con
voi phục. Chúa Ba thấy như voi đang đưa cái vòi của nó chúc xuống
ruộng lúa. Bên đầu voi, rõ ràng là có một cái tai voi. Lên bờ, Thái Tử
đưa Chúa Ba leo núi đi lên động Hương Tích. Hai người trèo tới xế
chiều thì vào tới cửa động. Tới đây, Thái Tử xin phép trở về Xóm Dục
Khê kẻo trời tối. Sáng mai chàng phải lấy ngựa về kinh đô cho kịp hẹn
với phụ vương.
Tìm được nơi thuận lợi để tu hành, Chúa Ba mừng lắm. Tại động
Hương Tích này, nàng có nơi tụng kinh, nơi ngồi thiền, nơi nằm ngủ,
nơi giặt áo, nơi trồng rau. Trong thời gian tu học tại chùa Vũ Ðoài,
Chúa đã học được rất nhiều điều mà Chúa có thể đem ra ứng dụng.
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Thực phẩm của Bà là trái cây, rau lá, và khoai củ đào được. Trong
những tháng đầu, Bà không ăn một hạt ngũ cốc. Sau đó, có một bác
tiều phu lên núi đốn củi đã khám phá ra sự có mặt của Bà. Bác đem
cúng đường một ít gạo để thỉnh thoảng Bà nấu cơm. Bà tu hành rất
tinh tiến. Trong lúc Bà ngồi thiền, chim và vượn thường tìm đến gần
Bà. Chim và vượn thường kêu hót vang rừng, nhưng mỗi khi kéo tới
gần Bà thì chúng im lặng. Có khi chúng hái các loại trái cây đem để
trước mặt Bà. Nhiều khi xuất định thấy trái cây để sẵn trước mặt, Bà
mỉm cười. Chim và vượn trong rừng chẳng mấy lúc đều đã trở thành
bạn thân của ni cô Diệu Thiện. Có khi ngoài trái cây trong rừng,
chúng còn hái đem tới cho Bà nhiều thứ lá lạ và thơm nữa.
Tu hành được khoảng chừng bốn năm, trí tuệ của Chúa Ba bỗng
nhiên bừng tỏa. Bà đã thấy được đạo. Ngồi ở hang động, Ba có thể
nghe được tiếng kêu khóc của mọi loài trên thế giới. Ngồi ở trong
động, Chúa có thể thấy được cảnh tượng khổ đau của muôn loài
chúng sanh. Từ đó, Bà thỉnh thoảng xuống núi vào làng dạy đạo cho
người lớn và thiếu nhi trong làng. Bà lại còn cứu giúp cho những
người bệnh tật và nghèo khổ trong xóm. Thiếu nhi tới học đạo với Bà
rất đông. Bà dạy cho thiếu nhi nào văn hóa, nào đạo đức, nào tình
thương và nào hành động. Có hai thiếu nhi xin được theo Bà vào núi
để học đạo, một trai, một gái. Em trai là con mồ côi, được Bà đặt tên là
Thiện Tài. Em gái là con một người dân chài. Nó đã được Bà cứu cho
khỏi chết đuối một lần gần bến Ðục. Bà đặt cho nó tên Long Nữ.
Thiện Tài và Long Nữ đều là những thiếu nhi thông minh, nên học
đâu hiểu đấy. Ba thầy trò sống trên động Hương Tích rất tương đắc.
Ngoài việc học chữ, học kinh, thiền tọa và kinh hành, hai thiếu nhi
còn biết trồng rau, trồng khoai và trỉa bắp. Họ còn theo thầy đi hái các
thứ dược thảo trong rừng để về làm thuốc chữa bệnh cho dân làng.
Tiếng đồn vang từ hai thôn Dục Khê và Yến Vĩ tới khắp cả phủ Mỹ
Ðức, là trên động Hương Tích có một tiên nhân có thể chữa lành cho
nhiều người bệnh, kể cả những cơn bệnh thập tử nhất sinh. Thiện Tài
và Long Nữ chưa biết Chúa Ba là một bà công chúa nước ngoài. Họ
chỉ biết là thầy họ là một người có trí tuệ cao vời và tình thương rộng
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lớn. Bà thường nhắc với hai trẻ rằng làm thuốc mà hay là nhờ ở sự
hiểu biết và lòng thương yêu.
Hai người đệ tử của Chúa Ba đều siêng năng và can đảm. Cả hai đều
tu học tinh tiến. Họ trở nên những người phụ tá đắc lực của Chúa Ba.
Họ rất thương yêu và cung kính Bà, nhưng họ chưa biết rằng Bà đã
đắc đạo, đã thành Phật, nghĩa là đã trở nên một bực giác ngộ lớn. Có
đêm nhìn vào động trong, họ thấy ánh sáng chói lòa. Thầy của họ
ngồi tĩnh tọa trong ấy và ánh sáng phát ra từ trên trán và khắp châu
thân. Có những buổi sáng ngồi nghe Bà giảng kinh bên bờ suối, hai
người nhận thấy chim chóc trên rừng bay đến đậu thật nhiều trên
những cành cây kế cận và cá ở dưới nước cũng đến gần để chăm chú
nghe kinh. Cả hai người tâm nguyện sẽ tu để đạt tới trình độ của
thầy.
Một buổi sáng nọ, khi vào động trong để dâng trà nước cho thầy,
Long Nữ thấy thầy mình ngồi yên trên thạch bàn, hai mắt lộ vẻ buồn.
Long Nữ bạch hỏi thì Bà bảo là thân phụ của Bà đang bị tai nạn, Bà
phải đi cứu chữa. Long Nữ hỏi chừng nào đi thì Bà không trả lời. Bà
chỉ dặn là suốt buổi sáng ngày hôm ấy, hai anh em đừng vào trong
động, để yên cho Bà ngồi nhập định.
Trong định Bà thấy Vua Diệu Trang Vương nằm bệnh trong cung ở
nước Hưng Lâm, tay chân bại liệt. Bà thấy nghiệp xấu mà Vua cha đã
gây trong quá khứ bây giờ đang trở lại làm hại người. Trước đây, Vua
đã từng tạo ra nhiều cuộc chiến tranh, khiến cho hàng ngàn người
thiệt mạng. Vua lại còn có bản tính kiêu hãnh và nóng nảy khiến cho
hành động của Vua thường thiếu sáng suốt. Hiện giờ trên giường
bệnh, Vua đau đớn không sao kể xiết. Tất cả các thầy thuốc giỏi trong
nước đã chịu bó tay. Vua truyền yết bảng khắp trong nhân gian, hứa
rằng ai chữa lành bệnh cho Vua thì sẽ được Vua truyền ngôi báu.
Không rời khỏi động Hương Tích, Chúa Ba dùng thần lực hóa thân
làm một ông thầy thuốc già tới trước cửa cung điện, giật lấy tấm
bảng, đòi vào chữa bệnh cho Vua. Quân hầu đưa người thầy thuốc già
vào cung chẩn bệnh.
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Ông thầy thuốc tâu với Vua rằng bệnh Vua là bệnh nan y, chỉ có thể
chữa trị được bằng cách đi xin một cánh tay và một con mắt của một
vị tiên nhân tu hành đắc đạo về để luyện thuốc uống. Ai cũng cho đó
là điều không thể làm được. Vua nói:
- Ai lại chịu cho mình cắt tay và móc mắt bao giờ?
Ông thầy thuốc quỳ tâu:
- Hạ nhân có biết một vị tiên nữ đắc đạo trên núi Hương Tích ở
nước Ðại Việt. Ðó là một bậc Bồ Tát có lòng từ bi rất lớn. Nếu bệ
hạ cho một phái đoàn sang xin thì chắc chắn là người sẽ ban cho
tay và mắt.
Rồi ông thầy thuốc vẽ bản đồ, chỉ đường cho phái đoàn sang nước
Ðại Việt. Riêng ông, ông ở lại trong cung để làm con tin. Các quan nói
nếu phái đoàn đi về mà không xin được mắt và tay tiên nhân thì ông
thầy thuốc sẽ bị đem ra xử trảm.
Phái đoàn nước Hưng Lâm tới được Làng Dục Khê sau ba mươi ngày
trèo non lặn suối. Thiện Tài và Long Nữ được thầy phái ra bến Ðục
rước họ lên động. Bà móc một con mắt bên trái và chặt cánh tay trái
trao cho phái đoàn đem về.
Với tay và mắt ấy, ông thầy thuốc chế nên một thứ linh dược chữa
được cho Vua Diệu Trang Vương lành một bên thân thể. Vua đã có
thể cử động được tay trái và chân trái, nhưng tay phải và chân phải
của Vua vẫn giữ nguyên tình trạng cũ. Ông thầy thuốc đề nghị là phải
xin nốt con mắt và cánh tay còn lại của tiên nhân.
Vua, Hoàng Hậu và các quan ai cũng thấy điều đó là quá mức.
Nhưng ông thầy thuốc đã quỳ xuống tâu:
- Người tu hành có tâm địa rộng rãi không bến bờ. Hạ thần tin
chắc nếu bệ hạ cho người đến xin, đức Bồ Tát sẽ vui lòng bố thí.
Phái đoàn lại lên đường và xin được mắt phải và tay phải của Chúa
Ba. Lần này, Vua được hoàn toàn bình phục. Trong lòng Vua, cũng
như trong lòng Hoàng Hậu, nảy sinh ra một tâm niệm biết ơn và cảm
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phục. Trung thành với lời hứa, Vua truyền lệnh chuẩn bị làm lễ trao
truyền ngôi báu cho vị lương y già. Trong thời gian bệnh hoạn, Vua
đã có dịp hồi tưởng lại quãng đời quá khứ của mình và thấy được
những sai lầm mà Vua đã mắc phải. Vua nguyện sám hối và sống cho
xứng đáng với tấm lòng quảng đại của bậc tiên nhân bồ tát bên nước
Ðại Việt. Vua thành thực muốn truyền ngôi báu cho ân nhân mình là
ông thầy thuốc. Nhưng vị lương y này không nhận. Ông bảo phận sự
của ông là chữa bệnh cứu người chứ không phải là cầm quyền chính
trị. Ông thầy thuốc từ biệt ra đi không nhận bất cứ một sự đền ơn nào
của Vua. Vua rất lấy làm cảm phục. Vua truyền lệnh sắm sửa xe loan
để Vua và Hoàng Hậu thân hành sang nước Ðại Việt bái kiến và cảm
tạ tiên nhân.
Vua, Hoàng Hậu và đoàn hộ giá vừa ra khỏi biên giới thì có âm mưu
đảo chính tại nước Hưng Lâm. Các phò mã của Vua Diệu Trang
Vương là những người chủ chốt cuộc âm mưu. Họ dùng quân đội lật
đổ chính quyền và chiếm đoạt ngôi báu. Phò mã thứ nhất, chồng của
công chúa Diệu Thanh, lên làm Vua. Phò mã thứ hai, chồng của công
chúa Diệu Âm, lên làm tể tướng. Họ đem giam vào ngục tối tất cả mọi
thành phần chống đối trong đó có công chúa Diệu Thanh, công chúa
Diệu Âm và các quan đại thần nhiếp chính.
Tại động Hương Tích, Chúa Ba thấy được tất cả những điều ấy. Bà
thấy trong ngục tối hai chị trở nên tỉnh thức, và bắt đầu ăn chay, ngồi
thiền và niệm Phật. Lập tức Bà cùng hai vị đệ tử tọa thiền nhập định
và hóa thân đi về nước Hưng Lâm để giải cứu đất nước. Ba thầy trò
hóa thân thành ba người học trò. Chỉ trong vòng năm hôm, họ điều
động được dân chúng và quân đội chiếm lại chính quyền, giải phóng
tất cả những người bị giam cầm và đưa quyền bính lại cho quan đại
thần nhiếp chính.
Công việc xong xuôi họ đưa hai công chúa Diệu Thanh và Diệu Âm
lên đường đuổi theo phái đoàn hành hương của Vua và Hoàng Hậu.
Mười hôm sau, hai công chúa theo kịp và tháp tùng vào phái đoàn. Ba
người học trò sau khi hộ tống hai công chúa theo kịp phái đoàn hoàng
gia, đã giã từ để trở về kinh đô nước Hưng Lâm. Trên con đường về
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núi Hương Tích, hai công chúa kể lại mọi tình tiết về cuộc đảo chính
cho Vua và Hoàng Hậu nghe. Vua và Hoàng Hậu một lòng tiếp tục
cuộc hành hương sang Ðại Việt.
Ở núi Hương Tích, Thiện Tài và Long Nữ chuẩn bị tiếp phái đoàn
hoàng gia. Hai người đệ tử của Chúa Ba bây giờ đã biết rõ tung tích
Bà. Họ rất sung sướng được làm những người đệ tử thân cận nhất của
Bà mà họ biết là một vị Bồ Tát lớn. Thầy của họ đã thành Phật nên có
cả ngàn mắt ngàn tay. Nhận thức và hành động của Bà thật là quảng
đại, không thể đo lường. Cho đi hai cánh tay và hai con mắt mà pháp
thân của Bà vẫn không hề suy suyển. Hóa thân của Bà còn là vô số vô
biên.
Sáng hôm đó, biết là phái đoàn hoàng gia nước Hưng Lâm tới nên hai
anh em Thiện Tài và Long Nữ đã đợi sẵn ở Bến Ðục với một chiếc
thuyền rộng. Hai người giả dạng làm người đưa thuyền. Họ rước
Vua, Hoàng Hậu và hai công chúa lên thuyền. Ðoàn tùy tùng phải ở
lại bến để đợi lệnh. Thuyền lướt nhẹ trên dòng sông im lặng. Hai
người chèo thuyền cũng lặng thinh. Ai cũng lặng yên ngắm trời,
ngắm mây, ngắm núi, ngắm nước. Cảnh tượng Hương Sơn thật là
thanh tú, mầu nhiệm. Tới bến, mọi người bắt đầu leo trèo để lên động
Hương Tích.
Lên tới động Thiện Tài mời Vua, Hoàng Hậu và hai công chúa ngồi
nghỉ trên những tấm thạch bàn ở trước cửa động trong khi Long Nữ
đi nấu nước hồng mai làm trà thết đãi. Trên núi Hương Tích có rất
nhiều gốc mai già cằn cỗi. Ba thầy trò đã đốn những gốc mai ấy và
chẻ ra để làm trà uống, rất thơm. Họ gọi đó là thiền trà. Gỗ mai màu
hồng nên trà cũng màu hồng. Sau khi mọi người đã nghỉ ngơi và
uống trà, Long Nữ đứng dậy chỉ đường cho Vua, Hoàng Hậu và hai
công chúa vào động. Long Nữ đã được lệnh Phật Bà đứng hầu ngoài
cửa động với sư huynh Thiện Tài.
Vua, Hoàng Hậu và hai công chúa từ từ tiến vào trong động. Cảnh
tượng trang nghiêm và lặng lẽ. Tuy họ đi rất nhẹ mà bước chân họ
vẫn có âm vang vào trong lòng động sâu thẳm. Muôn ngàn thạch nhủ
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rũ xuống, như những chiếc màn từ trần động buông xuống đủ màu.
Ánh sáng yếu dần. Mọi người dừng lại trước một cái rèm thạch nhủ
như ngăn cách Ðộng Trong và Ðộng Ngoài. Ðứng phía trước rèm,
Vua Diệu Trang Vương kính cẩn lên tiếng chào vị tiên nhân đã từng
cứu mạng cho mình:
- Chúng tôi là phái đoàn hoàng gia nước Hưng Lâm kính cẩn xin
ra mắt tiên nữ.
Những âm thanh vang vào vách động và vọng lại tai bốn người. Sau
đó là im lặng. Không có tiếng trả lời của Bồ Tát. Vua nhìn Hoàng Hậu
bảo nhẹ:
- Trẫm là đàn ông, không tiện đi vào sau rèm. Hoàng Hậu thử đi
vào phía trong xem tiên nữ có mặt trong ấy hay không.
Hoàng Hậu tuân lệnh Vua, một mình rón rén bước vào phía bên kia
bức màn thạch nhũ. Ðộng Trong êm mát và thâm nghiêm, nhưng lại
tối hơn Ðộng Ngoài. Ðịnh thần nhìn kỹ, Hoàng Hậu thấy đứng trên
bệ đá một người con gái tóc buông dài phía sau lưng, hai mắt bị
khoét, hai cánh tay bị chặt cụt, máu đang chảy từng giọt xuống nền
thạch động.
Phật Bà đã hóa thân làm Chúa Ba hồi còn mười chín tuổi để cho
Hoàng Hậu có thể nhận ra đó là con gái út của mình.
Nhận ra được tiên nữ vốn là Chúa Ba, Hoàng Hậu xúc động kêu lên
một tiếng và ngã ra bất tỉnh.
Nghe tiếng kêu, hai công chúa Diệu Thanh và Diệu Âm lật đật chạy
vào và đỡ Hoàng Hậu dậy. Vua Diệu Trang Vương cũng vội vã chạy
vào. Hoàng Hậu đã tỉnh. Bà khóc lóc trong vòng tay hai người con gái
lớn. Nhận ra Chúa Ba trong tình trạng không mắt không tay, Vua
cũng xúc động ôm mặt khóc. Vua đâu có ngờ con gái út mình còn
sống sót, đã thoát được ra nước ngoài dể tu hành cho đến thành Phật
thành Tiên.
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Chúa Ba từ trên bệ đá cũng đã bước xuống. Chúa mời mọi người ngồi
trên những cái bệ đá. Rồi Chúa kể cho cha mẹ và hai chị nghe về cuộc
đời tu học của mình. Vua rất lấy làm ân hận. Vua nói:
- Cha đã lầm đường lạc nẻo, may nhờ có con tu hành đắc đạo nên
không những đã cứu mạng cha mà còn cứu được cả quê hương.
Con ơi, vì lỗi lầm của cha mà nay con đã trở thành không mắt
không tay, cha biết làm sao để cho con khôi phục lại hình hài
như cũ?
Nói xong Vua úp mặt trong tay khóc. Chúa Ba thưa:
- Nếu phụ vương và mẫu hậu phát đại nguyện từ nay bỏ dữ làm
lành, tinh tiến tu học để đoạn trừ phiền não và cứu độ chúng
sanh thì chắc là con sẽ khôi phục lại được hình hài như thuở
trước.
Nghe con nói như vậy, Vua và Hoàng Hậu cùng quỳ xuống chắp tay
và cúi đầu phát lời thề trọng đại. Vua trang trọng hứa:
- Lạy chư Phật trong mười phương, chúng con xin nguyện từ đây
sẽ nỗ lực tu học để diệt lần tham lam, sân hận và si mê, và xin cố
gắng hết sức để bảo vệ sự sống cho mọi người và mọi loài.
Khi Vua và Hoàng Hậu ngửng đầu lên thì phép mầu đã hiển hiện:
công chúa Diệu Thiện đã khôi phục được hai mắt và hai tay, hoàn
toàn lành lặn như mười năm về trước. Cả bốn người mừng rỡ tới ôm
lấy công chúa khóc.
Sau đó Vua, Hoàng Hậu và hai công chúa lớn ở lại học đạo với Chúa
Ba trọn một năm trời trước khi lên đường trở về quê cũ.
Tiếng đồn tại núi Hương Tích có người tu hành đắc đạo cứu độ được
cho vô lượng vô số chúng sanh đã lan rộng từ tỉnh Hà Ðông đến các
tỉnh kế cận và lên tới kinh đô. Vua Lý Thái Tông nghe tin liền tổ chức
một cuộc hành hương về viếng Phật Bà tại động Hương tích. Vua
chính là thái tử Phật Mã của mười năm trước, người đã đưa lối chỉ
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đường cho Chúa Ba về tu tại động Hương Sơn. Vua đem theo rất
nhiều bông sen trắng để cúng dường. Ðó là vào mùa hè năm Ðinh Tỵ.
Nghe đồn Vua đã được gặp mặt Phật Bà Hương Tích để chiêm bái và
nghe Bà thuyết pháp. Vua rất khâm phục đức độ, trí tuệ và hành
động của Bà. Về triều, Vua ban chỉ bố cáo với thần dân khắp xứ Ðại
Việt là một đức Bồ Tát Quan Âm đã tu hành đắc đạo ở nước Ðại Việt.
Danh hiệu của Bà tại đây là Ðức Quan Âm Nam Hải.
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