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Nh¤t Mµng MÕn Ngôn 

(Truy®n Kiªn Nguy®t Lu§t Sß) 
 
 Nåm tôi bäy mß½i ba tu±i, vào ð¶i vua Khang Hy, mùa 
ðông nåm Giáp D¥n (T.L. 1674), các v¸ A xà lê Ly Ngôn, ..., cùng 
các v¸ ch¤p sñ trong chùa Bäo Hoa, ðªn phß½ng trßþng ðänh l, 
thïnh c¥u tôi thu§t lÕi quäng ð¶i hành cß¾c t¥m sß h÷c ðÕo cüa 
mình, ð¬ khuyªn khích nhæng thª h® tß½ng lai. Th¬ theo l¶i thïnh 
c¥u này, tôi ðã c¥m bút thu§t lÕi quãng ð¶i t¥m sß h÷c ðÕo mà tôi 
ðã gian kh± träi qua. Ðây là nhæng l¶i thành thñc xu¤t phát tñ 
ðáy lòng, tuy®t ð¯i không có sñ thêm th¡t. 
 

 
 
 Tôi là con nhà h÷ HÑa, · phü S· Hoành, tïnh Vân 
Nam. Nåm mß¶i b¯n tu±i, lúc hai ðÑa em trai còn th½ ¤u, 
thì chÆng may cha m© chúng tôi l¥n lßþt qua ð¶i. Chúng tôi 
vô cùng ðau bu°n vì ðã m¤t n½i nß½ng tña. Cûng may, ông 
bác tôi tu±i ðã già mà lÕi không con, thß½ng xót m¤y ðÑa 
cháu m° côi, bèn ðem chúng tôi v« nuôi n¤ng dÕy bäo. Tôi 
có tài hµi h÷a, có l¥n ðã v¨ mµt bÑc tßþng cüa ÐÕi Sî Quán 

 3



Âm, m÷i ngß¶i xem qua ð«u tr¥m tr° khen ngþi, cho r¢ng 
tôi là "ti¬u Ngô ÐÕo TØ". Tính tôi hay thích ði du ngoÕn, 
nghe có n½i danh lam th¡ng cänh nào cûng ð«u mu¯n tìm 
ðªn, hai chân hình nhß không ch¸u d×ng bß¾c.  
 

Nåm hai mß½i låm tu±i, ð¶i Thiên Khäi nåm thÑ sáu 
(TL 1626), nghe nói vùng ð¤t · giæa phü ÐÕi Lý và châu 
B¡c Th¡ng, có sông Kim Sa (cát vàng), nhæng ngß¶i dân 
g¥n ðó ð«u làm ngh« ðãi cát tìm vàng ð¬ sinh s¯ng qua 
ngày, tôi bèn cùng v¾i hai ba ngß¶i bÕn, träi qua mµt cuµc 
hành trình h½n nåm tråm d£m, tìm ðªn ð¬ xem hß thñc. 
Ðªn n½i, quä ðúng nhß l¶i ð°n ðãi, m¾i biªt là thiên nhiên 
nuôi dßÞng muôn loài, ðôi khi có nhæng phß½ng thÑc khác 
thß¶ng nhß v§y.  

 
LÕi nghe · phü HÕc Khánh có nhæng dãy núi cao 

ng¤t tr¶i xanh, ð¸a thª hi¬m tr·. Theo truy«n thuyªt, có mµt 
con r°ng mu¯n biªn vùng núi ðó thành bi¬n. Vùng ð¤t · 
phía ðông nam cüa dãy núi, tên là Ði®n VÛ, ð¸a thª trûng 
xu¯ng, nß¾c su¯i tích tø gây nên sñ løt lµi trong vùng. Có 
mµt v¸ th¥n tång „n Ðµ là Tôn giä Ma Già Ðà, vì lòng t× bi 
mu¯n cÑu ðµ sinh linh trong vùng, bèn dùng tích trßþng 
ch÷c thüng núi Ði®n VÛ khoäng m¤y mß½i l², m²i l² sâu 
h½n nåm d£m, nhân ðây nß¾c løt t× nhæng l² h±ng chäy 
xu¯ng nh§p thành mµt giòng, tÑc là sông Kim Sa.  
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Trong khi ðang ði du ngoÕn · vùng này, tôi b²ng 

g£p lÕi nho sî Tiêu Ám S½. Lúc trß¾c tÕi huy®n Lãng 
Khung, anh ¤y ðã t×ng yêu c¥u tôi v¨ mµt bÑc tßþng ÐÕi Sî 
Quán Âm. V×a g£p m£t, anh ¤y r¤t hoan hÖ, bèn m¶i tôi v« 
ch½i · huy®n Lãng Khung. Khi v×a ðªn n½i, có mµt nhóm 
bÕn hæu do Hiªu liêm (Tú tài) Dß½ng Thi®u Tiên hß¾ng 
dçn, tìm ðªn thåm höi. Hai anh Ám S½ và Thi®u Tiên ð«u là 
bÕn thân t× trß¾c, cä hai ð«u là ngß¶i giàu có, h½n næa, 
m²i ngß¶i ð«u có mµt vß¶n hoa n±i tiªng. G£p nhau tay b¡t 
m£t m×ng, lÕi thêm tâm ð¥u ý hþp, thành thØ h÷ ðã giæ 
tôi · lÕi ðó h½n mµt nåm. 

 

 
 

Nåm hai mß½i bäy tu±i, ð¶i Sùng Trinh nåm thÑ 
nh¤t (TL 1628), khoäng ð¥u tháng mß¶i hai, tôi cùng các 
bÕn ðang sum v¥y · vß¶n ðào cüa Tiêu Ám S½ (Tiêu Viên), 
ðây cûng là n½i ð÷c sách (thß vi®n) cüa anh ta. Vß¶n này · 
cách huy®n lÜ ðµ h½n hai mß½i d£m, n¢m sát dß¾i chân núi 
ThÕch Bäo, di®n tích khoäng h½n mß¶i mçu. Trong vß¶n 
có tr°ng lê, ðµ vài tråm cây, ngoài ra, còn ðü loÕi hoa ki¬ng, 
b¯n mùa ð«u tßng b×ng ðua n·.  
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Trong bu±i ti®c rßþu náo nhi®t, ðang lúc cß¶i nói tiªp 

chuy®n cùng các bÕn, b²ng có ngß¶i nhà ðem tin ðªn, cho 
hay ông bác ðã m¤y l¥n nh¡n tôi v«, và nay m¾i v×a tÕ thª, 
tu±i v×a h½n bäy mß½i. Nghe xong tôi vô cùng kinh ngÕc, 
tïnh ngay c½n say, lòng muôn vàn ðau xót, òa lên khóc nÑc 
n·. Xßa nay, tôi chßa h« kh·i lòng tin ð¯i v¾i ðÕo Ph§t 
cûng nhß ðÕo Lão, thª mà lúc ðó b²ng nhiên phát tâm xu¤t 
gia, bèn nói v¾i m÷i ngß¶i: "Tôi thñc là b¤t hiªu. ´n cüa 
cha m© và ông bác ð«u chßa báo ðáp. Khó mà tr¯n khöi tµi 
ðÕi ngh¸ch này. Hôm nay tôi quyªt ý xu¤t gia, trß¾c là ð¬ 
sám h¯i tµi l²i cüa mình, sau là ð¬ báo ðáp thâm ân dßÞng 
døc. T× ðây xin vînh bi®t, không còn g£p lÕi các bÕn næa!"  

 
M÷i ngß¶i nghe nói, ð«u trþn m¡t nhìn tôi chòng 

ch÷c, cho r¢ng có l¨ tôi ðã phát ðiên. Tiêu Ám S½ nói: "Anh 
xßa nay không ngày nào mà có th¬ thiªu rßþu. Làm sao lÕi 
nói ðªn vi®c xu¤t gia chay lÕt? Nªu nhß mu¯n xu¤t gia, 
chÆng c¥n phäi ði ðâu hªt, tôi s¨ ðem mänh vß¶n này cúng 
dß¶ng cho anh làm ch² tu hành."  

 
Dß½ng Thi®u Tiên nghe xong bèn tiªp l¶i: "Anh Tiêu 

Ám S½ ðã cúng dß¶ng mänh vß¶n, còn ph¥n phí døng 
h¢ng ngày, t¤t cä tôi s¨ cung c¤p cho anh."  
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Nói xong lÕi ra l®nh cho ðÑa ti¬u ð°ng theo h¥u · lÕi 
chåm sóc cho tôi. Tôi nói: "B¯n sñ cúng dß¶ng, hai bÕn ðã 
lo cho tôi chu ðáo, âu cûng là duyên lành nhi«u ð¶i. Xin 
giao ß¾c là t× nay không ðßþc ðem rßþu th¸t ðªn ðây næa. 
Còn ph¥n gÕo cüi, cûng xin không nên hÕn ð¸nh ít öi. H− có 
các v¸ tång hành cß¾c ðªn, tôi ð«u s¨ cúng dß¶ng."  

 
M¤y l¶i yêu c¥u cüa tôi, m÷i ngß¶i ð«u vui vë ðáp 

Ñng, không mµt ai lên tiªng phän ð¯i cä. 
 
Cách vß¶n khoäng h½n hai mß½i d£m có mµt am ðÕo 

sî, tôi bèn tìm ðªn thåm viªng, trình bày ý ð¸nh xu¤t gia cüa 
mình. Có mµt v¸ ðÕo sî già mu¯n dø tôi làm ð® tØ, nhßng 
th¤y ông ¤y cØ chï hàm h°, ån nói quàng xiêng, thành thØ 
tôi lên tiªng cáo t×, nói là ð¬ v« suy nghî lÕi. V×a dþm bß¾c 
ra, b²ng th¤y trên bàn th¶ có bày mµt bµ Lß½ng Hoàng 
Sám, tôi bèn tö ý mu¯n thïnh bµ kinh v« tøng. Ông ¤y nói: 
"Chú chßa phäi là ðÕo sî, làm sao có th¬ tùy ti®n thïnh 
kinh?"  

 
Nghe xong, tôi bèn c·i áo khoác, ð±i l¤y áo ðÕo bào 

cüa ông ¤y. Ông ¤y bèn nói: "Chú bây gi¶ ðã là ngß¶i xu¤t 
gia, có th¬ thïnh bµ kinh v«." 
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Tôi tr· v« Tiêu Viên, ðem bµ kinh ra l− bái, sau ðó tñ 
ð£t pháp danh là Ch½n Nguyên, pháp hi®u là Hoàn Cñc.  
 

 
 

Ðªn ngày ba mß½i tháng chÕp, tôi viªt mµt bài v¸ 
Ng÷c Hoàng Thßþng Ðª ð¬ cúng dß¶ng, chí thành l− bái, 
xßng danh hi®u cüa ngài. Nhß thª, mãi ðªn nØa ðêm thì 
cäm th¤y tâm th¥n m®t möi, b¤t giác quÜ xu¯ng ð¤t ngü 
quên lúc nào không hay. Trong gi¤c mµng, tôi th¤y trên 
vòm tr¶i xanh bát ngát xu¤t hi®n mµt m£t tr¶i ðö chói. LÕi 
th¤y mình ði ðªn mµt ngôi chùa l¾n, ði®n Ph§t nguy nga, 
chung quanh ðßþc bao b÷c b·i mµt hàng rào màu ðö. Trong 
sân chùa có tr°ng nhæng cây tùng, cây bách cao ng¤t tr¶i, 
nhßng lÕi r¤t ngay hàng thÆng l¯i. Phía trß¾c ði®n Ph§t, 
chính giæa có mµt cØa vào, bên trong có vô s¯ v¸ tång ðang 
tø t§p, t¤t cä ð«u cÕo ð¥u m£c áo cà sa. Tôi vui m×ng mu¯n 
bß¾c vào trong ði®n, nhßng ngÕch cØa lÕi quá cao, tôi 
không th¬ nào bß¾c qua ðßþc. Tôi bèn ðem hªt sÑc bình 
sinh c¯ g¡ng nhún mình nhäy qua, sau khi c¯ g¡ng vài ba 
l¥n nhß thª, li«n vßþt qua ðßþc ngÕch cØa. V×a bß¾c qua, 
nhìn lÕi b²ng th¤y mình không còn là mµt ðÕo sî næa, mà ðã 
biªn thành mµt v¸ tång. — giæa ðám ðông có bày mµt tòa 
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cao, trên tòa có mµt v¸ Hòa thßþng già m£c áo cà sa màu 
ðö. V×a th¤y tôi bß¾c vào, ngài li«n mïm cß¶i, g÷i tôi bß¾c 
lên. Tôi bèn ð¦y dÕt nhæng ngß¶i xung quanh ð¬ bß¾c lên 
tòa. V¸ Hoà thßþng ðßa cho tôi mµt quy¬n kinh, nói: "Con 
hãy giäng bµ kinh này cho ðÕi chúng nghe!" Tôi bèn ðÑng 
bên cÕnh ngài mà giäng cho ðÕi chúng. M÷i ngß¶i ð«u cung 
kính quÏ xu¯ng l¡ng nghe. Ðßþc mµt lúc, tôi b²ng tïnh gi¤c, 
toàn thân m° hôi toát ra nhß t¡m,  quên bÇng ði là mình ðã 
giäng nhæng gì. Tôi bèn ngçm nghî, biªt s¯ mình không 
phäi làm ðÕo sî, mà sau này nh¤t ð¸nh s¨ làm tång.  

 
Sáng hôm sau nh¢m ð¶i Sùng Trinh nåm thÑ hai, tôi 

ðßþc hai mß½i tám tu±i. T× ngày hôm ðó, tôi l§p công khóa 
thß¶ng nh§t là m²i ngày ð«u quÏ tøng mµt bµ Lß½ng 
Hoàng Sám, và cÑ ba ngày thì l− sám mµt l¥n. M²i khi ðªn 
ph¥n h°i hß¾ng, tôi ð«u cäm th¤y xúc ðµng, nß¾c m¡t 
quanh tròng, b¦m bÕch Tam bäo, kh¦n c¥u báo ðáp b¯n ½n 
n£ng. Nhæng ngß¶i bÕn quen ðªn vß¶n thåm viªng, th¤y 
tôi xä bö ðßþc nhæng thói quen x¤u ngày trß¾c, chân thñc 
tu hành không chút xao lãng, ð«u lên tiªng khen ngþi. Có 
ngß¶i phát tâm ån chay trß¶ng, lÕi cûng có ngß¶i phát tâm 
mu¯n xu¤t gia c¥u ðÕo. T× ðó, trong vòng mµt tråm d£m, 
ai cûng ð«u nghe tiªng ÐÕo nh½n Hoàn Cñc · Tiêu Viên. 
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Ð¶i Sùng Trinh nåm thÑ ba, cách huy®n Lãng Khung 
h½n tám mß½i d£m, có chùa ÐÕi Giác · tr¤n Tam Doanh t± 
chÑc hµi Long Hoa. Trß¾c ðêm giao th×a ít ngày, tôi ðªn 
chùa l− Ph§t. Khi ¤y, v¸ Trø trì là ngài Vân Quan, cùng các 
v¸ trong ban t± chÑc ðang tø t§p tÕi chánh ði®n. Tôi cung 
kính lÕy Ph§t xong, bèn ðªn trai ðß¶ng ng°i nghï. Lúc ¤y, 
có mµt ông lão tóc bÕc tr¡ng, ð¥u chít khån nhà Nho, ðªn 
g¥n vái chào, höi tôi t× ðâu ðªn. Tôi trä l¶i t× huy®n Lãng 
Khung ðªn. Ông ¤y bèn höi: "Ngài có biªt ÐÕo nh½n Hoàn 
Cñc · Tiêu Viên không? Ngài ¤y ðÕo ðÑc, tu hành thª 
nào?"  

 
Tôi trä l¶i: "Tôi ðã t×ng g£p qua. Gã ðó chï nên biªt 

tên ch¾ không nên g£p m£t. H¡n giä v¶ tu hành, l×a mình 
d¯i ngß¶i. Hu¯ng chi, v×a m¾i xu¤t gia, chÆng có ðÕo ðÑc 
gì ðáng k¬!"  

 
V¸ cß sî già nghe xong, li«n nghiêm m£t nói: "Ngài 

ðã là ðÕo sî, th¤y kë khác có ðÕo ðÑc thì nên tán thán, biªt 
kë khác có l²i l¥m thì nên che gi¤u. Nay lÕi ð¯ kÜ kë ð°ng 
môn. Làm sao g÷i là ðÕo sî ðßþc?"  
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V×a khi ¤y, có mµt v¸ cß sî quen t× ngoài bß¾c vào, 

th¤y tôi bèn vui m×ng vái chào. V¸ cß sî già höi: "Ông biªt 
v¸ ðÕo sî này sao?"  

 
Ngß¶i ðó trä l¶i: "V¸ này là ÐÕo nh½n Hoàn Cñc · 

Tiêu Viên!"  
 
V¸ cß sî già bèn nói: "Xuýt næa không nh§n ra Ngài!"  
 
Bèn l§p tÑc m¶i v¸ Trø trì cùng ban t± chÑc ðªn ð¬ 

gi¾i thi®u. M÷i ngß¶i bèn kh¦n khoän m¶i tôi làm Chü ðàn. 
Tôi nói: "Ngß¶i Chü ðàn hµi Long Hoa phäi biªt nghi l− cüa 
ðÕo sî, tôi chï biªt tînh tu, chuyên môn l− bái tøng kinh."  

 
B÷n h÷ lÕi kh¦n khoän, nài nï không thôi. Tôi cûng c¯ 

g¡ng t× ch¯i ðôi phen, nhßng th¤y b÷n h÷ tö ra kiên quyªt, 
không ch¸u thay ð±i ý ð¸nh, bèn nói: "KÏ ðÕi hµi này, công 
vi®c chính phäi là cúng Trai tång, các v¸ ðã dñ b¸ xong 
chßa?"  

 
Tôi lÕi nói tiªp: "Nªu thiªu vi®c cúng Trai tång, làm 

sao có th¬ g÷i là Th¡ng hµi? Vi®c này tôi s¨ c¯ g¡ng ðäm 
trách. ThÑ nh¤t là s¨ hß¾ng dçn các v¸ cß sî trang hoàng 
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ðÕo trß¶ng, thÑ hai là s¨ hß¾ng dçn các v¸ thi®n tín b¯ thí 
tu phúc."  

 
M÷i ngß¶i nghe xong, vui m×ng bái tÕ.  
 
Ngày hôm sau tôi dò höi ai là ngß¶i có danh v÷ng 

trong vùng, dñ ð¸nh m¶i h÷ làm thü lãnh chï huy công tác. 
Có ngß¶i ð« ngh¸: "Trong tr¤n này, có ông Hß½ng hoÕn h÷ 
Ngäi, và ông quan Chï huy h÷ Cung. Ông h÷ Cung là r¬ ông 
h÷ Ngäi. Cä hai ð«u là ngß¶i giàu có và thích làm vi®c 
nghîa. H½n næa, h÷ Cung lÕi là bÕn r¤t thân cüa ông Tiêu 
Ám S½ · huy®n Lãng Khung, Tr× hai v¸ này ra, ngoài ra 
không còn ai næa." Nghe xong, tôi nghî th¥m r¢ng công vi®c 
có c½ hµi thành tñu, bèn quyªt ð¸nh ðªn nhà h÷ Cung trß¾c. 
Khi ðªn n½i, v×a ðúng lúc Tiêu Ám S½ phái ngß¶i nhà ðem 
quà tªt ðªn, tôi bèn nh¡n ngß¶i ¤y vào báo. Quan Chï huy 
h÷ Cung li«n m¶i tôi vào nhà. Vào trong thì th¤y v¸ Hß½ng 
hoÕn h÷ Ngäi cûng có m£t n½i ðó. Hai ngß¶i tuy ðã nghe 
danh ÐÕo nh½n Hoàn Cñc, nhßng chßa t×ng cùng tôi giáp 
m£t. Tôi trình bày lý do thiªt l§p ðÕi hµi cúng Trai tång. 
B÷n h÷ trä l¶i: "T± chÑc pháp hµi Long Hoa, l¨ nào lÕi 
không cúng Trai tång? ÐÕo nh½n Hoàn Cñc ðã hoan hÖ 
ðäm nhi®m vi®c này, chúng tôi cûng xin nguy®n tham gia 
quyên góp."  
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Hai ngß¶i bèn tri®u t§p các b§c kÏ lão cùng các v¸ 
thi®n tín trong vùng lÕi thß½ng ngh¸. M÷i ngß¶i ð«u vui vë 
hß·ng Ñng. Ngày hôm sau, hai v¸ h÷ Ngäi và h÷ Cung c¥m 
hai tàng l÷ng xanh vàng ði hai bên, còn tôi thì m£c áo ðÕo 
sî, mang giày cö ði chính giæa, phía sau là các v¸ kÏ lão 
cùng các v¸ thi®n tín r¥m rµ ði theo. Chúng tôi ði räo mµt 
vòng th¸ tr¤n, nhæng ngß¶i tham dñ ð«u khuyªn khích bÕn 
bè, thân thuµc cùng nhau hoàn thành công vi®c phúc thi®n. 
Nµi ngày hôm ðó, ti«n gÕo cúng dß¶ng tính ra ðßþc h½n ba 
tråm lßþng bÕc và h½n nåm chøc thÕch gÕo. 
 

 
 

Sau khi v« ðªn chùa, tôi bèn m¶i thþ ðªn dñng 
khoäng m¤y mß½i gian phòng cö, là n½i tÕm trú cho các v¸ 
khách tång. Ð° ðÕc c¥n thiªt ð«u là ði vay mßþn ðâu ðó 
cûng tÕm ðü dùng, chï có ði«u là vçn chßa tìm ra v¸ phø 
trách trai soÕn. Ðªn khoäng xª trßa, có mµt v¸ tång hành 
cß¾c tìm vào. Tôi th¤y v¸ ¤y dáng ngß¶i nghiêm ngh¸ kín 
ðáo, cØ chï nhã nh£n, ån nói nhö nh© d¸u dàng, h½n næa, 
v×a trë tu±i lÕi v×a cß¶ng tráng. Tôi höi t× ðâu ðªn, thì v¸ 
¤y cho biªt là ðang ði thåm viªng núi Kê Túc, nhân ti®n 
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ghé qua, v¯n ngß¶i phü T¥m Ði®n, pháp hi®u là Thành 
Chuyªt. Tôi yêu c¥u · lÕi trþ giúp công vi®c n¤u nß¾ng, v¸ 
¤y li«n nh§n l¶i. Th¥y Thành Chuyªt là ngß¶i r¤t có ðÕo 
tâm, ngày ðêm làm vi®c siêng nång, không h« biªng nhác. 
Nhân ðây, hai chúng tôi bèn kªt làm bÕn ðÕo. 

 
M²i ngày, các v¸ tång hành cß¾c tham dñ Trai tång 

ð«u không dß¾i mµt tråm v¸, h½n næa, lÕi có h½n mµt tråm 
cô nhi, quä phø, và nhæng ngß¶i nghèo kh± ðªn xin ån. H− 
có v¸ tín chü nào ðªn cúng trai tång, tôi ð«u khuyên h÷ vào 
l− bái các v¸ tång ð¬ c¥u phúc báo. H½n næa, lÕi khai th¸ 
cho các thí chü r¢ng: "Nhæng ngß¶i nghèo kh± trong ðám 
xin ån ðó, có th¬ ðã là cha m©, ho£c bà con nhi«u ð¶i trß¾c 
cüa các v¸. B·i vì lúc trß¾c không biªt cúng dß¶ng Tam 
Bäo, không biªt b¯ thí kë nghèo, cho nên ngày nay phäi 
ch¸u nhæng quä báo nhß v§y. Chï vì m¡t th¸t cüa các v¸ 
không nhìn th¤y mà thôi. B·i v§y, các v¸ phäi c¯ g¡ng d©p 
tâm ngã mÕn, cung kính l− bái chß tång, h¥u mong ðßþc 
phß¾c báo ð¶i sau!" Các v¸ thí chü nghe xong, bèn y theo 
l¶i khuyên nhü, cung kính l− lÕy các v¸ tång sî.  

 
T± chÑc pháp hµi cúng Trai tång, t× xßa ðªn nay là 

mµt sñ ki®n r¤t ít xäy ra · tïnh Vân Nam, mà ðây cûng là 
mµt nhân duyên hy hæu cho tôi, tuy chßa ð÷c kinh sách, chï 
hoàn toàn hß¾ng dçn m÷i ngß¶i theo thi¬n ý cüa mình. Ðªn 
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lúc pháp hµi g¥n bª mÕc, nghe các v¸ trong ban t± chÑc bàn 
riêng v¾i nhau là s¨ s¡m l− v§t ð¬ cúng dß¶ng riêng cho tôi. 
Vì v§y, mµt ngày trß¾c khi pháp hµi hoàn t¤t, tôi bèn lén 
ðªn cáo t× th¥y Thành Chuyªt. Hôm sau, tr¶i v×a h×ng 
sáng, tôi ðã mµt mình l¥m lüi trên con ðß¶ng tr· v« huy®n 
Lãng Khung. 
 

 
 

 Ð¶i Sùng Trinh nåm thÑ tß, tôi ðßþc ba mß½i tu±i. 
Khoäng tháng hai, có hai anh em ông Lý Quân Phø, Lý 
Quân B§t, là ngß¶i · châu Kiªm Xuyên ðªn thåm. Hai v¸ 
này ð«u là Nho sî n±i danh, và cûng là hai v¸ Ph§t tØ thu¥n 
thành. H÷ thß¶ng hay ðªn ðây thåm viªng. Hai ngß¶i có 
mµt thß vi®n · cách châu lÜ khoäng h½n ba mß½i d£m, 
phong cänh ngoÕn møc, núi ðö trùng trùng, tùng xanh ði®p 
ði®p, h½n næa, lÕi r¤t hoang v¡ng t¸ch m¸ch. Hai anh em có 
ý m¶i tôi ðªn ðó ¦n tu. Vì cä hai ð«u là bÕn thân cüa Tiêu 
Ám S½, do ðó tôi bèn l§p tÑc phái ngß¶i ðªn báo tin cho h÷ 
Tiêu biªt chuy®n này. H÷ Tiêu cäm th¤y trù tr× khó xØ. Mµt 
bên là bÕn ÐÕo, không nÞ nói l¶i tÕm bi®t v¾i tôi; mµt bên là 
bÕn Nho, cäm th¤y phäi tùy thu§n theo l¶i yêu c¥u cüa hai 
anh em nhà h÷ Lý. Tôi bèn nói v¾i Ám S½: "Ch² này cách 
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Kiªm Xuyên cûng không xa, chi b¢ng ð¬ tôi v« tÕm trú bên 
ðó t¯t h½n." Sau ðó tôi t× bi®t Ám S½, ngày mß¶i låm tháng 
ba ðªn tînh tu n½i thß vi®n cüa anh em nhà h÷ Lý. — ðây, 
tôi vçn tiªp tøc công vi®c cúng dß¶ng các v¸ tång hành 
cß¾c, h½n næa, sñ døng công tu hành càng ngày càng tiªn 
bµ. Hai anh em h÷ Lý th¤y thª càng tång lòng tin tß·ng ð¯i 
v¾i Tam Bäo. Ngß¶i anh là Lý Quân Phø bèn phát tâm ån 
chay trß¶ng. 
 

 
 

 Ð¥u tháng sáu, khí tr¶i oi bÑc, tôi bèn trèo lên ðïnh 
núi, ng°i trên mµt möm ðá, v×a ð¬ t÷a thi«n, v×a ð¬ hóng 
mát. Hß¾ng nhìn v« phía tây khoäng nåm d£m, trong dãy 
núi ngo¢n ngoèo, r×ng cây r§m rÕp, th¤p thoáng hình nhß 
có mµt ngôi chùa c±. Tôi bèn l¥n mò tìm ðªn n½i, té ra chï là 
mµt am tranh. Th¤y cØa trß¾c chï khép h¶, phía trong nghe 
có tiªng gõ mõ tøng kinh, tôi bèn ng°i ðþi cho ðªn khi th¶i 
kinh ch¤m dÑt m¾i bß¾c vào. Th¤y bên trong có mµt v¸ 
tång già, dáng mÕo khä kính, tôi bèn bß¾c ðªn ðänh l−. V¸ 
¤y nói: "Bên phái ÐÕo sî, ít có ngß¶i l− lÕy chß tång. Ông t× 
ðâu ðªn ðây? Pháp danh là gì?"  
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Tôi trä l¶i: "Con là ðÕo nh½n Hoàn Cñc · Tiêu Viên, 

huy®n Lãng Khung. Nay theo l¶i m¶i ðªn tînh tu tÕi thß 
vi®n Xích Nham (cüa hai anh em nhà h÷ Lý)." 

 
V¸ tång bèn ch¡p tay nói: "Tôi có nghe nói, ông trong 

kÏ ðÕi hµi Long Hoa ðã t± chÑc cúng dß¶ng trai tång, ch¦n 
tª ngß¶i nghèo, không phân bi®t tông phái, lÕi khéo dçn d¡t 
các v¸ ðàn na tín chü bö tâm san tham phân bi®t. Xin höi ai 
là th¥y cüa ông, và ông ðang ð÷c tøng nhæng bµ kinh nào 
mà có th¬ làm nhæng Ph§t sñ l¾n lao nhß v§y?"  

 
Tôi nói: "Con chßa t×ng lÕy ai làm th¥y, và cûng 

chßa t×ng ð÷c qua kinh ði¬n, b¤t quá ðó chï là mµt vi®c làm 
theo thi¬n ý cüa mình mà thôi."  

 
V¸ tång kinh ngÕc nói: "Nhæng vi®c làm cüa ông, ð«u 

là hÕnh nguy®n cüa B° tát. Ông là ngß¶i r¤t có tu® cån, v§y 
phäi nên c¤p t¯c ði tìm minh sß, xin xu¤t gia làm tång, ð¬ 
có th¬ ho¢ng dß½ng Ph§t pháp, hóa ðµ chúng sanh! Tôi 
thß¶ng tøng kinh Hoa Nghiêm, ông có th¬ thïnh v« cung 
kính quÏ ð÷c. Ð÷c xong ông s¨ biªt r¢ng Ph§t pháp r¤t là 
thâm sâu, hÕnh nguy®n cüa B° tát cûng r¤t là rµng l¾n vô 
lßþng. Tñ nhiên ông s¨ phát tâm B° ð«, mà không c¥n sñ 
chï dçn cüa ai hªt!"  
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Nghe xong, tôi li«n bái tÕ, cung kính thïnh bµ kinh v«. 

Sau khi tr· v« thß vi®n, tôi bèn th¡p hß½ng quÏ ð÷c, ðªn hªt 
ph¦m Thª Chü Di®u Nghiêm, tñ nhiên nh¾ lÕi gi¤c mµng 
ðêm m¾i xu¤t gia làm ðÕo sî, bèn nôn nao mong ß¾c s¾m 
ðßþc xu¤t gia làm tång. 
 

 
 

 Ðªn cu¯i tháng bäy, có v¸ Trø trì chùa ÐÕi · huy®n 
Lãng Khung là th¥y Di®u Tông, ðem thß cüa Tiêu Ám S½ 
ðªn, ß¾c h©n s¨ cùng nhau ði tri«u bái núi Kê Túc. Th¤y 
nhæng ði«u mà h÷ Tiêu ð« ngh¸ ð«u hþp v¾i ý nguy®n cüa 
mình, tôi bèn t× giã hai anh em h÷ Lý, sau ðó cùng th¥y 
Di®u Tông và Tiêu Ám S½ kh·i hành ðªn núi Kê Túc. Ngày 
mß¶i låm tháng tám thì ðªn n½i, tá túc tÕi chùa T¸ch 
Quang. Tôi bèn dò höi các v¸ thi®n tri thÑc ðang ¦n tu trong 
núi, thì nghe ð°n · Sß TØ Nham có hai v¸ lão hòa thßþng là 
ngài ÐÕi Lñc và ngài BÕch Vân chuyên tu pháp môn T¸nh 
ðµ, ðã h½n ba mß½i nåm chßa h« xu¯ng núi. Vào ngày 
mß¶i tám, tôi cùng th¥y Di®u Tông và Tiêu Ám S½ bèn lên 
núi tìm hai v¸ ¤y. Träi qua mµt cuµc hành trình v¤t vä, bång 
r×ng lµi su¯i, xu¯ng vñc qua ðèo, chúng tôi ðã tìm ðªn t¸nh 
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am cüa hai ngài. Sau khi di®n kiªn, tôi bèn l− lÕy c¥u xin 
ðßþc xu¯ng tóc xu¤t gia. Hòa thßþng ÐÕi Lñc, sau khi höi 
rõ nguyên do tÕi sao tôi mu¯n xin xu¤t gia, bèn t× bi ch¤p 
thu§n. Ngài d£n tôi nên tr· v« s¡m sØa ðü y bát. Nghe thª, 
Tiêu Ám S½ bèn thßa v¾i Hòa thßþng: "Hòa thßþng ðã t× 
bi thu nh§n ÐÕo nhân Hoàn Cñc, còn ph¥n y bát và cúng 
trai, xin ð¬ cho con lo li®u."  
 

Hòa thßþng BÕch Vân nghe nói thª bèn lên tiªng: 
"Tôi th¤y v¸ này trong tß½ng lai s¨ tr· thành rß¶ng cµt cho 
Ph§t giáo, không th¬ nào thu nh§n anh ¤y mµt cách h¤p t¤p, 
e r¢ng anh ¤y s¨ nghî vi®c xu¤t gia là d− dàng, do ðó không 
ch¸u giæ gìn gi¾i lu§t c¦n th§n. Hãy ð¬ cho anh ¤y tñ mình 
ði t×ng nhà hóa duyên y bát, h¥u có th¬ ði«u phøc ph¥n nào 
tính ngã mÕn cüa mình. H½n næa, ðây cûng là mµt c½ hµi 
ð¬ khäo nghi®m xem tâm chí cüa anh ¤y thª nào. Sau khi 
anh ¤y hóa duyên ðßþc y bát xong, s¨ tr· lÕi ðây ð¬ ðßþc 
làm l− xu¯ng tóc xu¤t gia!" 

 
 Tôi suy ngçm th¤y hai v¸ thi®n tri thÑc, mµt v¸ thì 
thâu nh§n, còn mµt v¸ thì thØ thách, làm cho ngß¶i khác n¬ 
tr÷ng, kính sþ. M¾i biªt r¢ng ðÕo Ph§t, ð¯i v¾i v¤n ð« xu¤t 
gia r¤t th§n tr÷ng chÑ không có b×a bãi, khác xa v¾i ðÕo 
Lão. H½n næa, tôi cûng biªt r¢ng nhân duyên cüa mình vçn 
chßa ðªn, bèn müi lòng thßa v¾i hai v¸ Hòa thßþng: "L¶i 
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cüa hai Ngài, con nguy®n s¨ nh¤t nh¤t tuân hành, nhßng lên 
núi l¥n này, chÆng l¨ ði v« tay không. Xin hai Ngài ban cho 
con mµt pháp danh, ð¬ con tuy r¢ng chßa xu¯ng tóc, nhßng 
trong tâm vçn có cäm nghî r¢ng mình là mµt v¸ tång."  
 

Hòa thßþng ÐÕi Lñc nghe thª bèn mïm cß¶i, ð£t cho 
tôi pháp danh Thß QuÏnh.  
 

 
 

Sau ðó, tôi bèn lÕy hai ngài cáo t×. Ra ðªn bên ngoài, 
tâm trÕng vçn còn ðang bån khoån lßÞng lñ, thì có mµt v¸ 
tång, pháp hi®u Nguy®t Phong, ðªn g¥n höi tôi: "Này ÐÕo 
nhân! Trong tâm ông có vi®c gì khó xØ phäi không!"  

 
Tôi trä l¶i: "Con ðang nghî không biªt phäi ði hóa 

duyên y bát · n½i nào?"  
 
Th¥y ¤y nói: "T× huy®n Lãng Khung, vßþt qua núi 

Phøng VÛ khoäng hai tråm d£m có vùng sän xu¤t mu¯i tên 
là LÕc Mã, cß ngø khoäng h½n mµt vÕn gia ðình, dân cß 
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tß½ng ð¯i khá giä lÕi hay ßa làm vi®c thi®n. Tôi là ngß¶i · 
vùng ðó. Chï ðµ mµt vài hôm tôi s¨ tr· v« thåm th¥y tôi, 
nªu ông chßa ðªn vùng ðó, có th¬ cùng tôi ðªn ðó mµt 
chuyªn."  

 
Cu¯i tháng chín, tôi cùng th¥y Nguy®t Phong r¶i núi 

Kê Túc ð¬ ði Phøng VÛ, và phäi m¤t mß¶i låm hôm m¾i 
ðªn LÕc Mã. Chúng tôi tÕm trú · chùa Phóng Quang · núi 
Tây. V¸ trø trì là th¥y Ngµ Tông vui vë ðón tiªp, dß¶ng nhß 
ðã quen biªt nhau t× lâu. Chùa này là hß½ng höa cüa dòng 
h÷ Dß½ng. Gia ðình nhi«u ð¶i ßa làm vi®c phúc thi®n, con 
cháu ph¥n l¾n theo nghi®p Nho. Nh¶ sñ khen ngþi và 
khuyªn khích cüa hai th¥y Nguy®t Phong và Ngµ Tông, tôi 
ðßþc r¤t nhi«u thi®n nam tín næ ðªn thåm höi và giúp ðÞ. 
LÕi có v¸ th± quan h÷ Tñ, hi®u Yªn Chi, v×a g£p tôi ðã cäm 
th¤y tâm ð¥u ý hþp, và càng lúc càng tö ra kính mªn. 
 

 
 

 Tß·ng là tìm ðªn n½i xa lÕ, té ra lÕi tr· thành n½i 
quen thuµc. Tôi r¤t nôn nóng mu¯n tr· lên núi Kê Túc làm 
l− xu¤t gia, không ng¶ lÕi b¸ ðàn vi®t giæ lÕi. Tháng chín ð¶i 
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Sùng Trinh nåm thÑ ba, có lão Hòa thßþng Lßþng Nhß t× 
tïnh thành ðªn phü Vînh Xß½ng giäng kinh. Sau khi giäng 
xong ngài bèn tr· v« tïnh thành. Trên ðß¶ng v« ngài có ði 
ngang qua vùng tôi ðang · và ðªn tÕm trú tÕi chùa ÐÕi 
Giác · núi Ðông g¥n ðó. Tôi bèn thäo lu§n v¾i th¥y Nguy®t 
Phong: "Các v¸ thí chü · ðây kiên quyªt giæ con · lÕi, làm 
cho con không ðßþc toÕi ý xu¤t gia. Hi®n nay con dñ ð¸nh 
xu¤t gia v¾i lão Hòa thßþng Lßþng Nhß, ð¬ ti®n vi®c thân 
c§n h÷c höi, nhßng lÕi sþ th¤t hÑa v¾i hai v¸ Hòa thßþng 
trên núi Kê Túc. Vi®c này không biªt phäi làm sao?"  
 

Th¥y Nguy®t Phong nói: "Tôi biªt Hoà thßþng 
Lßþng Nhß thuµc v« phái T¸ch Quang, Ngài ðã làm Trø 
trì · chùa T¸ch Quang ba nåm. Pháp danh cüa ông cûng 
thuµc v« tông phái T¸ch Quang. Hi®n nay nªu xu¤t gia v¾i 
ngài Lßþng Nhß, tuy có vë nhß bµi ß¾c v¾i hai v¸ · núi Kê 
Túc, nhßng nªu lu§n v« dòng phái, ông vçn thuµc v« hàng 
cháu cüa Hoà thßþng ÐÕi Lñc, không phäi là hoàn toàn 
th¤t tín, mà vi®c xu¤t gia cûng ðßþc toÕi nguy®n. Vi®c này 
phäi làm cho mau, ð×ng nên do dñ ch¥n ch¶ gì næa."  

 
Nghe xong, tôi bèn quyªt ð¸nh xu¤t gia v¾i ngài 

Lßþng Nhß. Sau ðó, tôi v¾i th¥y Nguy®t Phong r¶i chùa 
Pháp Quang · tri«n núi phía tây ðªn chùa ÐÕi Giác · núi 
phía ðông ð¬ làm l− yªt kiªn ngài Lßþng Nhß, nhßng chï 
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nói là ðªn ð¬ xin theo h¥u hÕ ngài, chÑ chßa dám tùy ti®n 
nói ðªn vi®c xin xu¤t gia. Ngài Lßþng Nhß bèn cho phép tôi 
d¶i qua chùa ÐÕi Giác tÕm trú. 

 
 Sáng hôm sau, tôi ðªn tìm ngài Lßþng Nhß l− bái, 
thành kh¦n c¥u ðßþc xu¤t gia. Ngài cß¶i nói: "T¯i hôm qua 
ta n¢m mµng th¤y mµt v¸ tång ð¡p cà sa, theo sau có vô s¯ 
ð® tØ ðªn tìm ta, nói r¢ng tóc ðã dài xin ðßþc xu¯ng tóc. 
Hôm nay có ðßþc nhân duyên này, con ch¡c là kë th×a 
nguy®n tái lai, có th¬ n¯i tiªp công nghi®p ho¢ng pháp lþi 
sanh cüa ta, ta s¨ ð£t cho con pháp danh là Ðµc Th¬, pháp 
hi®u là Thi®u Nhß, và s¨ ch÷n ngày t¯t ð¬ làm l− xu¤t gia 
cho con, con nên chu¦n b¸ y nåm ði«u ð¬ th÷ ngû gi¾i."  
 

Tôi cäm th¤y h½i bu°n là mình xu¤t gia quá tr−, 
nhßng lÕi vui m×ng là có ðßþc nhân duyên sâu d¥y ð¶i quá 
khÑ. Ngài Lßþng Nhß ch÷n ngày m°ng nåm tháng mß¶i 
làm l− xu¯ng tóc cho tôi. Các thi®n nam tín næ · kh¡p n½i 
trong vùng, ðªn ngày ðó ùn ùn lên núi tham dñ chúc m×ng. 
Lúc ðó ðang thiªu ngß¶i phø giúp vi®c nghi l−, tôi không 
biªt làm thª nào, bèn ði ra phía ngoài tìm xem ai có th¬ phø 
giúp, thì v×a lúc ¤y th¥y Thành Chuyªt bß¾c vào. T× lúc 
tÕm bi®t · Tam Doanh ðªn nay ðã g¥n hai nåm, hôm nay 
g£p lÕi, gi¯ng nhß có sñ h©n ß¾c t× trß¾c, quä th§t là mµt 
ði«u kÏ lÕ! Tôi bèn höi t× ðâu ðªn, thì th¥y ¤y trä l¶i: "Tôi 
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t× núi Bäo Ðài, phü Vînh Xß½ng ðªn, møc ðích là mu¯n 
tìm ngài Lßþng Nhß xin xu¤t gia. Hôm qua tôi ðªn chân núi, 
nghe ngài Lßþng Nhß ðang · tÕi chùa Pháp Quang, hôm 
nay s¨ làm l− xu¤t gia cho mµt ðÕo sî. Tß·ng ai, té ra là ðÕo 
nh½n Hoàn Cñc!"  

 
Cä hai chúng tôi ð«u té ra cß¶i, quä thñc là mµt nhân 

duyên kÏ lÕ. Ðªn gi¶ tÜ làm l− xu¯ng tóc, m÷i ngß¶i trong 
vùng, nam næ lão ¤u, ðªn vây quanh gi¾i ðàn, gi¯ng nhß 
ðang nhìn ng¡m mµt ngß¶i thân yêu ðang xu¤t gia, lên 
tiªng ca ngþi khôn xiªt. Bu±i l− hoàn t¤t, sau khi dùng trai 
xong, m÷i ngß¶i bèn xu¯ng núi ra v«, tiªng ni®m Ph§t vang 
ðµng cä mµt góc tr¶i. 
 

 
 

 Chi«u hôm sau, th¥y Nguy®t Phong nói v¾i tôi: 
"Thi®n nam tín næ vùng này, tuy có nhi«u ngß¶i tøng kinh, 
nhßng h÷ vçn chßa ðßþc nghe Hòa thßþng thuyªt pháp, 
nªu th¥y Thi®u Nhß sÇn lòng, xin thïnh Hòa thßþng t× bi 
thuyªt pháp, ¡t Ph§t tØ vùng này muôn nåm s¨ không dám 
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quên cái nhân duyên cüa bu±i l− xu¤t gia này. ChÆng l¨ mµt 
ngß¶i ðói g£p bæa ån ngon mà lÕi không ðßþc ån no?"  
 

Nghe xong, tôi bèn ðem l¶i th¥y Nguy®t Phong trình 
bÕch v¾i Hòa thßþng, ð°ng th¶i tñ nguy®n ðÑng ra t± chÑc 
mµt khóa giäng kinh. Hòa thßþng nghe xong bèn hÑa b¡t 
ð¥u t× ngày mùng mß¶i s¨ giäng kinh Pháp Hoa. T¤t cä 
nhæng ð° v§t c¥n dùng cho pháp hµi ð«u do quan Th± ty Tñ 
Yªn lo li®u, còn các phí døng h¢ng ngày nhß ti«n, gÕo, 
v.v..., ð«u do th§p phß½ng tín thí cúng dß¶ng. Ban ngày tôi 
phø trách chÑc vø trß·ng ban kiêm tri khách, ban ðêm lÕi 
phäi xem kinh ð¬ ngày hôm sau phø giäng. Tôi giao cho 
th¥y Thành Chuyªt phø trách m÷i vi®c bên trong, còn th¥y 
Nguy®t Phong thì lo các vi®c bên ngoài. M²i ngày s¯ ngß¶i 
ðªn nghe thuyªt pháp ð«u r¤t ðông ðäo. Ba bæa c½m cháo, 
thÑc ån ð«u r¤t phong phú d°i dào. Ðªn ngày m°ng tám 
tháng mß¶i hai thì pháp hµi viên mãn. Ti«n gÕo thí chü 
cúng dß¶ng vçn tiêu dùng không hªt. Không nhæng làm 
vi®c lþi ích chúng sanh, mà còn làm cho h÷ tång trß·ng 
lòng tin ð¯i v¾i Ph§t pháp. 
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 Ngày m°ng chín, tôi cáo t× các v¸ ðàn vi®t hµ pháp, 
ngày m°ng mß¶i theo Hoà thßþng ði vân du. Ðªn ngày 
mß¶i låm thì ðªn huy®n Lãng Khung, tÕm trú tÕi chùa Di®u 
Tông. Tiêu Ám S½ có vi®c phäi ði xa, còn Dß½ng Thi®u 
Tiên khi nghe tin tôi ðªn, bèn m¶i chúng tôi v« thß vi®n cüa 
anh tÕm trú cho ðªn qua nåm m¾i. Có mµt v¸ ð°ng ðÕo tên 
Biªn Châu, ngß¶i phü HÕc Khánh, cûng là pháp quyªn cüa 
v¸ Trø trì am Thê Vân · núi Long Hoa, th¤y tôi m¾i xu¤t 
gia mà ðã chü ðµng trong vi®c thïnh c¥u ngß¶i khác giäng 
kinh, bèn cûng phát tâm m¶i Hòa thßþng Lßþng Nhß ðªn 
am Thê Vân giäng kinh Lång Nghiêm. Hòa thßþng ð¯i v¾i 
vi®c b¯ thí pháp không h« bön sën, bèn vui vë nh§n l¶i. Sau 
ngày r¢m tháng giêng, chúng tôi t× bi®t Dß½ng Thi®u Tiên 
và m¤y ngß¶i bÕn cû ð¬ lên ðß¶ng. B÷n h÷ th¤y không th¬ 
tiªp tøc giæ tôi lÕi, bèn cúng dß¶ng cho tôi mµt s¯ ti«n lµ 
phí. Tôi mµt mñc t× ch¯i, làm cho m÷i ngß¶i lµ vë không 
vui, th¤y thª tôi bèn nh§n mµt ít ti«n cho b÷n h÷ vui lòng. 
Hòa thßþng th¤y tôi tâm tính thanh cao, không tham lþi lµc, 
ngài tö vë r¤t vui lòng, t× ðó ð¯i v¾i tôi lÕi càng thß½ng 
mªn. 
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 Ngày hai mß½i hai chúng tôi ðªn am Thê Vân. V¸ 
th± quan · phü L® Giang, ngß¶i h÷ Mµc, v¯n là mµt Ph§t tØ 
thu¥n thành. M²i khi nghe có v¸ thi®n tri thÑc hay v¸ tång 
nào ðªn phü HÕc Khánh, h÷ Mµc ð«u sai ngß¶i ðªn m¶i 
thïnh v« dinh ông ta. Vì thª, khi nghe tin ngài Lßþng Nhß 
ðªn, h÷ Mµc bèn theo l®, sai ngß¶i ðªn m¶i thïnh. Tôi cûng 
ðßþc ði theo ð¬ h¥u th¥y. Vùng này, phía ðông giáp ranh 
v¾i sông Kim Sa, phía tây giáp ranh v¾i sông H¡c Thüy, 
phía nam giáp ranh v¾i châu Kiªm Xuyên, còn phía b¡c 
giáp ranh v¾i nß¾c Tây TÕng. Dinh thñ cüa th± quan h÷ 
Mµc dña sát chân núi Tuyªt S½n, ðïnh núi cao vút ðªn t§n 
mây xanh, chung quanh bao b÷c b·i nhæng khu r×ng xanh 
bát ngát. H÷ Mµc giæ chúng tôi · ðó nØa tháng ð¬ thïnh 
v¤n nhæng v¤n ð« Ph§t pháp. 
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 Ngày mß¶i tám tháng hai, chúng tôi t× giã v¸ th± 
quan ð¬ tr· v« phü HÕc Khánh. Ngày hai mß½i b¡t ð¥u 
giäng kinh Lång Nghiêm. Tôi may m¡n ðßþc b± vào chÑc 
vø H§u ðß¶ng; th¥y Li−u Nhiên, ngß¶i châu Kiªm Xuyên, 
mµt v¸ tång chùa VÕn Ph§t · núi ThÕch Bäo, làm chÑc Thü 
Tòa. Th¥y ¤y lúc thiªu th¶i thß¶ng hay ðªn nghe giäng 
kinh · vùng Giang Nam. L¥n này b¯n v¸ "ch¤p sñ" luân 
phiên nhau giäng kinh. Khi ðªn phiên th¥y Li−u Nhiên 
giäng chß½ng Bát Hoàn, th¥y ¤y giäng sai lÕc ý nghîa cüa 
kinh, lÕi còn tö vë châm biªm ngài Lßþng Nhß, m÷i ngß¶i 
cäm th¤y r¤t b¤t mãn. V¸ thü lãnh Tây ðß¶ng là th¥y Nh¤t 
Vân ðem vi®c ¤y thu§t lÕi cho tôi nghe làm cho tôi r¤t b¤t 
bình, li«n ra trß¾c giäng ðß¶ng công khai tuyên b¯ l²i l¥m 
cüa th¥y Li−u Nhân, và sau ðó ðem Thanh quy ra xØ phÕt 
th¥y ¤y. Ngài Lßþng Nhß nghe trong chúng xôn xao, bèn ði 
xu¯ng d÷ höi hß thñc. M÷i ngß¶i ð«u thßa v¾i ngài: "Th¥y 
Li−u Nhân có tâm khinh mÕn, vi phÕm nµi quy, th¥y Thi®u 
Nhß có tính bµc trñc, nên ðã y theo Thanh quy xØ phÕt th¥y 
Li−u Nhiên, có ði«u là chßa bÕch trß¾c v¾i Hòa thßþng, 
ngßÞng mong Ngài t× bi tha thÑ ..."  
 

Hòa thßþng nói v¾i th¥y Li−u Nhiên: "Ý nghîa cüa 
chß½ng Bát Hoàn rõ ràng nhß thª, vì th¥y có ý mu¯n xuyên 
tÕc, nên m¾i ðßa ðªn h§u quä nhß thª. Th¥y phäi quán xét 
l²i l¥m cüa mình."  
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Kª ðó Hòa thßþng nói v¾i tôi: "Con chßa ðßþc l®nh 

cüa th¥y mà lÕi có vë chuyên quy«n ðem Thanh quy ra xØ 
phÕt Thü tòa, ðáng l¨ phäi b¸ phÕt n£ng, nhßng theo nhß ý 
kiªn cüa m÷i ngß¶i, nên th¥y chï phÕt nh©. Bây gi¶ phÕt 
con quÏ mµt cây hß½ng."  

 
Sau ðó Hòa thßþng nói v¾i m÷i ngß¶i: "Th¥y Thi®u 

Nhß là ngß¶i r¤t t§n tâm bäo hµ Chánh pháp. Tß½ng lai 
nªu làm nên, thì s¨ là ngß¶i chï biªt làm vi®c theo ðúng quy 
cü, không biªt mua chuµc cäm tình, ho£c sþ hãi ai hªt." 
 

 
 

 Mµt hôm có hai ba v¸ m¾i xu¤t gia ðªn nghe thuyªt 
pháp, thái ðµ cüa b÷n h÷ gi¯ng h®t nhß nhæng kë thô tøc 
ngoài ð¶i, làm cho m÷i ngß¶i cäm th¤y chán ghét. Hòa 
thßþng khuyên rån b÷n h÷: "Ngß¶i xu¤t gia trß¾c tiên phäi 
th÷ mß¶i gi¾i sa di, kª ðó phäi nên th÷ gi¾i tÏ kheo, ð¥y ðü 
uy nghi thì m¾i ðßþc g÷i là tång, nªu nhß không th÷ gi¾i tÏ 
kheo, uy nghi không ð¥y ðü, không nhæng không th¬ g÷i là 
tång mà lÕi còn làm ô nhøc Ph§t pháp."  
 

 29



Lúc ðó tôi · bên cÕnh nghe Hòa thßþng nói l¶i ¤y 
xong, bèn lÕy Hòa thßþng, bÕch r¢ng: "Con thïnh c¥u Hòa 
thßþng truy«n cho con gi¾i tÏ kheo ð¬ con ðßþc làm tång."  

 
Hòa thßþng nói: "Ta là pháp sß, mu¯n th÷ gi¾i tÏ 

kheo c¥n phäi có lu§t sß."  
 
Tôi bèn höi Hòa thßþng: "Thßa Hòa thßþng, v§y ai 

là lu§t sß?"  
 
Hòa thßþng nói: "Khi lu§t tông g¥n nhß b¸ di®t, thì 

ðßþc v¸ lu§t sß C± Tâm · Nam Kinh trung hßng lÕi. Ngß¶i 
ð¶i g÷i ngài là Lu§t t±. Hi®n nay ngài ðã viên t¸ch. Th×a kª 
ngài chï còn Hòa thßþng Tam Muµi ðang n² lñc ho¢ng 
dß½ng gi¾i lu§t. Hi®n nay, Hòa thßþng Tam Muµi ðang · 
vùng Giang Nam."  

 
Tôi bèn thßa: "Xin Hòa thßþng cho phép con ði 

Giang Nam th÷ gi¾i, sau ðó s¨ tr· lÕi h¥u hÕ Hòa thßþng."  
 
Hòa thßþng nói: "Ðß¶ng xa ðªn cä vÕn d£m. Ðªn ðó 

ðâu có d− dàng nhß con tß·ng." 
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Tôi nói: "Nªu không th÷ tÏ kheo, không ðßþc g÷i là 
tång. Con bö ðÕo Lão theo ðÕo Ph§t, møc ðích là ð¬ làm 
tång. Nªu nhß không làm tång thì xu¤t gia làm gì?" 

 
Hòa thßþng im l£ng không trä l¶i. Th¤y thª, tôi vçn 

không nän lòng, cÑ l¨o ð¨o theo nài nï Hòa thßþng xin ði 
th÷ gi¾i. M²i l¥n nhß thª, Hòa thßþng ð«u giæ thái ðµ im 
l£ng. Ðªn ngày m°ng tám tháng tß, sau khi khóa giäng 
kinh hoàn t¤t, tôi bèn ðªn phòng phß½ng trßþng t× bi®t Hòa 
thßþng, ngài th¤y tôi ý chí kiên quyªt, bèn nói: "Ðây là do 
nghi®p lñc cüa con dçn d¡t. Con ðß¶ng trß¾c m£t, dù 
sß¾ng dù kh±, cûng phäi ði th÷ gi¾i. Thôi con cÑ sØa soÕn 
lên ðß¶ng."  

 
Có mµt s¯ bÕn ð°ng tu cûng mu¯n cùng tôi ði th÷ 

gi¾i, chúng tôi bèn ðªn cáo t× Hòa thßþng. Ngài d£n dò: 
"Con hôm nay m¾i ði hành cß¾c l¥n ð¥u, v§y mà ðã có 
nhi«u ngß¶i bÕn cùng ði v¾i nhau. Nªu làm t¯t s¨ tr· thành 
thi®n tri thÑc cho nhau, còn nªu không thì s¨ tr· thành mµt 
lû giang h°." 

 
Tôi cúi lÕy cäm tÕ Hòa thßþng ðã t× bi d£n bäo, thßa 

v¾i ngài: "Con hôm nay xin ra ði v¾i tß cách mµt ngß¶i 
thi®n tri thÑc." 
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B¤y gi¶ là ð¶i Sùng Trinh nåm thÑ sáu, tôi ðßþc ba 
mß½i hai tu±i. Vào ngày m°ng tám tháng tß, khoäng gi¶ 
thân chúng tôi r¶i am Thê Vân, ði ðßþc hai mß½i låm d£m 
thì tr¶i ðã t¯i m¸t, chúng tôi bèn vào tá túc trong mµt cái 
am nhö. Khoäng tháng hai v×a qua, th¥y Thành Chuyªt ðã 
ði núi Kê Túc trß¾c, th¥y ¤y có h©n v¾i tôi vào ngày hai 
mß½i m¯t tháng tß s¨ g£p nhau · chùa Tam Tháp, phü ÐÕi 
Lý. Chúng tôi ðªn n½i ðúng ngày h©n, nhßng th¥y Thành 
Chuyªt vçn chßa ðªn. Ngày hôm sau chúng tôi ðªn chùa 
Cäm Thông dñ l− thì th¤y th¥y ¤y cûng v×a ðªn. T× ðây ði 
v« phß½ng nam, chúng tôi không còn r¶i nhau næa. Ði ðßþc 
b¯n ngày, ðªn chùa C¯c Ô · vùng B¡c Nham, thì g£p ðßþc 
mµt ngß¶i quen cû bây gi¶ cûng ðã xu¤t gia · ðó. Khi 
châm trà, th¥y ¤y th¤y tôi bèn r¤t kinh ngÕc, höi tôi vì sao 
lÕi làm tång hành cß¾c. Th¥y ¤y lÕi than là tu±i ðã già 
không th¬ ði theo chúng tôi ðßþc. Tôi khuyên th¥y ¤y nên 
chuyên tu T¸nh ðµ. Nghe xong, th¥y ¤y bèn phát nguy®n s¨ 
ni®m Ph§t su¯t ð¶i. Chúng tôi · tÕm n½i ðó mß¶i hôm r°i 
lÕi tiªp tøc lên ðß¶ng. 
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Ðªn ngày m°ng hai tháng nåm, nhìn theo làn mây 
tr¡ng xa xa, thì ra c¯ hß½ng ðã · trong t¥m m¡t. Chúng tôi 
tá túc · chùa Kim Thi«m cách phü lÜ ðµ mß¶i d£m. Ðêm 
n¢m nghî ðªn vi®c không th¬ phøng dßÞng cha m©, không 
th¬ tñ thân làm ma chay cho ông bác, hai giòng l® cÑ chäy 
dài không dÑt. LÕi nh¾ ðªn m¤y ðÑa em nhö, th¤t lÕc bäy 
nåm nay, không biªt ðã lênh ðênh phiêu bÕt ðªn n½i nào, 
ðang nß½ng tña vào ai. L¥n ra ði xu¤t gia này s¨ là l¥n vînh 
bi®t, không th¬ nào không tìm g£p lÕi chúng. Sáng hôm sau 
tôi th¯ lµ cho th¥y Thành Chuyªt hay nhæng tâm sñ cüa 
mình. Sau khi r¶i chùa, lòng tôi cäm th¤y hoang mang, cÑ 
ði mµt ðoÕn lÕi d×ng, v×a nh¾ tß·ng v×a søt sùi r½i l®. 
Nhßng lÕi th¥m nghî: "Nªu nhß mình vçn còn cái tâm lßu 
luyªn gia ðình, có l¨ s¨ b¸ ð÷a vào lß¾i nghi®p, không 
nhæng vi®c xu¤t gia th÷ gi¾i tu hành không thành, mà vi®c 
báo ðáp ½n sâu sanh thành dßÞng døc cüa m© cha cûng 
không th¬ nào thñc hi®n ðßþc." Tôi lÕi tñ nhü th¥m: "Phäi 
quán sát rõ ràng, ð¸nh nghi®p nhân duyên cüa m²i ngß¶i, 
phàm sanh ra trên ð¶i, nhæng sñ giàu nghèo kh± vui th÷ y¬u 
ð«u là do nghi®p ðã tÕo ð¶i trß¾c. Quä báo cüa m²i ngß¶i 
trong ð¶i này, dù chí thân nhß cha con cûng không th¬ thay 
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cho nhau nh§n ch¸u ðßþc." Tôi cäm th¤y ân h§n là không 
g£p lÕi m¤y ðÑa em. Ði«u này có vë nhß quên nhân nghîa, 
thiªu t× bi, thª nhßng, không còn cách nào khác h½n là ðem 
công ðÑc tu hành cüa mình h°i hß¾ng tª ðµ cho h÷. Nghî 
thª xong, tôi ðành gÕt l®, không ði vào trong phü lÜ, mà tìm 
ðß¶ng ði vòng quanh phía ngoài thành ph¯. Tôi hß¾ng v« 
dãy núi phía tây n½i ph¥n mµ cüa t± tiên, quÏ m÷p xu¯ng 
ð¤t, khóc òa lên nhß mu¯n trút hªt nhæng n²i ni«m s¥u kh± 
trong tâm khäm cüa mình. Ðôi chân m«m nhûn nhß không 
còn sÑc lñc nào næa, tôi g¡n gßþng bß¾c ði nhß mu¯n chÕy 
tr¯n nhæng n²i ni«m u u¤t trong lòng. Bu±i chi«u chúng tôi 
ðªn huy®n Quäng Thông, nghï ðêm tÕi mµt ngôi chùa c±. 
 

 
Ngày hôm sau, trên ðß¶ng ði ðªn huy®n Lµc Phong, 

tôi g£p mµt ngß¶i bà con tên Châu Chi Tân, ðang t× tïnh 
thành tr· v« phü lÜ, t× xa ông ¤y vçy chào tôi: "HÑa Xung 
Tiêu! Bây gi¶ chú · ðâu? Xu¤t gia ðßþc bao lâu r°i? Hi®n 
gi¶ ðang ði ðâu ðó?" 

 
Tôi trä l¶i: "Xu¤t gia · núi Kê Túc. Hi®n gi¶ ðang ði 

ðªn Giang Nam ð¬ th÷ gi¾i c¥u h÷c." 
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Ông ¤y höi: "S¨ có thß t× gì cho gia ðình không?" 
 
Tôi trä l¶i: "Tâm sñ nhi«u l¡m, viªt không hªt. Nh¶ 

anh trông nom dùm hai ðÑa em tôi." 
 
Mi®ng tuy trä l¶i, thª nhßng ðôi chân vçn không 

d×ng bß¾c. Ông ¤y lÕi höi tiªp, nhßng lúc b¤y gi¶ tôi cäm 
th¤y quá xúc ðµng, ngh©n ngào không nói thành l¶i. Ông ¤y 
ðÑng bên v® ðß¶ng nhìn theo bóng tôi d¥n khu¤t m¾i tiªp 
tøc lên ðß¶ng. 

 
Th¥y Thành Chuyªt nói: "Ðã không g£p lÕi thì nên 

trä l¶i là s¨ viªt th½ thåm." 
 
Tôi nói: "Ðã c¡t ðÑt dây thân ái, nªu mà viªt thß 

thåm höi, e r¢ng lÕi tiªp tøc dây dßa tình cäm. Ngß¶i xßa 
có nói: Tâm nhß s¡t ðá thì chí nguy®n m¾i kiên c¯, nªu 
không quên tình ái thì khó mà thành tñu chí ðÕo." 
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Ði ðßþc vài ngày næa thì th¤y g¥n ðªn tïnh thành. 
Thª nhßng trß¾c khi ðªn tïnh thành phäi qua Bích Kê Quan. 
Ðây là mµt dãy núi hùng vî, ðïnh núi cao vút, phong cänh 
tú l®, ð©p nh¤t trong các dãy núi lân c§n. T× trên ðïnh núi 
nhìn xu¯ng, chï th¤y mµt vùng r×ng núi bao la xanh ng¡t, 
träi dài ðªn t§n chân tr¶i. Chúng tôi l¥n xu¯ng chân núi, 
qua ðò ð¬ ði vào tïnh thành, ðêm ðó chúng tôi tá túc tÕi 
chùa Di L£c · ngoÕi ô thành ph¯. M¤y ngß¶i bÕn ð°ng 
hành mu¯n · lÕi vài ngày ð¬ ði thåm viªng các chùa miªu 
trong vùng lân c§n, nhßng tôi sþ g£p lÕi ngß¶i thân, làm 
chß¾ng ngÕi cho cuµc hành trình, thành thØ sáng hôm sau 
ð¯c thúc m÷i ngß¶i tiªp tøc lên ðß¶ng. 

 
Trß¾c tiên ðªn ðê Tùng Hoa, sau ðó qua Kim Mã 

Quan, ðªn trÕm Bän Ki«u nghï mµt ðêm. Phü T¥m Ði®n là 
quê cû cüa th¥y Thành Chuyªt. Th¥y ðã xu¤t gia tÕi am 
Quán Âm · vùng Dß½ng Lâm. Vì ti®n ðß¶ng nên th¥y m¶i 
các v¸ ð°ng hành cùng ðªn thåm sß phø cüa mình, sau ðó 
s¨ tiªp tøc cuµc hành trình. Nghe xong m÷i ngß¶i ð«u ð°ng 
ý. Chúng tôi vßþt qua Th¯ Nhi Quan, ðêm ðó tá túc tÕi am 
Hà Hæu, sáng hôm sau thì ðªn am Quan Âm. Sß phø cüa 
th¥y Thành Chuyªt là mµt b§c r¤t có h§u ðÑc, còn v¸ sß 
huynh thì là mµt ngß¶i hi«n lành ch¤t phác, cä hai ð«u là 
nhæng b§c ch½n tu. Hai v¸ ¤y tiªp ðãi chúng tôi r¤t n°ng 
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h§u và ch½n th§t. Tá túc · ðó ðµ nØa tháng, chúng tôi bèn 
cáo bi®t r°i lÕi tiªp tøc lên ðß¶ng. 
 

 
 

Ði ðßþc vài ngày thì ðªn phü Khúc Tînh, sau ðó ðªn 
Phá T¥n S½n, ðây là n½i mà Chu Cát Lßþng ngày xßa ðã 
t×ng cùng v¾i tù trß·ng trong vùng (MÕnh HoÕch) tuyên 
th® ð°ng minh. N½i ðó có mµt ngôi chùa c±, chúng tôi bèn · 
ðó ngü qua ðêm. Tôi nói v¾i các bÕn: "Chúng ta ra ði kÏ 
này, không gi¯ng nhß các v¸ du tång thông thß¶ng khác, 
chï mäi mê xem cänh v§t, mà không lo vi®c tu hành. — ðây 
chúng ta nên làm mµt giá ðèn La hán, trên thì có th¬ ð¯t 
ðèn, dß¾i thì có th¬ chÑa d¥u. Ban ngày thì gánh theo, ban 
ðêm thì th¡p lên. M²i ngày luân phiên mµt ngß¶i, sau khi 
ån chi«u xong, vào gi¶ tu¤t (khoäng bäy ðªn chín gi¶ t¯i) 
phø trách vi®c th¡p ðèn. M÷i ngß¶i ng°i chung quanh ðèn, 
tùy bµ kinh mà mình ðang h÷c t§p, ho£c ð÷c, ho£c nghi«n 
ngçm nghîa lý, ðªn nØa ðêm thì ði nghï. Dùng ðây làm quy 
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ð¸nh cho cuµc hành cß¾c." M÷i ngß¶i nghe xong ð«u g§t 
ð¥u tán thành. 
 

 
 

Chúng tôi ði ðªn Bình Di Nha, r¶i khöi vùng th¡ng 
cänh cüa ð¤t Ði«n Nam (mi«n nam tïnh Vân Nam). Ðây là 
vùng tiªp c§n v¾i tïnh Quý Châu. Qua vùng Nh¤t Tñ 
Kh±ng, vào châu Ph± An. Ði ðßþc vài ngày thì qua Quan 
Sách Lãnh. Dãy núi này ð¸a thª cao vút, chu vi ðªn h½n 
tråm d£m, trên núi có mµt trÕi binh, trong ðó có  mµt ngôi 
miªu th¶ ðÑc Quan Công. Ði tiªp vài ngày thì ðªn Bàn 
Giang, vùng này ðß¶ng núi quanh co hi¬m tr·. Phút ch¯c 
b²ng g£p c½n mßa t¥m tã, dß¾i m¤y khe su¯i, nß¾c cu°n 
cuµn nhß gào thét. M¤y con ðß¶ng núi ð«u tr· thành nhæng 
rãnh nß¾c l¾n. B¯n b« gió l¯c xoáy mÕnh, làm cho chúng 
tôi không th¬ ðÑng væng. Nß¾c t× c± áo chäy vào qu¥n 
trong. Chúng tôi phäi bò dß¾i ð¤t mà ði, cäm tß·ng nhß 
ðang cßÞi trên mµt chiªc phao n±i. M²i khi tháo dây lßng, 
nß¾c t× trên thân chäy xu¯ng gi¯ng nhß m· cØa ðê. Chúng 
tôi phäi tháo dây lßng m¤y l¥n nhß thª, c½n lÕnh nhß th¤u 
vào xß½ng tüy. Tôi nói v¾i m¤y bÕn: "Ngày xßa, các v¸ c± 
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ðÑc ði c¥u h÷c, ðã xä thân vì pháp mà không l¤y làm kh±. 
Chúng ta không nên vì c½n mßa này mà thoái th¤t ðÕo tâm 
cüa mình. Trong tß½ng lai thu§t lÕi câu chuy®n hành cß¾c 
cüa mình, ch¡c là m÷i ngß¶i s¨ cß¶i °."  

 
Chúng tôi l¥m lûi ði trong c½n mßa, ðªn chi«u xu¯ng 

ðªn chân núi, ðêm ðó chúng tôi tá túc tÕi chùa ÐÕi Nguy®n. 
Tôi g£p mµt v¸ tång t× vùng Giang Nam ðªn, bèn höi th¥y 
¤y v« tình hình d÷c ðß¶ng. Th¥y ¤y nói: "Lúc này hành 
cß¾c r¤t kh±. B÷n giang h° ðang hoành hành kh¡p m÷i n½i. 
Thª nhßng b÷n chúng th¤y các v¸ tång hành cß¾c, m£c áo 
nÕp, mang b° ðoàn thì lÕi không gây sñ. Nªu ði ðß¶ng 
không m£c áo nÕp b° ðoàn thì có l¨ chúng s¨ làm khó d−, 
chß¾ng ngÕi cho vi®c ði c¥u h÷c."  

 
Tôi bèn nói v¾i m¤y bÕn: "Nªu chúng ta mu¯n ði 

ðß¶ng bình an, phäi nên thay ð±i hành lý."  
 
TÕm trú · ðó mß¶i hôm chúng tôi lÕi lên ðß¶ng. Sau 

khi qua c¥u Thiªt Sách · vùng Bàn Giang Ðµ, ð°i núi tr· 
nên hi¬m tr·, phía trên là nhæng khu r×ng trúc r§m rÕp 
xanh mß¾t, phía dß¾i là giòng sông, nß¾c cu°n cuµn chäy 
xiªt. Ðây là bªn sông quan tr÷ng tiªp n¯i giæa hai tïnh Vân 
Nam và Quí Châu. 
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Ngày hôm sau, ðang trên ðß¶ng ðªn An Trang Nha, 
l¯i ði ngo¢n ngoèo, söi ðá l°i lõm, b²ng nhiên gót gi¥y b¸ 
thüng l², ðª b¸ sút ra, không còn mang ðßþc næa. Tôi bèn 
vÑt bö ð¬ ði chân ð¤t. Ði ðßþc vài chøc d£m, ðªn t¯i lúc 
d×ng chân, hai gót chân ph°ng to lên ðªn n²i không còn 
th¤y ðßþc m¡t cá. Tôi cäm th¤y ðau nhÑc nhß b¸ lØa ð¯t, 
ho£c b¸ kim châm. NØa ðêm n¢m suy nghî: "Thân không có 
mµt ð°ng ti«n, ðây lÕi là ch² hoang vu hëo lánh không có 
ch² ð¬ hóa duyên, không th¬ · lâu. S¾m mai phäi tiªp tøc 
cuµc hành trình." LÕi nghî: "Ngß¶i ð¶i vì tham công danh 
phú quí mà còn phäi ch¸u ðñng bao nhiêu gian kh±, sau ðó 
m¾i thành toÕi; nay mình vì xu¤t gia tu hành, c¥u ðÕo giäi 
thoát, chÆng l¨ vì không có gi¥y mà lui søt ðÕo tâm hay 
sao?" 

 
Ngày hôm sau mi−n cßÞng lên ðß¶ng, lúc ð¥u cäm 

tß·ng nhß hai gót chân không th¬ chÕm xu¯ng ð¤t, kª ðó 
dùng g§y t× t× lªt ði, ði ðßþc nåm sáu d£m, thì có cäm 
tß·ng là hai chân không còn phäi là cüa mình næa, mà cûng 
không còn cäm th¤y ðau nhÑc gì cä, mà trên lµ trình cûng 
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không c¥n phäi tÕm nghï chân. Ðªn t¯i tính ra thì ðã ði 
ðßþc h½n nåm mß½i d£m. Bu±i t¯i nghï ðêm tÕi am An 
Trang Nha. Hôm sau xin ðßþc mµt ðôi gi¥y cö, v×a h÷c 
cách mang thì gi¥y rách, cö lòi cä ra ngoài, tôi bèn bö ði 
không thèm dùng t¾i.  

 
Có mµt gã giang h° bám theo sau chúng tôi cä m¤y 

ngày. Hôm sau, sau gi¶ ng÷, chúng tôi ði ðªn mµt con sông 
nhö, chï có mµt chiªc c¥u ðµc mµc b¡c ngang. Th¥y Thành 
Chuyªt cùng m¤y ngß¶i bÕn ð°ng hành qua c¥u trß¾c, tôi 
thüng thïnh ði phía sau chót, gã giang h° cûng l¨o ð¨o theo 
sau. Ðþi h¡n qua ðªn nØa c¥u, tôi bèn quay ð¥u lÕi hét lên 
mµt tiªng, gã hoäng h°n r½i xu¯ng nß¾c. Tôi chï vào gã ¤y 
nói: "Anh t× ngày hôm nay phäi lo sØa ð±i tâm tính làm 
ngß¶i lß½ng thi®n."  

 
Gã giang h° tö vë h± th©n, leo lên b¶ xong, bèn lüi 

thüi tìm ðß¶ng ði m¤t. 
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Trên lµ trình chúng tôi g£p nhi«u khó khån, nhßng 
nhæng ngß¶i bÕn ð°ng hành ð«u không chút nao núng. 
Th¤m thoát mùa hè ðã chuy¬n sang mùa thu, khoäng tháng 
mß¶i chúng tôi ðªn châu Vû Cß½ng, là vùng giáp ranh 
giæa tïnh Quäng Ðông và tïnh H° Nam, tá túc · am Chï 
Thüy. Th¥y Trø trì, pháp danh D¸ Hüy, là ngß¶i r¤t có tình 
ðÕo, höi han m÷i ngß¶i mµt cách thân m§t. Sau khi biªt 
chúng tôi t× mi«n Vân Nam xa xôi ðªn, th¥y bèn m¶i chúng 
tôi tÕm · lÕi cho ðªn hªt mùa ðông. Mµt hôm th¥y ¤y m¶i 
tôi vào phòng u¯ng trà, tôi th¤y trên bàn có mµt bµ Pháp 
Hoa Tri Âm. Lúc · Vân Nam thß¶ng nghe th¥y tôi khen 
ngþi bµ chú giäi này, thành thØ trong tâm cûng có ph¥n ßa 
thích. Tôi ð¸nh mßþn bµ sách ¤y ð¬ chép lÕi, nhßng không 
có gi¤y bút. Sß ð® cüa th¥y Trø trì là th¥y Trung L§p là 
ngß¶i r¤t háo h÷c, biªt ðßþc ý ð¸nh cüa tôi bèn chu¦n b¸ 
ð¥y ðü hªt cä. Mùa ðông nåm ðó, m²i ngày tr¶i ð«u ð± 
tuyªt l¾n, h½n næa phòng tôi lÕi tr¯ng không, thành thØ gió 
lÕnh th¤m vào. Tôi chï có mµt áo nÕp, nên phäi ng°i co rúm 
ngß¶i lÕi ð¬ chép kinh. Tuy m¤y ngón tay tê cóng cä lÕi, 
còn mñc thì dß¶ng nhß ðông cÑng, thª nhßng tôi vçn chép 
kinh không ng×ng nghï. Hai huynh ð® th¥y Trø trì th¤y tôi 
là  ngß¶i có chí, siêng c¥n h÷c höi, lÕi càng kính mªn, bèn 
ðem t£ng cho tôi mµt chiªc áo bông. Tôi cäm th¤y r¤t 
ngßþng ngùng khi m£c vào, vì t× lúc sinh ra ðªn nay, ðây 
là l¥n ð¥u tiên ðßþc m£c áo bông. Trong nhóm bÕn ð°ng 
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hành có hai ba ngß¶i t× bi®t ð¬ ði tri«u häi (ng¡m bi¬n), chï 
còn th¥y Thành Chuyªt và Giác Tâm · lÕi v¾i tôi. 

 
Châu Vû Cß½ng này thuµc quy«n th¯ng lãnh cüa tù 

trß·ng Mân Vß½ng. Có mµt v¸ tôn th¤t tên là Yên Ly r¤t 
ham thích thß h÷a, thß¶ng t¾i lui v¾i th¥y D¸ Hüy. Khoäng 
giæa tháng mß¶i ông ¤y lµi tuyªt ðªn am, ðem theo mµt 
trang gi¤y bän l¾n, dñ ð¸nh v¨ mµt bÑc h÷a "Ngß ông ðµi 
nón lá câu cá trên sông lúc tr¶i ðang mßa tuyªt". Ông ¤y 
dùng than v¨ thØ vài l¥n, xong vçn chßa quyªt ð¸nh, tôi 
ðÑng bên cÕnh th¤y v§y bèn nói v¾i ông: "Thông thß¶ng 
ngß¶i v¨ hay, phäi l§p ý trß¾c khi nâng bút. Khi ðã hÕ thü 
thì không còn nghî ngþi gì næa. Nhß v§y bÑc h÷a m¾i có 
th¥n. Nªu phäi suy nghî ðôi ba l¥n, e r¢ng bÑc h÷a s¨ không 
còn sñ tuy®t di®u tñ nhiên." 

 
Ông ¤y quay lÕi nhìn tôi nói: "Nói nghe thì d−, nhßng 

khi làm thì th§t khó. Th¥y có th¬ làm ðßþc hay không?" 
 
Tôi cß¶i nói: "Tôi cûng hi¬u biªt ðôi chút." 
 
Ông ¤y bèn ðßa bút cho tôi nói: "Thïnh th¥y v¨ bÑc 

h÷a này." 
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Tôi c¥m bút trên tay, trong ð¥u trß¾c tiên phác hoÕ 
b¯i cänh, sau ðó vung bút lên mµt thoáng thì bÑc h÷a ðã 
hoàn thành. Ông ¤y khen ngþi không ng¾t l¶i, nói v¾i th¥y 
D¸ Hüy: "Nhæng v¸ cao sî ¦n tích trong chúng tång quä th§t 
không ít. Xin th¥y ðem bÑc h÷a này treo trong am." 

 
T× ðó ông ¤y thß¶ng ðªn am ng°i ðàm lu§n v¾i 

chúng tôi. Ông ¤y có ba t§p sách, tñ tay viªt v« nhæng kÖ 
ni®m ông ¤y ðã ði kh¡p n½i yªt kiªn nhæng b§c cao nhân, 
ðem t£ng cho tôi cùng hai th¥y Thành Chuyªt và Giác Tâm. 
 

 
 

Ngày m°ng nåm tháng giêng, Pháp sß Hòa Nghi 
khai giäng Kinh Lång Nghiêm tÕi am Lß½ng Gia, cách Chï 
Thüy ðµ sáu mß½i d£m. Th¥y Trung L§p mu¯n chúng tôi 
cùng ði nghe kinh. Th¥y Thành Chuyªt vì chßa ð÷c Kinh 
Lång Nghiêm, thành thØ ði t¾i phü Bäo Khánh trß¾c, g¥n 
gûi ngài ÐÕi sß Chuyên Ngu tÕi am Ngû Ðài, sau khi nghe 
kinh xong, tôi và th¥y Giác Tâm s¨ ðªn phü Bäo Khánh ð¬ 
g£p th¥y ¤y. Chúng tôi ba ngß¶i ðªn am Lß½ng Gia, s¯ 
ngß¶i nghe kinh chï ðµ hai mß½i v¸. M²i ngß¶i ð«u ðem 
theo mµt thÕch gÕo và mµt lßþng bÕc ð¬ làm l® phí nghe 
kinh. Th¥y Trung L§p ðóng ti«n l® phí, còn tôi và th¥y Giác 
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Tâm thì chï mang theo áo nÕp và b° ðoàn, không có ti«n 
v§t ð¬ ðóng góp, trong lòng chï mu¯n ðªn tùy hÖ công ðÑc 
xong r°i ði ngay. Th¥y Trung L§p th¤y thª bèn bÕch v¾i 
Pháp sß Hòa Nghi, sau khi biªt chúng tôi là nhæng tång sî 
ðÕm bÕc t× Vân Nam ðªn, ngài bèn mi−n l® phí, cho chúng 
tôi ðßþc phép tham dñ nghe kinh. Tôi nói v¾i th¥y Giác 
Tâm: "Tuy pháp là do pháp sß b¯ thí, nhßng ph¥n ¦m thñc 
là do ðÕi chúng ðài th÷, chÆng l¨ mình ån không mà không 
làm." Do ðó chúng tôi hai ngß¶i bèn tñ nguy®n hành ðß¶ng, 
rØa bát, quét d÷n, gánh nß¾c, không c¥n ai phäi sai bäo gì 
cä, h− có thì gi¶ ränh là chúng tôi nhào vào phø giúp công 
vi®c. Ðªn ngày m°ng mµt tháng tß, kÏ giäng hoàn t¤t, th¥y 
Trung L§p · lÕi am Lß½ng Gia, còn tôi và th¥y Giác Tâm 
thì lên ðß¶ng ðªn phü Bäo Khánh, tá túc tÕi chùa Báo Ân. 
 

 
 

Nghe trong chùa có th¥y Tñ Nhß cûng là ngß¶i Vân 
Nam, chúng tôi bèn ðªn yªt kiªn. Sau khi nghe chúng tôi k¬ 
lÕi nhân duyên t× Vân Nam ðªn, th¥y bèn g÷i chúng tôi là 
sß ð®. Tôi höi th¥y ¤y tÕi sao lÕi xßng hô nhß v§y. Th¥y nói: 
"Tôi là ngß¶i châu Kiªm Xuyên, xu¤t gia · núi ThÕch Bäo, 
lúc nhö có theo h÷c v¾i Hòa thßþng Lßþng Nhß, y chï ngài 
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khoäng sáu nåm, lãnh hµi r¤t nhi«u nhæng l¶i giäng cüa 
ngài. Sau khi r¶i khöi Vân Nam thì không còn liên lÕc, nên 
không biªt tin tÑc gì v« ngài næa. Hôm nay g£p lÕi th¥y thì 
cûng gi¯ng nhß th¤y ðßþc Hòa thßþng Lßþng Nhß, cho 
nên nªu lu§n v« pháp quyªn, thì phäi g÷i th¥y là sß ð®. 
Th¥y · Vân Nam ðã nghe qua kinh nào r°i?" 

 
Tôi trä l¶i: "Ðã có nghe qua Kinh Pháp Hoa và Lång 

Nghiêm, nhßng chï là ð¬ tr°ng nhân duyên, chÑ chßa am 
hi¬u nghîa lý gì nhi«u." 

 
Th¥y Tñ Nhß lÕi höi chúng tôi m¾i t× ðâu ðªn. Tôi 

ðáp: "M¾i t× am Lß½ng Gia nghe Pháp sß Hòa Nghi giäng 
Kinh Lång Nghiêm ðªn." 

 
Th¥y Tñ Nhß nói: "Pháp sß Hòa Nghi là bÕn ð°ng 

h÷c cüa tôi. Các v¸ ðªn ðây v×a phäi lúc. ÐÕi sß Chuyên 
Ngu v×a soÕn xong bµ Lång Nghiêm TÑ Y Giäi. Các v¸ cß 
sî hµ pháp thïnh ngài in ra ð¬ phát hành. ÐÕi sß bäo tôi tÕi 
ðây thay thª ngài giäng giäi bµ chú giäi ðó. Thính chúng ðã 
ðßþc h½n mµt tråm v¸, nhßng vçn còn thiªu ngß¶i ðäm 
nhi®m chÑc vø H§u ðß¶ng. Sß ð® có th¬ ðäm nhi®m vi®c 
ðó." 
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Tôi nói: "Th¥y cho phép ðßþc mµt ch² nghe kinh là 
ðü. Còn vi®c ðäm nhi®m chÑc vø, thñc sñ con không dám." 

 
Th¥y ¤y nói: "Ðã là con cüa Sß TØ, thì không nên 

quá khiêm t¯n. Tôi s¨ chu¦n b¸ y phøc ð¬ b± nhi®m th¥y 
vào chÑc vø này." 

 
Tôi nói: "Cúi mong th¥y cho con ðßþc xin hai vi®c. 

ThÑ nh¤t, xin ðßþc m£c áo nÕp mang b° ðoàn nh§p chúng. 
ThÑ hai, thïnh c¥u Phß½ng trßþng ð×ng cho riêng thÑc ån, 
chï c¥n ðßþc nghe pháp là ðã mang ½n vô lßþng." 

 
Th¥y Tñ Nhß không ch¤p nh§n l¶i thïnh c¥u, cß½ng 

quyªt b¡t tôi phäi thay ð±i y phøc.  
 
Trong chùa có mµt v¸ tång thß¶ng trø, pháp danh là 

Dã Khê, t× lâu ðã y chï ÐÕi sß Chuyên Ngu, cûng là mµt 
ngß¶i tham dñ nghe kinh. Ngày hôm sau th¥y ¤y ðªn Am 
Ngû Ðài thåm ÐÕi sß. ÐÕi sß höi han v« sñ tình trong kÏ 
giäng kinh s¡p t¾i. Th¥y Dã Khê ðem lai l¸ch cùng sñ kh¦n 
c¥u cüa tôi trình bÕch cho ÐÕi sß biªt. ÐÕi sß nói: "Ta lúc 
còn nhö · chùa Trúc Lâm · núi B¡c Ngû Ðài, y chï ÐÕi sß 
Kiªn Xuyên, tùy chúng nghe kinh cûng m£c áo nÕp, mang 
giày cö, g§y, nón, b° ðoàn. Nhçn ðªn khi ði hành cß¾c ðªn 
núi Ngû Ðài, Nam NhÕc, nhçn ðªn khi ðªn phü HÕc Khánh 
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này cûng v§y, chßa h« thay ð±i. Nhân vì ðàn vi®t xây c¤t 
am này, quÏ dâng y áo giày dép, thïnh ta thay ð±i, nªu 
không h÷ s¨ không ðÑng d§y; cho nên ta ðã tùy thu§n mà 
thay ð±i, møc ðích làm cho h÷ sinh kh·i lòng tin. Thª 
nhßng, m²i khi th¤y các v¸ thi«n tång vçn giæ c± phong ðó, 
ta ð«u cäm th¤y r¤t kính mªn, b·i vì r¤t ít ngß¶i có nhæng 
phong thái khác thß¶ng nhß v§y. Nay nghe có th¥y t× Vân 
Nam ðªn, không b¸ hoàn cänh lay chuy¬n, th¥y ¤y ít nh¤t 
cûng ðã bß¾c trên nhæng bß¾c chân mà ta ðã träi qua. Nay 
th¥y v« bÕch v¾i th¥y Tñ Nhß nên cho th¥y ¤y ðßþc toÕi ý, 
không nên cßÞng ép. Có th¬ dùng ðó làm gß½ng, cänh tïnh 
nhæng kë tham lam." 

 
Th¥y Tñ Nhß bèn cho tôi ðßþc tùy ý nguy®n. Trong 

chúng có kë khen tôi là ngß¶i bäo trì c± phong ðÕm bÕc, lÕi 
cûng có ngß¶i chê tôi là kë ßa thích l§p d¸. Hai l¶i khen chê 
¤y, tôi ð«u gác ngoài tai, không ð¬ ý ðªn. 

 
Ngày thÑ ba sau khi khóa giäng b¡t ð¥u, th¥y 

Phß½ng trßþng ra l®nh cho b¯n v¸ bän thü giäng lÕi, thay 
phiên nhau trong vòng sáu tu¥n. Th¥y phø trách Tây ðß¶ng 
có vi®c phäi ði xa, còn th¥y Thü tòa thì b¸ b®nh xin nghï. V¸ 
Ðß¶ng chü là th¥y Khä Tñ, ngß¶i th×a kª cüa Pháp sß Vô 
H÷c · Kinh TØ Phong, núi Nam NhÕc, là ngß¶i tính tình 
thu¥n h§u, háo h÷c, tâm chí lÕi r¤t khª hþp v¾i tôi. Tôi và 
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th¥y ¤y ð«u kính mªn nhau. T× quy¬n thÑ tß tr· ði, hai 
ngß¶i chúng tôi luân phiên nhau giäng cho ðªn khi hªt bµ 
kinh. 
 

 
 

Khóa giäng kinh hoàn t¤t, th¥y Tñ Nhß hß¾ng dçn 
m÷i ngß¶i ðªn am Ngû Ðài l− tÕ ÐÕi sß Chuyên Ngu, thì 
g£p lúc ðÕi sß ðang ng°i kiªt già dß¾i mµt cây dù l¾n (cho 
nên có ngß¶i ð£t cho ngài bi®t hi®u là Tän Cß ÐÕo Nh½n - 
ðÕo nh½n · dß¾i cây dù). Th¥y Tñ Nhß cùng m÷i ngß¶i l− 
tÕ xong tr· v« chùa. ÐÕi sß giæ tôi lÕi khoän ðãi mµt bæa 
c½m. Trên mâm c½m chï có mµt dîa kh± qua. ÐÕi sß ån 
trß¾c, kª ðó m¶i tôi ån. Tôi v×a ð£t mµt miªng kh± qua vào 
mi®ng, cäm th¤y mùi v¸ r¤t ð¡ng, nu¯t xu¯ng không xong, 
mà nh± ra cûng không ðßþc. ÐÕi sß th¤y thª cß¶i nói: 
"Trß¾c ð¡ng sau ng÷t, tu hành làm b§c thi®n tri thÑc cûng 
v§y." 

 
 Tôi l− tÕ l¶i khai th¸ cüa ngài. ÐÕi sß höi: "Ta th¤y 
con là ngß¶i có khí tiªt, hi®n gi¶ con ðang dñ ð¸nh ði ðâu?" 
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 Tôi trä l¶i: "DÕ, lúc con kh·i hành · Vân Nam, ðã có 
ý ð¸nh ði tìm Hòa thßþng Tam Muµi th÷ gi¾i. Sau khi th÷ 
gi¾i s¨ tùy ý du phß½ng c¥u h÷c." 
 
 ÐÕi sß nói: "Hòa thßþng Tam Muµi là mµt lu§t sß 
chân chánh, th¥y nên ðªn ðó th÷ gi¾i. Còn nhß tùy ý du 
phß½ng c¥u h÷c, thì hi®n nay các tùng lâm · Giang Nam, 
ph¥n l¾n các khóa giäng h÷c, quy cü không ðßþc nghiêm 
túc. Ngß¶i h÷c ph¥n nhi«u là b÷n ngông cu°ng ngÕo mÕn. 
Nªu nhß con th¤y không thích hþp, con có th¬ tr· v« ðây · 
v¾i ta. Ch¾ nên ngao du phóng d§t. Trong tß½ng lai con s¨ 
là rß¶ng cµt cho Ph§t pháp." 
 
 Nói xong, ngài bèn kêu th¸ giä viªt mµt bÑc thß gi¾i 
thi®u ðªn Hòa thßþng Tam Muµi. Ðßa thß cho tôi xong, 
ngài lÕi khuyên nh¡c: "Con nên b¡t chß¾c nhæng tiªt tháo 
cüa ta ngày trß¾c." 
 
 Tôi l− tÕ ngài xong bèn t× bi®t. 
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 Ngày hôm sau, ß¾c h©n v¾i th¥y Thành Chuyªt cùng 
nhau ði tri«u s½n núi Nam NhÕc. T× Bäo Khánh ði ðµ nåm 
ngày ðß¶ng thì ðªn Dß½ng Li−u Ðß¶ng, chúng tôi leo phía 
sau núi mà lên, ði thåm các chùa · CØu Long Bình, C± ÐÕi 
Bình, bên cÕnh chùa có mµt cái h° tên là Trî Ðàm (Ngày 
trß¾c, khi Hòa thßþng Tam Muµi m¾i ðªn ðây, có mµt con 
r°ng hóa thành chim trî t× giæa h° v² cánh bay lên, hòa 
thßþng bèn truy«n tam quy ngû gi¾i cho nó). Kª ðó chúng 
tôi ði thåm các chùa Mao Bình, v.v... LÕi ði vòng qua ðïnh 
Thiên Quª, ðïnh Yên Hà, r°i t× ðïnh Chúc Dung ði xu¯ng, 
ðªn miªu Nam NhÕc, sau ðó ðªn nghï ðêm tÕi mµt trà am. 
 

 
 

 Trong am g£p mµt du tång, tôi bèn höi ðß¶ng. Th¥y 
¤y nói: "Lúc này b÷n th± t£c r¤t lµng hành. Hi®n nay b÷n 
chúng ðang l¦n lút · các vùng nhß Thß½ng ÐÑc, Tào Châu, 
Long An, Kinh Châu, v.v... — ðó quan quân phòng v® r¤t 
nghiêm m§t, thª nhßng quan quân ph¥n l¾n lÕi là b÷n b¤t 
lß½ng, thß¶ng thß¶ng ðoÕt l¤y hành lý cüa các v¸ du tång, 
r°i lÕi còn vu kh¯ng là gian tª. Oan khu¤t không biªt ðâu 
mà bi®n bÕch, th÷ nh§n kh± não mµt cách oan u±ng. Các 
th¥y ch¾ nên xu¯ng núi!" 
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 Tôi và th¥y Thành Chuyªt, tai tuy nghe nhß thª, 
nhßng lòng vçn không nao núng, nghî th¥m: "ChÆng l¨ ðã 
vßþt qua ngàn d£m s½n khê mà lÕi không ðßþc lþi ích gì 
hay sao?", bèn ðªn höi v¸ Trø trì xem có con ðß¶ng nào 
khác hay không. Th¥y ¤y nói: "Th¶i thª loÕn lÕc, quý th¥y 
nên tÕm · lÕi ðây mµt th¶i gian, ðþi ðªn khi thái bình lên 
ðß¶ng cûng không muµn. Làm gì phäi c¤p bách nhß thª." 
 
 Tôi nói: "Chúng con ðã quyªt ð¸nh, vä lÕi th¶i gian 
cûng không ch¶ ðþi mình. Xin th¥y chï ðß¶ng ði khác, 
chúng con r¤t tÕ ½n." 
 
 Th¥y ¤y nói: "Tuy có ðß¶ng khác, nhßng r¤t là  
hoang dã. Ðß¶ng này r¤t ít ngß¶i qua lÕi, mµt mÕch chï 
toàn là r×ng núi. Phäi t× Ki«m Dß½ng ði ðªn Hµi Thông, 
qua huy®n Lão Lâm, ðªn chùa T× Hóa · Ph± An, höi 
ðß¶ng ði ðªn huy®n VÕn Täi, t× ðó ði ðªn phü Thøy Châu 
thì có th¬ ðªn tïnh thành Giang Tây. Nhß v§y thì s¨ không 
ði qua nhæng vùng mà b÷n th± t£c hoành hành." 
 
 Sáng hôm sau chúng tôi y theo l¶i d£n kh·i hành, 
quä th§t chï th¤y núi non trùng ði®p, không th¤y làng xóm 
nào cä, ðúng là vùng ð¤t cñc kÏ hoang dã. M²i sáng, 
chúng tôi ho£c là ån mµt bu±i r°i ði cho ðªn t¯i, ho£c là ôm 
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bøng tr¯ng lên ðß¶ng. M²i ngày ði không dß¾i bäy tám 
mß½i d£m.  
 

 
 

H½n nØa tháng sau chúng tôi ðªn tïnh Giang Tây, tá 
túc tÕi chùa Tháp HÕ, sau khi nghï ðµ ba ngày, chúng tôi 
lÕi ðªn huy®n ÐÑc An, khi ðªn Lô S½n, chúng tôi ði thåm 
các chùa n±i tiªng nhß Quy Tông, Khai Tiên, Ngû Nhû, 
v.v... 

 
 Mµt hôm ði ðªn am VÕn Tùng lúc tr¶i ðã xª chi«u, 
chúng tôi gõ cØa am xin tá túc, thì v¸ Trø trì n±i gi§n ðóng 
cØa lÕi không cho chúng tôi vào. Mµt lúc sau tr¶i t¯i, dß¾i 
ánh sao l¤p lánh chúng tôi th¤y bên cÕnh ðß¶ng có mµt 
täng ðá l¾n, phía dß¾i có mµt khoäng tr¯ng dài ðµ h½n mµt 
trßþng, ba ngß¶i chúng tôi bèn ð£t b° ðoàn ng°i nghï. Mµt 
lúc sau, v¸ Trø trì m· cØa am bß¾c ra l¾n tiªng xua ðu±i, 
chúng tôi tñ trách th¥m s¯ ph§n vô duyên cüa mình, h½n 
næa, cäm th¤y thß½ng xót sñ ngu si cüa v¸ ¤y, bèn không 
ðªm xïa ðªn l¶i xua ðu±i, c¯ ng°i lÏ · ðó mµt ðêm. Sáng 
hôm sau, ánh m£t tr¶i v×a le lói · phß½ng ðông là chúng tôi 
tiªp tøc lên ðß¶ng. Ðªn Di®p Bình dùng sáng, sau ðó ði ðªn 
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Sái C¯c TrÕch, NgßÞng Thiên Bình, r°i ðªn Kim Trúc Bình, 
ðªn lúc tr¶i xª chi«u thì tá túc · chùa Ðông Lâm. Thi«n 
ðß¶ng · phía sau chùa, còn phòng khách tång thì chï có ba 
gian, mà lÕi tàn tÕ không th¬ tß·ng tßþng, chung quang cö 
m÷c cao khoäng ba t¤c, tß¶ng vách nÑt në, mái ngói loang 
l·, cØa cái cØa s± ð«u không còn phên che. Trong chùa có 
mµt ngôi ði®n th¶ dµt nóc, chúng tôi vào ðó l− Ph§t, th¤y 
bøi b£m bám ð¥y, b° câu chim én làm ô uª cä ði®n th¶. Tôi 
v¾i th¥y Thành Chuyªt quét d÷n sÕch s¨, ð£t b° ðoàn phía 
bên trái bàn Ph§t, bàn v¾i nhau là ng°i ni®m Ph§t mµt ðêm, 
ð¬ khöi phäi u±ng công ðªn C± BÕch Liên Xã này. ChÆng 
ng¶ th¥y tri sñ t× trong chùa ði ra, cho r¢ng chúng tôi 
không báo cáo v¾i các v¸ ch¤p sñ mà tñ ý di ðµng ð° v§t 
trong ði®n th¶, bèn l¾n tiªng qu· trách và xua ðu±i chúng 
tôi không cho tá túc. Ðªn c±ng chùa, có mµt v¸ sß già phø 
trách hóa duyên, m¶i chúng tôi · lÕi dùng c½m và tá túc 
trong phòng cüa v¸ ¤y, nhßng th¥y tri sñ lÕi ðªn, la r¥y v¸ 
sß già, r°i lÕi l¤y nß¾c tÕt dß¾i ð¤t cho ß¾t, møc ðích làm 
cho chúng tôi không th¬ n¢m ng°i ðßþc trên m£t ð¤t. 
Chúng tôi cäm tÕ v¸ sß già xong bèn ra khöi c±ng chùa. Tôi 
nói v¾i th¥y Thành Chuyªt và Giác Tâm: "Chúng ta nhi«u 
ð¶i ðã gieo tr°ng hÕt gi¯ng không t¯t ð¯i v¾i v¸ ¤y, thành 
thØ hôm nay phäi trä quä báo. Chúng ta nên xem h÷ nhß 
thi®n tri thÑc cüa mình, giúp cho chúng ta thành tñu hÕnh 
nhçn nhøc, không nên kh·i tâm oán h§n." 

 54



 
 Thª nhßng lúc này không có ch² nghï ng½i. Th¥y 
Thành Chuyªt nói: "Lúc nãy khi qua ðây, th¤y phía dß¾i 
ðß¶ng lµ có mµt khóm cây r§m rÕp, chúng ta có th¬ vào ðó 
tÕm nghï ðêm." 
 
 Chúng tôi bèn xu¯ng ðß¶ng tìm ðªn n½i, té ra là mµt 
ngôi mµ cû. Ba ngß¶i träi b° ðoàn dß¾i ð¤t mà ng°i. B¯n 
b« t¸ch m¸ch không mµt tiªng ðµng, lÕi thêm b¥u tr¶i ðen 
k¸t không mµt ánh sao ðêm. Khoäng canh mµt b²ng nghe có 
tiªng hô l¾n: "B¡t trói nó lÕi." B¯n b« ð«u có tiªng ngß¶i 
h÷a theo: "B¡t trói b÷n t£c lÕi."  
 

Tôi nói v¾i th¥y Thành Chuyªt: "Nªu nhß v¸ ðó 
mu¯n hÕ ðµc thü, ðem ngß¶i lÕi truy lùng, cûng khó mà 
bi®n bÕch, biªt ðâu ðây cûng là ð¸nh nghi®p cüa chúng ta." 

 
 Ðªn lúc tr¶i sáng, nghe t× xa có tiªng nhÕc ngña, thì 
m¾i biªt bên ngoài có mµt con ðß¶ng l¾n thông qua. Chúng 
tôi cäm th¤y an tâm h½n mµt chút, bèn ra khöi khóm cây. 
Th¤y ngoài ruµng có ngß¶i, bèn höi: "T¯i hôm qua nghe 
b¯n phía ð«u có ngß¶i hò hét, không hi¬u có vi®c gì?" 
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 Ngß¶i ¤y trä l¶i: "Lúc này ruµng lúa ðã chín, thành 
thØ m¤y ngß¶i canh ruµng phäi làm nhß v§y ð¬ d÷a nÕt b÷n 
trµm c¡p."  
 

B÷n tôi ba ngß¶i nghe xong ð«u cß¶i ° cä lên. 
 

 
 

 Chúng tôi ðªn viªng chùa Tây Lâm, tá túc mµt ðêm, 
sau ðó ði ðªn phü CØu Giang thì m£t tr¶i ðã l£n v« tây, các 
chùa am · ngoài thành ð«u không cho tá túc, nói r¢ng vì b¸ 
lu§t pháp nghiêm c¤m, qua sông thì m¾i có ch² nghï ðêm. 
Chúng tôi chï còn cách nh¸n ðói qua sông, ðªn giæa sông thì 
gã lái ðò ðòi ti«n, tôi bèn c·i giây buµc ¯ng qu¥n ðßa cho 
h¡n. Có mµt ðÕo sî ng°i bên cÕnh th¤y thª bèn móc ti«n ra 
trä giúp cho chúng tôi. Sau khi lên b¶, höi nhæng ngß¶i bên 
cÕnh ch² ð¬ tá túc, thì h÷ cho biªt trong vùng lân c§n không 
có chùa am nào cä, nªu nhß ði d÷c xu¯ng b¶ ðê ðµ bäy 
chøc d£m ðªn TÕc Cäng, n½i ðó có mµt vùng tên là Ngû T± 
Ly Mçu Ðôn, · ðó có mµt trà am, cho phép ngß¶i xu¤t gia 
tá túc. Tôi nói v¾i hai th¥y Thành Chuyªt và Giác Tâm: 
"Chúng ta quä th§t ðã b¸ l×a, ðß¶ng ðªn am còn xa, mà gió 
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tây nam lÕi b¡t ð¥u th±i mÕnh, m²i ngß¶i phäi c¯ g¡ng ði 
nhanh, không th¬ ðÑng · ðây mà do dñ ðßþc næa!" 
 
 Trong c½n gió bu¯t th±i tÕt vào m£t, ba ngß¶i cúi 
ð¥u l¥m lûi dß¾i ánh trång, mãi h½n nØa ðêm m¾i ðªn. 
Chúng tôi gõ cØa xin vào tá túc, r¤t may v¸ tång Trø trì là 
ngß¶i có ðÕo tâm, li«n m· cØa m¶i chúng tôi vào. Th¥y ¤y 
höi chúng tôi lý do tÕi sao phäi ði trong ðêm khuya nhß v§y. 
Chúng tôi bèn tß¶ng thu§t lÕi nhæng sñ vi®c xäy ra, th¥y ¤y 
th· dài an üi chúng tôi ðã hành cß¾c gian kh±, sau ðó bèn 
vui vë pha trà ðãi khách.  Tôi xúc ðµng nói: "Không ðªn 
vùng CØu Giang làm sao biªt ch² này có tình ðÕo nhß v§y!" 
 
 Sáng hôm sau, sau khi dùng sáng, tôi bèn höi ðß¶ng, 
thì biªt các t± ðình ð«u b¸ hß höng, thª nhßng có ði«u may 
m¡n là t¤t cä ð«u ðã ðßþc Hòa thßþng Tam Muµi tu sØa lÕi, 
nghe xong chúng tôi bèn ðªn các n½i ðó ð¬ thåm viªng. 
Trß¾c tiên chúng tôi ðªn huy®n Hoàng Mai, lên núi Phá 
NgÕch l− TÑ T± ÐÕo Trß¶ng, kª ðó ðªn núi Mã M§u l− 
Ngû T± ÐÕo Trß¶ng, kª ðó ðªn chùa Cao S½n l− T¸nh 
Giám T± ÐÕo trß¶ng, sau ðó qua ðªn chùa Chí Lão · Linh 
Ðang Lãnh l− Thiên Tuª Bäo Chß½ng T± ÐÕo Trß¶ng, r°i 
lÕi ðªn huy®n Ti«m S½n l− Tam T± ÐÕo Trß¶ng, sau ðó ðªn 
huy®n Thanh Dß½ng, lên núi CØu Hoa tri«u s½n. T× ÐÕi 
ði®n nhìn xu¯ng th¤y có mµt cái am, chúng tôi bèn ðªn xin 
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tá túc, thª nhßng · ðây không có dùng c½m chi«u. Sáng 
hôm sau chúng tôi ng°i mµt h°i lâu, thì v¸ trø trì nói: "Am 
chúng tôi nghèo, chï cho tá túc chÑ không cung c¤p thñc 
ph¦m. Quý th¥y có th¬ ðªn ti®m xin c½m ån." Tôi nói v¾i 
hai th¥y bÕn: "Ti®m c½m m£n làm sao có thÑc ån chay?" 
Do ðó chúng tôi lên ði®n l− B° tát xong, li«n nh¸n ðói xu¯ng 
núi. Ði h½n mß¶i d£m, ðªn mµt cái am dùng sáng. 
 

 
 

 Ðªn phü Thái Bình, nghe có Pháp sß Duy Ngô tÕi 
Thanh S½n giäng kinh Pháp Hoa, n½i ðó cách phü lÜ không 
xa. Chúng tôi ba ngß¶i vui m×ng höi ðß¶ng tìm ðªn. Ðªn 
n½i thì m£t tr¶i ðã ngã v« tây, th¥y Tri sñ th¤y chúng tôi 
mang g§y, nón, b° ðoàn bèn không cho tá túc, chúng tôi 
c¥u kh¦n ðôi ba l¥n, th¥y ¤y th¤y tr¶i ðã t¯i m¸t ðß¶ng xá 
khó ði, bèn kêu ngß¶i dçn chúng tôi ra khöi chùa ðªn mµt 
miªu th± ð¸a · ven ðß¶ng ð¬ nghï qua ðêm. Chúng tôi ðem 
b° ðoàn ch°ng lên v¾i nhau r°i ng°i ð¯i di®n. Tôi nói: 
"Chúng ta ðã vì pháp mà ðªn, chÆng l¨ l¥n này v« không?"  
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 Sáng hôm sau chúng tôi vào chùa ån sáng, nghe 
xong mµt th¶i pháp li«n xu¯ng núi, vào trong xóm kh¤t  
thñc, ån xong chúng tôi höi ðß¶ng r°i tiªp tøc cuµc hành 
trình. 
 

 
 

 Ngày m°ng mß¶i lúc gi¶ tÜ, chúng tôi ðªn Nam Kinh, 
t× xa chiêm ngßÞng bäo tháp cüa chùa Báo Ân. Bäo tháp 
cao vút hi®n rõ trên n«n tr¶i, dß¾i ánh m£t tr¶i lÕi càng tö lµ 
nhæng màu s¡c chói l÷i huy hoàng. Chúng tôi vào trong l− 
Ph§t, sau ðó ði nhi−u tháp. Ðªn trßa bøng ðói bèn höi 
nhæng ngß¶i ðªn l− tháp r¢ng ch² nào có trai ðß¶ng tiªp 
ðãi chúng tång. Có ngß¶i chï dçn, nói: "Trai ðß¶ng · hành 
lang phía nam cüa Tam TÕng Ði®n." 
 
 Chúng tôi ðªn ðó l− Ph§t xong bèn ng°i mµt bên ði®n 
th¶. Tuy th¤y có chúng tång ra vào,  nhßng không có ngß¶i 
nào ðªn höi han cä. Chúng tôi không biªt vì lý do gì, bèn 
ðÑng d§y ra ngoài, g£p mµt v¸ sß già li«n höi lý do, th¥y ¤y 
cho biªt: "Nam Kinh là n½i giäng pháp thi«n ðß¶ng. Nªu 
nhß y phøc giày dép t« chïnh thì là khách tång thanh l¸ch, 
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s¨ có ngß¶i ra tiªp ðãi, còn các v¸ là du tång hành cß¾c, 
thành thØ không có ngß¶i ðªn höi han." 
 

 
 

Nghe xong chúng tôi bèn ði vào thành, ðªn am ÐÕi 
Ph§t · phía tây Chung C± L¥u tá túc. Am này không có 
chánh ði®n, chï th¤y h÷ dùng mái lþp b¢ng cö che · phía 
trên tßþng Ph§t. V¸ Trø trì là mµt b§c chân tu,  vì chùa 
nghèo, cho nên m²i bæa ån chï có th¬ ðãi khách mµt bát 
c½m. Th¤y chúng tôi ðªn, th¥y r¤t vui m×ng, höi t× ðâu 
ðªn. Chúng tôi trä l¶i t× Vân Nam ðªn, th¥y ¤y nói: "V¸ tri 
sñ chùa Hßng Thi®n, hi®u „n Ngô, cûng là ngß¶i ð°ng 
hß½ng cüa quý th¥y, quý th¥y có th¬ ghé qua thåm, th¥y ¤y 
ch¡c ch¡n s¨ cho quý th¥y tá túc." 

 
 Trßa hôm sau chúng tôi ðªn ðó xin tá túc, th¤y các 
v¸ khách tång dùng c½m n¤u b¢ng gÕo cû ðã b¸ m¯i m÷t, 
còn thÑc ån chï có ít dßa chua m¯c meo hôi th¯i. Chúng tôi 
ðªn các liêu phòng ð¬ thåm höi các v¸ tång trong chùa, thì 
th¤y các v¸ tång thß¶ng trú ån c½m gÕo tr¡ng, thÑc ån toàn 
thÑ tß½i ngon ðúng mùa. Ð® tØ cüa th¥y tri sñ, hi®u Khuªch 
Nhiên, cûng là ngß¶i Vân Nam, nh§n ra gi÷ng nói cüa 
chúng tôi. T¯i ðªn bèn ðªn phòng chúng tôi höi thåm quê 

 60



quán, tôi nói: "Chúng tôi là ngß¶i Quý Châu." Th¥y ¤y lÕi 
höi tiªp, ý mu¯n lßu giæ chúng tôi lÕi, tôi nói v¾i th¥y 
Thành Chuyªt và Giác Tâm: "Chúng ta t× vÕn d£m ðªn 
ðây, phäi nên y chï nhæng v¸ thi®n tri thÑc có ðÕo ðÑc. Ð¯i 
v¾i nhæng ngß¶i không biªt tß·ng nghî ðªn ðÕi chúng, 
chúng ta chÆng thà ån u¯ng ðÕm bÕc, chÑ quyªt không 
thân c§n h÷." 
 

 
 

 Nghe có Pháp sß Giác Ngµ giäng kinh Lång 
Nghiêm · am Viên Giác, bèn ði ra khöi thành ð¬ nghe kinh, 
g£p thí chü cúng trai tång. M²i mâm hai ngß¶i thì có b¯n 
dîa thÑc ån. Tôi cùng mµt v¸ du tång dùng chung mµt mâm. 
Tôi giæ uy nghi ån u¯ng ch§m rãi, còn v¸ tång ng°i ð¯i di®n 
thì ðßa ðûa g¡p không ng×ng, chï mµt loáng là v¸ ¤y ðã lùa 
sÕch bách. Sau bæa trai tång, ra khöi cØa chùa, tôi nói v¾i 
hai bÕn: "Chúng ta sau này nªu có nhân duyên t± chÑc trai 
tång, không lu§n là m¤y món thÑc ån, t¤t cä ð«u ðñng vào 
mµt bát l¾n, ð¬ cho m÷i ngß¶i ðßþc thu§n ti®n. ThÑ nh¤t là 
làm cho tß cách  cüa các v¸ tång tr· nên trang nghiêm, thÑ 
hai là làm cho thí chü sanh kh·i lòng kính tr÷ng. Nªu làm 
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nhß v¸ tång ngày hôm nay, ¡t là m¤t hªt th¬ cách, có khác 
gì ngß¶i ðói." 
 

 
 

 Chúng tôi lÕi ðªn thåm chùa Ph± ÐÑc, tá túc trong 
thi«n ðß¶ng. T¯i hôm ðó chúng tôi bàn v¾i nhau: "Bây gi¶ 
tháng mß¶i s¡p sØa qua mùa ðông, nªu tiªp tøc ði, e r¢ng 
s¨ b¸ lÕnh, chi b¢ng tÕm tá túc · ðây, qua ðªn mùa xuân 
tr¶i ¤m s¨ tiªp tøc cuµc hành trình." 
 
 Sáng hôm sau, sau bæa ån sáng, chúng tôi tìm v¸ tri 
sñ xin tá túc, th¥y ¤y nói: "Hai ngß¶i chúng tôi còn không 
cho tá túc, hu¯ng h° là ba." Kª ðó th¥y ¤y quay nhìn tôi, 
nói: "ChÑc hß½ng ðång · Chung Bän Ðß¶ng giao cho mình 
th¥y." 
 
 Tôi cß¶i nói: "Tay chân con vøng v«, không làm 
hß½ng ðång ðßþc."  
 
 Chúng tôi bèn tom góp hành lý ra khöi chùa. Tôi nói 
v¾i th¥y Thành Chuyªt và Giác Tâm: "Các tùng lâm trong 
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thành ph¯ không cho ba ngß¶i tá túc, nhß v§y chúng ta 
phäi tÕm chia tay, trú qua mùa ðông. H©n vào cu¯i tháng 
chÕp g£p nhau. Nghe nói núi Bäo Hoa chú tr÷ng ðªn vi®c 
h÷c t§p kinh ði¬n. Tôi s¨ ðªn ðó h÷c tøng chú Lång 
Nghiêm." 
 
 Th¥y Thành Chuyªt nói: "Tôi v¾i th¥y Giác Tâm s¨ 
ðªn T± Ðß¶ng. Khi nào th¥y h÷c xong chú thì qua ðó g£p." 
 
 Tôi ðem b° ðoàn ð±i l¤y t¤m ng÷a cø cüa th¥y Giác 
Tâm r°i sau ðó chúng tôi chia tay nhau.  
 

 
 
Tôi lên ðªn lßng ch×ng núi Bäo Hoa thì tr¶i ðã nhá 

nhem, bèn xin vào tá túc · am ThÕch Môn. Bu±i t¯i ng°i 
u¯ng trà, tôi höi th¥y Trø trì: "Nghe núi Bäo Hoa r¤t chú 
tr÷ng ðªn vi®c h÷c t§p kinh ði¬n, con mu¯n ðªn ðó." 

 
 Th¥y Trø trì nói: "Trong núi có mµt v¸ sß già, cûng là 
ngß¶i Vân Nam, · mi«n b¡c cûng ðã lâu. Th¥y ¤y ðªn núi 
này cûng khoäng mß¶i nåm, và ðã ð÷c ÐÕi TÕng Kinh ba 
l¥n r°i. Th¥y ¤y là ngß¶i r¤t siêng nång hiªu h÷c. Tôi cûng 
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ðã t×ng h÷c v¾i th¥y ¤y. Chùa ðó tß½ng ð¯i ít ngß¶i, chï có 
b¯n v¸ ch¤p sñ, may m¡n là h÷ n¤u ån chung v¾i nhau chÑ 
không n¤u ån riêng. Tuy ngày ba bæa ðÕm bÕc, nhßng nªu 
có khách tång ðªn, h÷ ð«u tiªp ðãi và cho tá túc. Th¥y ðã 
có ý ð¸nh lên núi h÷c t§p, phäi nên xä b¾t, không nên n® hà 
v¾i nªp s¯ng ðÕm bÕc · ðó." 
 

 
 

 Sáng hôm sau tôi lên ðªn chùa, l− Ph§t xong bèn ð¬ 
mµt ngày ði xem quang cänh và thåm höi các v¸ tång trong 
chùa. Sâu kín trong lòng, tôi có cäm tß·ng n½i ðây r¤t là 
quen thuµc, hình nhß ðã có ðªn r°i. Tôi ðªn ðänh l− th¥y 
thü tòa, c¥u h÷c chú Lång Nghiêm. Th¥y ¤y höi tôi là ngß¶i 
vùng nào? Xu¤t gia ðßþc m¤y nåm? Chú Lång Nghiêm 
ðáng l¨ phäi nên h÷c t§p trß¾c hªt. 
  
 Tôi nói: "Con là ngß¶i Vân Nam. V×a m¾i xu¤t gia 
là ðã ðªn Giang Nam, vä lÕi không biªt chæ, thành thØ chßa 
ð÷c tøng." 
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 Th¥y ¤y bèn ch¤p thu§n, nói v¾i tôi: "Th¥y · trong 
chùa này, có th¬ phø giúp công vi®c hành ðß¶ng, hãy tÕm 
ngü dß¾i nhà trù." 
 
 Ðªn tháng mß¶i mµt, chén bát b¸ ðông ðá dính vào 
v¾i nhau, khó tách ra ðßþc, cho nên m²i khi rØa bát tôi ð«u 
dùng khån lau khô, ð¬ sáng hôm sau khi dùng ðªn, chén bát 
có th¬ ðßþc tách ra d− dàng. Th¤y th¥y phø trách vi®c gánh 
nß¾c trong chùa, mµt mình không th¬ cung c¤p k¸p s¯ nß¾c 
c¥n dùng, tôi bèn phø giúp th¥y ¤y. Th¥y ði¬n t÷a, hi®u là 
Li−u Nhiên, trë tu±i lÕi lanh lþi, thª nhßng m²i khi nhà kho 
ðem ð° v§t ðªn, ho£c gÕo ho£c thÑc ån, th¥y ¤y ð«u giæ lÕi 
mµt m¾. Mµt bu±i sáng tôi h÷c chú xong, quay v« nhà trù, 
th¥y ði¬n t÷a ð¬ dành c½m m¶i tôi dùng. Tôi höi: "M÷i 
ngß¶i ð«u ån cháo, c½m này t× ðâu t¾i?" 
 
 Th¥y ¤y nói: "Tôi có häo ý ð¬ dành c½m cho th¥y ån, 
tÕi sao th¥y lÕi truy höi?" 
 
 Tôi nói: "Kë ðÕi trßþng phu l¨ nào lÕi dùng thÑc ån 
không chính ðáng." 
 
 Nói xong li«n ðÑng d§y ra ngoài. T× ðó m¤y ngß¶i 
trong nhà trù liên kªt v¾i nhau, không cho tôi · chung. 
Th¥y ði¬n t÷a bàn riêng v¾i th¥y tri sñ, nhân vì không có 

 65



ngß¶i làm hß½ng ðång, bèn t¯ng tôi ðªn Bän Ðß¶ng ð¬ phø 
trách vi®c nhang ðèn và ðánh bän. Ch² tôi ngü là mµt gian 
phòng l¾n mà chï có mµt mình tôi, cho nên gi¯ng nhß n¢m 
trong phòng nß¾c ðá. Có mµt v¸ sß già, hi®u Vân S½n, v¯n 
là mµt v¸ hoÕn quan xu¤t gia, r¤t có ðÕo tâm, th¤y tôi là 
ngß¶i có chí cao, an b¥n thü ðÕo; mµt hôm tr¶i t¯i ðen, 
th¥y ¤y ð¦y cØa vào phòng, ðªn g¥n nói nhö vào tai tôi: 
"T£ng cho th¥y t¤m m«n này ð¬ ð¡p cho ðÞ lÕnh." Nói 
xong th¥y ¤y bèn len lén ra khöi phòng. Tôi ðßa tay s¶ thØ, 
thì th¤y gi¯ng nhß bông nhßng h½i cÑng, ð¡p lên cûng 
chÆng th¤y ¤m gì h½n. Sáng hôm sau nhìn kÛ, thì ra ðó là 
mµt t¤m m«n bông cû ðã vá ði vá lÕi không biªt bao nhiêu 
l¥n. Món quà tuy nhß thª, nhßng tôi cäm th¤y r¤t cäm kính 
lòng t× bi chiªu c¯ cüa v¸ ¤y. Ðªn ngày mß¶i sáu tháng 
chÕp, sau khi h÷c chú xong, tôi ðªn l− tÕ th¥y Thü tòa, th¥y 
¤y nói: "Ngày m°ng mµt tªt, có mµt v¸ cß sî h÷ Tang · tr¤n 
Hà Kh¦u ðªn chùa lÕy Lß½ng Hoàng Sám, th¥y nên ð÷c bµ 
ðó cho thÕo, có th¬ dùng ti«n cúng dß¶ng trong d¸p này mà 
s¡m áo m«n." 
 
 Tôi ðã h©n v¾i hai th¥y Thành Chuyªt và Giác Tâm 
g£p nhau vào ngày ðó, nên hoàn toàn không cäm th¤y quan 
tâm ðªn vø l− sám này. Ðªn ngày hai mß½i tám tháng chÕp, 
tr¶i m¾i h×ng sáng, tôi li«n hß¾ng v« phòng th¥y thü tòa 
lÕy ba lÕy xong li«n xu¯ng núi. Ðªn Ðông Dß½ng höi 
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ðß¶ng ðªn T± Ðß¶ng. Ði h½n mµt tråm d£m, mãi ðªn t¯i 
m¾i ðªn n½i. Höi hai th¥y Thành Chuyªt và Giác Tâm thì 
th¥y tri khách nói: "M¤y ngày trß¾c hai v¸ ¤y ði tri«u s½n · 
Nam Häi, khi ði có d£n là khi nào th¥y Thi®u Nhß · núi 
Bäo Hoa ðªn, thì bäo th¥y ¤y ðªn Nam Häi g£p nhau." 
 
 Sáng hôm sau tôi bèn lên ðß¶ng. Khi qua vùng Ngßu 
Thü thì g£p th¥y Ð¯n Tu, lúc trß¾c ðã t×ng g£p nhau · am 
Vân Thüy · Quý Châu, th¥y ¤y c¯ g¡ng giæ tôi · lÕi ðón 
nåm m¾i. Ngày hôm sau, sau bæa ån sáng, tôi không t× giã, 
chï l£ng l¨ lên ðß¶ng. Ðªn chùa Linh C¯c vào chi«u ngày 
ba mß½i tªt, trong phòng khách tång ph¥n l¾n là dân giang 
h°, b÷n h÷ làm °n ào náo loÕn cä lên. Các n½i khác trong 
chùa lÕi không có ch² tr¯ng ð¬ nghï ðêm, tôi bèn ng°i · 
phía sau cánh cØa cho ðªn khi tr¶i sáng. Sau khi ån sáng tôi 
bèn lên ðß¶ng, v×a ðªn c±ng chùa thì g£p th¥y tri sñ, hi®u 
là Ho¢ng Truy«n. Th¥y ¤y höi tôi: "Hôm nay là ngày m°ng 
mµt, tÕi sao lÕi lên ðß¶ng. M¶i th¥y · lÕi nghï ng½i mµt vài 
ngày." 
 
 Th¤y th¥y ¤y có vë ân c¥n, tôi bèn tr· vào, dùng 
c½m trßa xong, tôi lÕi tiªp tøc lên ðß¶ng. Ði ðßþc khoäng 
hai mß½i d£m bèn tá túc tÕi mµt am nhö.  
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Ngày m°ng hai nghï · am Bän Ki«u, ngày m°ng ba 

lúc ðang trên ðß¶ng ði b²ng g£p th¥y Thành Chuyªt. Tôi 
höi: "Hai th¥y cùng ði tri«u Nam Häi, tÕi sao chï có mµt 
mình th¥y tr· lÕi?" 

 
 Th¥y Thành Chuyªt trä l¶i: "Ðªn huy®n Vô Tích, 
th¥y Giác Tâm ðªn Nam Häi trß¾c, tôi sau ðó ðªn Hàng 
Châu thì nghe Hòa thßþng Tam Muµi tÕi Cñu Lµ Lãng núi 
Ngû Ðài truy«n "hoàng gi¾i", thành thØ quay lÕi tìm th¥y 
ð¬ cùng ði v¾i nhau." 
 
 Tôi nói: "Ðß¶ng ði ðªn núi Ngû Ðài còn r¤t xa, mà 
vi®c truy«n "hoàng gi¾i" cûng chßa ch¡c ðã có thñc. Chi 
b¢ng ði ðªn am C± Lâm · Nam Kinh th÷ gi¾i. N½i ðó cûng 
là do Hòa thßþng C± Tâm khai sáng. Th¥y nghî thª nào?" 
 
 Sau ðó chúng tôi bèn ðªn am C± Lâm xin th÷ gi¾i. 
Th¥y tri khách nói: "M²i ngß¶i phäi ðóng l® phí mµt lßþng 
nåm ti«n. Ngoài ra y, bát phäi tñ lo li®u." Th¥y Thành 
Chuyªt có y mà không có ti«n, còn tôi thì y và ti«n ð«u 
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không có, chï có mµt xâu chu²i làm b¢ng g² nÕm vàng cüa 
vùng Vân Nam, bèn ðßa cho th¥y tri khách ð¬ làm ti«n 
ðóng l® phí và may y. Th¥y ¤y c¥m l¤y tö vë ch¤p thu§n, 
quay mình bß¾c vào phòng. Tôi là ngß¶i thính tai lanh m¡t, 
thoáng th¤y có ngß¶i · trong phòng lén nhìn ra, lÕi nghe 
b÷n h÷ thì th¥m v¾i th¥y tri khách: "Hai gã này có l¨ là dân 
giang h°, sþ không biªt xâu chu²i này t× ðâu t¾i."  
 

Kª ðó, th¥y tri khách bß¾c tr· ra nói v¾i chúng tôi: 
"Thß¶ng trø không nh§n, các v¸ tñ ði lo li®u y bát xong r°i 
tr· lÕi." 

 
Tôi l¤y lÕi xâu chu²i r°i ði ngay; th¥y ¤y giæ chúng 

tôi · lÕi dùng c½m trßa, tôi nói: "R°ng thì phäi tr· v« bi¬n 
l¾n, l¨ ðâu lÕi cam ph§n · trong vªt chân trâu." 

 
Li«n ði ðªn am khác xin tá túc. Ngày hôm sau qua 

sông Trß¶ng Giang ðªn Ph¯ Kh¦u.  
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Ngày mß¶i b¯n tháng giêng, ðang · H°ng Tâm Ph¯, 
thì nghe b÷n cß¾p ðªn, nam næ la khóc, quång con ném vþ, 
thê thäm không th¬ tß·ng tßþng. Tôi và th¥y Thành Chuyªt, 
bøng không mµt hÕt c½m, c± không mµt gi÷t nß¾c, t× sáng 
cho ðªn t¯i, ðào t¦u h½n mµt tråm d£m, ðªn t¯i hôm ðó, tá 
túc tÕi Tam Ph¯. Ngày mß¶i låm, b÷n cß¾p phá Phøng 
Dß½ng, ð¯t lång Hoàng ðª. Tôi và th¥y Thành Chuyªt 
chÕy ðªn nghï ðêm · B¡c T× Châu. Ngày hôm sau mu¯n 
qua sông Hoàng mà không có thuy«n, bèn ng°i trên b¶ sông 
ðþi, ðªn trßa, có m¤y viên chÑc ðem ngña ðªn kéo thuy«n 
vào bªn, chúng tôi bèn lên thuy«n qua sông. Ðªn giæa sông, 
nß¾c xoáy mÕnh, gã lái thuy«n vì u¯ng rßþu say, ðôi tay 
m«m nhûn, giæ lái không væng, lÕi thêm thuy«n cû rï nß¾c, 
m¤y viên chÑc trên thuy«n quýnh quáng cä lên, mi®ng l¾n 
tiªng c¥u tr¶i kh¦n ð¤t. Chúng tôi hai ngß¶i chï biªt chuyên 
tâm ni®m Ph§t. Cûng may có mµt c½n gió nh© th±i ðªn, ð¦y 
thuy«n vào bøi lau ch² nß¾c cÕn, chúng tôi hai ngß¶i bèn 
dùng hai tay n¡m vào cö lau, t× t× b½i vào b¶. T¯i hôm ðó 
ngü tÕm tÕi mµt ngôi miªu hoang. 
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Ngày hôm sau chúng tôi tiªp tøc cuµc hành trình dài 
ðªn núi Ngû Ðài, ban ngày thì dãi d¥u mßa n¡ng, ban ðêm 
thì l£n lµi gió trång, ho£c vào xóm làng kh¤t thñc, ho£c xin 
thÑc ån cüa nông phu. Ðªn ngày m°ng mµt tháng ba, 
chúng tôi ðªn cØa Trß¶ng Thành, qua khöi Quan Long 
Tuy«n thì vào ðªn ð¤t S½n Tây. Chúng tôi ðªn Cñu Lµ 
Lãnh · núi Ngû Ðài. Phòng dành cho khách tång th§p 
phß½ng · phía ngoài c±ng chùa. Sau khi ðßþc an bài ch² 
nghï, chúng tôi ði ðªn phòng Phß½ng trßþng ð¸nh ðänh l− 
Hòa thßþng Tam Muµi, nhßng hai v¸ tång ngß¶i mi«n b¡c 
giæ cØa nói v¾i chúng tôi: "Có hß½ng nghi m¾i cho vào, còn 
không thì m¶i ra ngoài." 

 
Chúng tôi th¤y hai v¸ ðó ån nói thô l², biªt không 

cách nào phân tr¥n, bèn tr· v« phòng. Tôi than th· v¾i th¥y 
Thành Chuyªt: "Chúng ta t× vÕn d£m xa xôi ðªn ðây, bây 
gi¶ không có hß½ng nghi lÕi không ðßþc g£p m£t thi®n tri 
thÑc."  

 
Th¥y Thành Chuyªn nói: "Ch¾ lo, sáng mai hai 

ngß¶i giæ cØa ði ån sáng, chúng ta ðªn ðänh l− ngài." 
 
Sáng hôm sau chúng tôi nh¸n ðói, ði thÆng vào phòng 

Phß½ng trßþng ðänh l−. Hòa thßþng höi: "Hai th¥y t× ðâu 
ðªn?" 
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Tôi trä l¶i: "Chúng con t× Vân Nam ðªn." 
 
Hòa thßþng lÕi höi: "Ðªn ðây làm gì?" 
 
Nhân vì chúng tôi không có y bát nên không dám nói 

ðªn xin th÷ gi¾i mà chï nói ðªn tri«u s½n núi Ngû Ðài. Hòa 
thßþng nói: "Vån Thù · trong tâm các th¥y, các th¥y lÕi ði 
tri«u s½n. Phäi nên nghî ðªn chuy®n chân thñc tu hành." 

 
Chúng tôi lÕy tÕ xong ra khöi phòng. Do nhân duyên 

này tôi phát nguy®n: "Ngày sau nªu làm thi®n tri thÑc, 
quyªt s¨ không nh§n l  nghi cüa khách tång, ð¬ cho nhæng 
v¸ tång nghèo ðßþc ðªn g£p m£t d  dàng." 

−
−

 

 
 

Chúng tôi bèn trèo núi, lên ðªn chùa Tháp Vi®n, 
trong chùa có hai v¸ huynh ð® phát tâm tøng nåm bµ kinh 
l¾n trong ba nåm. Các v¸ ¤y, sau khi biªt chúng tôi t× Vân 
Nam ðªn bèn vui vë m¶i · lÕi. Th¥y Thành Chuyªt tñ 
nguy®n phø trách vi®c gánh nß¾c, nhß¶ng tôi lên ði®n tøng 
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kinh v¾i các v¸ ¤y. Th¥y Thành Chuyªt, sau khi hoàn t¤t 
công vi®c, thß¶ng chuyên tøng kinh Pháp Hoa. Ngoài 
nhæng th¶i gian lên ði®n tøng kinh ra, tôi chuyên tâm ð÷c 
bµ Lång Nghiêm Nghîa Häi. Chúng tôi, mi®ng thì không nói 
chuy®n tÕp nhÕp, mà chân thì cûng không tän bµ ðó ðây. 
NØa ðêm, lúc xä thi«n, các chùa l¾n nhö · núi Ngû Ðài ð«u 
dùng bµt lúa mÕch n¤u thành cháo ð£c mà ån. V¸ Trø trì 
trong chùa Tháp Vi®n là th¥y ÐÑc Vân, cùng các v¸ tång 
trong chùa th¤y chúng tôi siêng h÷c, cä mµt tháng không h« 
thay ð±i, ð«u sinh lòng tin tß·ng kính mªn, bèn m¶i chúng 
tôi ðªn dùng cháo chung v¾i h÷. 

 
Tôi bàn v¾i th¥y Thành Chuyªt: "Chúng ta ð÷c kinh 

trong phòng làm cho m÷i ngß¶i ngü không yên. Ði®n Già 
Lam bu±i t¯i có th¡p ðèn lßu ly, mà trong ðó lÕi không có 
ngß¶i. Chi b¢ng chúng ta ðªn ch² ðèn lßu ly ð÷c sách. ThÑ 
nh¤t là không qu¤y nhi−u ngß¶i khác, thÑ hai là yên tînh d− 
chú tâm. Ðªn khoäng nØa ðêm thì ði nghï." 

 
TÕi núi Ngû Ðài, mùa xuân mùa thu khí tr¶i ðã r¤t 

lÕnh, hu¯ng h° mùa ðông. Ðªn tháng mß¶i, chúng tôi qu¥n 
áo ð½n bÕc, tay nâng quy¬n kinh, ðÑng dß¾i ðèn lßu ly ð¬ 
ð÷c. Lúc ðang chuyên chú thì quên hªt cänh v§t, không cäm 
th¤y lÕnh, nhßng ðªn lúc ng×ng lÕi, xªp kinh ð¬ ði nghï, thì 
m¾i cäm th¤y m¤y ngón tay tê cóng không th¬ co giãn, hai 
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bàn chân g¥n nhß không còn di ðµng ðßþc næa, toàn thân 
run l¦y b¦y, sñ giá bu¯t hình nhß th¤m vào t§n trong gan 
ph±i. Tuy thª, chúng tôi vçn không nän lòng, trái lÕi chí 
nguy®n càng ngày càng kiên c¯. 
 

 
 

Qua mùa xuân là ð¶i Sùng Trinh nåm thÑ chín. Ngày 
ð¥u tháng hai, th¥y Giác Tâm ði tri«u Nam Häi tr· v« lÕi 
Nam Kinh, tìm ðªn núi Ngû Ðài g£p chúng tôi. Vào giæa 
tháng ba, có mµt v¸ tång ngß¶i H° Nam ðªn tri«u s½n núi 
Ngû Ðài, hi®u là Ki¬u Nhß. Th¥y ¤y ðã t×ng cùng chúng 
tôi tÕi phü Bäo Khánh nghe ÐÕi sß  Chuyên Ngu giäng 
Lång Nghiêm TÑ Y S¾. Th¤y chúng tôi trong chùa, th¥y 
bèn ðªn höi thåm. Có ngß¶i höi lý do tÕi sao biªt chúng tôi, 
th¥y ¤y bèn tß¶ng thu§t lÕi vi®c chúng tôi ði hành cß¾c cho 
m÷i ngß¶i nghe. Th¥y Trø trì ÐÑc Vân sau khi nghe xong 
câu chuy®n bèn thiªt trai, t§p h÷p t¤t cä ðÕi chúng trong 
chùa, m¶i tôi giäng kinh Lång Nghiêm. Nhân vì ðßþc m÷i 
ngß¶i trong chùa ð¯i ðãi quá h§u hî thành thØ tôi không th¬ 
t× ch¯i. Ðªn ngày m°ng mµt tháng bäy thì giäng xong.  
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T× lúc ðªn núi Ngû Ðài ðªn nay, chúng tôi chï · 
chùa Tháp Vi®n, chßa có d¸p ði thåm các chùa khác trong 
vùng. Thª nên, ngày m°ng ba chúng tôi lên núi Ðông Ðài, 
th¥y Trø trì · ðó tiªp ðãi chúng tôi theo nghi l− tiªp ðãi các 
v¸ pháp sß. Kª ðó, chúng tôi ðªn núi B¡c Ðài, th¥y tri sñ · 
ðó cûng tiªp ðãi chúng tôi nhß thª. Nhân ðây trong tâm tôi 
cäm th¤y h± th©n, thành thØ không dám tiªp tøc ði thåm 
các chùa khác næa. 
 

 
 

Ðªn ngày m°ng tám, chúng tôi ðªn cáo t× th¥y Trø 
trì và chß tång ð¬ ði B¡c Kinh c¥u Hòa thßþng Tam Muµi 
truy«n gi¾i. Th¥y Trø trì c¯ g¡ng giæ chúng tôi lÕi không 
mu¯n cho ði, nhßng th¤y tôi tâm chí kiên quyªt, không 
mu¯n · lâu, thành thØ th¥y ¤y bèn chu¦n b¸ ba con la ð¬ 
ðßa chúng tôi lên ðß¶ng. Chúng tôi cùng nhau ðªn Cñu Lµ 
Lãnh tá túc mµt ðêm. Ngày hôm sau, th¥y ÐÑc Vân chßa 
nÞ chia tay, theo ti−n chúng tôi ðªn Th÷ HÕ Vi®n · Ðß¶ng 
Lê. Sáng hôm sau, sau khi ån sáng, chúng tôi bèn bái bi®t, 
th¥y ÐÑc Vân nß¾c m¡t quanh tròng, chúc chúng tôi lên 
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ðß¶ng, nói: "Sau khi th÷ gi¾i xong, m¶i quý th¥y tr· lÕi 
Ngû Ðài. Xin ð×ng phø lòng mong ðþi cüa chúng tôi." 
 

 
 

Ngày mß¶i chín tháng bäy, chúng tôi ðªn phü Bäo 
Ð¸nh, bèn ðªn tá túc tÕi chùa La H¥u · phía tây c¥u 
Phß½ng Thu§n. Th¥y Thành Chuyªt, lúc · núi Ngû Ðài ðã 
t×ng h©n v¾i mµt v¸ ðÕo sî, nên ðªn Thß¶ng Châu g£p v¸ ¤y. 
Khoäng xª trßa ngày hôm sau, chúng tôi ra phía ngoài 
chùa tän bµ, th¤y phía xa có mµt khu r×ng r§m rÕp, bèn 
cùng các bÕn ð°ng hành sáu ngß¶i ðªn ðó. Vì ham hóng 
mát, chúng tôi ðã ng°i mãi cho ðªn khi m£t tr¶i xª bóng. 
Nhìn lên không trung, b²ng th¤y có m¤y cøm mây hình nhß 
bøi mù, sau ðó lÕi nghe tiªng ngß¶i nh¯n nháo t× xa vÆng 
lÕi. T× t× ðám bøi ùn lên nhß mây, mµt lúc sau, chúng tôi 
th¤y mµt ðám ngß¶i già trë nam næ t× xa ùn ùn chÕy ðªn 
nhß núi l· sóng trào, m¾i biªt là quan quân ðang truy lùng 
t¾i. Nhæng ngß¶i ðang ng°i bèn chÕy tán loÕn, chï còn th¥y 
Giác Tâm là chÕy theo tôi. Hai chúng tôi không th¬ tr· lÕi 
ch² cû, mà cûng không th¬ ði theo ðß¶ng l¾n, bèn t¤t tä 
chÕy v« hß¾ng nam. M²i ðêm chï tá túc · nhæng am nhö, 
ngoài ra m²i ngày chï ån ðßþc mµt bæa. 
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Trèo non lµi su¯i, ði lÕc ðß¶ng, r°i lÕi ði ðß¶ng vòng. 
Mµt hôm bøng ðói, chúng tôi bèn tÕm ng°i nghï · dß¾i g¯c 
cây bên cÕnh mµt ngôi mµ. Tôi nói v¾i th¥y Giác Tâm: 
"Chúng ta t× Vân Nam ði xu¯ng Giang Nam, r°i t× nam ði 
lên b¡c, nay lÕi t× b¡c xu¯ng nam. Ði t¾i ði lui ðã h½n hai 
vÕn d£m. L£n lµi mµt cách vô ích, chí nguy®n th÷ gi¾i vçn 
chßa thành tñu. Th¥y b±n sß ð£t cho tôi hi®u Thi®u Nhß, là 
hy v÷ng tôi s¨ ho¢ng pháp lþi sanh; nay k¬ nhß tuy®t ph§n, 
thñc cäm th¤y r¤t h± th©n. LÕi næa, pháp danh cüa tôi là 
Ðµc Th¬. Th¬ tÑc là thân, tÑc là pháp thân lý th¬. Ð÷c (Hán: 
Ðµc) kinh là ð¬ hi¬u lý, lý ðã hi¬u thì phäi quên l¶i. Gi¯ng 
nhß nhân có ngón tay m¾i th¤y ðßþc m£t trång, th¤y ðßþc 
m£t trång r°i thì phäi quên ngón tay. T× hôm nay tôi s¨ ð±i 
hi®u là Kiªn Nguy®t."  

 
Hai chúng tôi càng nghî càng bu°n, b¤t giác r½i l®, 

không th¬ k«m chª ðßþc. Có mµt ông lão ði ngang qua, 
th¤y chúng tôi ng°i th· than bu°n bã, bèn höi lý do. Tôi bèn 
thu§t lÕi n²i kh± hành cß¾c mà không toÕi ðßþc chí nguy®n. 
Ông lão cûng than th· không nguôi, nói v¾i chúng tôi: "Tôi 
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h÷ Lý, hi®u là Trß¶ng Trai ÐÕo Nh½n, · mµt mình không có 
thân thuµc, h°i xßa làm ngh« dÕy h÷c, nhân vì th¶i cuµc 
loÕn lÕc nên tr· v« nhà. Nhà tôi · phía trß¾c m£t. Xin m¶i 
hai th¥y v« nhà nghï mµt ðêm, ngày mai lên ðß¶ng." 

 
Khi ðªn nhà ông lão, thì th¤y nhà ông ðã b¸ cß¾p 

sÕch không còn mµt món. Ông lão ðªn nhà hàng xóm mßþn 
mµt ít bµt x¤u, làm bánh cúng dß¶ng. Ngày hôm sau chúng 
tôi t× bi®t lên ðß¶ng. 
 

 
 

Chúng tôi ði ðßþc sáu ngày thì ðªn ÐÕi ÐÕo · huy®n 
Nam Cung. Ðªn trßa vçn không có ch² kh¤t thñc. Chúng 
tôi nhìn th¤y phía xa có mµt cái am nhö, bèn ði ðªn ðó. Tôi 
d£n th¥y Giác Tâm · ngoài, r°i bß¾c vào am mµt mình. 
Th¤y trong am chï có mµt v¸ sß già ðang nhóm lØa mà 
không ai phø giúp. Tôi ch¡p tay vái chào, nhßng th¥y ¤y 
làm ng½ nhß không th¤y. Tôi bèn giúp th¥y ¤y nhóm lØa 
n¤u c½m. Sau khi c½m chín, th¥y ¤y cûng chÆng m¶i tôi, cÑ 
ng°i ån mµt mình, tôi cûng l¤y bát xúc c½m ån. Hai ngß¶i 
không nói v¾i nhau l¶i nào. Th¥y ¤y v×a ån xong mµt bát 
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thì tôi ðã xúc bát thÑ hai. Th¤y thª th¥y ¤y bèn nói: "Trên 
ð¶i chßa th¤y ai nhß th¥y, chü chßa m¶i ðã tñ ti®n l¤y ån."  

 
Tôi trä l¶i: "Trên ð¶i cûng chßa th¤y ai nhß th¥y, 

th¤y khách ðªn không m¶i c½m mà lÕi tñ ån trß¾c." 
 
Th¥y ¤y nghe thª bèn cß¶i l¾n nói: "Tôi cûng là 

ngß¶i tu thi«n. Ngày trß¾c cûng ðã t×ng ði tham phöng các 
v¸ thi®n tri thÑc. Vì không l¸ch duy®t nên ph¥n nhi«u phäi 
nhçn ch¸u ðói khát, gi¯ng nhß th¥y ngày hôm nay. Xin tùy 
ti®n dùng c½m." 

 
Tôi nói: "Ngoài cØa còn có mµt v¸ ðÕo hæu." 
 
Th¥y ¤y vui vë nói: "M¶i vào ð¬ cùng dùng c½m." 
 
Hai chúng tôi dùng c½m no xong, xin cáo t×. Th¥y 

¤y bèn giæ chúng tôi · lÕi ba ngày. 
 

 
 

 Ngày m°ng mµt tháng chín ðªn Qua Châu · Giang 
Nam, tá túc · am TÑc Lãng, g£p mµt th¥y ngß¶i Vân Nam, 
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hi®u là Thanh Nhß. Bàn ðªn chuy®n hành cß¾c m¾i biªt 
th¥y ¤y · mi«n b¡c g£p nÕn ðao binh nên tr· v« nam. Ngày 
hôm sau th¥y ¤y cùng chúng tôi qua sông, ðªn chùa Cam 
Lµ. Th¥y tri sñ, hi®u là Bình T¯, cûng là ngß¶i cùng tïnh 
v¾i chúng tôi, t× lâu ðã · phü Tr¤n Giang, có r¤t nhi«u ð® 
tØ. Th¥y ¤y r¤t thích nhæng v¸ tång t× Vân Nam ðªn Giang 
Nam c¥u h÷c. Th¥y Thanh Nhß ðªn g£p th¥y Bình T¯ trß¾c, 
nói v« vi®c chúng tôi. Sau ðó chúng tôi ðªn ðänh l− ra m¡t. 
Th¥y Bình T¯ höi chúng tôi nguyên do g£p nÕn ðao binh, 
tôi bèn tß¶ng thu§t lÕi câu chuy®n, th¥y ¤y an üi nói: "Tôi 
lúc nhö ði tham phöng thi®n tri thÑc, cûng ðã g£p nhi«u 
ngh¸ch cänh, nhßng ðÕo tâm không h« thoái chuy¬n. Ngày 
nay m¾i có nhæng nhân duyên nhß v¥y. Hai v¸ ði tìm th¥y 
th÷ gi¾i, lên b¡c xu¯ng nam, g£p bao nhiêu vi®c gian nan 
mà vçn không xao lãng chí nguy®n ban ð¥u, ngày sau nhân 
duyên ho¢ng pháp tñ nhiên s¨ thù th¡ng. Hai th¥y cÑ an 
tâm · lÕi ðây. Sang nåm, ngày nguyên ðán nåm Sùng Trinh 
thÑ mß¶i là ngày lâm nÕn cüa m© tôi (nghîa là ngày sinh 
nh§t cüa tôi), tôi s¨ cho tøng nåm bµ kinh l¾n ð¬ báo ân. 
Hai th¥y có th¬ tham dñ tøng kinh. Còn ch² ån · cüa hai 
th¥y tôi s¨ lo li®u hªt." 
 
 Chúng tôi tÕm trú tÕi chùa cho ðªn hªt kÏ tøng kinh 
báo ân m© th¥y ¤y thì cáo t×. Tôi nói: "Hòa thßþng Tam 
Muµi vçn còn · mi«n b¡c, không th¬ lên ðßþc. Phäi ðþi Hòa 
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thßþng vào nam r°i s¨ xin th÷ gi¾i. Hi®n nay chúng con 
mu¯n ðªn chùa Thiên Ð°ng ð¬ tham thi«n." 
 
 Th¥y Bình T¯ khen hay, bèn giúp chúng tôi chu¦n b¸. 
Ngoài hành lý ra còn t£ng chúng tôi m²i ngß¶i hai lßþng 
rßÞi bÕc làm ti«n lµ phí. 
 

 
 

 Ngày m°ng ba tháng hai, chúng tôi ðªn bªn ðò 
huy®n Ðan Dß½ng, mu¯n lên thuy«n buôn ð¬ ði. Th¥y Giác 
Tâm ðem hành lý cüa hai ngß¶i ð¬ dß¾i chân, th¤y m¤y 
ngß¶i lái ðò dành gi§t hành khách, xô qua l¤n lÕi, b¤t giác 
hành lý b¸ ngß¶i khác trµm m¤t. Chúng tôi than trách duyên 
ph§n gì mà phäi ðªn n²i này! Cûng may là tôi vçn còn 
mang ti«n lµ phí trên mình. Khoäng xª trßa ðªn xin tá túc · 
am Häi Hµi, ngß¶i trong am th¤y chúng tôi không có hành 
lý bèn không ch¤p thu§n. Chúng tôi thu§t lÕi chuy®n b¸ m¤t 
hành lý · bªn ðò, nhân vì am · cách bªn ðò không xa nên 
h÷ ðã ra ðó höi hß thñc. Sau khi biªt sñ thñc, h÷ bèn cho 
chúng tôi tá túc. G£p hai v¸ du tång, lúc trß¾c khi chúng tôi 
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lên mi«n b¡c ðã t×ng ði chung v¾i h÷ m¤y ngày. H÷ biªt 
chúng tôi ðang ði hành cß¾c, bèn nói: "Hai th¥y ði c¥u th÷ 
gi¾i, Hòa thßþng Tam Muµi ðã r¶i B¡c Kinh. Tháng giêng 
v×a qua ðã · tÕi chùa ThÕch Tháp, phü Dß½ng Châu khai 
gi¾i ðàn. Hi®n nay nhân vì am Häi Tri«u · huy®n Ðan Ð° 
thïnh c¥u, cho nên ngày m°ng tám tháng hai này s¨ khai 
gi¾i ðàn · ðó. Hai th¥y tÕi sao không ði nhanh ðªn ðó ð¬ 
xin th÷ gi¾i." 
 
 Chúng tôi nghe xong, bao nhiêu s¥u muµn tñ nhiên 
tan biªn.  
 

 
 

Hôm sau tôi và th¥y Giác Tâm quay v« am Häi Tri«u, 
thì ðúng lúc Hòa thßþng v×a ðªn am. Nghe nói th¥y Giáo 
th÷ là ngß¶i H° Nam, hi®u là Huân Løc, tính tình ðµ lßþng, 
thông minh khéo léo, phø giúp Hòa thßþng trong vi®c giáo 
hóa r¤t là uy nghiêm, và th¥y ¤y s¨ là ngß¶i ði«u khi¬n t¤t 
cä m÷i vi®c trong kÏ truy«n gi¾i. Chúng tôi xin th¥y tri 
khách cho phép chúng tôi vào ðänh l− th¥y Giáo th÷. Th¥y 
¤y höi quê quán, tôi trä l¶i là ngß¶i Vân Nam. Th¥y nói: 
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"KÏ truy«n gi¾i này là do th¥y tri sñ mu¯n an táng sß phø 
nên t± chÑc. M²i ngß¶i phäi ðóng l® phí là mµt lßþng bÕc, y 
bát phäi tñ lo li®u l¤y." 

 
 Tôi nói: "Hành lý b¸ m¤t sÕch · bªn ðò Ðan Dß½ng, 
chï còn ti«n lµ phí là hai lßþng rßÞi bÕc." 
 
 Th¥y Giáo th÷ nói: "Ti«n này chï ðü ðóng l® phí và 
làm y bát cho mµt ngß¶i." 
 
 Tôi li«n xin cho th¥y Giác Tâm ðßþc ghi danh th÷ 
gi¾i, th¥y Giáo th÷ bèn ðßa tôi qua Gi¾i ðß¶ng, còn th¥y 
Giác Tâm thì vào ban Hành ðß¶ng. 
 

 
 

 Th¥y Dçn l− cüa Gi¾i ðß¶ng, pháp hi®u là Viên Nhî, 
là ngß¶i S½n Ðông, tính tình ngay thÆng, nhßng lÕi thiªu tª 
nh¸. Th¤y tôi không có hành lý, không ch¸u thïnh Gi¾i b±n 
ð¬ ð÷c, cä ngày cÑ ng°i yên trên ð½n, tuy không phÕm quy 
lu§t, nhßng cûng không ch¸u ðªn thßa höi, th¥y ¤y tö vë 
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không thích, bèn lên tiªng la r¥y: "Kiªn Nguy®t, · ðây 
không phäi là ch² ð¬ im l£ng t÷a thi«n, tÕi sao không ði 
thïnh Gi¾i b±n ð¬ ð÷c cho thuµc." 
 
 Tôi trä l¶i: "Con không biªt chæ, vä lÕi cûng không 
có ti«n thïnh Gi¾i b±n." 
 
 H−  m²i  khi có mµt ngß¶i xin th÷ gi¾i vào Gi¾i 
ðß¶ng, th¥y Dçn l− li«n g÷i: "Kiªn Nguy®t, th¥y lÕi ng°i 
ðây, nhß¶ng ch² cho ngß¶i sau t¾i." 
 
 Tôi cÑ y nhß l¶i, ðem y bát d¶i ðªn phía sau mà ng°i. 
Sau ðó có h½n mß¶i ngß¶i m¾i ðªn, th¥y cÑ kêu tôi ng°i 
thøt ra phía sau ð¬ nhß¶ng ch². Cu¯i cùng có mµt ngß¶i 
m¾i vào, thì không còn ð½n tr¯ng · trên cao, th¥y bèn kêu 
tôi ng°i xu¯ng ð¤t v¾i th¥y Hß½ng ðång. Tôi hoàn toàn 
không kêu ca l¶i nào cä, cho là nhß vi®c ðùa gi·n. Các v¸ 
gi¾i huynh ð«u cäm th¤y b¤t bình, cho r¢ng tôi là ngß¶i quá 
khiªp nhßþc. Tôi nói: "Tu hành phäi l¤y sñ nhçn nhøc làm 
g¯c, hu¯ng gì toàn là ð°ng gi¾i v¾i nhau, ðáng lý phäi nên 
nhß¶ng cho kë khác." 
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 Ðªn lúc trä bài "TÏ Ni Nh§t Døng", th¥y Dçn l− ðem 
tên tôi ð£t lên hàng ð¥u, ý mu¯n tôi phäi kh¦n c¥u th¥y ¤y. 
Các v¸ gi¾i huynh ð«u lo dùm cho tôi, nói: "Nªu nhß th¥y 
không thuµc, tÕi sao lÕi không c¥u th¥y ¤y ð±i thÑ tñ." 
 
 Tôi nói: "Ðþi ðªn ngày mai xem sao." 
 
 Ngày hôm sau, th¥y Dçn l− c¥m bän danh sách, dçn 
chín ngß¶i chúng tôi ðªn trß¾c th¥y Giáo th÷, lÕy xong, tôi 
li«n l¾n tiªng ð÷c rõ ràng mµt h½i, tña nhß giòng nß¾c tuôn 
cu°n cuµn, cho ðªn hªt. Th¥y Giáo th÷ nói: "M²i ngày th¥y 
ng°i im l£ng, nói là không biªt chæ, tÕi sao hôm nay lÕi ð÷c 
mµt cách suông së lßu loát nhß thª!" 
 
 Tôi nói: "Không phäi là con không biªt chæ, nhßng vì 
không có ti«n ð¬ thïnh Gi¾i b±n, thành thØ ng°i im, l¡ng 
nghe các gi¾i huynh · ð½n bên cÕnh ð÷c tøng, do ðây mà 
nh¾." 
 
 Th¥y Giáo th÷ bèn r¤t hoan hÖ, ðãi tôi mµt chung trà. 
Khi tr· lÕi Gi¾i ðß¶ng, các gi¾i huynh ð«u lÕi chúc m×ng. 
Trong các v¸ ð°ng gi¾i, tâm ð¥u khª hþp nh¤t có mß¶i ba 
v¸. 
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 KÏ này th¥y A xà lê Hß½ng Tuyªt phø trách giäng 
kinh PhÕm Võng, b¯n v¸ bän thü luân phiên giäng lÕi. Mµt 
hôm th¥y Thü tòa, hi®u là LÕc Nhß, giäng lÕi, nhßng th¥y 
chï biªt l£p lÕi nhæng ði«u mà Hòa thßþng ðã giäng, ngoài 
ra chÆng thêm ðßþc mµt chæ, chÆng giäng ðßþc thêm mµt 
nghîa gì m¾i. Tôi và các v¸ gi¾i huynh thân nh¤t ng°i thành 
mµt hàng, quay ð¥u nhìn nhau, b¤t giác mïm cß¶i. Th¥y 
Thü tòa th¤y ðßþc, trong lòng không vui; lúc tr· lÕi Gi¾i 
ðß¶ng, bèn ghi tên mß¶i ba ngß¶i chúng tôi vào danh sách 
"giäng lÕi". Trong các gi¾i ðàn t× trß¾c ðªn nay, ð¯i v¾i 
các v¸ sa di chßa bao gi¶ có vi®c này. Thông thß¶ng, không 
có cách nào khác h½n là tìm cách sám h¯i v¾i các v¸ ch¤p 
sñ. Thª nhßng, quá ba ngày vçn không th¤y có ai ðªn c¥u 
sám h¯i, th¥y Thü tòa không còn cách nào h½n là ðem danh 
sách chúng tôi trình lên th¥y Phß½ng trßþng. Hòa thßþng 
lÕi tß·ng là th¥y Thü tòa thñc tâm tiªn cØ, bèn ch¤p nh§n 
cho mß¶i ba ngß¶i chúng tôi ðßþc "giäng lÕi". Ðây ðúng là 
"lµng giä thành ch½n" (làm giä mà hóa ra thñc), không còn 
cách nào ðình chï ðßþc næa. Ðªn ngày tôi phäi lên tòa 
"giäng lÕi", trong ngoài ð«u cäm th¤y kinh hãi, m÷i ngß¶i 
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ð«u ðªn tø h÷p ð¬ nghe. Hòa thßþng và hai v¸ A xà lê cûng 
ðªn ng°i phía sau t× bi üng hµ tinh th¥n. Bài giäng chü ð« 
là "Th§p Kim Cß½ng Chüng TØ, Ð® Th§p Tín Tâm V¸" 
trong quy¬n thßþng cüa Kinh B° Tát Gi¾i PhÕm Võng. Sau 
khi m· kinh ð÷c chánh vån xong, tôi bèn trß¾c tiên giäng 
ph¥n huy«n ðàm v« nghîa lý chính yªu, sau ðó y vào chánh 
vån ð¬ giäi thích. Lúc giäng xong xu¯ng ðài, m÷i ngß¶i ð«u 
nÑc n· ngþi khen. Hòa thßþng và hai v¸ A xà lê cûng ð«u 
hoan hÖ khích l®, bèn ðßa tôi vào l− tÕ th¥y Phß½ng trßþng. 
Hòa thßþng t£ng cho tôi m«n, áo và gi¥y.  
 

Th¥y Huân Løc höi: "Th¥y ðã nghe ai giäng kinh?" 
 

 Tôi nói: "DÕ thßa, lúc · Vân Nam nghe th¥y b±n sß 
giäng, lúc ði hành cß¾c ðªn phü Bäo Khánh, nghe th¥y Tñ 
Nhß, thay thª ÐÕi sß Chuyên Ngu giäng Lång Nghiêm TÑ 
Y Giäi." 
 
 Th¥y Huân Løc nói: "ÐÕi sß Chuyên Ngu là th¥y y 
chï, còn th¥y Tñ Nhß là bÕn thân cüa tôi. TÕi sao th¥y 
không cho tôi biªt s¾m?" 
 
 Th¥y Huân Løc ð¯i v¾i tôi càng gia tång sñ kính 
mªn, li«n t£ng cho th¥y Giác Tâm y bát ð¬ vào Gi¾i ðß¶ng 
th÷ gi¾i. 
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 Vào ngày hai mß½i tháng ba, sau gi¶ ng÷, có ngß¶i 
cháu cüa nhà h÷ HÕ · Ðan Dß½ng, là mµt thß sinh thiªu 
niên, tính tình ngÕo mÕn, không tin Tam Bäo, sau khi u¯ng 
rßþu say sßa, bèn vào am ði thÆng ðªn phòng Phß½ng 
trßþng, ng°i trên pháp tòa cüa Hòa thßþng, cß¶i nói huyên 
náo. Th¥y Th¸ giä khuyên gián gã ta, nhßng gã không nghe 
mà còn m¡ng nhiªc, các v¸ tång trong chùa không phøc, 
bèn t¯ng c± gã ra khöi chùa. Sáng hôm sau, gã c¥m ð¥u 
mµt nhóm bÕn bè ðªn chùa gây sñ. Hòa thßþng bèn hoãn 
ngày th÷ gi¾i Cø túc lÕi.  
 

Nhæng th¶i công phu chi«u trong chùa, ð«u có nhi«u 
cß sî tÕi gia ðªn tùy hÖ tham dñ. Th¥y Huân Løc mu¯n tìm 
bi®n pháp ð¬ ch¤m dÑt sñ gây h¤n, bäo toàn ðÕo trß¶ng, 
nên sau th¶i công phu chi«u, t§p h÷p m÷i ngß¶i ðªn trß¾c 
tßþng Vi Ðà, bÕch v¾i ðÕi chúng: "Hi®n gi¶ ðÕo trß¶ng 
ðang b¸ ma quÖ phá phách, chßa th¬ giàn xªp ±n thöa. 
Trong ðám các v¸ ð® tØ ðây, có ai là ngß¶i dám xä bö thân 
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m®nh ð¬ bäo hµ pháp môn, xin bß¾c ra tình nguy®n gánh 
vác." 

 
 Höi nhß v§y xong, m÷i ngß¶i ð«u im l£ng, không ai 
dám lên tiªng. Tôi bèn lên tiªng hß·ng Ñng, dõng dÕc bß¾c 
ra phía trß¾c, ðänh l− th¥y Huân Løc. Th¥y ¤y nói: "Th¥y 
có mµt mình, tÕi sao mu¯n làm vi®c này!" 
 
 Tôi nói: "Ð® tØ th÷ gi¾i cüa Hòa thßþng ð¥y kh¡p 
thiên hÕ, con là ngß¶i tñ nguy®n ra trß¾c, nhæng ngß¶i 
khác s¨ theo sau. Ngß¶i xu¤t gia không có vþ con ð¬ lßu 
luyªn, không có sän nghi®p ràng buµc, không có công danh 
ð¬ ôm giæ  không có thân m®nh ð¬ tham tiªc. Ði kh¤  thñc 
qua ngày, không mang theo ti«n lµ phí. Tá túc · tùng lâm, 
không phä  ðóng ti«n nhà. Phàm ðã là tång  th  phä  dùng
g ¾i lu§t làm thân thuµc, hu¯ng h° v  mu¯n bäo v® pháp 
môn, ai mà không dûng cäm! Xin Hòa thßþng và hai v¸ A 
xà lê an tâm, không phäi lo l¡ng v« vi®c này. Còn nhß trong 
nhóm bè ðäng cüa b÷n h÷, nªu có kë nào dám xä bö vþ con, 
sän nghi®p, vÑt bö công danh, thân m®nh, xin cÑ tñ nhiên 
ðªn ðây nói chuy®n v¾i tôi! Nªu không, xin m²i ngß¶i tñ lo 
l¤y sñ h÷c, b°i dßÞng ðÕo ðÑc cüa mình. T× xßa ðªn nay, 
nhæng kë có ðÑc hÕnh, giöi vån chß½ng, ð«u không phø 
danh ph§n nho sî cüa mình. Ð¯i v¾i công danh sñ nghi®p, 
phäi là b§c ðÕi trßþng phu trong thiên hÕ. Há có th¬ vì 
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chuy®n th¸ phi cüa kë khác mà làm táng th¤t ðÑc hÕnh cüa 
mình?" 
 
 Th¥y Huân Løc nói: "Th¥y hôm nay · trong chúng 
dám nh§n ðäm ðß½ng, ngày sau cûng phäi nên theo l¶i ðây 
mà thñc hành. Nªu thª, pháp môn lo gì mà không ðßþc an 
ð¸nh, ma chß¾ng lo gì mà không b¸ di®t tr×!" 
 
 Sau khi m÷i ngß¶i giäi tán, các v¸ cß sî ðªn tham dñ 
khóa tøng hàng ngày cûng ðßþc loan báo v« bu±i h÷p v×a 
qua. Các v¸ ¤y cûng tu¥n tñ loan truy«n sñ vi®c này cho 
m÷i ngß¶i trong vùng biªt. 
 
 Ngày hôm sau, sau gi¶ ng÷, có khoäng h½n hai mß½i 
v¸ tÕi gia, ð«u là nhæng b§c tai m¡t trong gi¾i nho sî, cùng 
các b§c kÏ lão trong vùng, ðªn chùa yªt kiªn th¥y Huân 
Løc. B÷n h÷ cûng m¶i tôi ðªn tham dñ bu±i h÷p, dùng lý l¨ 
ð¬ giäng hòa. Sau ðó, ngày truy«n gi¾i Cø túc ðßþc ¤n ð¸nh 
lÕi vào ngày m°ng tám tháng tß. 
 
 Hòa thßþng t§p h÷p các v¸ tång ch¤p sñ tÕi phòng 
Phß½ng trßþng, nói hai th¥y A xà lê và các v¸ thßþng t÷a 
theo h¥u ngài lâu nåm: "Nªu không có vi®c ma chß¾ng xäy 
ra kÏ này, thì chúng ta cûng không biªt có th¥y Kiªn 
Nguy®t. Các v¸ ðem pháp làm th¥y, phäi nên can ðäm hành 
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ðµng gi¯ng nhß th¥y ¤y. Trong kÏ gi¾i này tôi ðã tìm ðßþc 
ngß¶i (kª v¸)." 
 
 Các v¸ ¤y nghe xong, ðänh l− Hòa thßþng r°i cáo lui. 
Hai th¥y A xà lê chï bäo, d£n dò chúng tôi mß¶i ba ngß¶i 
phäi thß¶ng theo h¥u Hòa thßþng, hy v÷ng sau này s¨ tr· 
thành rß¶ng cµt cüa tông môn. 
 

 
 

 Ngày m°ng mß¶i, chúng tôi tr· v« chùa ThÕch Tháp. 
Có chùa Hu® Chiªu thïnh c¥u Hòa thßþng vào ngày hai 
mß½i tháng tß khai gi¾i ðàn. 
 
 Ngày mß¶i tám tháng nåm là l− ÐÕi Th÷ cüa Hòa 
thßþng, các v¸ ð°ng gi¾i ð«u không chu¦n b¸ l− v§t, tôi bèn 
ð« ngh¸ các v¸ ¤y làm mµt cuµn gi¤y dài, tôi s¨ dùng nó ð¬ 
v¨ bÑc h÷a "Nåm mß½i ba cuµc tham bái thi®n tri thÑc cüa 
Thi®n Tài Ð°ng TØ", ð¬ làm quà chúc th÷ Hòa thßþng. Tôi 
vì phäi v¨ bÑc h÷a thành thØ không có thì gi¶ ränh ð¬ tùy 
chúng trong kÏ truy«n gi¾i. Hòa thßþng nghe ðßþc vi®c này, 
bèn cho tôi vào phòng ngài ð¬ v¨ cho yên tînh. Ngài lÕi cß¶i 
nói: "Kiªn Nguy®t, con m¾i v×a ðång gi¾i ph¦m là ðã ðßþc 
vào phòng cüa ta!" 
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 Tôi cäm th¤y h± th©n, bèn ðänh l− tÕ ½n. 
 
 Ngày hai mß½i tháng sáu, có mµt v¸ h÷ Tr¸nh · Häi 
ÐÕo, thïnh Hòa thßþng m· pháp hµi Vu Lan B°n · chùa 
ThÕch Tháp, ð°ng th¶i giäng Hiªu Hành Sao. Hòa thßþng 
bäo tôi ðªn chùa Hu® Chiªu thay m£t th¥y A xà lê Hß½ng 
Tuyªt giäng PhÕm Võng Trñc Giäi, còn th¥y ¤y thì tr· v« 
chùa ThÕch Tháp thay m£t Hòa thßþng giäng Hiªu Hành 
Sao. Ðªn ngày mß¶i låm tháng bäy, khóa giäng · hai n½i 
ð«u viên mãn. 
 

 
 

 Th¥y Hß½ng Tuyªt khai th¸ cho các bÕn ð°ng gi¾i 
cüa tôi, bäo h÷ thïnh c¥u Hòa thßþng ð±i pháp danh, ð¬ 
thu§n ti®n trong vi®c thß¶ng theo phø giúp Hòa thßþng. 
Các bÕn ð°ng gi¾i ð«u tuân l¶i, bèn ðªn phòng Phß½ng 
trßþng, tranh nhau lÕy Hòa thßþng c¥u ðßþc ð£t pháp danh 
m¾i. Chï có tôi là lui v« phía sau, ðänh l− Hòa thßþng xong, 
bèn quÏ xu¯ng bÕch v¾i ngài: "Con nhân vì ðßþc sñ chï th¸ 
cüa th¥y b±n sß, thành thØ m¾i r¶i Vân Nam ðªn ð¥y c¥u 
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xin Hòa thßþng cho con ðßþc th÷ gi¾i. Nªu nhß không có 
th¥y b±n sß thì không th¬ xu¯ng tóc xu¤t gia, cûng không 
th¬ th÷ cø túc gi¾i làm tång. Kh¦n c¥u Hòa thßþng t× bi 
cho phép con vçn ðßþc giæ pháp danh cû, ð¬ con không 
quên cµi g¯c cüa mình. Con nguy®n s¨ theo h¥u Ngài tr÷n 
ð¶i." 
 
 Hòa thßþng nói: "Lúc ta m¾i th÷ gi¾i, các v¸ thßþng 
t÷a cûng khuyên ta c¥u xin T± ð±i pháp danh. Nghî lÕi, 
Lu§t t± chæ húy là Nhß, ta thì pháp danh chæ T¸ch, còn 
th¥y b±n sß cüa ta chæ húy là Häi. Ta không dám quên 
ngu°n g¯c cüa mình, mà sØa pháp danh cao h½n chæ Häi. 
Ta ðã ho¢ng pháp h½n ba mß½i nåm, nay th¤y con có cùng 
tâm nguy®n nhß ta, quä th§t là con không tñ khinh. Vä lÕi, 
làm b§c thi®n tri thÑc, ði«u quan tr÷ng là chú tr÷ng sñ trau 
d°i ðÑc hÕnh cüa mình, chÑ không phäi là tên g÷i. Cho phép 
con giæ pháp danh cû." 
 

 
 

 Lúc ðó có am TÏ Ni · huy®n Thái Hßng thïnh Hòa 
thßþng khai gi¾i ðàn vào ngày mß¶i låm tháng tám. M÷i 
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ngß¶i ð«u s¨ tháp tùng. Bu±i t¯i ngày m°ng mß¶i, th¥y 
Giáo th÷ Huân Løc bÕch Hòa thßþng chï ð¸nh ban ch¤p sñ 
m¾i, th¥y ¤y nói: "Con ðäm nhi®m giáo th÷ các v¸ m¾i th÷ 
gi¾i ðã lâu, hi®n nay khí lñc không ðü, tinh th¥n càng lúc 
càng suy nhßþc. Thïnh Hòa thßþng thiªt l§p chÑc v¸ Tây 
ðß¶ng, phø trách vi®c giáo gi¾i, lÕi kiêm t±ng lý các v¤n ð« 
gi¾i lu§t. Ð½n v¸ này s¨ ðßþc ð£t ð¸nh tÕi Thü ðß¶ng, quän 
lý nhæng ngß¶i m¾i th÷ gi¾i. ChÑc vø này chï có th¥y Kiªn 
Nguy®t m¾i có th¬ ðäm ðß½ng. Thïnh Hòa thßþng giám 
xét!" 
 
 Hòa thßþng li«n tri®u t§p các v¸ ch¤p sñ ðªn phòng 
phß½ng trßþng, làm yªt ma bÕch chúng, b± tôi vào chÑc v¸ 
m¾i. Tôi quÏ bÕch: "Con m¾i v×a th÷ gi¾i Cø túc vào m°ng 
tám tháng tß nåm nay, chßa ðßþc nØa nåm, ðâu dám gánh 
vác vi®c to l¾n. Vä lÕi, con chßa am tß¶ng gi¾i lu§t, ðâu 
dám dÕy bäo ngß¶i khác. Chï sþ không nhæng vô ích cho 
nhæng v¸ m¾i th÷ gi¾i, mà h½n næa, lÕi còn phø ½n cüa các 
th¥y. Thïnh c¥u Hòa thßþng tuy¬n ch÷n các v¸ thßþng t÷a 
mà giao phó cho trách nhi®m này." 
 
 Hòa thßþng nói: "Th¥y Giáo th÷ Huân Løc ð« cØ 
quyªt ð¸nh không sai. Ta cûng biªt rõ lòng con. Các v¸ B° 
tát Th§p Ð¸a vçn còn phäi · ð¸a v¸ h÷c t§p tu hành. Nay 
con không nên ngÕi gì v« vi®c v×a tñ h÷c lÕi v×a dÕy bäo 
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ngß¶i khác. Nªu con hi¬u lòng ta thì nhân ðây s¨ thành tñu 
sñ lþi mình lþi ngß¶i." 
 
 T¤t cä m÷i ngß¶i ð°ng thanh bäo tôi: "Nên thu§n 
tùng m®nh l®nh cüa Hòa thßþng. Không th¬ ch¯i t×!" 
 
 Tôi bèn ðänh l−, tiªp nh§n sñ chï ð¸nh cüa Hòa 
thßþng. Trong các bÕn ð°ng gi¾i, các th¥y Ánh Vû, 
Thß½ng Ngµ ðßþc b± vào chÑc vø Thß ký, còn các th¥y 
Hu® Sanh, Dî Nh§n, Dø Nhß, Nhßþc Ngu, Quán Chi, v.v..., 
thì ðßþc làm Dçn l−. M÷i ngß¶i ð«u ph¤n chí n² lñc. Các v¸ 
ch¤p sñ dß¾i quy«n Hòa thßþng, chßa bao gi¶ có các v¸ 
ð°ng gi¾i tham dñ mµt cách nhi®t li®t mÕnh m¨, tþ h° sóng 
bi¬n nhß v§y. V¸ Dçn l− cüa Thü ðß¶ng là th¥y Viên Nhî, 
tÑc là th¥y Dçn l− th÷ gi¾i cüa tôi. Tôi tuy · chÑc v¸ cao, 
nhßng trong m÷i hành ðµng ð«u vçn cß xØ v¾i th¥y ¤y nhß 
b§c th¥y, còn th¥y ¤y cûng không ch¤p nh¤t, m²i khi phäi 
thi hành ðúng quy lu§t, ð«u nhß¶ng cho tôi ði trß¾c. Thª 
nhßng, trong tâm tôi cäm th¤y r¤t h± th©n, nªu nhß g£p 
nhæng ngß¶i thích h÷c gi¾i lu§t ðªn höi, thì làm sao giäi 
thích sñ th¡c m¡c cüa h÷ khiªn cho h÷ hoan hÖ? Nhân ðây 
tôi tìm ðªn phòng th¥y Huân Løc, trình bày tâm sñ cüa 
mình. Th¥y ¤y nói: "Trong ÐÕi TÕng Kinh, gi¾i lu§t ÐÕi 
th×a, Ti¬u th×a, t±ng cµng có h½n ngàn quy¬n. Tôi cûng 
chßa ð÷c qua. Nªu th¥y ðã có chí nguy®n, thì có th¬ thïnh 

 95



v« h÷c t§p, ð¬ ngày sau làm ÐÕi lu§t sß. Nhß thª thì s¨ 
không phø lòng tôi, ðã · trong ðám ðông tìm ra th¥y." 
 
 Tôi bèn nh¶ ngß¶i ðªn huy®n Gia Hßng thïnh v« mµt 
pho Quäng Lu§t. T× ð¤y, ban ngày thì tôi t±ng quän lý v¤n 
ð« quy lu§t cüa các ðß¶ng, ban ðêm thì chong ðèn ð÷c sách 
lu§t. M²i khi g£p nhæng ðoÕn vån c± t¯i nghîa, không biªt 
höi ai, tôi bèn ðóng sách lÕi th· dài. Chï còn có cách l− lÕy 
thïnh c¥u chß Ph§t B° tát gia b¸ khiªn cho ðßþc thông hi¬u. 
Sau khi l− lÕy xong, tôi ng°i l¡ng tâm mµt lúc, sau ðó lÕi m· 
quy¬n sách ra, suy ngçm nghîa lý, thì cûng gi¯ng nhß "m· 
cØa th¤y núi (Hán: khai môn kiªn s½n)", tñ nhiên thông su¯t, 
không còn mµt chút nghi ng¶ nào hªt. Sñ cäm Ñng nhß thª, 
l¥n nào cûng gi¯ng nhß v§y. 
 

 
 

 L¥n truy«n gi¾i kÏ này, dñ ð¸nh vào ngày mß¶i låm 
tháng mß¶i thì hoàn t¤t. Ba ngày trß¾c ðó, các v¸ tân gi¾i 
tØ hþp nhau làm mµt t¤m y b¢ng t½ màu vàng t£ng cho tôi, 
ð¬ tÕ ½n dÕy d² không biªt möi m®t. Tôi bèn nói v¾i b÷n h÷: 
"Hòa thßþng và th¥y Giáo th÷ ðã ðem trách nhi®m quan 
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tr÷ng này giao phó cho tôi, ðúng lý tôi phäi t§n tâm phøc vø, 
giúp ðÞ các ngài trong vi®c giáo hóa. Tôi ðâu phäi vì tham 
danh tham lþi mà ðäm nhi®m chÑc v¸ này." 
 
 Nói xong, tôi bèn nghiêm ngh¸ ch¯i t×. B÷n h÷ bèn 
ðem t¤m y ðªn phòng Phß½ng trßþng quÏ lÕy, trình bày lý 
do tÕi sao h÷ mu¯n cúng dß¶ng t¤m y. Hòa thßþng bäo tôi: 
"Trong gi¾i lu§t chï c¤m sñ tham c¥u, chÑ không c¤m vi®c 
do ngß¶i khác b¯ thí. Con có th¬ nh§n l¤y." 
 
 Tôi bÕch Hòa thßþng: "Con không nh§n t¤m y này là 
có hai lý do. Mµt là h± th©n gi¾i ðÑc cüa mình vçn còn yªu 
kém mà ðã gánh vác trách nhi®m l¾n, sþ r¢ng mình có 
nhæng khiªm khuyªt, kë khác nhân ðây mà hüy báng; hai là 
pháp môn cüa Hòa thßþng cao vßþt, sþ nhæng v¸ ch¤p sñ 
sau này cho ðây là mµt vi®c thông thß¶ng. Cho nên con 
m¾i khß¾c t×." 
 
 Hòa thßþng g§t ð¥u, bäo các tân gi¾i tØ: "Th¥y Tây 
ðß¶ng không nh§n y là mu¯n hoàn thành ðÑc hÕnh cüa 
mình, bäo hµ pháp môn. Các con cûng không nên cßÞng 
ép." 
 
 Ngày mß¶i tám tháp tùng Hòa thßþng tr· v« chùa 
ThÕch Tháp · Dß½ng Châu. Chùa Th×a Thiên · Cao Bßu 
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thïnh Hòa thßþng khai gi¾i ðàn vào ngày m°ng mµt tháng 
mß¶i hai, ðªn ngày mß¶i låm tháng giêng thì viên mãn. Tôi 
vçn ðäm nhi®m chÑc vø Tây ðß¶ng. 

 

 
 
 Ð¶i Sùng Trinh nåm thÑ mß¶i mµt, ngày mß¶i bäy 
tháng giêng, chúng tôi tr· v« chùa ThÕch Tháp. Am Thi®n 
Khánh trong phü thïnh Hòa thßþng khai gi¾i ðàn vào ngày 
hai mß½i tháng giêng, cho ðªn giæa tháng ba thì hoàn t¤t. 
Tôi vçn ðäm nhi®m chÑc vø Thü ðß¶ng. Sau ðó chùa Bäo 
Công · tr¤n Thi®u Bá thïnh Hòa thßþng khai gi¾i ðàn vào 
ngày m°ng tám tháng tß. KÏ này tôi ðäm nhi®m chÑc vø 
Tây ðß¶ng. Sau khi gi¾i kÏ viên mãn, chúng tôi lÕi quay v« 
chùa ThÕch Tháp · Dß½ng Châu. 
 
 [M¤y nåm trß¾c] ð¶i Sùng Trinh nåm thÑ bäy, lúc 
Hòa thßþng ðang ho¢ng pháp · B¡c Kinh, con gái Hoàng 
ðª Th¥n Tông là Công chúa Vinh Xß½ng và Phò mã Dß½ng 
Công, ðã hß¾ng dçn toàn bµ thuµc hÕ trong dinh ðªn quy y, 
ð°ng th¶i cúng dß¶ng ba bµ tång già lê (ðÕi y) quý. Mµt bµ 
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cúng dß¶ng Hòa thßþng, mµt bµ cúng dß¶ng th¥y A xà lê 
Hß½ng Tuyªt, còn mµt bµ cúng dß¶ng th¥y Giáo th÷ Huân 
Løc. Ðªn hôm nay, th¥y Huân Løc ôm bµ tång già lê ðªn 
ðänh l− Hòa thßþng, ðôi m¡t Ña l®, bÕch v¾i ngài r¢ng: 
"Con theo h¥u Hòa thßþng, ðäm nh§n chÑc vø Giáo th÷ ðã 
ðßþc mß¶i mµt nåm. M²i kÏ truy«n gi¾i, con thß¶ng ð¬ ý 
quán xét ph¦m cách cüa các tân gi¾i tØ, tr¡c nghi®m tâm 
tánh, hành vi cüa các v¸ ¤y, r¤t mong mu¯n tìm mµt vài v¸ 
phø giúp Hòa thßþng trong vi®c ho¢ng hóa, ðªn nay trong 
kÏ truy«n gi¾i · am Häi Tri«u thì tìm ðßþc th¥y Kiªn 
Nguy®t. Con cäm th¤y g¥n ðây c½ th¬ tinh th¥n cüa con 
ð«u suy giäm, ån u¯ng m²i ngày mµt ít öi. Con biªt chÆng 
còn bao lâu næa con s¨ t× tr¥n. Nay con xin kh¦n thiªt thïnh 
c¥u Hòa thßþng t× bi, ðem bµ tång già lê mà Công chúa 
Vinh Xß½ng ðã cúng dß¶ng này, giao lÕi cho th¥y Kiªn 
Nguy®t. Con ðã tìm ðßþc ngß¶i hi«n, thì nay có chªt ði 
cûng toÕi nguy®n." 
 
 Hòa thßþng khen th¥y Huân Løc: "Th¥y ðúng là ð® 
tØ ruµt cüa ta, nghî ðªn ti«n ð° cüa pháp môn mình." 
 
 Sau ðó Hòa thßþng tri®u t§p các v¸ ch¤p sñ ðªn làm 
chÑng minh. Ngài tñ tay ðem bµ tång già lê giao cho tôi, 
ngài nói: "Con nên phø giúp cho ta, gi¯ng nhß th¥y A xà lê 
Huân Løc v§y." 
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 Tôi vô cùng cäm ðµng, nß¾c m¡t d¥m d« ß¾t cä tay 
áo, ðänh l− nh§n th÷. Tôi dám nói r¢ng: "Cha m© tuy là b§c 
sanh thành, nhßng th¥y Huân Løc m¾i là ngß¶i tri kÖ cüa 
tôi. ´n l¾n nhß v§y, chï có sñ ho¢ng pháp lþi sanh m¾i có 
th¬ báo ðáp ðßþc mà thôi." 
 

 
 

 Khoäng giæa tháng sáu, Hòa thßþng theo l¶i thïnh 
c¥u bèn khai gi¾i ðàn tÕi chùa Ðàn Ðµ · Thanh Giang Ph¯, 
huy®n Hoài An. Ngày ba mß½i tháng bäy, sau khi truy«n 
gi¾i cø túc, Hòa thßþng bèn ði thåm núi Vân Ðài · Ðông 
Häi, ngài d£n tôi · lÕi lo công vi®c c¤p phát gi¾i ði®p, sau 
khi xong lên núi g£p ngài. Tháng tám tôi lên núi Vân Ðài 
g£p Hoà thßþng, ðªn ngày ba mß½i chúng tôi xu¯ng núi, ði 
thuy«n vào ð¤t li«n, tr· v« chùa ThÕch Tháp.  
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 Các v¸ quan chÑc ðàn vi®t · Nam Kinh thïnh c¥u 
Hòa thßþng khai ðàn truy«n gi¾i tÕi chùa Báo Ân vào ngày 
mß¶i låm tháng mß¶i. Th¥y Huân Løc b¸ b®nh phäi · lÕi 
chùa ThÕch Tháp, tôi cûng · lÕi ð¬ chåm sóc thu¯c men. 
Hoà thßþng ði Nam Kinh truy«n gi¾i. KÏ này, th¥y Ðµc 
Hành làm A xà lê, còn th¥y Hß½ng Tuyªt thì làm giáo th÷. 
Hòa thßþng sau khi ðªn Nam Kinh, bèn cho ngß¶i g÷i tôi 
vào kinh thành phø giúp, tôi t× ch¯i không ði, ngài lÕi cho 
ngß¶i v« g÷i tiªp. 
 

Th¥y Huân Løc là ngß¶i chí hiªu, bèn bäo tôi: "B®nh 
tôi tuy n£ng, nhßng th¥y không nên làm trái l¶i cüa Hòa 
thßþng. Tôi mu¯n d£n th¥y, sau khi tôi m¤t, xin làm l− trà 
tÏ, sau ðó ðem ðªn ð£t bên phäi cüa tháp Thiên Long Lu§t 
T±."  

 
Tôi nghe l¶i di chúc cüa th¥y, cäm th¤y ðau ð¾n 

trong lòng, bèn khóc søt sùi, không nÞ lên ðß¶ng.  
 
Th¥y Huân Løc nói: "Ðây là l¥n ð¥u tiên Hòa thßþng 

ðªn Nam Kinh, cho nên s¯ ngß¶i c¥u th÷ gi¾i r¤t ðông. Hai 
l¥n cho ngß¶i v« g÷i, ¡t là phäi có sñ vi®c quan tr÷ng, 
không th¬ trì hoãn." 
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Tôi chï còn cách lÕy th¥y Huân Løc t× bi®t, sau ðó 
lên ðß¶ng ðªn Nam Kinh. Ðªn n½i, vào yªt kiªn Hòa 
thßþng, ngài höi v« b®nh tình cüa th¥y Huân Løc, tôi bèn 
trä l¶i r¤t n£ng. Sau ðó ngài b± nhi®m tôi vào chÑc vø Tây 
ðß¶ng, ngoài ra, th¥y A xà lê Hß½ng Tuyªt cûng ðem chÑc 
vø Giáo gi¾i üy phó cho tôi. Ch² · cüa các gi¾i tØ · phía 
sau ði®n Tây Phß½ng. S¯ ngß¶i ðªn xin th÷ gi¾i h½n sáu 
tråm ngß¶i. Hòa thßþng nói: "S¯ ngß¶i ðªn th÷ gi¾i r¤t 
ðông, hai v¸ A xà lê ðã xu¯ng ch² · cüa h÷ xem xét qua, 
nhßng chßa xªp ð£t ch² n¢m cüa h÷ theo thÑ tñ, th¥y nên 
xu¯ng dß¾i s¡p xªp dùm."  

 
Tôi li«n ðªn liêu cüa các gi¾i tØ xem xét, th¤y hành lý 

ng±n ngang trên m£t ð¤t. Tôi nh§n th¤y ph¥n l¾n các ngß¶i 
ðªn th÷ gi¾i ð«u là ngß¶i có h÷c thÑc, không ai là không có 
thói quen ngông cu°ng ngÕo mÕn, phäi nên dùng phß½ng 
pháp tñ khiêm ð¬ ði«u phøc h÷, do ðó tôi bèn ði ðªn giæa 
ðám ðông lên tiªng: "Tôi y theo l¶i d£n bäo cüa Hòa 
thßþng, · ðây giæ chÑc vø Tây ðß¶ng. Bây gi¶ tôi xin 
thß½ng ngh¸ v¾i ðÕi chúng, nªu nghe thì chúng ta s¨ y nhß 
quy lu§t mà Hòa thßþng d£n dò, còn nªu không thì s¨ khó 
mà giäi quyªt. Các v¸ thØ xem, khoäng giæa gi¾i ðß¶ng 
này r¤t khoäng khoát, vài tråm ngß¶i có th¬ ði kinh hành, 
còn các ð½n chung quanh r¤t h©p, không th¬ chÑa ðßþc 
nhi«u ngß¶i. Nªu ai cûng mu¯n lên các ð½n cao, thì nhæng 
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ngß¶i còn lÕi phäi n¢m nghï ch² nào. Tôi s¨ träi ch² n¢m 
cüa mình · dß¾i ð¤t trß¾c. Trong ðÕi chúng nªu có ai là 
ngß¶i thñc tâm c¥u th÷ gi¾i, thích nhß¶ng nh¸n kë khác, thì 
ðây là c½ hµi ð¬ quý v¸ hi¬n bày cái tâm vô ngã, ð°ng th¶i 
thành tñu hÕnh nguy®n B° tát cüa mình. Xin hãy cùng tôi 
träi ch² n¢m dß¾i ð¤t. Các v¸ phäi nên xªp ngay thÆng theo 
thÑ tñ ngang d÷c, ð×ng ð¬ xéo qua bên này ho£c bên kia. 
Nªu v¸ nào là ngß¶i · kinh thành, ho£c có giß¶ng nhö, thì 
ngày mai ðem ðªn ð¬ vào v¸ trí hi®n tÕi cüa mình, còn v¸ 
nào t× tïnh khác ðªn, ho£c không có giß¶ng nhö, thì d¶i lên 
các ð½n cao · chung quanh. Xin m÷i ngß¶i hãy d¶i ð±i v¸ 
trí trong im l£ng."  

 
M÷i ngß¶i nghe xong, không còn ai tranh giành, ð«u 

vui vë làm theo l¶i tôi nói. Trong gi¾i ðß¶ng này có h½n sáu 
tråm ngß¶i c¥u th÷ gi¾i, thª mà ch² n¢m ð«u ngay hàng 
thÆng l¯i, gi¯ng nhß ðß¶ng xá trong thành ph¯. Thñc là 
mµt sñ ki®n t¯t ð©p ít có. M²i ðêm tôi giäng gi¾i lu§t mµt 
th¶i, còn ban ngày thì hß¾ng dçn, chï bäo b÷n h÷. Ði«u này 
làm cho m÷i ngß¶i kính phøc. 

 
Sau khi nghe tin Hòa thßþng sØa soÕn an bày các v¸ 

tôn chÑng sß, v¸ thü sa di là Tiêu Vi−n (tu±i ðµ nåm mß½i, 
ðã t×ng nhi«u nåm · Nam Kinh ði nghe giäng kinh · nhi«u 
n½i) ð« ngh¸ v¾i các gi¾i tØ sa di là thïnh tôi ðång ðàn làm 
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tôn chÑng. B÷n h÷ bèn cùng nhau ðªn phß½ng trßþng, quÏ 
bÕch v¾i Hòa thßþng. Hòa thßþng bèn sai v¸ th¸ giä g÷i tôi 
ðªn phòng ngài ð¬ cho tôi biªt v« vi®c này.  

 
Tôi nói: "Thßa Hòa thßþng, con chßa ðßþc hai hÕ lÕp, 

vä lÕi, ðÑc hÕnh cüa con còn ít öi. Con ðâu dám lÕm phép 
tham dñ vào hàng tôn chÑng."  

 
Hòa thßþng nói: "Ðây là sñ thïnh c¥u cüa hàng m¤y 

tråm gi¾i tØ, chÑ ðâu phäi là con lÕm phép. Con không nên 
t× ch¯i ði«u này. Có th¬ g÷i là nhân duyên cüa con ðã ðªn." 

 
Tôi bèn mi−n cßÞng ðänh l− tÕ ½n Hòa thßþng.  
 
Ði®n Tây Phß½ng Tam Thánh · g¥n nhà kho và nhà 

trù (nhà bªp). M²i ngày ba th¶i c½m, m²i ngß¶i ð«u · trên 
ð½n cüa mình mà th÷ trai. Mµt hôm, vào bu±i sáng, ban 
phø trách hành ðß¶ng không ðßa c½m ðªn. Tôi ði«u tra lý 
do thì ðßþc cho biªt là nhóm phø trách hành ðß¶ng mu¯n 
làm ti«n các gi¾i tØ, cho nên m¾i là khó nhß v§y. Tôi bèn 
b¡t m¤y ngß¶i hành ðß¶ng ra quÏ hß½ng. Lúc ðó toàn th¬ 
nhân viên trong nhà trù khoäng h½n mµt tråm ngß¶i ð°ng 
loÕt ra khöi ði®n Tây Phß½ng Tam Thánh. Tôi bèn ðªn vån 
phòng Tång Løc Ty báo cáo, v¸ trß·ng ty là th¥y Khª 
Huy«n bèn ra l®nh cho các v¸ tång quän sñ ðóng t¤t cä các 
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cØa ra vào, ð°ng th¶i b¡t m¤y v¸ ði¬n t÷a, phÕn ð¥u ðem 
ðóng gông. M¤y ngß¶i còn lÕi trong nhóm bèn vµi vàng leo 
tß¶ng tr¯n ra ngoài. Ðây là l« thói xßa nay cüa b÷n nhà trù 
tÕi các gi¾i trß¶ng n½i kinh thành. Sau l¥n ch¤n chïnh này, 
m÷i ngß¶i ð«u råm r¡p tuân theo quy cü, không ai còn dám 
vi phÕm. Ðªn ngày lâm ðàn truy«n gi¾i cø túc, quang cänh 
trang nghiêm cûng gi¯ng nhß trong gi¤c mµng ðêm m¾i 
v×a xu¤t gia làm ðÕo sî. 

 
H¯t nhiên nghe ðßþc hung tin th¥y Huân Løc viên 

t¸ch tÕi chùa ThÕch Tháp và ðã ðßa linh c¯t v«  c¥u Nam 
Môn. Tôi nh¾ ðªn ân ðÑc cüa th¥y ¤y, trong lòng cäm th¤y 
ðau xót, hai dòng l® chäy dài không dÑt. Tôi bèn tø h÷p 
mß¶i ba v¸ ð°ng gi¾i, nghinh thïnh linh c¯t cüa th¥y Huân 
Løc v« an trí tÕm tÕi chùa Ph± ÐÑc ð¬ cung phøng. Th¥y 
ÐÕo Sanh · lÕi ðó ð¬ chåm nom hß½ng höa. Chúng tôi tr· 
v« bäo tháp Báo Ân, l§p ðàn · tám hß¾ng. Hàng tråm v¸ 
tång thay phiên nhau nhi−u tháp, lÕy sám trong bäy ngày. 
Ðªn ngày m°ng mµt tháng mß¶i hai, Hòa thßþng và hai v¸ 
A xà lê ðªn, tôi cùng mß¶i ba v¸ ð°ng gi¾i, hß¾ng ðÕo các 
v¸ gi¾i tØ c¥m tràng phan, hß½ng hoa dçn ðß¶ng. H½n mµt 
ngàn ngß¶i c¤t tiªng ni®m Ph§t không ng¾t, ti−n ðßa linh 
c¯t cüa th¥y Huân Løc v« chùa Thiên Long, ðúng nhß l¶i 
trån tr¯i cüa th¥y ¤y.  
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Sau khi gi¾i kÏ hoàn t¤t, ÐÕi tß mã PhÕm Công m¶i 
Hòa thßþng · lÕi, ð¬ ðªn ngày m°ng mµt tªt làm l− truy«n 
th÷ Tam quy Ngû gi¾i. Chúng tôi bèn bái t× Hòa thßþng, 
tr· v« chùa ThÕch Tháp trß¾c.  

 
Ngày m°ng chín tháng giêng, Hòa thßþng lên thuy«n 

tr· v« chùa ThÕch Tháp, thuy«n ðªn Long Ðàm thì g£p gió 
l¾n, phäi ghé vào bªn ba ngày. Có mµt v¸ tång pháp danh 
S· TÖ · am ÐÕi Thüy, thuµc v« hàng cháu cüa ÐÕi sß Di®u 
Phong (ÐÕi sß Di®u Phong ðã t×ng phøng chiªu cüa Hoàng 
ðª Th¥n Tông, xây chùa Ð°ng Ði®n · Hoa S½n), cung thïnh 
Hòa thßþng lên núi viªng cänh. Ðªn n½i, chï th¤y l¯i ði cö 
m÷c um tùm, th«m ðá siêu v©o, trong các ði®n th¶ thì ðèn 
nhang ch¬nh mäng, còn các liêu phòng thì thßa th¾t ít 
ngß¶i.  

 
Hòa thßþng th· dài nói: "Tùng lâm này g¥y dñng 

chßa ðªn nåm mß½i nåm mà sao lÕi thê lß½ng thäm ðÕm 
nhß thª này." 

 
Th¥y S· TÖ nói: "Thßa Hòa thßþng, ðây là vì không 

có ngß¶i ðÕo ðÑc chü trì cho nên m¾i ra nông n²i này. 
Kh¦n c¥u Hòa thßþng ðªn ðây trùng hßng lÕi. Giác linh 
cüa các v¸ t± cûng cäm ½n ngài không ít." 
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Hòa thßþng nghe xong r¤t cäm ðµng bèn ch¤p nh§n 
l¶i thïnh c¥u, sau ðó ngài bèn xu¯ng núi. Ngày hôm sau lên 
thuy«n tr· v« chùa ThÕch Tháp · Dß½ng Châu.  

 
Am Th§p Phß½ng · Giang Âm thïnh Hòa thßþng 

khai gi¾i ðàn vào ngày m°ng tám tháng hai. Th¥y Hß½ng 
Tuyªt làm Yªt ma, còn tôi thì vào nåm Sùng Trinh thÑ 
mß¶i hai m¾i chánh thÑc ðäm nhi®m chÑc vø Giáo th÷. Hòa 
thßþng t§p h÷p các v¸ thü lãnh, giao phó trách nhi®m cho 
tôi, ngài nói: "Phàm các sñ vi®c nµp ð½n xin th÷ gi¾i, cùng 
nhæng công tác ngoÕi vø, ð«u do vån phòng Giáo th÷ xØ lý, 
không c¥n phäi höi ý kiªn cüa tôi." 

 
Tôi nghî ðªn trách nhi®m n£ng n«, công vi®c ða ðoan, 

thª nhßng hi¬u ðßþc lòng t× bi cüa Hòa thßþng, cho nên ðã 
hªt sÑc n² lñc, không dám phø lòng tiªn cØ cüa th¥y Huân 
Løc.  

 
Giæa tháng hai, th¥y S· TÖ cùng các th¥y · Hoa S½n 

hß¾ng dçn các v¸ thí chü · Nam Kinh ðªn am Th§p 
Phß½ng thïnh c¥u Hòa thßþng lên Hoa S½n trø trì. Nhân vì 
ðã t×ng hÑa khä, thành thØ Hòa thßþng không th¬ t× ch¯i 
l¶i m¶i, ngài bèn sai th¥y tri khách hß¾ng dçn các v¸ ¤y ði 
thåm viªng các n½i trong chùa, lúc ðªn phòng tôi, th¥y S· 
TÖ trþn m¡t nhìn tôi chåm chåm, tôi hi¬u ý th¥y ¤y, bèn nói: 
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"DÕ thßa, mùa ðông nåm Sùng Trinh thÑ bäy có ðªn tham 
h÷c · chùa cüa quý th¥y, r¤t tiªc ðã làm phi«n ðªn thß¶ng 
trø." B÷n h÷ bèn cä cß¶i nói: "Lúc nãy th¤y m£t r¤t quen, 
nhßng vçn sþ nh§n l¥m ngß¶i. Nªu là th¥y, làm sao mà lÕi 
lên chÑc v¸ này nhanh nhß v§y. Chúng tôi có m¡t mà không 
th¤y ðßþc ngß¶i tài." Tôi bèn thu§t lÕi nhæng sñ vi®c ðã 
di−n tiªn trong m¤y nåm v×a qua. Ngày hôm sau b÷n h÷ tr· 
v« núi Bäo Hoa ð¬ làm l− chu¦n b¸ nghinh ðón Hòa thßþng. 
KÏ truy«n gi¾i · am Th§p Phß½ng ðªn ngày m°ng tám 
tháng tß thì hoàn t¤t. 

 
Ngày mß¶i låm tháng tß Hòa thßþng lên núi Hoa 

S½n. Ðªn bu±i chi«u, tÕi phòng phß½ng trßþng, tri®u t§p 
các th¥y Kiªn Huy«n, Chi Phù, TÑ Ho¢ng, Thu¥n Nhiên, 
Ðµc Hành, Tâm Dung, Hß½ng Tuyªt, Nguy®t C¯c, ÐÕt 
Chiªu, cùng các v¸ a xà lê kÏ cñu và tôi. Hòa thßþng nói: 
"Chúng ta hôm nay cùng trø tÕi núi này, ðây s¨ là thß¶ng 
trø cüa chúng ta, còn chùa ThÕch Tháp chï là ch² · tÕm. 
Trong s¯ các v¸ ðây, c¥n phäi có mµt v¸ có ðÕo tâm, có tài 
nång, tinh th¥n cß¶ng tráng, không n« lao kh±, hãy vì ta 
ðÑng ra ðäm nhi®m chÑc vø Giám vi®n!" 

 
Hòa thßþng nói xong, m÷i ngß¶i ð«u im l£ng. Ngài 

bèn quay v« phía tôi nói: "Kiªn Nguy®t, tÕi sao th¥y không 
ch¸u ðäm nh§n?"  
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Tôi trä l¶i: "DÕ thßa, tÕi vì Hòa thßþng chßa g÷i ðªn 

tên. Trß¾c m£t các v¸ tôn túc ðây, con chßa dám ðáp Ñng." 
 
Hòa thßþng nói: "Ta ðã nói rõ ràng là có ðÕo tâm, có 

tài nång, không n« lao kh±. Nªu không phäi là th¥y thì là 
ai?" 

 
Các v¸ A xà lê ð«u lên tiªng: "Th¥y Kiªn Nguy®t nên 

l− tÕ, không nên trái m®nh l®nh cüa Hòa thßþng." 
 
Tôi hoan hÖ phøng m®nh l− tÕ Hòa thßþng xong, bèn 

thßa v¾i ngài: "Trß¾c tiên con xin kh¦n c¥u Hòa thßþng 
ch¤p nh§n b¯n ði«u, sau ðó m¾i ðäm nhi®m chÑc vø Giám 
vi®n. ThÑ nh¤t, ba th¶i c½m cháo con s¨ tùy chúng quá 
ðß¶ng, chÑ không nh§n l¶i thïnh ðªn nhà ðàn vi®t th÷ trai. 
ThÑ hai, t¤t cä các quan chÑc thåm chùa, con s¨ không 
nghinh tiªp ho£c ðßa ti−n h÷. ThÑ ba, con s¨ không ði tham 
dñ cúng ðám ho£c l− lµc tÕi nhà cß sî. ThÑ tß, con s¨ không 
quän lý ti«n bÕc, mà chï lo t§n tâm phøc vø ðÕi chúng. Con 
hÑa s¨ không biªng nhác trong nhæng công tác cüa thß¶ng 
trø." 
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Hòa thßþng nói: "Ta ch¤p nh§n b¯n ði«u yêu c¥u này, 
y nhß tâm nguy®n cüa con. Thª nhßng không nên t× ch¯i 
vi®c giäng gi¾i lu§t." 

 
Tôi nói: "Thßa Hòa thßþng, Giám vi®n giäng lu§t, 

ðây không phäi là nhi®m vø cüa con. E r¢ng ðÕi chúng s¨ 
không phøc." 

 
Hòa thßþng nói: "Hi®n nay con là Giáo th÷ kiêm ðäm 

trách chÑc vø Giám vi®n, chÑ không phäi Giám vi®n ði phø 
trách công vi®c cüa Giáo th÷." 

 
Các th¥y A xà lê ð«u lên tiªng: "Trong chúng ta, 

ngß¶i có th¦m quy«n giäng lu§t, ðß½ng nhiên là th¥y. Ði«u 
này, th¥y càng c¥n phäi tuân hành m®nh l®nh cüa Hòa 
thßþng." 

 
Ngày mß¶i tám tháng nåm là l− ðÕi th÷ (sinh nh§t) 

sáu mß½i cüa Hòa thßþng, các v¸ thßþng t÷a xa g¥n, cùng 
các ð® tØ kh¡p n½i ð«u tø t§p. Ðªn tháng chín, khai gi¾i kÏ 
mùa ðông, thì b²ng th¤y th¥y Thành Chuyªt gánh y bát lên 
núi. Tôi cäm th¤y r¤t vui m×ng, và höi th¥y ¤y t× ðâu ðªn. 
Th¥y Thành Chuyªt nói: "T× lúc xa nhau khi g£p nÕn · 
mi«n b¡c, tôi ðã ðªn chùa Thiên Ð°ng ð¬ tham thi«n, sau ðó 
ðªn núi Hoàng S½n h÷c t§p kinh ði¬n. Hi®n nay m¾i t× n½i 
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ðó ðªn ðây. Tôi mµt mñc höi thåm tin tÑc cüa th¥y, nhßng 
hoàn toàn không nghe ðßþc tin tÑc gì." 

 
Tôi nói: "Vì tôi ðã ð±i hi®u là Kiªn Nguy®t, cho nên 

th¥y tìm không ra. Tø h÷p r°i lÕi chia ly, chia ly r°i lÕi tø 
h÷p. Ðúng là chúng ta có duyên lành t× nhi«u ð¶i, cho nên 
m¾i g£p lÕi nhau ngày hôm nay. Ba nåm không g£p nhau. 
Hãy ðþi ðªn lúc, tôi s¨ làm tôn chÑng sß cho th¥y." 

 
Nåm Sùng Trinh thÑ mß¶i ba, vùng Giang Nam b¸ 

nÕn ðói. Gi¾i kÏ mùa xuân hoàn t¤t vào ngày m°ng tám 
tháng tß. Có quan nµi giám Tô Công và các quan khách tai 
m¡t lên núi cúng trai tång. Nhà trù làm c½m ðãi khách, d÷n 
lên món ån v×a ðen v×a khó nu¯t. Hòa thßþng kêu tôi lên 
trách m¡ng, ngài ðßa tay lên ð¸nh ðánh. Tôi nói: "DÕ, Hòa 
thßþng ðã quên con ðã thïnh c¥u Hòa thßþng b¯n ði«u hay 
sao?" Hòa thßþng nh¾ ðªn l¶i hÑa bèn nói: "Không phäi là 
vi®c cüa th¥y." Bèn ðªn phòng phó trø trì, ðánh cho th¥y 
ÐÕt Chiªu mµt tr§n. Th¥y ÐÕt Chiªu ðªn phòng tôi gi§n d²i 
oán trách, cho r¢ng tôi không che ch· cho th¤y ¤y. Th¥y 
ÐÕt Chiªu là tôn chÑng sß cüa tôi. Tôi bèn nói v¾i th¥y 
Thành Chuyªt: "Không ±n r°i, hôm nay chúng ta phäi tránh 
ði là t¯t nh¤t. Tôi s¨ ði v¾i th¥y ðªn chùa Thiên Ð°ng."  
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Sáng hôm sau, lúc tr¶i chßa sáng, tôi ðßa hành lý 
cho th¥y Thành Chuyªt ra phía sau núi ðÑng ðþi. Ðªn lúc 
tr¶i sáng tôi bèn lên ðình Long Cang, hß¾ng v« phòng 
phß½ng trßþng lÕy chín lÕy, sau ðó bèn cùng th¥y Thành 
Chuyªt ðªn nghï ðêm tÕi chùa Diên Tß¶ng. Ði thêm b¯n 
ngày thì ðªn huy®n Vô Tích, nghï ðêm tÕi am Tr¤n Ðß¶ng. 
Có hai ba v¸ ð® tØ giæ chúng tôi · lÕi. Ngày hai mß½i tháng 
tß có m¤y v¸ gi¾i tØ v×a t× núi Bäo Hoa ðªn, th¤y tôi bèn l− 
bái khóc lóc. Tôi höi vi®c gì xäy ra, thì b÷n h÷ nói: "Th¥y 
ngày m°ng chín xu¯ng núi, thì Hòa thßþng tuyên b¯ trß¾c 
ðÕi chúng là th¥y không nên ðem ti«n cúng chúng b¯n chøc 
lßþng bÕc ði. M÷i ngß¶i trong chùa ð«u ngh¸ lu§n phân vân. 
Con không th¬ không nói ra. Ðây là ði«u oan u±ng cho th¥y, 
cho nên m¾i chäy nß¾c m¡t."  

 
Tôi nói v¾i b÷n h÷ và th¥y Thành Chuyªt: "Không 

phäi là Hòa thßþng vu oan cho tôi, mà ngài vì lòng t× bi, 
dùng phß½ng ti®n này ð¬ cho tôi nghe th¤y, không c¥n phäi 
g÷i cûng phäi tñ ðµng tr· v« chùa. Nªu nhß tôi không tr· v«, 
thì m÷i ngß¶i s¨ cho ðó là sñ thñc." 

 
Ngày hôm sau, tôi và th¥y Thành Chuyªt lÕi quay tr· 

v« núi Bäo Hoa, ðänh l− Hòa thßþng c¥u xin sám h¯i. Hòa 
thßþng nói: "Con không có l²i gì c¥n phäi sám h¯i cä. Chï là 
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ði«u b¤t ð¡c dî phäi xu¯ng núi. Do ðó ta ðem vø ti«n bÕc ra 
ð¬ khích ðµng, h¥u mong con mau tr· v« chùa mà thôi." 

 
Hòa thßþng vçn cho tôi ðäm nhi®m chÑc vø Giáo th÷. 

Ðªn kÏ gi¾i mùa ðông, các gi¾i tØ ðông h½n mµt tråm 
ngß¶i ðã th÷ tÏ kheo xong. Sau ðó có b¯n ngß¶i t× mi«n 
b¡c xu¯ng c¥u th÷ gi¾i. Hòa thßþng bäo th¥y Hß½ng Tuyªt 
truy«n cho b÷n h÷ mß¶i gi¾i sa di, th¥y ¤y lÕi tùy ti®n 
truy«n gi¾i tÏ kheo cho h÷. Th¥y dçn l− Trí Nhàn dçn b÷n 
h÷ ðªn phòng tôi báo cáo, l− bái. Tôi nói: "Trong lu§t có nói 
rõ, Hoà thßþng còn ðó, tÕi sao mµt v¸ sß mà lÕi có th¬ 
truy«n th÷ gi¾i tÏ kheo cho b¯n ngß¶i. Tôi không phäi là 
Giáo th÷ cüa các v¸, mà cûng không c¤p gi¾i ði®p cho ai 
hªt." 

 
Th¥y Trí Nhàn tr· v« bÕch lÕi v¾i th¥y Hß½ng Tuyªt. 

Th¥y ¤y bèn trách m¡ng, cho là tôi coi thß¶ng sß trß·ng, 
ngÕo mÕn tñ tôn, bèn ði ðªn bÕch v¾i Hòa thßþng. Hòa 
thßþng bäo th¸ giä m¶i tôi ðªn, c§t höi lý do. Tôi nói: "Thßa 
Hòa thßþng, th¥y Hß½ng Tuyªt trách con, ðó là dùng lý 
lu§n cüa ngß¶i ð¶i. Con tuân hành quy chª cüa ðÑc Ph§t, 
không ðü mß¶i v¸ tång, mµt mình dám truy«n th÷ ðÕi gi¾i, 
ðây là ði«u quan h® ðªn pháp môn. Con ðäm nhi®m chÑc vø 
Giáo th÷, ðúng lý phäi nên can gián. Cúi xin Hòa thßþng 
giám xét, ai phäi ai trái."  
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Hòa thßþng bäo th¥y Hß½ng Tuyªt: "Thôi, thôi! Ðây 

là l²i cüa th¥y. L¶i cüa th¥y Kiªn Nguy®t là ðúng. Hãy 
ch÷n ngày khác, m¶i mß¶i v¸ tång ðång ðàn truy«n gi¾i tÏ 
kheo cho b¯n ngß¶i ðó." 

 
Sau ðó ít hôm, Hòa thßþng nói v¾i các v¸ thü lãnh: 

"Gi¾i tràng cüa tôi, hi®n nay chï có th¥y Kiªn Nguy®t m¾i 
có th¬ giæ væng ðßþc." 

 
Nåm Sùng Trinh thÑ mß¶i b¯n, chùa Siêu Quä · phü 

Tùng Giang thïnh Hòa thßþng khai gi¾i ðàn vào ngày mß¶i 
låm tháng giêng, s¯ ngß¶i th÷ gi¾i khoäng h½n nåm tråm. 
Trong lúc gi¾i kÏ chßa hoàn t¤t thì có chùa Quäng Phß¾c · 
núi Phß¾c S½n, huy®n Thß¶ng Thøc ðªn thïnh Hòa thßþng 
ðªn khai gi¾i ðàn vào ngày hai mß½i tám tháng nåm. Ngày 
mß¶i låm tháng nåm, gi¾i kÏ · Tùng Giang hoàn t¤t, Hòa 
thßþng bäo tôi hß¾ng dçn các v¸ ch¤p sñ ðªn chùa Quäng 
Phß¾c trß¾c. Ðªn ngày m°ng mµt tháng bäy, gi¾i kÏ hoàn 
t¤t, chúng tôi tr· v« núi Bäo Hoa. Chùa Bäo Hoa S½n là do 
Hoàng ðª ra s¡c l®nh kiªn l§p, thành thØ toàn bµ do các 
quan nµi giám quän lý xây c¤t. Do vì phß½ng hß¾ng không 
thích hþp, cho nên chùa không ðßþc hßng vßþng. Hòa 
thßþng bèn ch÷n ngày ð¬ ð±i phß½ng hß¾ng, chï có Ð°ng 
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ði®n là không d¶i ð±i, còn các ði®n khác ð«u ðßþc di chuy¬n. 
Công phí r¤t là to tát. 

 

 
 

Am Quán Âm · Thê Hà, n½i Lu§t t± xu¤t gia, thïnh 
Hòa thßþng khai gi¾i vào ngày m°ng tám tháng mß¶i hai. 
Trong kÏ khai gi¾i này, tuy tôi ðäm nhi®m chÑc vø Giáo th÷, 
nhßng Hòa thßþng lÕi không g÷i tôi ðªn tham dñ, thành thØ 
tôi bèn · lÕi núi Bäo Hoa phø giúp công vi®c xây c¤t. Gánh 
ngói, khiêng gÕch, v.v..., t¤t cä công tác, tôi ð«u hång hái 
xung phong trß¾c hªt. 

 
Ngày mß¶i tháng giêng, gi¾i kÏ · am Thê Hà hoàn 

t¤t, m÷i ngß¶i ð«u tr· v« núi Bäo Hoa. Có ð° ð® cüa th¥y 
Tri khách Lý Trung ðang giæ chÑc Hß½ng ðång · Ti«n ði®n, 
làm chuy®n phi pháp. Tôi bèn báo cho th¥y A xà lê Hß½ng 
Tuyªt, cùng th¥y tri sñ ÐÕt Chiªu biªt chuy®n này, thì h÷ 
cho r¢ng vi®c ðó có th¬ tha thÑ. Tôi nghe xong cäm th¤y 
lÕnh cä xß½ng s¯ng. Ðã phÕm cån b±n tµi mà dám cho là có 
th¬ tha thÑ, ðây là ði«u s¨ làm cho lu§t pháp hoÕi di®t. Tôi 
nghî mình nên ra ði, tÕm ðªn · ¦n tÕi núi Hoàng S½n, ð¬ lo 
công vi®c riêng cüa mình. Nghî ðªn ðây, tôi bèn nói vi®c 
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này v¾i th¥y Thành Chuyªt. Th¥y ¤y nói: "Sñ vi®c này 
không nên h¤p t¤p." 

 
Tôi nói: "Tôi th÷ ½n cüa các v¸ · ðây r¤t nhi«u, th§t 

tình cûng không mu¯n bö ði. Hi®n nay, các v¸ dß¾i quy«n 
Hòa thßþng ð«u là b§c sß trß·ng, tôi thuµc v« hàng ð® tØ, 
mà lÕi là ngß¶i Vân Nam ðµc nh¤t. ChÆng b¢ng bö ði cho 
nhanh là ti®n nh¤t." 

 
Tôi bèn ðªn phòng Hòa thßþng xin phép ðßþc tÕm 

nghï mµt th¶i gian ð¬ tînh tu. Hòa thßþng không ð°ng ý, 
bäo tôi theo ngài ðªn KÏ Châu · H° Nam ð¬ làm l− truy«n 
gi¾i. Tôi nói: "DÕ, hôm nay con ðªn thßa trß¾c, còn ngày 
xu¤t hành thì chßa ðßþc ¤n ð¸nh." 

 
Thª nhßng, dù sao chång næa, tâm tôi ðã r¶i khöi n½i 

ðây r°i, thân không th¬ nào · lÕi ðây lâu ðßþc. Sáng hôm 
sau, tôi cùng ba th¥y Thành Chuyªt, Thiên Nh¤t, Thß¶ng 
Thanh, thâu th§p y bát, cùng nhau ði ðªn núi Hoàng S½n. 
Ðªn mµt trà am · tháp Ngû Lý, huy®n Thái Bình thì ðßþc 
ð® tØ cüa th¥y Canh ThÕch m¶i · lÕi. Ng÷n núi ð¯i di®n là 
Khánh Vân Nham, là ch² cß ngø cüa th¥y Tr÷ng ÐÑc. Kª 
bên có mµt ng÷n núi nhö, r×ng tùng s¥m u¤t, chung quanh 
có các ng÷n núi khác vây quanh. B÷n h÷ m¶i chúng tôi sang 
ðó tînh tu. Tôi bèn cùng th¥y Thành Chuyªt c¡t cö, ð¡p n«n 
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dñng mµt cái am tranh, khoäng ðµ mµt tháng thì xây xong. 
Th¯t nhiên tôi nh¾ lÕi møc ðích là mu¯n ðªn núi Hoàng 
S½n, hi®n nay sao lÕi d×ng lÕi giæa ðß¶ng. Th¥y Thiên Nh¤t 
th¤y tôi ð±i ý mu¯n ði ðªn Hoàng S½n li«n t× giã tr· v« núi 
Bäo Hoa, th¥y Thành Chuyªt thì ðßþc m¶i ðªn huy®n Tinh 
ÐÑc, chï còn th¥y Thß¶ng Thanh là cùng ði v¾i tôi. Ngày 
m°ng mß¶i tháng mß¶i, th¥y Canh ThÕch ti−n chúng tôi 
ðªn núi Hoàng S½n. Chúng tôi trú · am B¯i Di®p phía dß¾i 
vi®n Vån Thù. Núi này ð¤t ít ðá nhi«u, không th¬ tr°ng tr÷t, 
thành thØ chúng tôi không còn dám m½ tß·ng ðªn vi®c 
ðßþc ån rau cäi tß½i næa. Ðªn tháng mß¶i hai, tuyªt phü 
tr¡ng xóa, khí tr¶i lÕnh bu¯t, gi¯ng nhß n½i quan tái mi«n 
cñc b¡c. Th¥y Hi¬u Tông · vi®n Vån Thù, là ð® tØ cüa th¥y 
Giáo th÷, tuy biªt tôi · núi Hoa S½n mùa ðông không ð¯t lò 
sß·i, thª nhßng vçn mang gÕo và than, lµi tuyªt ðªn am 
cüa tôi, quÏ dß¾i ð¤t kh¦n c¥u tôi ð¯t than sß·i cho ¤m. Tôi 
bèn tùy thu§n ý nguy®n cüa th¥y ¤y. N½i ðây tuy lÕnh l¨o, 
gian kh±, thª nhßng lÕi r¤t thu§n lþi cho vi®c tu t§p, do ðó 
tôi hoàn toàn bö hÆn ý ni®m xu¯ng núi. 

 
Ð¥u nåm Sùng Trinh thÑ mß¶i sáu, ngày mß¶i mµt 

tháng giêng, th¥y Gi¾i Sinh · núi Hoa S½n, là bÕn thân cüa 
tôi, cùng ð® tØ là th¥y Trí Châu, ðßþc th¥y Canh ThÕch dçn 
ðªn am B¯i Di®p. Tôi bèn chào ðón, höi lý do gì mà ðªn 
ðây. Th¥y Gi¾i Sinh nói: "DÕ thßa, ngày mß¶i chín th¥y 
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Giáo th÷ xu¯ng núi, thì ngày hai mß½i sáu, Hòa thßþng ði 
H° Nam, ðªn m°ng hai tháng giêng nåm nay tr· v« núi. 
Ngài biªt tôi v¾i th¥y là bÕn thân, cho nên ðã tñ tay viªt 
bÑc thß này m¶i th¥y tr· v« chùa." 

 
Tôi bèn th¡p hß½ng, quÏ lÕy, nâng thß lên ð÷c, cäm 

nh§n ðßþc lòng thß½ng mªn sâu xa cüa Hòa thßþng, nhß 
ngß¶i cha hi«n không nÞ bö ðÑa con ng² ngh¸ch. Tôi bèn 
giæ th¥y Gi¾i Sinh · lÕi nåm ngày ð¬ ði thåm viªng các 
vùng lân c§n, sau ðó chúng tôi cùng ði ðªn huy®n Tinh ÐÑc 
ð¬ g£p th¥y Thành Chuyªt. Chúng tôi trú ngø · t¸nh th¤t 
cüa th¥y ¤y ð¬ hái trà, ðµ h½n mµt tháng. Ðªn ngày m°ng 
bäy tháng ba m¾i v« ðªn núi Bäo Hoa. Ðªn n½i thì Hòa 
thßþng ðã nh§n l¶i thïnh ðªn chùa Hßng Giáo · phü 
Dß½ng Châu ð¬ khai gi¾i kÏ, ngài có ð¬ thß lÕi, d£n khi nào 
tôi tr· v« núi, hãy ðªn ðó ð¬ giáo th÷ cho gi¾i tØ. Tôi th¤y 
gi¾i kÏ ðã khai vào ngày m°ng mµt tháng ba, và thßþng 
t÷a Kiªn Huy«n ðã ðäm nhi®m chÑc vø Giáo th÷, làm sao 
có th¬ ðªn ðó ðßþc, bèn · lÕi chùa Bäo Hoa, bäo th¥y Trí 
Châu thay m£t ðªn ðänh l− Hòa thßþng. Ðªn lúc s¡p truy«n 
gi¾i tÏ kheo, Hòa thßþng lÕi sai ngß¶i v« g÷i, tôi bèn ðªn 
ðänh l− Hòa thßþng, sám h¯i tµi ðã trái l¶i dÕy bäo cüa 
ngài. Hòa thßþng t× bi tha thÑ, bäo tôi ðång ðàn làm Tôn 
chÑng sß. 

 

 118



Gi¾i kÏ · Dß½ng Châu hoàn t¤t, chùa ÐÕi · Kh¦u 
NgÕn, Thái Châu, thïnh Hòa thßþng khai gi¾i kÏ, tôi lÕi 
ðäm nhi®m chÑc vø Giáo th÷.  

 
Am Quán Âm · Mã Ki«u, cách Kh¦u NgÕn không xa, 

thïnh Hòa thßþng khai gi¾i kÏ, Hòa thßþng lÕi nh§n l¶i. 
Sau khi gi¾i kÏ · Kh¦u NgÕn hoàn t¤t, chúng tôi bèn ðªn 
khai gi¾i kÏ · Mã Ki«u. Mµt hôm, Hòa thßþng ðªn nhà 
quan hoÕn h÷ Chu th÷ trai, nhân vì có nhi«u ngß¶i ðªn quy 
y xin pháp danh, Hòa thßþng bèn ðem áo nÕp cüa ngài 
cùng bän pháp danh giao cho tôi, cån d£n nªu có ngß¶i ðªn 
l− bái xin pháp danh thì ð¡p y cüa ngài vào, lên ðàn mà 
truy«n trao pháp danh cho h÷. Thª nhßng, th§t là may m¡n, 
Hòa thßþng v×a ði khöi thì tr¶i ð± mßa hai ngày liên tiªp, 
chÆng có ai ðªn xin pháp danh. Pháp tòa cüa Hòa thßþng 
chßa ðßþc ng°i mà pháp danh cûng chßa phát ra t¶ nào.  
Lúc Hòa thßþng tr· v«, tr¶i cûng v×a dÑt mßa, thì lÕi có 
nhi«u ngß¶i ðªn xin pháp danh. Hòa thßþng cß¶i nói: 
"Pháp tòa cüa ta ðã ð¬ cho con ng°i, chï còn phäi ðþi nhân 
duyên mà thôi." Tôi nghe xong cäm th¤y h± th©n, bèn bái tÕ 
Hòa thßþng. 

 
Ngày m°ng mµt tháng tám, gi¾i ðàn hoàn t¤t, núi 

BÕch Chæ · phü Thái Bình thïnh Hòa thßþng khai gi¾i kÏ 
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vào ngày m°ng mµt tháng chín, ðªn ngày m°ng tám tháng 
mß¶i, gi¾i kÏ hoàn t¤t, chúng tôi tr· v« núi Bảo Hoa.  

 
Báo Ân Vạn Phật Các ở Nam Kinh thỉnh Hòa 

thượng khai giới kỳ vào ngày mồng một tháng mười, đến 
ngày mồng tám tháng hai hoàn tất. Vào ngày mười hai, tôi 
xin phép xuống núi để đi quyên gạo. Có thầy Tuyết Tràng, 
người huyện Thường Thục, tuy chưa thọ giới tỳ kheo, là 
bạn tâm giao của tôi, nghe tôi đi quyên gạo, bèn phát tâm 
trợ giúp. Chưa đến nửa tháng, chúng tôi đã quyên được 
hơn ba trăm thạch gạo. Mỗi làng mỗi thôn đều hứa trong 
khoảng tháng giêng họ sẽ chở gạo lên núi. Tôi trở về đảnh 
lễ bạch lại với Hòa thượng, ngài bèn tươi cười bảo tôi: 
"Như vậy mới gọi là đi hóa duyên, nếu vô duyên thì không 
thể được như vậy." 

 
Đầu tháng hai, các thân hào ở quận Hạp, Tô Châu, 

đến thỉnh Hòa thượng khai giới kỳ ở chùa Bắc Thiền. Đến 
ngày mồng tám tháng tư hoàn tất, chúng tôi lại trở về núi 
Bảo Hoa. 

 
Ngày mười lăm tháng bảy năm Giáp thân, các quan 

văn võ ở Nam Kinh làm lễ cầu siêu cho Đại Hành Hoàng đế 
ở chùa Đại Báo Ân, thỉnh Hòa thượng làm chủ đàn và 
đồng thời khai giới kỳ. Hoàng đế Hoằng Quang sai quan 
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nội giám Kiều Thượng ban cho Hòa thượng một bộ y màu 
tím và lụa dệt bằng chỉ vàng. Ngày mười låm tháng mười, 
giới kỳ hoàn tất, chúng tôi trở về núi Bảo Hoa. 

 
Trong tháng mß¶i, chùa ÐÕi Nång Nhân · phü Thi®u 

Hßng vùng Chª Trung, thïnh Hòa thßþng khai gi¾i kÏ vào 
ngày mß¶i låm tháng mß¶i hai. L² Vß½ng xin quy y v¾i 
Hòa thßþng và thß¶ng hay ðªn nghe pháp. Ðªn ngày m°ng 
mß¶i tháng hai nåm „t d§u, tÑc là nåm Ho¢ng Quang thÑ 
nh¤t, thì gi¾i kÏ hoàn t¤t.  

 
Kª ðó, chùa Tam Tháp · phü Gia Hßng thïnh khai 

gi¾i ðàn, chúng tôi bèn r¶i chùa ÐÕi Nång Nhân ði ðò qua 
sông Ti«n Ðß¶ng, d÷c ðß¶ng chúng tôi ðªn nghï ðêm · 
chùa Diên Khánh. Nhân vì toàn th¬ m÷i ngß¶i trong phü 
cüa L² Vß½ng mu¯n quy y Tam Bäo, cho nên ông ta c¥u 
thïnh Hòa thßþng truy«n th÷ quy y cho h÷ tÕi C± gi¾i ðàn 
cüa chùa này. Thª nhßng, Hòa thßþng ðã nh§n l¶i khai 
gi¾i ðàn tÕi chùa Tam Tháp, thành thØ ngài hÑa v¾i L² 
Vß½ng sau khi gi¾i ðàn · ðó hoàn t¤t s¨ tr· lÕi chùa Diên 
Khánh làm l− truy«n gi¾i.  

 
Ngày hai mß½i tám tháng hai, chúng tôi ðªn chùa 

Tam Tháp, ngày m°ng mµt tháng ba thì khai gi¾i ðàn. S¯ 
ngß¶i ðªn xin th÷ gi¾i nhi«u h½n nåm tråm, ph¥n l¾n ðªn t× 
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chùa Thiên Ð°ng. Tôi thi hành quy chª r¤t nghiêm túc, m÷i 
ngß¶i ð«u chåm chï h÷c t§p gi¾i lu§t, không ai dám vi 
phÕm. 

 
Mµt hôm, tôi chþt nh¾ ðªn khoäng th¶i gian tînh tu · 

núi Hoàng S½n chßa bao lâu thì Hòa thßþng cho ngß¶i ðªn 
g÷i v«, trong lòng nghî mu¯n xây tháp chúc th÷ ð¬ báo ½n 
Hòa thßþng, ð°ng th¶i kh¦n c¥u ðßþc toÕi nguy®n ý mu¯n 
vào núi tînh tu cüa mình. Tôi li«n ðem ý nguy®n ðªn bÕch 
v¾i Hòa thßþng thì ngài r¤t hoan hÖ cho phép. Tôi li«n làm 
mµt danh sách quyên góp quÛ xây tháp. Trß¾c tiên, tñ mình 
ðóng vào quÛ hai tråm quan ti«n ð¬ làm gß½ng cho m÷i 
ngß¶i, r°i sau ðó ðªn các ðß¶ng, khai th¸ cho các gi¾i tØ, 
bäo h÷ nên tùy hÖ phát tâm cúng dß¶ng vào quÛ xây tháp, 
không hÕn nhi«u ít. M÷i ngß¶i nghe xong ð«u hoan hÖ phát 
"hiªu tâm" cúng dß¶ng. Kªt quä tôi quyên góp ðßþc h½n ba 
tråm hai mß½i lßþng bÕc. 

 
Ngày hai mß½i tháng nåm, nghe tin quân Thanh ðã 

qua sông Dß½ng TØ. Hôm mß¶i tám tháng nåm, chánh phü 
Nam Kinh ðã ð¥u hàng. Hòa thßþng vµi vàng cho làm l− 
truy«n gi¾i Cø túc, hoàn t¤t gi¾i kÏ, sau ðó chúng tôi bèn 
tr· v« Tô Châu. Có ni sß Vô Hiªt, ngß¶i huy®n Côn S½n, là 
ð® tØ xu¤t gia th÷ gi¾i cüa Hòa thßþng, nghe tin ngài ðªn 
Tô Châu bèn ra nghinh ðón.  
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Trong huy®n này có ngôi Ðàm Hoa Ðình, là t± ðình 

cüa Hòa thßþng. Vì Hòa thßþng thß¶ng hay ðªn ðây thåm 
viªng, thành thØ có r¤t nhi«u Ph§t tØ quy y v¾i ngài. Tôi 
cho ni sß biªt v« dñ ð¸nh xây tháp chúc th÷ cho Hòa thßþng, 
bà ¤y bèn phát tâm cúng dß¶ng mµt tråm lßþng, sau ðó kêu 
g÷i các Ph§t tØ ðóng góp, kªt quä quyên ðßþc h½n b¯n tråm 
lßþng bÕc. T±ng cµng, tôi ðã quyên ðßþc chín tråm bäy 
mß½i bäy lßþng nåm ti«n.  

 
Th¶i bu±i loÕn lÕc, khó mà có th¬ nh¶ vä ngß¶i khác, 

vì thª tôi chï còn cách tñ mình lo li®u. Mang theo bên mình, 
v×a n£ng nh÷c lÕi v×a lo âu.  

 
Thßþng t÷a Gi¾i S½, trø trì am Cam Lµ · H± Khßu, 

thïnh Hòa thßþng ðªn ðó tÕm nghï ng½i. Ð¥u tháng sáu, 
Hòa thßþng b¸ nhu¯m b®nh tä lÜ. Lúc ðó, th¶i bu±i loÕn lÕc, 
trên sông thuy«n binh hành quân, thành thØ thuy«n bè 
không t¾i lui ðßþc, không th¬ s¾m tr· v« Hoa S½n. Các v¸ 
tháp tùng l¥n l¥n tän mác hªt, chï còn th¥y Hß½ng Tuyªt, 
tôi, cùng các v¸ th¸ giä, thß ký, t±ng cµng mß¶i b¯n ngß¶i 
là còn theo h¥u Hòa thßþng.  

 
Các ð® tØ th÷ gi¾i · vùng Nghiêu Phong, nghe Hòa 

thßþng ðang b¸ b®nh, bèn m¶i ngài v« ðó t¸nh dßÞng. Ðªn 
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n½i, b®nh tình cüa ngài càng tr· nên tr¥m tr÷ng. Trong lòng 
tôi vô cùng lo l¡ng. Vài hôm sau, th¥y Hß½ng Tuyªt lÕi xin 
phép ði n½i khác. Mµt hôm, nghe quân Thanh ðã ðªn tr¤n 
Mµc Ðµc, cách chùa không xa, các v¸ tång trong chùa ð«u 
lo ¦n tr¯n. B÷n h÷ bèn thïnh Hòa thßþng lên mµt tînh th¤t 
trên ðïnh núi ð¬ lánh nÕn. Ð¥u tháng sáu, nghe tình hình an 
tînh có th¬ xu¤t hành, Hòa thßþng bèn ra l®nh tìm thuy«n 
tr· v« Hoa S½n. Thuy«n ðªn Thß¶ng Châu thì b¸ quân lính 
cän lÕi, nên phäi quay tr· v« Tô Châu. Ba b¯n ngày sau, 
tình hình h½i an ð¸nh, chúng tôi lÕi mua thuy«n ð¬ lên 
ðß¶ng. Ðªn tr¤n Tân Phong, th¤y thuy«n bè h¤p t¤p t× mi®t 
thßþng lßu ði xu¯ng, bèn höi lý do. B÷n h÷ cho biªt: "Quân 
Thanh ðã ðªn Tr¤n Giang, và s¡p sØa ðªn Ðan Dß½ng, vì 
thª chúng tôi phäi chÕy ði tÜ nÕn. Các v¸ ch¾ nên ðªn ðó." 
Chúng tôi nghe xong, lÕi phäi quay v« Tô Châu. 

 
Mµt ít lâu sau, tình hình có h½i an ð¸nh, chúng tôi lÕi 

tiªp tøc cuµc hành trình. Ðªn ngày hai mß½i sáu tháng sáu 
thì chúng tôi tr· v« ðªn Hoa S½n. ÐÕi chúng ra nghinh tiªp 
Hòa thßþng, l− bái höi han. Hòa thßþng mïm cß¶i nói: "V« 
núi, quä nhiên là r¤t an ±n. Hôm nay ta ß¾c h©n v¾i các 
th¥y là ba ngày sau, nhi«u l¡m là bäy ngày ta s¨ vãng 
sinh." M÷i ngß¶i nghe xong ð«u b§t khóc. Hòa thßþng nói: 
"Sinh tØ huy−n hóa. Thñc sñ không có sñ vi®c gì mà các 
th¥y phäi khóc." 
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Ngay t¯i hôm ðó, tôi m¶i các v¸ ch¤p sñ ðªn chÑng 

minh, sau ðó ðem s± sách quyên góp ngân quÛ xây tháp ra, 
ð°ng th¶i thïnh th¥y Nguy®t C¯c ð÷c l¾n s¯ ti«n ðã quyên 
góp, th¥y Hu® Møc ki¬m ði¬m lÕi s± sách. T±ng cµng thâu 
ðßþc chín tråm bäy mß½i bäy lßþng nåm ti«n. Sau ðó tôi 
ðem s¯ ti«n ðó giao lÕi cho th¥y ÐÕt Chiªu. Ðªn nØa ðêm, 
tôi nh¾ lÕi lúc dñ ð¸nh cäi ð±i phß½ng hß¾ng cüa chùa, Hòa 
thßþng ðã cån d£n các v¸ ch¤p sñ r¢ng: "Trong tß½ng lai, 
các th¥y nên xây tháp cüa ta · phía sau chánh ði®n." 
Nhßng tôi nh§n th¤y các ðÕi tùng lâm, nªu xây tháp · phía 
sau chánh ði®n, thß¶ng thß¶ng không th¬ hßng th¸nh. Phäi 
nên thïnh Hòa thßþng xác ð¸nh ch² xây tháp trß¾c.  

 
Ngày hôm sau tôi bèn ðªn phòng Hòa thßþng, tìm 

cách bÕch v¾i ngài: "BÕch Hòa thßþng, Hòa thßþng ðã hÑa 
khä chúng con dñng tháp, nhßng không biªt Hòa thßþng 
quyªt ð¸nh xây tháp n½i ðâu?" 

 
Hòa thßþng nói: "Th¥y quên r°i sao! Dñng tháp · 

phía sau chánh ði®n." 
 
Tôi nói: "BÕch Hòa thßþng. Con t×ng nghe th¥y ð¸a 

lý lúc bàn lu§n v« mÕch ð¤t, ðã t×ng bÕch v¾i Hòa thßþng 
là có ba loÕi chuy¬n biªn. ÐÕi chuy¬n c¥n phäi träi qua mµt 
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tråm hai mß½i nåm m¾i hßng th¸nh, trung chuy¬n phäi ðþi 
tám mß½i nåm sau m¾i hßng th¸nh, còn ti¬u chuy¬n thì phäi 
ðþi b¯n mß½i nåm m¾i hßng th¸nh. Phía sau chánh ði®n là 
mÕch ðªn, nªu nhß mÕch chuy¬n không ðßþc hßng th¸nh, 
ngß¶i sau cho r¢ng tháp làm t±n hÕi ðªn phong thüy, e 
r¢ng h÷ s¨ chuy¬n tháp ði n½i khác, chi b¢ng dñng tháp · 
Long S½n (ch² "ð¥u r°ng"), ð¬ bäo trì sñ hßng th¸nh lâu dài. 
Tháp hßng th¸nh thì thß¶ng trø s¨ hßng th¸nh, thß¶ng trø 
hßng th¸nh thì tháp cûng s¨ hßng th¸nh." 

 
Hòa thßþng tr¥m ngâm mµt h°i lâu, sau ðó nói v¾i 

tôi: "CÑ y nhß l¶i con nói, dñng tháp · Long S½n."  
 
Lúc ðó có m£t các v¸ khác nhß th¥y ÐÕt Chiªu, 

v.v... · bên cÕnh, tôi bèn nói v¾i h÷: "Các v¸ ðã nghe Hòa 
thßþng tñ quyªt ð¸nh. Không ðßþc xây tháp · sau chánh 
ði®n, mà nên xây tháp · trß¾c chánh ði®n." 

 
Vào ngày m°ng mµt tháng sáu nhu§n, Hòa thßþng 

bäo th¥y th¸ giä ðem l¸ch ra xem. Hòa thßþng nói: "Vào gi¶ 
tÜ, ngày m°ng b¯n ta s¨ vãng sinh." Sau ðó ngài ra l®nh 
ðánh khánh tø h÷p ðÕi chúng tÕi phß½ng trßþng. Hòa 
thßþng nói v¾i m÷i ngß¶i: "Th¥y Kiªn Nguy®t là ngß¶i kª 
th×a pháp t¸ch cüa ta tÕi Hoa S½n này." Sau ðó ngài ðem 
bµ y màu tím (do vua ban cho) cùng quy¬n gi¾i b±n giao 
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cho tôi, và nói: "Ta ðem vi®c này giao phó cho con. Hy 
v÷ng con s¨ t±ng trì tam h÷c (gi¾i, ð¸nh, hu®), làm hi¬n 
dß½ng ánh sáng cüa gi¾i lu§t." 

 
Tôi bèn quÏ xu¯ng bÕch v¾i Hòa thßþng: "Gi¾i lÕp 

và ðÑc hÕnh cüa con ð«u là nhö nh¤t. Kính thïnh Hòa 
thßþng giao phó cho các v¸ A xà lê. Con nguy®n s¨ phø 
giúp các v¸ ¤y trong công cuµc ho¢ng hóa chúng sinh." 

 
Hòa thßþng nghe xong bèn im l£ng n¢m quay vào 

tß¶ng. Tôi nghî phäi nên tÕm chi«u theo ý cüa Hoà thßþng, 
bèn bÕch v¾i ngài: "Con xin vâng m®nh Hòa thßþng. Hôm 
nay con tÕm th¶i ðäm nhi®m công tác mà Hòa thßþng giao 
phó, ðþi ðªn khi Hòa thßþng bình phøc, s¨ trao lÕi cho 
ngài."  

 
Hòa thßþng nghe xong bèn thay ð±i nét m£t. Ngài 

nói: "Không phäi hôm nay ta m¾i giao cho con, mà t× lâu 
ta ðã ôm ¤p ý tß·ng này trong ð¥u. Con không nên thoái 
t×." 

 
Tôi ðïnh l− th÷ nh§n xong ðÑng d§y. Hòa thßþng bäo 

th¥y Ðµc Hành: "Gi¾i lÕp và ðÑc hÕnh cüa th¥y ð«u xu¤t 
s¡c, xin th¥y giæ chÑc vø Yªt ma làm mô phÕm cho h§u 
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h÷c." Kª ðó nói v¾i th¥y ÐÕt Chiªu: "Xin th¥y cÑ giæ chÑc 
Giám vi®n, trþ giúp cho cho th¥y Kiªn Nguy®t." 

 
Ðªn ngày m°ng b¯n, Hòa thßþng tø t§p m÷i ngß¶i · 

Phß½ng trßþng, l¤y nß¾c lau thân th¬ xong, bèn nói v¾i m÷i 
ngß¶i: "Khi nào nß¾c khô, ta s¨ ði. Các th¥y ð×ng nên nghî 
r¢ng có sñ ði và sñ ðªn, cûng không nên m£c áo tang, ho£c 
khóc lóc. Không nên báo tang ðªn các chùa khác, không 
nên rß¶m rà nhæng vi®c l− nghi thª tøc. Ba ngày sau chôn 
thi th¬ · Long S½n cüa chùa." 

 
Nói xong, Hòa thßþng bèn bäo m÷i ngß¶i ni®m Ph§t. 

Khi nß¾c lau mình v×a khô, ngài bèn ng°i kiªt già, tß½i 
cß¶i mà viên t¸ch. Tång chúng quàng nhøc thân cüa ngài 
tÕi phòng Phß½ng trßþng. T¤t cä m÷i ngß¶i ð«u tuân theo 
l¶i giáo hu¤n cüa ngài, chí thành tøng kinh ba ngày, sau ðó 
theo ðúng nghi thÑc, dùng hß½ng hoa phan l÷ng ðßa linh 
cæu ngài ðªn Long S½n, và xây tháp cúng dß¶ng toàn thân 
xá lþi cüa ngài. Tôi không nÞ v« chùa, phát nguy®n · lÕi 
làm ngß¶i quét d÷n, giæ tháp ba nåm. Tôi bèn xây mµt cái 
chòi lá, chï lþp nóc nhßng không có vách. Ngày ðêm tøng 
kinh lÕy Ph§t ð¬ báo ½n sâu cüa ngài. Thª nhßng, · ðó 
chßa ð¥y mµt tháng, thì ðÕi chúng ðªn cßÞng ép tôi tr· v« 
chùa, làm l− t¤n phong trø trì. 
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Lúc ðó, th¥y A xà lê Hß½ng Tuyªt ðang · Tô Châu, 
nghe tin Hòa thßþng viên t¸ch và ðã ðem y bát truy«n lÕi 
cho tôi, trong lòng cäm th¤y không phøc. Th¥y bèn t× Tô 
Châu, ng°i thuy«n ðªn H° B¡c, khi thuy«n qua Long Ðàm 
lÕi không ch¸u v« Hoa S½n. Th¥y ÐÕt Chiªu phäi viªt thß 
kh¦n thiªt can gián, thì th¥y ¤y m¾i v« núi ðänh l− tháp cüa 
Hòa thßþng. Sau ðó · ði®n Quán Âm kh¡c bän quy¬n Lång 
Nghiêm Quán Châu do th¥y tñ soÕn t§p. Trong ði®n ð° ðÕc 
bày bi®n ng±n ngang, tôi bäo th¥y ¤y d¶i ð° qua l¥u bên 
cÕnh, thì th¥y ¤y nói: "Hôm nay tôi trong ði®n này kh¡c 
kinh, th¥y lÕi chê bai b« bµn, ðþi mai m¯t chùa chi«n quÕnh 
qu¨, không ngß¶i lai vãng, chï sþ lúc ðó không còn ai giúp 
th¥y quét d÷n." 

 
Tôi nghiêm m£t nói v¾i th¥y ¤y: "Th¥y nên th§n 

tr÷ng l¶i nói. Có long thiên thß¶ng trø, giác linh cüa các 
b§c ti«n b¯i, ch¡c ch¡n s¨ không ðªn n²i nhß v§y. Xin th¥y 
ð×ng phäi lo l¡ng." 

 
Sau ðó tôi tr· v« phòng phß½ng trßþng, tr¥m ngâm 

suy nghî, nØa vui nØa bu°n. Th¥y Hß½ng Tuyªt hôm nay 
nói nhæng l¶i này, tr· thành trþ duyên tång thßþng, làm 
cho tôi càng kiên c¯ chí nguy®n chß·ng quän trø trì pháp 
môn. Phäi nên tÑc t¯c thiªt l§p quy chª, trß¾c hªt là ð¬ cäi 
cách t® ðoan, sau ðó là y cÑ vào phß½ng quÛ. 
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Ðêm ðó, tôi soÕn mß¶i ði«u quy ß¾c. Ngày hôm sau 

tñ t§p ðÕi chúng. Tôi ðänh l− hai th¥y Hß½ng Tuyªt và ÐÕt 
Chiªu xong, bèn thßa v¾i m÷i ngß¶i: "Kiªn Nguy®t hÕnh 
kém phß¾c möng, th×a m®nh Hòa thßþng làm trø trì · Hoa 
S½n này, nay mu¯n công b¯ mß¶i ði«u quy ß¾c, không mô 
phöng các tùng lâm khác, xin quý th¥y chÑng minh cho l¶i 
cáo bÕch cüa Kiªn Nguy®t. 

 
1/ ThÑ nh¤t: Thß¶ng th¤y các tùng lâm, m²i phòng 

n¤u ån riêng, ai n¤y lo vi®c riêng cüa mình, ði®n ðß¶ng ít 
ngß¶i, ít th¤y ngß¶i xu¤t gia kh¡c kh± tu t§p, làm cho tùng 
lâm m²i ngày mµt tr· nên ð°i bÕi. L²i l¥m là do các v¸ trø 
trì ð¶i trß¾c ðµ ngß¶i xu¤t gia mµt cách c¦u thä, không 
ch¸u xem xét ph¦m cách cüa h÷. Hôm nay tôi chï nguy®n 
làm cho Hoa S½n vînh vi−n hßng th¸nh, dÑt tuy®t t® ðoan v« 
sñ mÕnh ai tñ n¤u ån riêng. Duy nguy®n cùng · v¾i các v¸ 
pháp læ xu¤t gia, th® (th«) không bao gi¶ ðµ ngß¶i khác 
xu¤t gia. 

 
2/ ThÑ hai: Thß¶ng th¤y các tùng lâm thu ti«n 

dßÞng lão, ngay cä ngß¶i trë cûng thâu vào, phóng túng 
không ch¸u tu hành, ng°i không mà không biªt h± th©n. Nói 
chuy®n th¸ phi, ðâm th÷c ðÕi chúng, làm cho thí chü ðàm 
tiªu, cØa Ph§t lu m¶. Sñ ki®n này, Hoa S½n quyªt ð¸nh cäi 
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cách t§n g¯c. Nªu nhß ngß¶i già mà mu¯n tu hành, không 
c¥n nµp ti«n dßÞng lão. Tùy duyên sinh hoÕt v¾i ðÕi chúng. 

 
3/ ThÑ ba: Thß¶ng th¤y các tùng lâm thß¶ng l§p 

chÑc vø Hoá chü (chuyên môn ðªn các nhà cß sî hoá duyên), 
phát phiªu công ðÑc (biên lai thu nh§n), các v¸ phß½ng 
trßþng cûng thß¶ng khen ngþi nhæng công vi®c này, còn 
các v¸ ch¤p sñ thì thß¶ng phäi ðªn nhà thí chü thåm viªng, 
tö lòng cäm ½n. Ði«u này làm cho b÷n cß sî Ö công r°i khinh 
thß¶ng ngß¶i xu¤t gia, xen vào nµi bµ chùa chi«n, không 
biªt nhân quä, ho£c làm cho h÷ m¤t lòng tin tß·ng Tam bäo. 
Nay Hoa S½n s¨ không l§p chÑc vø Hóa chü, không phát 
mµt phiªu công ðÑc nào hªt. Hãy ð¬ cho thí chü tùy ý phát 
tâm cúng dß¶ng. Nªu nhß ðÕi chúng g¡ng sÑc tu hành, 
ch¡c ch¡n s¨ không b¸ ðói. 

 
4/ ThÑ tß: Nhæng v¸ trß·ng lão n±i danh, m²i khi lên 

ðäm nhi®m chÑc phß½ng trßþng, ð«u l§p nhà bªp riêng, 
thâu nh§n tích chÑa thñc ph¦m cúng riêng cho h÷, tñ n¤u 
nß¾ng riêng, m£c tình ån riêng, ít khi ðªn dùng trai v¾i m÷i 
ngß¶i.  Nhæng tay chân bµ hÕ thì ðßþc cùng hß·ng, còn 
nhæng ngß¶i khác thì không có ph¥n. Th§t là h± th©n, 
không biªt tôn tr÷ng danh nghîa th¯ng lãnh ðÕi chúng. K¬ 
t× hôm nay, ba th¶i trai phÕn, tôi s¨ dùng chung v¾i ðÕi 
chúng, t¤t cä thñc ph¦m cúng riêng cho tôi s¨ ðßþc ðßa vào 
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nhà kho cüa chùa. Nªu các ðàn vi®t hµ pháp lên chùa thåm 
viªng, giä nhß tôi không th¬ bö phª vi®c tiªp ðón h÷, thì ðây 
không ðßþc coi là thiên v¸ mµt thí chü nào. 

 
5/ ThÑ nåm: — kh¡p n½i, các v¸ ðß¶ng ð¥u không ai 

không thâu nh§n cúng dß¶ng cüa ðàn vi®t. Ti«n hß½ng nghi 
thì giao cho phß½ng trßþng, còn ti«n cúng trai thì giao cho 
nhà kho. Ðây thñc sñ là ðem ti«n cúng dß¶ng chung cho 
ðÕi chúng mà phân làm hai. Giä nhß thí chü chï cúng 
hß½ng nghi, lúc khoän ðãi ðàn vi®t thì dùng ti«n cüa 
thß¶ng trø, còn ti«n cúng dß¶ng (hß½ng nghi) thì c¤t riêng 
cho mình. Làm cho Giám vi®n phäi cñc nh÷c lo l¡ng bäy 
vi®c cho ðÕi chúng (bäy vi®c, tÑc là gÕo, d¥u, ðèn, nhang, 
v.v...). Các v¸ phß½ng trßþng ðó không nghî r¢ng vi®c 
thß¶ng trø là vi®c cüa mình, ð° v§t cúng cho mình là hoàn 
toàn thuµc v« thß¶ng trø. Hôm nay, duyên cüa tôi tuy chßa 
ðªn, nhßng trß¾c tiên phäi cäi cách ði«u này. B¤t cÑ ai 
cúng hß½ng nghi, t¤t cä ð«u thuµc v« thß¶ng trø. Nªu nhß 
mu¯n xài vi®c riêng, phäi công b¯ cho ðÕi chúng biªt. 

 
6/ ThÑ sáu: Các n½i khác, khi loan báo truy«n gi¾i, 

ho£c ba tu¥n, ho£c mµt tháng. Các gi¾i tØ lúc ðªn ð«u phäi 
ðóng l® phí "ån ·", lúc tr· v« ð«u ðßþc giao công tác phân 
phát phiªu hóa duyên (cho thí chü), (thß¶ng trø) dùng ðây 
(sñ truy«n gi¾i) nhß mµt thü ðoÕn kinh doanh, ðây g÷i là 
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chân thñc ho¢ng pháp hay sao? T× nay Hoa S½n s¨ không 
thâu l® phí cüa các gi¾i tØ ðªn th÷ gi¾i, mà cûng không 
phát phiªu hóa duyên. Tùy duyên s¯ng ðÕm bÕc, thanh t¸nh 
truy«n gi¾i. 

 
7/ Các ðÕi tùng lâm, m²i phòng ð«u ch¤t chÑa trà, 

bánh, trái cây, v.v..., ð¬ dùng riêng, bày bi®n nhi«u døng cø 
giäi trí, ðâu phäi chï có tø t§p bàn chuy®n nhäm nhí tiêu hao 
ngày tháng, mà còn bàn chuy®n th¸ phi cüa ðÕi chúng, làm 
cho m÷i ngß¶i ðâm ra xích mích, t±n nhi«u lþi ít, làm sao 
mà có th¬ an nhiên th÷ døng cüa tín thí. Hôm nay xin cäi 
cách t® ðoan này. T¤t cä ðÕi chúng, nªu có bÕn ðÕo ho£c 
ngß¶i quen ðªn thåm, xin dçn h÷ ðªn khách ðß¶ng tiªp 
chuy®n, khoän ðãi. Ð¬ cho: thÑ nh¤t, thß¶ng trø không 
khiªm khuyªt trong vi®c tiªp ðãi khách khÑa; thÑ hai, ð¯i 
v¾i cá nhân v¸ ¤y cûng ðßþc hãnh di®n. 

 
8/ ThÑ tám: Nhæng v¸ ch¤p sñ · các tùng lâm có thói 

quen ði ðªn nhà ðàn vi®t thåm viªng, quà cáp. Ðã xu¤t gia 
mà ngßþc lÕi vçn còn chÕy theo nhæng l− nghi thª tøc, làm 
Tång mà không biªt giæ th¬ di®n cüa Tång. Nhân vì tham 
c¥u lþi dßÞng nên ðã hoàn toàn vi phÕm gi¾i lu§t cüa Ph§t. 
Hi®n nay Hoa S½n cách xa thành ¤p, h½n næa t¤t cä tång 
chúng ð«u trì lu§t tu hành. Nhæng v¸ ðàn vi®t có ðÕo tâm ¡t 
s¨ thông cäm mà üng hµ. 
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9/  ThÑ chín: Các chùa trên núi, không gi¯ng nhß các 

tùng lâm · g¥n thành th¸, t¤t cä gÕo, cüi, v.v..., ð«u phäi 
ðßþc gánh g°ng lên núi. Công tác chung ð«u có ðánh bäng 
ð¬ m÷i ngß¶i cùng nhau chung sÑc. Nªu nhß tñ c¥u an 
nhàn, ð¬ m£c cho ngß¶i khác lao nh÷c, thì làm sao có th¬ 
g÷i là th¯ng lý ðÕi chúng. T× nay tr· ði, m²i khi có công tác 
chung, tôi s¨ cùng ra chung sÑc v¾i ðÕi chúng, quyªt không 
tr− näi, mà s¨ làm gß½ng cho m÷i ngß¶i. Nªu ai b¸ b®nh thì 
s¨ ðßþc tÕm mi−n công tác, chï có nhæng ngß¶i già yªu m¾i 
ðßþc mi−n tham gia. T¤t cä ðÕi chúng ð«u y theo ðây mà 
tiªn hành. 

 
10/ ThÑ mß¶i: T¤t cä ðÕi chúng cùng s¯ng chung 

trong mµt ðÕi gi¾i, ð«u phäi tuân theo gi¾i lu§t cüa Ph§t, 
vÑt bö ði nhæng ð° trang sÑc lòe lo©t, không chÑa ð° t½ løa, 
không nên b¡t chß¾c ån m£c nhß ngß¶i thª tøc, ba y không 
ðßþc lìa thân, c¥n phäi nhuµm hoÕi s¡c, phäi nên dùng bát, 
ho£c b¢ng s¡t, ho£c b¢ng sành ð¬ th÷ trai. Gi¾i lu§t không 
cho phép ån quá gi¶ ng÷, chúng tång cùng nhau y giáo 
phøng hành, khuyªn khích, nh¡c nh· lçn nhau, nhæng 
ngß¶i biªng nhác phäi tùy chúng mà g¡ng sÑc. 

 
Tôi nay ð£t mß¶i ði«u này làm quy ß¾c, lo gì mà 

Hoa S½n không hßng th¸nh." 
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Th¥y ÐÕt Chiªu nói: "Nhæng ði«u khác thì có th¬ áp 

døng, còn nhß vi®c Hóa chü (ði«u 2) thì không th¬ bö ðßþc. 
Mµt l¶i nói ra khó có th¬ rút lÕi, chï sþ sau này không còn 
lß½ng thñc, lúc ðó h¯i h§n cûng không k¸p." 

 
Tôi nói: "Kiªn Nguy®t m¾i ðäm nh§n chÑc Phß½ng 

trßþng, quä thñc không có duyên, th« không b¡t chß¾c 
nhæng chùa náo nhi®t °n ào khác, mà chï nguy®n h÷c t§p 
cách thÑc hành trì cüa các b§c c± ðÑc." 

 
Th¥y Hß½ng Tuyªt nghe xong, ngang nhiên bß¾c ra 

ngoài, còn th¥y ÐÕt Chiªu thì không ðßþc vui, th· dài tr· 
v« phòng. 

 

 
 

Lúc Hòa thßþng còn sanh ti«n, có ba thái giám quy y. 
Thái giám h÷ Tôn, pháp danh Ð¯n Ngµ, thái giám h÷ Lßu, 
pháp danh Ð¯n Tu, thái giám h÷ Trß½ng, pháp danh Ð¯n 
ChÑng. Lúc Dñ Vß½ng ðßa binh qua sông Trß¶ng Giang, 
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ba ngß¶i bèn tr¯n lên núi c¥u xu¤t gia. Lúc ðó Hòa thßþng 
chßa v« núi, th¥y ÐÕt Chiªu thay m£t Hòa thßþng làm l− 
xu¯ng tóc cho b÷n h÷. Ðªn lúc Hòa thßþng v« núi, thì b÷n 
h÷ m²i ngß¶i ðßþc · mµt phòng. Ngày ba mß½i tháng chín, 
Lßu Ð¯n Tu bí m§t thß½ng lßþng v¾i hai th¥y Hß½ng 
Tuyªt và ÐÕt Chiªu v« vi®c n¤u ån · trong phòng riêng, hai 
th¥y ð«u cho phép. Ngày hôm sau, mµt tháng mß¶i, Ð¯n 
Tu m¶i tôi ðªn phòng u¯ng trà, hai th¥y kia ðã ng°i sÇn n½i 
ðó. Ð¯n tu cho tôi biªt vi®c n¤u ån riêng, và nói r¢ng hai 
th¥y kia ðã ð°ng ý, nay báo lên cho Phß½ng trßþng biªt.  

 
Tôi nói: "Tôi ðã là Phß½ng trßþng, tÕi sao không bàn 

v¾i tôi trß¾c. Trß¾c ðã cho phép, r°i sau m¾i nói v¾i tôi. 
Tôi nay có ba vi®c xin phøng cáo: ThÑ nh¤t, ngày trß¾c lúc 
Hòa thßþng còn tÕi thª, chùa nào thïnh ngài truy«n gi¾i, 
nªu h÷ có nhæng døng cø n¤u nß¾ng riêng tß, ngài ð«u yêu 
c¥u h÷ hüy bö, m÷i ngß¶i phäi cùng dùng trai v¾i nhau, sau 
ðó ngài m¾i ch¤p nh§n l¶i thïnh, nªu không ngài không ðªn. 
Hi®n nay, Hòa thßþng viên t¸ch chßa ðßþc b¯n tháng, ai 
dám cä gan · thß¶ng trø này mà n¤u riêng trong phòng. 
Ðây là coi thß¶ng ngß¶i quá c¯, quyªt không ðßþc làm. 
ThÑ hai, nªu mu¯n n¤u riêng, phäi ðþi sau khi tôi chªt thì 
may ra có th¬. ThÑ ba, nªu khi tôi có nhân duyên r¶i khöi 
Hoa S½n này, thì các v¸ tùy ý mu¯n chü trì ra sao cûng 
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ðßþc. Nªu nhß tôi còn · núi này, l¨ nào nhçn tâm làm cho 
ðÕo tràng này ð°i trøy."  

 
Nói xong, tôi bèn ph¤t áo ði ra khöi phòng. Hai th¥y 

Hß½ng Tuyªt, ÐÕt Chiªu im l£ng không nói l¶i nào, còn 
Ð¯n Tu thì h± th©n th¤t v÷ng. Tôi mßþn nhân duyên này ð¬ 
làm ð¥u m¯i cho sñ trung hßng gi¾i lu§t. 

 
Mµt hôm, tôi tri®u t§p ðÕi chúng · chánh ði®n. M¶i 

hai th¥y Hß½ng Tuyªt, ÐÕt Chiªu ðªn. Sau khi ðänh l− hai 
th¥y xong, tôi bèn cáo bÕch v¾i m÷i ngß¶i: "Kiªn Nguy®t t× 
lúc theo h¥u Hòa thßþng ðªn nay, là cùng chung v¾i quý 
th¥y phø giúp Hòa thßþng trong công vi®c ho¢ng hóa. 
Phàm có vi®c gì mu¯n làm, ð«u bÕch riêng v¾i Hòa thßþng 
trß¾c, ý mu¯n canh cäi t® ðoan. Thß¶ng ðßþc ngài t× bi 
d£n r¢ng: "T× lu§t t± cho ðªn ta, nhân vì mu¯n trung hßng 
gi¾i lu§t, nên ðã thiªt l§p phß½ng ti®n (tùy thu§n chúng 
sinh), nªu ý hß¾ng con là tuân thü gi¾i lu§t, hãy ðþi sau 
này (sau khi ta m¤t) thì con cÑ y theo lu§t chª mà hành trì." 
Hi®n nay, Kiªn Nguy®t mµt mình gánh vác tr÷ng trách, chü 
trì m÷i sñ, l¨ nào biªt gi¾i lu§t mà lÕi không hành trì gi¾i 
lu§t. T× nay tr· ði, t¤t cä phäi tuân theo quy chª, nghiêm 
trì gi¾i lu§t." 
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Ba ngày sau, th¥y ÐÕt Chiªu t× chÑc Giám vi®n, 
th¥y Ð¯n Ngµ phát tâm ðäm nh§n vi®c ¤y. Th¥y Hß½ng 
Tuyªt bö ði ðªn chùa Thiên Ninh · Thß¶ng Châu ð¬ giäng 
kinh. Các v¸ ð°ng gi¾i ð«u cáo t×, còn các v¸ ch¤p sñ cû, 
mß¶i ngß¶i bö ði hªt tám, chín. ThÑ nh¤t là h÷ không th¬ 
nghiêm trì gi¾i lu§t, thÑ hai là h÷ không th¬ cùng v¾i ðÕi 
chúng sinh hoÕt ðÕm bÕc, thÑ ba là h÷ không mu¯n làm 
công tác chung v¾i m÷i ngß¶i. Tôi cûng không lßu giæ h÷. 
Chï còn lÕi h½n ðµ mµt tråm ngß¶i cùng chung chí hß¾ng, 
ð«u ph¤n kh·i üng hµ, nguy®n cùng nhau nghiêm trì gi¾i 
lu§t. 
 

 
 

Trong tháng mß¶i, có h½n ba tråm ngß¶i ðªn c¥u th÷ 
gi¾i. Th¥y Long Sa · huy®n Diêm Thành làm thü sa di 
(chúng trß·ng cüa các sa di). Trß¾c tiên chúng tôi theo 
ðúng nghi quÛ kªt ðÕi gi¾i, sau ðó t± chÑc mµt ðàn ba 
ngß¶i, truy«n th÷ gi¾i tÏ kheo. Th¥y ÐÕt Chiªu cùng các ð® 
tØ, trß¾c m£t ðÕi chúng không nói l¶i nào, thª nhßng sau 
ðó cùng nhau bàn lu§n không nguôi, cho r¢ng tôi nh§n l¶i 
phó chúc cüa Hòa thßþng, mà nay lÕi dám sØa ð±i nghi quÛ. 
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Vi®c xß¾ng phß½ng kªt ðÕi gi¾i, xßa nay chßa t×ng nghe, 
lÕi còn vi®c mµt ðàn ba ngß¶i th÷ gi¾i tÏ kheo, cûng chßa 
t×ng th¤y bao gi¶. B÷n h÷ bèn gán cho tôi tµi b¤t hiªu. Ðây 
là do b÷n h÷ chßa am tß¶ng gi¾i lu§t nên m¾i nói nhæng l¶i 
nhß v§y. Nghe b÷n h÷ bàn tán, tôi giä v¶ nhß không biªt. 

 
Mµt hôm th¥y ÐÕt Chiªu tän bµ ðªn Phß½ng trßþng, 

tôi bèn nh© nhàng khuyên nhü: "Nªu th¥y có thì gi¶ ränh, 
xin duy®t qua bµ Lu§t trong ÐÕi tÕng kinh, ð¬ xem thØ thª 
nào." Th¥y ¤y nghe l¶i v« ð÷c bµ Lu§t. Sau ðó biªt r¢ng sñ 
hành trì cüa tôi là có y cÑ, bèn tr· ngßþc lÕi khen ngþi. T× 
ðó không còn ai d¸ ngh¸ næa. 
 

 
 

Th¥y Lßu Ð¯n Tu lúc còn làm thái giám, có giao cho 
th¥y Tôn Ð¯n Ngµ b¯n tråm lÕng bÕc ð¬ mua ruµng g¥n 
chùa, dñ ð¸nh ð¬ làm n½i dßÞng già. Ð¯n Ngµ ôm lòng b¤t 
chánh, bèn dùng giá m¡c mà mua ruµng rë, s¯ mçu lÕi 
không ðü, s¯ thóc thâu vào không ðü trä ti«n thuª. Ð¯n Tu 
cåm h§n ðªn cñc ði¬m, bèn d¤u mµt lßÞi búa vào ngß¶i, 
th« s¨ giªt chªt Ð¯n Ngµ. Th¤y án mÕng s¡p xäy ra, m÷i 
ngß¶i trong chùa ð«u kinh hoàng. Th¥y ÐÕt Chiªu báo cáo 
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sñ vi®c này cho tôi hay, tôi nói: "Nªu mà ð¬ vø án mÕng 
xäy ra thì thanh danh cüa chùa này s¨ b¸ hüy hoÕi. R¤t may 
là s¯ ti«n xây tháp cüa Hòa thßþng hãy còn dß, hãy ðem s¯ 
ti«n này mua miªng ruµng ðó ð¬ làm ruµng hß½ng höa cüa 
tháp, và cûng ð¬ cho hai ngß¶i kia c·i bö oán thù." Ð¯n Tu 
bán ruµng cho thß¶ng trø sau khi giäm giá mµt tråm lßþng. 
Nh¶ ðó thß¶ng trø m¾i an bình tr· lÕi. 

 

 
 

Mùa xuân nåm Thu§n Tr¸ thÑ hai, kÜ binh cüa quân 
Thanh thä ngña ån lúa mÕch cüa dân chúng. M¤y ngß¶i 
dân trong làng không biªt, bèn b¡t ngña ðem ði. Tß¾ng 
quân h÷ Ba bèn gán cho h÷ tµi phän ngh¸ch, ðem quân ðªn 
b¡t giæ, h½n phân nØa s¯ dân làng b¸ giªt, t¤t cä tài sän, vþ 
con ð«u b¸ t¸ch thu, nhæng ngß¶i chÕy thoát ðßþc, tÑ tán 
kh¡p n½i, không ai dám tr· v« nhà. Ðµt nhiên có ngß¶i 
ðÑng ra làm thü lãnh, tø t§p nhæng ngß¶i dân chÕy loÕn lÕi, 
giä danh mßþn lß½ng thñc ð¬ kh·i nghîa, nhßng thñc ra là 
ði xâm hÕi ngß¶i lß½ng thi®n. Th¥y ÐÕt Chiªu nghe tin cäm 
th¤y lo sþ, bèn dçn các ð® tØ cüa th¥y xu¯ng núi. 
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Ðªn ð¥u tháng tß, tôi nghî th± t£c tuy ðang làm loÕn, 
thª nhßng vi®c an cß tñ tÑ ðã b¸ phª bö t× lâu; lúc m¾i 
nhi®m chÑc vø Phß½ng trßþng tôi ðã bÕch v¾i ðÕi chúng là 
kiên quyªt hành trì gi¾i lu§t, hi®n nay ðªn ngày kªt hÕ, l¨ 
nào lÕi bö phª không thñc hành. Do ðó, vào ngày mß¶i sáu 
tháng tß, chúng tôi làm l− ti«n an cß, s¯ tÏ kheo ðßþc h½n 
mµt tråm sáu mß½i ngß¶i, s¯ sa di ðuþc tám ngß¶i, t±ng 
cµng là mµt tråm bäy mß½i ba ngß¶i, nghiêm trì lu§t chª, 
døng công tu hành g¤p bµi ngày thß¶ng. 

 
Ngày hai mß½i tháng nåm, lúc tr¶i h×ng sáng, tên 

ð¥u ðäng cüa b÷n th± t£c là Trß½ng Tú Phong dçn h½n 
tråm ð°ng ðäng lên núi, ðÑng ðþi bên ngoài, ðþi lúc c±ng 
chùa v×a m·, thì cä b÷n li«n xông vào. Tên ð¥u ðäng nói 
v¾i tôi: "Chùa này phòng ¯c khá nhi«u, nhà bªp lÕi to rµng, 
chúng tôi mßþn · vài ngày."  

 
Tôi nói: "Phòng ¯c, nhà bªp quä thñc có th¬ dùng 

ðßþc, thª nhßng có hai vi®c b¤t ti®n. ThÑ nh¤t, các ông ð¯i 
v¾i nhæng ngß¶i dân không nµp lß½ng thñc, ðánh ð§p tra 
khäo h÷, chúng tôi · ðây nªu trông th¤y cänh tßþng nhß 
v§y, quä thñc không th¬ nhçn tâm. ThÑ hai, chúng tång giä 
nhß cùng các ông ån chung mµt ch², nªu quan quân b¡t 
ðßþc, chúng tôi khó tránh khöi tù tµi. Tôi có nghe ngày xßa 
lúc ngài Di®u Phong m¾i l§p chùa này, các dân làng phø 
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c§n ð«u vui vë ðªn ðây làm vi®c công quä, trþ giúp công 
vi®c xây dñng Ð°ng Ði®n, ð¯n cây vác gÕch, trong ðây 
cûng có công ðÑc cüa ông cha quý v¸. Hi®n nay nªu hüy 
hoÕi thß¶ng trø, tÑc là hüy h÷ai phß¾c ði«n cüa chính mình. 
Ch² · r¤t nhi«u, tÕi sao lÕi không ði n½i khác." 

 
Tôi mµt mñc t× ch¯i ba b¯n l¥n nhß v§y, gã ð¥u 

ðäng bèn nói: "Y nhß l¶i th¥y nói, chúng tôi s¨ tÕm trú phía 
ngoài phÕm vi cüa chùa." 

 
Không ng¶, có mµt v¸ tång trong chùa, pháp danh 

Kh¡c Tu, có mµt ngß¶i anh cûng là ð¥u ðäng trong nhóm 
th± t£c. Kh¡c Tu thß¶ng lén ði g£p ngß¶i anh. Khi tôi höi 
v« hành tung cüa b÷n h÷, thì th¥y ¤y không ch¸u tiªt lµ mµt 
l¶i. M÷i ngß¶i cäm th¤y r¤t lo l¡ng, còn th¥y Kh¡c Tu thì 
tö ra b¤t ch¤p (sñ ngån c¤m ði lÕi). Tôi bèn ra l¸nh cho ðÕi 
chúng: "M²i ngß¶i hãy vác mµt bó cûi ra, ðem Kh¡c Tu ði 
ð¯t chªt, ð¬ dÑt tuy®t h§u hoÕn, bäo hµ thß¶ng trø." 

 
Kh¡c Tu nghe tôi nói, h°n phi phách tán, bèn tr¯n 

vào trong phòng, khóa ch£t cØa lÕi. Sß phø cüa Kh¡c Tu là 
th¥y Kª Hi«n, ðªn khóc lóc quÏ xu¯ng nån nï xin làm theo 
l¶i yêu c¥u cüa tôi, c¥u xin ðÕi chúng ð×ng ð¯t chªt Kh¡c 
Tu. Nghe xong, tôi g÷i th¥y Kh¡c Tu ðªn, nói v¾i th¥y ¤y: 
"Trßa ngày mai, thß¶ng trø thiªt trai. M¶i mß¶i v¸ thü lãnh 
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cüa b÷n h÷ ðªn tham dñ, không ðßþc nhi«u h½n s¯ này. 
Nªu th¥y làm theo l¶i tôi d£n thì s¨ ðßþc mi−n tµi. Nªu nhß 
quá nhi«u ngß¶i ðªn, ho£c không ai ðªn, tôi cûng s¨ xØ 
phÕt th¥y." 

 
Ðêm ðó, tôi tø t§p ðÕi chúng, thß½ng lßþng r¢ng: 

"Trßa mai, nhóm ð¥u ðäng cüa b÷n th± t£c ðªn, các v¸ hãy 
xªp hàng hai bên, nhæng ngß¶i l¾n tu±i · sau, còn nhæng 
ngß¶i trë ðÑng trß¾c. Phäi giæ im l£ng, không nên tö vë sþ 
hãi. Nªu tôi không nói gì thì hãy cÑ ðÑng ðó, còn nªu tôi 
bäo thì hãy lui ra, chï c¥n hai mß½i ngß¶i · lÕi. Hai ngß¶i 
Ñng phó mµt ngß¶i." 

 
Ðªn trßa, b÷n h÷ ðªn ðúng gi¶ h©n. Sau khi b÷n h÷ 

ng°i xu¯ng, ðÕi chúng ðÑng dàn hai bên. Tôi nói: "Quý v¸ 
hi®n nay phäi làm nhæng ði«u này, là do vþ con quyªn 
thuµc b¸ giam c¥m. Các v¸ lÕi ð«u là con dân cüa nhà Minh, 
ðâu th¬ nhçn ch¸u sñ oan u±ng. Ðây chï là vì b¤t ð¡c dî m¾i 
làm nhæng sñ vi®c này." 

 
B÷n h÷ nghe nói, ð«u cäm th¤y müi lòng, cho r¢ng tôi 

r¤t th¤u hi¬u tâm tình cüa h÷. Tôi li«n ðÑng d§y l¤y tay ð§p 
vào bàn nói: "Hôm nay chúng tôi m¶i quý v¸ ðªn ðây th÷ 
trai, là mu¯n cho quý v¸ biªt r¢ng, Ð°ng Ði®n là do nhà vua 
(tri«u Minh) ra s¡c l®nh kiªn l§p, ÐÕi tÕng kinh cûng do vua 
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(nhà Minh) ban. Hi®n nay chúng tång không th¬ yên tâm tu 
hành. Quý v¸ l¨ nào nhçn tâm phá hüy thß¶ng trø hay sao. 
Hôm nay chúng tôi cûng b¤t ð¡c dî mà làm ði«u này." 

 
B÷n h÷ th¤y tôi dõng dÕc nhß v§y, thäy ð«u hoäng sþ 

th¤t s¡c, cä thäy ð°ng thanh lên tiªng: "Biªt r°i, biªt r°i! 
Chúng tôi biªt trong chúng tång ðây cûng có nhi«u ngß¶i 
vån võ toàn tài. Th¥y cûng không c¥n phäi to tiªng. Ngày 
mai chúng tôi s¨ l§p tÑc d¶i doanh trÕi ði n½i khác." 

 
Tôi th¤y thª bèn dùng l¶i nhö nh© an üi. Sau ðó b÷ h÷ 

cáo t×. Quä nhiên sáng hôm sau vào canh nåm b÷n h÷ d¶i 
doanh trÕi ði n½i khác. Tôi ð« phòng quan quân s¨ lên núi 
tu¥n tra, bèn c¤p t¯c ra l®nh cho các v¸ ch¤p sñ trong chùa 
c¥m ðèn ðu¯c ði xem xét kh¡p n½i. Nªu còn có vªt tích cüi 
than n¤u nß¾ng, thì phäi quét cho sÕch hªt, l¤y lá phü lên, 
còn nhß có lông, xß½ng cüa c¥m thú, thì phäi thu nh£t cho 
sÕch s¨, ðem ð± xu¯ng các khe nß¾c sâu.  

 
Tr¶i v×a h×ng sáng, quan Ðô th¯ng h÷ Mã cüa phü 

Tr¤n Giang dçn quân lên núi, cßÞi ngña ði thÆng vào chùa 
nói v¾i tôi: "Quan phü tra xét, biªt b÷n th± t£c ðã · ðây 
tám ngày. TÕi sao các ông ch¤p chÑa b÷n h÷ mà không khai 
báo?" 
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Tôi nói: "Nªu b÷n th± t£c ðã · ðây nhi«u ngày nhß 
v§y, l¨ nào không có  lßu lÕi vªt tích than cüi, ho£c lông 
xß½ng cüa c¥m thú quanh ðây. Xin quan hãy cho ngß¶i ði 
xem xét m÷i n½i cho rõ hß thñc." 

 
B÷n lính sau khi ði tra xét tr· v«, báo cáo là không 

th¤y gì, quan Ðô th¯ng bèn thß·ng cho b÷n h÷ nåm lßþng 
bÕc, r°i dçn quân xu¯ng núi. 

 
Tin tÑc quân binh kéo lên núi tra xét loan truy«n kh¡p 

n½i, khiªn cho ðàn vi®t không còn dám ðªn chùa. M²i ngày 
ba bæa, chúng tång phäi húp cháo loãng cho ðÞ ðói. Nhi«u 
hôm, d¥u mu¯i cûng không có. B÷n th± t£c thì t¾i lui b¤t 
ð¸nh, làm cho ðÕi chúng tinh th¥n b¤t an. Tôi bèn cáo bÕch 
v¾i ðÕi chúng: "Hi®n nay, chúng ta m¾i b¡t ð¥u an cß, các 
v¸ ð×ng nên sþ hãi thoái tâm. L¨ nào chß v¸ thi®n th¥n 
không üng hµ chúng ta. Khi nào có quan quân ho£c th± t£c 
lên chùa, tôi s¨ tñ mình lo li®u. ÐÕi chúng không c¥n phäi lo 
l¡ng." 

 
M÷i ngß¶i nghe xong, cäm th¤y an tâm, bèn tiªp tøc 

siêng nång tu t§p. 
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Ð¥u tháng sáu, th± t£c n±i lên · kh¡p n½i. B÷n chúng 
ð«u kéo lên núi Hoa S½n. Có b÷n thì trú tÕi tînh th¤t Long 
Oa, có b÷n thì trú tÕi tînh th¤t Hoàng Hoa Ðµng, có b÷n thì 
trú tÕi tînh th¤t Luy®n Tính Nham, còn lÕi có b÷n trú tÕi 
tînh th¤t ngay phía sau nhà trù. Sáu ch² này ð«u thuµc v« 
phÕm vi ðÕi gi¾i cüa thß¶ng trø. B÷n chúng, có ngß¶i thì 
dùng l− nghi, viªt gi¤y xin mßþn v§t døng cüa thß¶ng trø, 
có kë thì Ö sÑc mÕnh mà ðªn l¤y ði mµt cách ngang nhiên. 
Nhæng trß¶ng hþp nhß v§y, tôi ð«u khéo léo t× ch¯i.  

 
B÷n chúng, m²i khi nghe quan quân kéo ðªn thì ð«u 

tän mác ¦n tr¯n. Sau khi quan quân ði r°i, thì h÷ tø t§p tr· 
lÕi. Tôi nghî ði«u này s¨ có hÕi l¾n, bèn ði«u ðµng ðÕi chúng 
phá hüy t¤t cä nhæng tînh th¤t, không còn lßu lÕi mµt n½i 
nào. 
 
 Ðªn ngày r¢m tháng bäy, m÷i ngß¶i làm l− tñ tÑ · 
phòng Phß½ng trßþng. Khi ¤y, th¥y Nguy®n Vân, giæ chÑc 
Tây ðß¶ng, có làm mµt bài th½ nhß sau: 
 
 An cß tuª sñ dî tr¥m mai, 
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 Ngã Ph§t nghiêm quy phø lãnh hôi, 
 BÕch thü tång lßu vô nh¤t lÕp, 
 Bäo Hoa Lu§t Xã hÖ trùng khai, 
 Th÷ trù kháp Ñng Nam tham s¯, 
 T÷a thäo do t°n Tây qu¯c tài, 
 Tñ tÑ dî viên, giai thoÕi tÕi, 
 Ba Ly tuy®t h÷c, h¦u nhß lôi. 
 
TÕm d¸ch: 
 
 Pháp sñ an cß b¸ lãng quên, 
 Nghiêm quy cüa Ph§t lÕnh tro tàn, 
 Xu¤t gia ð¥u bÕc không mµt lÕp, 
 Nay m×ng Lu§t xã tÕi Hoa San, 
 Th÷ trù an cß, ngß¶i ðã ít, 
 T÷a thäo tñ tÑ, càng hiªm khan, 
 Tñ tÑ ðã xong, còn nh¾ mãi, 
 Ba Ly trì lu§t, tiªng r«n vang. 
 

 
 
 Ðªn ð¥u tháng tám, tình hình tÕm yên ±n, tôi ðem 
công vi®c cüa thß¶ng trø üy thác cho th¥y Giám vi®n Ð¯n 
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Ngµ quän lý, còn tôi thì · tÕi l¥u Phß½ng trßþng døng công 
lÕy Ph§t.  
 
 Ðªn ngày mß¶i hai, m· cØa s± nhìn ra ngoài, thì 
th¤y mµt ngß¶i trÕc tu±i trung niên, m£c áo màu xanh cû, 
phía dß¾i lµ ra màu ðö, ðang ði · phía dß¾i hành lang dò 
xét. Tôi li«n xu¯ng l¥u nói v¾i th¥y Ð¯n Ngµ: "Gã ¤y là 
binh lính m£c ð° dân, ðªn chùa d÷ thám. Không nên cho 
gã · lÕi."  
 
 V« sñ vi®c này, Ð¯n Ngµ ðã nói riêng v¾i th¥y Tu¥n 
chiªu (phø trách an ninh trong chùa) r¢ng gã ðó là dân tÜ 
nÕn, ðªn chùa xin · tÕm ðªn qua Trung thu, tÕi sao lÕi 
không m· lòng t× bi cho gã tÕm trú. Khi tôi biªt ðßþc sñ 
vi®c này, li«n g÷i th¥y Tu¥n chiªu ðªn qu· trách. Lúc ¤y, 
gã thám tØ cûng ðang ðÑng dß¾i l¥u phß½ng trßþng nhìn 
lên.  
 
 Khoäng mµt lúc sau, có khoäng h½n mµt tråm tên th± 
t£c, m²i tên ð«u c¥m g§y gµc làm vû khí, ðªn ðÑng dß¾i 
các mái hiên. Th¥y Ð¯n Ngµ v×a nhìn th¤y ðã cäm th¤y 
hoäng sþ. Nhân vì lúc th¥y ¤y còn làm thái giám, ðã n±i 
tiªng là giàu có, cho nên lo sþ b÷n th± t£c ðªn làm ti«n.  
Th¥y ¤y bèn giä v¶ thân thi®n, n¤u c½m m¶i b÷n chúng · 
lÕi dùng trai, hy v÷ng mua chuµc cäm tình. Tôi biªt chuy®n 
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này, bèn xu¯ng l¥u, th¤y b÷n th± t£c ðã ng°i vào bàn ån, 
chén bát ðã d÷n sÇn, khó b« có th¬ can ngån ðßþc næa, tôi 
bèn nói v¾i th¥y Ð¯n Ngµ: "Tánh mÕng cüa h½n mµt tråm 
ðÕi chúng · ðây, cùng sñ t°n tÕi cüa chùa này, ð«u do mµt 
bæa c½m này mà b¸ hüy hoÕi. Sau này có vi®c gì, ð«u là do 
th¥y, không liên can gì ðªn tôi." 
 
 Gã thám tØ m£c áo xanh khi näy, th¤y thª bèn mïm 
cß¶i bö ði. Sau khi nghe tin Tß¾ng quân h÷ Ba, h÷ Ngao, 
cùng v¾i quan huy®n h÷ Tr¥n cüa phü Tr¤n Giang dçn quân 
ra khöi thành täo tr× b÷n th± t£c, ðóng trÕi trên ðïnh núi 
Ðông TÕ, lúc ðó chúng tôi m¾i biªt gã m£c áo xanh ðó 
chính là binh lính ðªn chùa thám thính. 
 
 Vào nØa ðêm ngày mß¶i ba tháng tám, khoäng h½n 
mµt tråm kÜ binh cüa quân Thanh kéo lên núi vây chùa. ÐÕi 
chúng hoäng h¯t, không ðß¶ng t¦u thoát. Tr¶i v×a bình 
minh, tôi nói v¾i th¥y Ð¯n Ngµ: "Tôi là phß½ng trßþng, 
th¥y là Giám vi®n. Hi®n nay có chuy®n, phäi cùng nhau 
gánh vác. Nªu nhß quan binh tiªn vào, h÷ s¨ phá hüy chùa 
chi«n, lÕi còn liên løy ðªn ðÕi chúng." 
 
 Nói xong, hai chúng tôi bèn m· cØa chùa, ði ðªn 
Ð°ng Ði®n Ðài. V¸ quan c¥m ð¥u höi chúng tôi: "Hai th¥y 
là ai?"  
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 Tôi trä l¶i: "Tôi là phß½ng trßþng, còn v¸ này là 
giám vi®n." 
 
 V¸ quan th¤y chúng tôi tñ ðµng ðªn ra m¡t, tö vë 
hoan hÖ, bèn cùng chúng tôi ðªn trß¾c c±ng chùa ng°i 
xu¯ng. V¸ quan höi trong chùa có bao nhiêu tång nhân. Tôi 
nói: "Tång chúng, già trë cä thäy là chín mß½i b¯n ngß¶i." 
 
 V¸ quan bäo phäi g÷i ra hªt. Ai mà không ðªn, tÑc là 
có liên h® v¾i b÷n th± t£c. Trong chùa cûng có mµt s¯ dân 
chúng ðªn làm công tác, phø trách công vi®c gÕch, ngói, 
cùng tô tßþng, v.v... Th¥y Ð¯n Ngµ cûng ð«u g÷i b÷n h÷ ra 
ngoài trình di®n. 
 
 Ðµi lính ðem mµt gã tù ðang b¸ trói ra ð¬ nh§n di®n 
ð°ng b÷n. Gã tù ðó, sau mµt ðêm b¸ giam, h°n tiêu phách 
tán, nói không ra tiªng, chï biªt ðßa tay chï loÕn cä lên. Do 
ðó, khi mµt ngß¶i trong nhóm dân làm công v×a b¸ ði¬m 
m£t, thì cä mß¶i sáu ngß¶i trong nhóm ð«u b¸ vu oan là th± 
t£c, lÕi còn sáu ngß¶i khác cûng b¸ cµt c± dçn ðªn doanh 
trÕi. 
 
 Th¤y sñ tình nhß v§y, sþ có gian tª ¦n núp trong 
chùa, hai v¸ quan bèn dçn theo b¯n ngß¶i lính. Mµt ngß¶i 
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lính m· cØa. B÷n h÷ kêu tôi và th¥y Ð¯n Ngµ cùng ði vào 
chùa. H− th¤y liêu phòng nào khóa cØa, h÷ li«n l¤y ngón tay 
ch÷c thüng màn cØa s± ð¬ nhòm vào. Tôi mu¯n cho h÷ hªt 
nghi ng¶, bèn l¤y chìa khóa trong túi m· cØa phòng cho h÷ 
khám xét. Trên bàn chï có kinh sách, ngoài ra chï có giß¶ng 
ghª phü väi (che bøi vì không có ai ·). Liên tiªp ba b¯n 
phòng ð«u nhß thª, v¸ quan tin là không có sñ man trá, bèn 
ra l®nh không c¥n phäi m· nhæng cØa phòng còn lÕi. V¸ 
quan dçn binh lính ra khöi chùa, ng°i xu¯ng r°i nói v¾i tôi: 
"Có ngß¶i báo quan là trong chùa có chÑa ch¤p th± t£c. 
Quan l¾n ra l®nh cho chúng tôi áp giäi t¤t cä m÷i ngß¶i 
trong chùa v« bän doanh, không ch×a ngß¶i nào."  
 
 TÑc th¶i ra l®nh cho mµt kÜ binh áp giäi mµt v¸ tång 
ði sau, còn v¸ quan ¤y thì áp giäi tôi ði trß¾c. Tôi nghî nªu 
nhß trong chùa không có ngß¶i, b÷n lính cûng không có chü, 
nªu nhß b÷n chúng tiªn vào trong chùa, ¡t là thß¶ng trø s¨ 
b¸ cß¾p sÕch. Tôi bèn nói v¾i v¸ quan: "Khi tiªn binh thì ði 
phía trß¾c ð¬ th¯ng lãnh, khi rút lui thì ði phía sau ð¬ tr¤n 
ð¸nh. Tôi là tång thü, còn ông là lãnh binh. Nên ð¬ lính dçn 
các v¸ tång ði phía trß¾c, còn tôi và ông ði phía sau, nhß 
thª tång chúng s¨ không thiªu mµt ai, mà binh lính cûng s¨ 
không làm loÕn." 
 
 V¸ quan cß¶i nói: "CÑ y theo l¶i th¥y nói." 
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 Chúng tôi ði khoäng hai mß½i d£m thì ðªn ðïnh núi 
Ðông TÕ. Ði vào ðÕi doanh, th¤y r¤t nhi«u th± t£c · tr¥n 
ðang b¸ trói, khoäng h½n mµt ngàn ngß¶i dân quê ðang gào 
khóc rên la, kêu tr¶i nhß bµng.  
 
 Mµt tên lính c¥m c¶ dçn chúng tôi ðªn ng°i · mµt 
n½i, r°i ðem mß¶i sáu ngß¶i b¸ vu oan dçn ði, mµt lúc sau 
lÕi dçn h÷ tr· lÕi phía sau lßng chúng tôi. Tên lính nói: "Các 
v¸ phäi nên nói thñc, nªu không cûng s¨ b¸ giªt mµt lßþt, 
gi¯ng nhß mß¶i sáu tên này." 
 
 Nói xong, chï nghe vài âm thanh vang lên, mß¶i sáu 
ngß¶i kia ðã b¸ giªt sÕch. Sáu ngß¶i b¸ trói còn lÕi thì ðßþc 
tha mÕng. Máu cüa nhæng ngß¶i b¸ giªt vång tung tóe, v¤y 
vào các tång bào.  
 

Tôi nói v¾i ðÕi chúng: "Các th¥y ch¾ nên sþ hãi. M²i 
ngß¶i nên nh¤t tâm ni®m Ph§t. Nªu nhß ðã là ð¸nh nghi®p 
cüa nhi«u ð¶i, thì hôm nay nh¤t ð¸nh phäi trä báo. Còn nªu 
không phäi nhß v§y, tñ nhiên s¨ ðßþc giäi thoát. Sñ tu t§p 
h¢ng ngày, chính vào gi¶ phút này ðßþc thØ thách." M÷i 
ngß¶i nghe xong, ð«u chuyên tâm ni®m Ph§t. 
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 Quan huy®n h÷ Tr¥n ði xu¯ng, chï kêu mµt mình th¥y 
Ð¯n Ngµ lên trên, tra t¤n hÕch höi. Th¥y ¤y khai tôi là 
phß½ng trßþng, ông Huy®n bèn sai lính xu¯ng g÷i tôi lên. 
Tôi suy ngçm sñ s¯ng chªt gi¯ng nhß b÷t nß¾c sanh di®t, 
dù lâm nÕn cûng không nên làm m¤t uy nghi cüa mµt v¸ 
tång, bèn ði lên mµt cách khoan thai. Quân lính ðÑng hai 
bên tu¯t gß½m ra khöi vö, ð«u hô l¾n tiªng bäo tôi quÏ 
xu¯ng. Tôi nghiêm m£t nói: "Thân m£c áo cà sa cüa ðÑc 
Nhß Lai. ÐÑc Ph§t ðã chª ð¸nh không ðßþc l− bái ngß¶i thª 
tøc, l¨ nào lÕi quÏ xu¯ng ð¬ xin tha mÕng. Nhß v§y là vi 
phÕm gi¾i lu§t." 
 
 Nói xong, tôi bèn ch¡p tay ðÑng qua mµt bên. V¸ 
tß¾ng quân h÷ Ba d½ tay chï vào tôi mà cß¶i, kª ðó lÕi l¤y 
tay tñ s¶ vào ð¥u, r°i lÕi ðßa ngón tay cái lên (tö vë khen 
ngþi), sau ðó quay lÕi nói tiªng Mãn châu v¾i tß¾ng quân 
h÷ Ngao và quan huy®n Thao Giang h÷ Tr¥n. Ngß¶i thông 
ngôn d¸ch cho tôi nghe: "Tß¾ng quân h÷ Ba nói ð¥u ông và 
ð¥u cüa tß¾ng quân gi¯ng nhau (tr÷c), ông là Hòa thßþng 
t¯t, không c¥n phäi quÏ." 
 
 Quan huy®n h÷ Tr¥n nói: "Th± t£c trú tÕi núi Hoa 
S½n ðã lâu, tÕi sao không l§p tÑc cho ngß¶i ðªn báo quan, 
mà lÕi tñ chuyên ch¤p chÑa?" 
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 Tôi nói: "Núi Hoa S½n tuy cao, nhßng trên ðïnh có 
ðß¶ng l¾n bång ngang. Nªu nhß th± t£c t× phía trß¾c ði 
ðªn phía sau núi, thì nhæng ngß¶i · phía trß¾c núi nói là h÷ 
trú tÕi Hoa S½n, còn nªu nhß th± t£c t× phía sau ði ðªn phía 
trß¾c núi, thì nhæng ngß¶i · phía sau lÕi nói là h÷ trú tÕi 
Hoa S½n. Nªu chúng tôi ði báo quan, mà lúc quan quân ðªn 
không th¤y th± t£c, thì chúng tôi lÕi m¡c tµi. Ðây không 
phäi là chúng tôi ch¤p chÑa b÷n h÷ mà không ði báo. Nay 
Hoa S½n · phía trß¾c m£t, thïnh quan l¾n hãy nhìn xem 
cho rõ." 
 
 Quan huy®n bèn quay ð¥u nhìn lên, quä nhiên trên 
ðïnh núi có ðß¶ng l¾n bång qua, bèn nói v¾i tôi: "Trß¶ng 
hþp này bö qua không tra xét."  
 
 Kª ðó lÕi höi: "Tôn thái giám là nµi quan cüa tri«u 
Minh, lén lút chÑa ch¤p th± t£c, trong lòng ôm ¤p sñ phän 
ngh¸ch, th¥y ¡t biªt rõ ði«u ðó?" 
 
 Tôi nói: "Tôn thái giám lên núi xu¤t gia vào nåm 
Sùng Trinh thÑ mß¶i bäy. Hi®n nay làm Giám vi®n chßa 
ðªn nØa nåm. Tôi chï biªt r¢ng ông ta t× quan xu¤t gia tu 
hành, còn tâm ông ta x¤u t¯t, ðó là mµt sñ bí m§t, tôi làm 
sao biªt ðßþc." 
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 Quan huy®n Thao Giang nói: "Quä nhiên ðó là sñ 
vi®c bí m§t. Hãy bö qua vi®c này. Th¥y hãy ði xu¯ng." 
 
 Tôi vçn giæ uy nghi t× t× tr· v« ch² cû. Phía trên lÕi 
tiªp tøc tra khäo th¥y Ð¯n Ngµ v« vi®c ðãi c½m cho b÷n th± 
t£c. Th¥y ¤y lÕi khai th¥y Kh¡c Tu có liên h®. Hai ngß¶i ð± 
th×a qua lÕi, không ai ch¸u nh§n. B÷n lính bèn trói th¥y 
Kh¡c Tu lÕi ðánh. Th¥y Kh¡c Tu b¸ ðánh ðau quá ch¸u 
không n±i, lÕi khai tôi là phß½ng trßþng, cai quän cä chùa. 
B÷n h÷ lÕi cho ngß¶i xu¯ng g÷i tôi lên höi. Tôi quay lÕi nói 
v¾i ðÕi chúng: "L¥n này ði lên sþ không ðßþc tr· v«. M²i 
ngß¶i nên chánh ni®m, không nên vì tôi mà hoäng sþ." 
 
 Nói xong, tôi lÕi ði lên mµt cách khoan thai, ch¡p tay 
ðÑng qua mµt bên. Quan huy®n h÷ Tr¥n lÕi nói: "Chùa cüa 
th¥y vào ngày mß¶i hai ðã có ðãi c½m cho b÷n th± t£c. Tôi 
ðã có ngß¶i · trong chùa thám thính. TÕi sao lÕi d¤u diªm." 
 
 Tôi th¤y th¥y Kh¡c Tu b¸ côn k©p vào ðùi, còn th¥y 
Ð¯n Ngµ thì b¸ trói quÏ mµt bên. Tôi li«n lên tiªng qu· trách 
hai ngß¶i: "Rõ ràng vào ngày mß¶i hai thñc sñ có h½n mµt 
tråm ngß¶i ðªn chùa dùng c½m, tÕi sao lÕi không ch¸u nh§n. 
Làm phi«n ba v¸ quan l¾n ðây hÕch höi t¾i lui ba l¥n bäy 
lßþt, mà tñ mình lÕi còn phäi ch¸u sñ kh± s·." 
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 Quan Huy®n h÷ Tr¥n nói: "Th¥y ðúng là ngß¶i t¯t. 
Nói sñ thñc cho tôi biªt." 
 
 Tôi nói: "Quan Huy®n mu¯n höi vi®c ðãi c½m cä nåm 
nay, hay chï höi vi®c ðãi c½m ngày mß¶i hai v×a qua?" 
 
 Quan Huy®n höi: "Cái gì là ðãi c½m cä nåm?" 
 
 Tôi nói: "Các làng xóm trong vòng h½n mµt tråm 
d£m quanh núi ð«u g÷i là Hoa S½n. Trong chùa, vì tång 
chúng nhi«u, cho nên m²i nåm vào mùa g£t hái chúng tôi 
ð«u ði ðªn các làng ð¬ hóa duyên thñc ph¦m, do ðó m²i 
làng ð«u là thí chü cüa chùa. H− có ngß¶i ðªn chùa, b¤t 
lu§n nhi«u ít, chúng tôi ð«u ðem c½m nß¾c ra khoän ðãi. 
Nªu nhß không giæ h÷ lÕi dùng c½m, e r¢ng sang nåm s¨ 
không có thñc ph¦m cúng dß¶ng. T× lúc xây Ð°ng Ði®n 
ðªn nay, m²i nåm ð«u nhß v§y. Ðâu chï có mµt bæa c½m 
vào ngày mß¶i hai tháng tám nåm nay. B÷n h÷ ðªn lÕi 
không có ðem theo cung tên binh khí, làm sao chúng tôi 
biªt ai là th± t£c, ai không phäi là th± t£c." 
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 Quan huy®n h÷ Tr¥n bèn nói tiªng Mãn Châu v¾i hai 
v¸ quan h÷ Ba và h÷ Ngao, ngß¶i thông ngôn d¸ch cho tôi 
nghe: "Ba v¸ quan l¾n nói th¥y là ngß¶i thành thñc, không 
nói d¯i trá. Không xét vi®c ðãi c½m næa. M¶i th¥y ði 
xu¯ng." 
 
 Phía trên, b÷n h÷ lÕi höi Ð¯n Ngµ v« tài sän cüa 
thß¶ng trø. Th¥y ¤y sþ b¸ hình phÕt, bèn ðem t¤t cä ruµng 
vß¶n tài sän cüa chùa khai nµp hªt cho quan, lÕi khai r¢ng 
phòng kim ngân (giæ ti«n bÕc) là do th¥y Ph§t Huy quän lý. 
B÷n h÷ bèn g÷i th¥y Ph§t Huy lên ð¬ th¦m v¤n, th¥y ¤y bèn 
khai r¢ng s¯ ngân khoän chï có ba mß½i sáu lßþng bÕc và 
khoäng bäy tám ngàn quan ti«n (këm). V¸ quan th¦m v¤n 
không tin, bèn n÷c th¥y Ph§t Huy ra ðánh. Th¥y ¤y không 
biªt trä l¶i thª nào, bèn khai là th¥y Phß½ng trßþng biªt rõ 
ði«u này. Quan huy®n lÕi cho g÷i tôi lên. Hai v¸ quan h÷ Ba 
và h÷ Ngao th¤y tôi lên xu¯ng m¤y l¥n, l¥n nào cûng dáng 
d¤p khoan thai, s¡c m£t ði«m tînh, bèn nói m¤y câu v¾i 
ngß¶i thông ngôn, ngß¶i ¤y nói v¾i tôi: "Quan l¾n kêu th¥y 
ng°i xu¯ng nói chuy®n. Ð×ng sþ." 
 
 Quan huy®n h÷ Tr¥n nói: "Chùa Hoa S½n rµng l¾n, 
tång chúng lÕi nhi«u, chi tiêu m²i ngày cûng không ít. TÕi 
sao lÕi khai d¯i là t°n khoän chï có ba mß½i sáu lÕng bÕc?" 
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 Tôi nói: "Th¥y chü kho hoäng sþ cho nên nói không 
rõ ràng." 
 
 Quan huy®n höi tôi: "V§y thñc sñ có bao nhiêu?" 
 
 Tôi nói: "Th¥y b±n sß cüa tôi là Hòa thßþng Tam 
Muµi phß¾c duyên r¤t l¾n. Các b§c vß½ng h¥u quan chÑc 
quy y r¤t nhi«u. Ngân lßþng cûng r¤t nhi«u. Ngài là b§c 
giäi thoát tñ tÕi, cho nên ðã không giæ lÕi ð°ng nào. N½i n½i 
ð«u xây chùa ðúc tßþng. Vào cu¯i ð¶i ngài, lÕi phäi tu sØa 
chùa Hoa S½n, cho nên ðã dùng hªt ti«n nong. Ngài v×a t× 
tr¥n vào nåm ngoái. B÷n ð® tØ chúng tôi bÕc phß¾c vô 
duyên, ti«n bÕc lß½ng thñc r¤t ít. S¯ tång trong chùa lÕi 
nhi«u, thành thØ tiêu xài thiªu th¯n. Chùa có mµt con ngña 
xanh (Hán: thanh mã) bán cho chü xß·ng d®t h÷ Xa · Nam 
Kinh ðßþc nåm mß½i tám lßþng bÕc. Tám, chín ngày v×a 
qua ðã chi tiêu hªt hai mß½i hai lßþng, hi®n nay chï còn ba 
mß½i sáu lßþng. Nªu nhß quan l¾n không tin, xin cho ngß¶i 
ði höi ông chü hãng d®t h÷ Xa, thì s¨ biªt rõ hß thñc." 
 
 Ba v¸ quan l¾n bàn v¾i nhau mµt h°i, sau ðó g§t g§t 
ð¥u. Ngß¶i thông ngôn nói v¾i tôi: "Ba v¸ quan l¾n nói r¢ng 
th¥y không nói d¯i, thành thØ không c¥n ði höi." 
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 B÷n h÷ bèn c·i trói cho th¥y Ph§t Huy. Sau ðó lÕi kêu 
hai th¥y Huy«n Vån và Kª Huy«n lên. Quan huy®n h÷ Tr¥n 
nói v¾i tôi: "Vi®c này không liên quan ðªn th¥y, m¶i 
xu¯ng." 
 
 Tôi bèn ði thÆng v« ch² ng°i không dám quay ð¥u 
nhìn lÕi. Ðªn khoäng gi¶ ng÷, ánh n¡ng chói chang, không 
có bóng cây che n¡ng. M÷i ngß¶i ng°i lâu, v×a ðói v×a m®t, 
m° hôi ð± ra nhß t¡m, lÕi càng cäm th¤y kh± s·. Lúc ¤y, 
ðµt nhiên có mµt v×ng mây ðen xu¤t hi®n, v¥n vû phía trên 
chúng tôi, gi¯ng nhß trß½ng l÷ng che mát, còn b¯n phía 
chung quanh, ánh n¡ng vçn chói chang nhß cû. Ðªn lúc xª 
chi«u, có mµt tên lính c¥m c¶ ðªn, hô l¾n: "Các v¸ ði theo 
tôi." 
 
 M÷i ngß¶i cho r¢ng phäi ði th÷ hình, t¤t cä ð«u th¤t 
s¡c. Trong nhóm binh lính cûng có ngß¶i t¯t, ch¡p tay vui 
vë nói l¾n: "Các th¥y ðßþc tha r°i. Nªu ngß¶i lính dçn 
ðß¶ng c¥m c¶ ðen là b¸ tØ hình. Hi®n nay ðang c¥m c¶ 
xanh (løc), không c¥n hoäng sþ." 
 
 Chúng tôi nhìn lên, quä nhiên là c¶ xanh løc. Khi ¤y 
m÷i ngß¶i m¾i cäm th¤y an tâm. Ði ðªn mµt d¯c núi, ðÕi 
chúng ng°i xu¯ng nghï m®t. Ðµ h½n mß¶i ngß¶i lính ðªn 
ðÑng vây quanh nhìn, nói v¾i m÷i ngß¶i: "Hôm nay nªu 
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không có v¸ ðÕi phß½ng trßþng này lên xu¯ng bi®n bÕch 
phân minh, lÕi có duyên lành v¾i ba v¸ quan l¾n, thì có l¨ 
m¤y th¥y ðã không còn s¯ng sót." 
 
 Mµt ngß¶i lính ðªn g¥n nói v¾i tôi: "Th¥y ðã lao 
nh÷c cä ngày, hãy n¢m nghï ng½i ch¯c lát." 
 
 Nói xong, bèn c·i bao ðñng tên ðßa cho tôi làm g¯i. 
Tôi nói: "Ðây là døng cø giªt ngß¶i, ngß¶i trì gi¾i không 
th¬ xØ døng." 
 
 LÕi có mµt ngß¶i lính khác nói: "Th¥y ðã ðói r°i." 
 
 Bèn ðem mµt cái bánh khô trong ngß¶i ra ðßa cho tôi 
ån, tôi bèn bë bánh vøn ra ðem phân phát cho m÷i ngß¶i. 
Ngß¶i lính nói: "Th¥y cÑ ån mµt mình, khöi phäi phân 
phát." 
 
 Tôi nói: "Nhæng ngß¶i tu hành · chung v¾i nhau, 
ch¸u thì cùng ch¸u, hß·ng thì cùng hß·ng, hu¯ng chi hi®n 
nay ðang g£p hoÕn nÕn mà không chia xë hay sao?" 
 
 M¤y ngß¶i lính ð«u khen nÑc n·, h÷ ð« ngh¸ v¾i 
nhau: "Chúng ta hãy vào xóm trß¾c n¤u c½m, sáng mai 
ðem lÕi cho m¤y th¥y ån." 
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 Ðªn nØa ðêm, m÷i ngß¶i cäm th¤y r¤t khát nß¾c, 
nhìn xu¯ng chân ð°i th¤y có mµt ao nhö. M÷i ngß¶i hân 
hoan chÕy xu¯ng v¯c nß¾c u¯ng, cäm th¤y mùi v¸ v×a ng÷t 
lÕi v×a mát. Ðªn khi tr¶i sáng, nhìn lÕi thì ra là mµt vûng 
nß¾c cüa trâu t¡m. 
 
 Sáng hôm sau, binh lính ðªn g÷i chúng tôi ðªn ðÕi 
doanh. Quan huy®n h÷ Tr¥n nói v¾i tôi: "Th¥y là ngß¶i tu 
hành, có th¬ trø trì tÕi Hoa S½n. Hãy dçn m÷i ngß¶i tr· v« 
chùa." 
 
 Tôi nói: "Hi®n nay tôi không trø trì Hoa S½n næa." 
 
 Quan h÷ Tr¥n nói v¾i m÷i ngß¶i: "Th¥y ¤y ðã không 
trø trì Hoa S½n næa, v§y các v¸ hãy ð« cØ mµt ngß¶i có ðÑc 
hÕnh ra làm phß½ng trßþng." 
 
 ÐÕi chúng ð°ng thanh: "Chï có v¸ phß½ng trßþng 
này m¾i xÑng ðáng, ngoài ra không còn ai næa." 
 
 Quan h÷ Tr¥n cß¶i nói: "Tôi bäo th¥y làm trø trì, ðÕi 
chúng cûng ð« cØ th¥y. Trß¾c ðây th¥y ðã làm trø trì, sao 
nay lÕi không làm?" 
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 Tôi nói: "Trß¾c ðây nhân vì Hòa thßþng v×a m¤t, 
tháp chßa xây xong. Nªu nhân vì th± t£c loÕn lÕc mà bö ði, 
thì m÷i ngß¶i s¨ trách là b¤t hiªu, cho nên không ði. Hi®n 
nay Hoa S½n ðã tr· thành vùng binh lØa (Hán: nÕn ð¸a). 
Nªu nhß th± t£c t¾i lui nhß cû, r°i lÕi có ngß¶i báo cáo 
trong chùa chÑa ch¤p, chúng tång chÆng l¨ cÑ ng°i ðó mà 
ðþi chªt hay sao. B·i v§y tôi không làm trø trì næa. Giä nhß 
tháp chßa xây xong, cûng không mang tµi b¤t hiªu." 
 
 Quan h÷ Tr¥n nói: "Th¥y ð×ng nên lo l¡ng vi®c sau 
này. Hai v¸ quan h÷ Ba, h÷ Ngao cùng v¾i tôi ð«u làm hµ 
pháp cho chùa. Chùa Hoa S½n s¨ là chùa hß½ng höa cüa 
tri«u ðình. T× nay v« sau quan quân s¨ không ðªn næa. Nªu 
nhß có binh lính ho£c kë nào ðªn xâm hÕi, th¥y cÑ viªt thß 
báo cho tôi, tôi s¨ b¡t h÷ chém ð¥u. Hôm nay tôi viªt cho 
th¥y mµt t¶ cáo th¸ ðem v« chùa treo lên." 
 
 Tôi nói: "Hôm nay xin phøng m®nh làm trø trì. Còn 
vi®c Tôn thái giám ðem ruµng ð¤t cüa chùa khai báo nµp 
quan, ðó không phäi là tài sän riêng cüa ông ¤y, xin hãy 
hoàn lÕi cho chùa." 
 
 Quan h÷ Tr¥n vui vë hoàn lÕi t¤t cä. Tôi cùng ðÕi 
chúng ð°ng cäm tÕ r°i tr· v« chùa. 
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 V« ðªn chùa, vào Chánh ði®n lÕy Ph§t, b¤t giác 
ngh©n ngào, nß¾c m¡t tuôn r½i không dÑt. Có duyên gì mà 
vçn còn ðßþc chiêm ngßÞng Kim Nhan nhß v¥y! 
 

 
 

 Xóm Nghiêm HÕng dß¾i chân núi có mµt ngß¶i h÷ 
Tr¥n là ð® tØ quy y cüa chùa. T¯i ngày mß¶i ba,  nghe có 
quân Thanh vây chùa, áp giäi toàn th¬ tång chúng ðªn 
doanh trÕi, cäm th¤y r¤t lo l¡ng. Ðªn ngày mß¶i låm mu¯n 
lên chùa nghe ngóng sñ tình, m¤y ngß¶i con cháu ð«u 
khuyên r¢ng lúc này binh lính còn · núi Ðông TÕ, vä lÕi 
trên núi Hoa S½n xác chªt ng±n ngang, trên ðß¶ng không 
mµt bóng ngß¶i qua lÕi, không nên lên núi. H÷ Tr¥n nói v¾i 
h÷: "Ð® tØ nghe th¥y có nÕn, l¨ nào nhçn tâm ng°i nhìn." 
 
 Vào khoäng giæa trßa tìm lên chùa, th¤y ðÕi chúng 
ð«u ðßþc thä v«. Sau khi höi han ð¥u ðuôi câu chuy®n, h÷ 
Tr¥n ra v« cäm th¤y r¤t là vui vë. 
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 Th¥y A xà lê Hß½ng Tuyªt kh·i kÏ truy«n gi¾i tÕi 
chùa Thßþng Phß½ng, phü Tr¤n Giang. Hai sß huynh ð® 
th¥y Thu¥n Chi, nhân d¸p ði mua nhang ðèn ghé ðªn chùa 
Thßþng Phß½ng xin nghï ðêm. Th¥y Hß½ng Tuyªt nói: 
"Chùa Hoa S½n hæu sñ, ð×ng liên løy ðªn gi¾i kÏ cüa tôi, 
xin hãy ði n½i khác tá túc." 
 
 Hai sß huynh ð® th¥y Thu¥n Chi nghe xong ðành 
phäi gÕt l® ði ra. Ðªn ngày mß¶i tám, hai ngß¶i tr· v« chùa 
thu§t lÕi, ðÕi chúng nghe xong ai cûng th· dài chán ngán. 
Tôi nói: "Hoa S½n là n½i th¶ toàn thân xá lþi cüa Hòa 
thßþng. Không nhæng nghe chùa có nÕn, không lo không 
höi, mà ð¯i v¾i ngß¶i s¯ng cûng không cho tá túc. Th¥y 
Hß½ng Tuyªt nÞ nào có lòng dÕ bÕc b¨o nhß v§y! Còn nhß 
v¸ cß sî h÷ Tr¥n kia sao lÕi có tình nghîa nhß v§y!" 
 

 
 NØa tháng sau, có mµt gã thanh niên m£c quân phøc 
ðªn chùa. ÐÕi chúng gi¯ng nhß con chim ðã b¸ trúng tên, 
v×a th¤y ðã cäm th¤y lo sþ. Tôi bèn ra tiªp, höi han mµt 
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cách nhö nh©. H¡n nói: "Dinh cüa quan huy®n h÷ Tr¥n c¥n 
ngña." 
 
 Tôi nói: "Trong chùa quä th§t có mµt con ngña t¯t. 
Tôi s¨ giao cho anh."  
 
 Gã thanh niên nghe nói lµ vë vui m×ng. Tôi bèn höi 
tiªp: "Bây gi¶ giao ngña cho anh, nhßng anh có ðem chÑng 
cÑ gì không?" 
 
 H¡n bèn rút mµt t¶ thiªp t× bên hông ra ðßa cho tôi 
xem. Tôi th¤y d¤u ¤n không phäi là chu sa mà là ð¤t ðö. Tôi 
bèn c¥m t¶ thiªp trong tay, quát to: "Anh là th± t£c ðäng 
nào, mà dám ðªn chùa l×a gÕt l¤y ngña ðem ði. Anh chßa 
nghe ba quan l¾n h÷ Ba, h÷ Ngao và h÷ Tr¥n ðã làm hµ 
pháp cho chùa này hay sao? Hãy b¡t trói h¡n lÕi, giäi ðªn 
quan huy®n!" 
 
 Gã thanh niên nghe xong bèn quÏ xu¯ng, gi§p ð¥u 
xin tha mÕng, nói r¢ng h¡n không mu¯n ði, nhßng tên ð¥u 
ðäng là Trß½ng Côn sai h¡n ðªn. Nói xong bèn l¾n tiªng 
khóc òa không dÑt. Lúc ðó, ðµt nhiên tr¶i ð± mßa th§t l¾n, 
tôi cäm th¤y thß½ng hÕi bèn nói: "Nay tôi tha cho anh, nªu 
còn tr· lÕi, ch¡c ch¡n s¨ không ðßþc tha thÑ. Cho anh mµt 
ðôi giày cö, mµt cây dù. Hãy ði cho l©!" 
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 H¡n c·i ðôi giày da, mang giày cö, chÕy m¤t dÕng 
vào trong c½n mßa t¥m tã. T× ðó v« sau, vùng Hoa S½n 
thái bình, th± t£c tuy®t tích. 
 

 
 
 Tháng hai nåm Thu§n Tr¸ thÑ sáu, có mµt hai ð® tØ 
cüa th¥y ÐÕt Chiªu, tôi là Giáo th÷ truy«n gi¾i cho b÷n h÷, 
c¯ ý vi phÕm tång quy. Th¥y ÐÕt Chiªu làm ng½ không 
ch¸u qu· trách. Tôi bèn r¶i chùa xu¯ng núi, qua sông ð¸nh 
ði lên núi B¡c Ngû Ðài. Ðªn Quan S½n · Tr× Châu, thì g£p 
th¥y Giám vi®n TrÕm Nh¤t giæ lÕi, c¥u ðßþc th÷ gi¾i. Th¥y 
Nguy®n Vân là ð® tØ xu¤t gia cüa Hòa thßþng, tôi cûng là 
giáo th÷ cüa th¥y ¤y, ðang h÷c t§p gi¾i lu§t trên núi Hoa 
S½n, tø h÷p các v¸ ð°ng h÷c · Cänh Ðß¶ng, trách cÑ 
khuyên nh¡c b÷n h÷. Th¥y ¤y nói v¾i th¥y ÐÕt Chiªu: "Hòa 
thßþng Kiªn Nguy®t là ngß¶i mà c¯ Hòa thßþng Tam Muµi 
ch÷n làm ngß¶i kª v¸ chÑc v¸ Phß½ng trßþng, lÕi là ngß¶i 
ðã bäo t°n ðÕo trß¶ng trong lúc Hoa S½n g£p ách nÕn. 
Ðáng lý phäi nên tôn tr÷ng quy lu§t, nghe l¶i chï dÕy, y chï 
tu hành. TÕi sao lÕi dám kháng cñ làm ngài s¥u não, h½n 

 166



næa, lÕi tñ phá hoÕi môn ðình. H− ai ð¡c tµi v¾i Phß½ng 
trßþng, tÑc là ð¡c tµi v¾i c¯ Hòa thßþng." Nói xong bèn 
viªt gi¤y thông báo trøc xu¤t nhæng ngß¶i không tuân thü 
gi¾i lu§t. 
 
 Sau ðó, hai th¥y ÐÕt Chiªu và Ly Ngôn ðªn Quan 
S½n · Tr× Châu ð¬ ðón tôi tr· v« chùa. T× ðó m÷i ngß¶i 
ð«u tuân thü lu§t quy mµt cách nghiêm chïnh. Tôi bèn kiªn 
l§p Mµc gi¾i ðàn ð¬ truy«n th÷ cø túc gi¾i. S¯ ðÕi chúng 
trong chùa không bao gi¶ dß¾i ba tråm ngß¶i, lß½ng thñc 
t°n træ trong kho tuy chï ðü ån vài ngày, thª nhßng ngày 
nào cûng ðü ån. 
 

 
 Mùa ðông nåm Thu§n Tr¸ thÑ sáu, có hµi trß·ng hµi 
Trß¶ng Xuân · phü Ninh Qu¯c ðªn thïnh tôi ðªn ðó làm 
phß½ng trßþng, tôi hÑa s¨ cÑu xét lÕi. Qua nåm Thu§n Tr¸ 
thÑ bäy, tôi ðßþc nåm mß½i tu±i, ðàn vi®t b¯n phß½ng t¤p 
n§p cúng dß¶ng, các v¸ trß·ng lão cüa các tùng lâm cûng 
ðªn quang lâm chúc th÷.  
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 Có th¥y M¸ch Tâm là ð® tØ cüa c¯ Hòa thßþng, cûng 
là tôn chÑng sß cüa tôi, mu¯n giành chÑc Phß½ng trßþng. 
Sáng s¾m ngày mß¶i låm tháng tß, tôi cho ngß¶i ðánh 
bäng tri®u t§p ðÕi chúng n½i phß½ng trßþng, m¶i th¥y 
M¸ch Tâm ðªn. Tôi bÕch v¾i ðÕi chúng: "T× xßa ðªn nay, 
chÑc v¸ phß½ng trßþng là do cung thïnh ngß¶i có ðÑc hÕnh 
ðäm nh§n. Tôi là ngß¶i ðÑc möng, không kham n±i tr÷ng 
trách này. Hôm nay nh¶ ðÕi chúng tính toán s± sách ti«n 
bÕc lß½ng thñc cho rõ ràng ð¬ xin giao lÕi. S¯ gÕo trong 
kho là ba tråm thÕch, s¯ ti«n là h½n hai tråm lßþng bÕc và 
chín vÕn quan ti«n. Nay xin l¤y nåm vÕn hai ngàn quan ti«n 
chia ð«u ra cúng dß¶ng ðÕi chúng. S¯ lßþng d¥u mu¯i ð° 
khô trong nhà kho ðü ð¬ dùng trong mµt nåm." 
 
 Sau khi ðänh l− th¥y M¸ch Tâm, tôi bèn ði ðªn Ðông 
L¥u, không h« ngoänh m£t lÕi. Hôm sau, ngày mß¶i sáu, 
cùng ðÕi chúng làm l− ti«n an cß. Qua ngày mß¶i bäy, làm 
l− t× tÕ tháp cüa Hòa thßþng. Trong gi¾i lu§t cho phép 
trong trß¶ng hþp có nÕn duyên, có th¬ ðªn n½i khác an cß, 
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tôi bèn nói v¾i ðÕi chúng: "Ngày mai tôi s¨ ðªn hµi Trß¶ng 
Sinh · phü Ninh Qu¯c ð¬ an cß."  
 
 ÐÕi chúng ð«u b¦m bÕch là t¤t cä mu¯n cùng ði v¾i 
tôi xu¯ng núi. Tôi nói v¾i h÷: "Hoa S½n là n½i c¯ Hòa 
thßþng ðã ð±i phß½ng hß¾ng ð¬ trung hßng gi¾i lu§t. H½n 
næa, ngài ðã viên t¸ch và xây tháp tÕi ðây. Ðây là t± ðình 
cüa chúng ta. Tôi ðã t×ng nguy®n thß¶ng ðßþc · ðây ð¬ 
làm th¸ giä, quét tß¾c chåm sóc bäo tháp cüa ngài. Hi®n 
nay do nhân duyên nào mà phäi nhß v¥y! Bây gi¶ tôi ð« 
ngh¸ v¾i ðÕi chúng. Ai mu¯n · lÕi thay tôi chåm sóc t± ðình, 
xin ðÑng qua bên trái. Sau này vçn có c½ hµi s¾m g£p lÕi 
nhau. Còn nhæng ai nh¤t ð¸nh ði theo, xin ðÑng qua bên 
phäi." 
 
 ÐÕi chúng y theo l¶i, phân làm hai nhóm. Nhæng 
ngß¶i ði theo tôi nhi«u h½n phân nØa, khoäng h½n mµt tråm 
hai mß½i ngß¶i. 
 
 Sáng ngày mß¶i tám, th¥y phó trø trì Lý Trung ðßa 
cho tôi ba mß½i lßþng bÕc làm lµ phí. Tôi cß¶i không nh§n. 
Th¥y ¤y nói: "Ðây là ti«n hß½ng nghi cüa ngài, chÑ không 
phäi là ti«n cüa ðÕi chúng." 
 
 Tôi nói: "Giao thì giao hªt, sao lÕi còn phân bi®t." 
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 Sau khi ån sáng xong, chúng tôi bèn xu¯ng núi. Ðªn 
c¥u Lão B°ng thì g£p v¸ ÐÕo nhân h÷ Trß½ng m¶i chúng 
tôi dùng c½m trßa, sau ðó ông ¤y lÕi chu¦n b¸ thuy«n ð¬ 
ti−n ðßa. Ðªn t¯i, chúng tôi tÕm trú tÕi Nh¸ Trung T× · HÕ 
Quan. Th¥y Giám vi®n cûng là ð® tØ th÷ gi¾i cüa tôi, giæ 
chúng tôi · lÕi ba ngày. Các thi®n nam tín næ tìm ðªn xin 
quy y, cúng gÕo h½n b¯n mß½i thÕch, ti«n hß½ng nghi ðßþc 
mµt tråm lßþng bÕc. Chúng tôi bèn mua thuy«n, ði ngßþc 
v« mÕn thßþng lßu, ðªn cu¯i tháng tß thì ðªn Ninh Qu¯c. 
Chü nhân tiªp ðãi chúng tôi r¤t là chu ðáo. 
 
 Ð¥u tháng nåm, có hai ba ð® tØ t× Hoa S½n ðªn tr−, 
k¬ lÕi r¢ng sau khi tôi xu¯ng núi, quan huy®n Cú Dung nghe 
tin th¥y M¸ch Tâm giành chÑc Phß½ng trßþng, và tôi ðã 
nhß¶ng chÑc xu¯ng núi, bèn g÷i th¥y M¸ch Tâm ðªn HÕ 
vi®n · Long Ðàm ð¬ qu· trách. Ra kÏ hÕn trong vòng nØa 
tháng phäi thïnh tôi tr· v« chùa. Kª ðó có mµt v¸ hµ pháp 
cüa chùa là cß sî Tr¥n Mçn Chiêu lên chùa l− Ph§t, l¾n 
tiªng khóc lóc, nói v¾i ðÕi chúng: "Hòa thßþng trø trì v×a 
xu¯ng núi, tùng lâm ðã l§p tÑc bÕi hoÕi. G¯c h÷a này không 
phäi chï do mµt mình th¥y M¸ch Tâm, mà là do ð° ðäng 
cüa th¥y ¤y bày mßu l§p kª. Ðáng lý phäi trình lên nhà 
chÑc trách, nhßng hi®n tÕi xin hãy tÕm khoan thÑ cho h÷. 
Con là hµ pháp cho chùa, vi®c ð¥u tiên là phäi hµ trì tång 
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ðoàn. Con s¨ ch÷n ngày tñ mình ði Tuyên Thành cung thïnh 
Hòa thßþng (Kiªn Nguy®t) tr· v«." 
 
 Ngày hai mß½i m¯t tháng bäy, h÷ Tr¥n ðªn Tuyên 
Thành g£p tôi, trình bày sñ vi®c trên Hoa S½n và nhân 
duyên ðªn tiªp rß¾c tôi tr· v« chùa, nghe xong tôi cäm th¤y 
ngßþng ngùng, xúc ðµng trß¾c sñ hµ pháp ân c¥n cüa tín 
chúng. 
 
 Ngày hai mß½i b¯n, tôi ra l®nh cho ðÕi chúng ði 
thuy«n tr· v« trß¾c, còn tôi và h÷ Tr¥n thì ði ðß¶ng bµ. 
Ngày hai mß½i chín, chúng tôi ðªn Giang Ninh. Ngày hôm 
sau, Hòa thßþng Giác Lãng và các cß sî hµ pháp cùng nhau 
ðßa tôi v« chùa. Ðªn nông trß¶ng nhà h÷ PhÕm dß¾i chân 
núi thì tr¶i ðã nhá nhem t¯i. Nhæng ngß¶i dân trong làng 
nghe tin tôi tr· v« chùa, m÷i ngß¶i ð«u tranh nhau ra xem, 
nhæng ngß¶i khác thì c¥m ðu¯c ðßa ðß¶ng. Ánh sáng chói 
rñc nhß ban ngày. Hòa thßþng Giác Lãng cß¶i l¾n tán thán, 
nói v¾i các v¸ hµ pháp: "Ngài Kiªn Nguy®t làm trø trì cäm 
hóa m÷i ngß¶i nhß v§y, ðây chính là ði«m lành ÐÕo pháp 
ðÕi hßng." 
 
 Sáng hôm sau, tôi kêu các v¸ ch¤p sñ cû trong chùa, 
ð« ngh¸ thiªt trai cäm tÕ các v¸ hµ pháp. Tôi höi h÷ v§t døng 
cüa thß¶ng trø còn lÕi bao nhiêu, th¥y Giám vi®n Nhßþc 

 171



Kiªn trä l¶i: "Ti«n bÕc ðã hªt nhÇn, gÕo chï còn vài thÕch, 
nhà kho thì tr¯ng không." 
 
 Tôi th· dài nói: "Tôi xu¯ng núi chßa ðªn nåm tháng, 
tÕi sao thß¶ng trø lÕi ðªn nông n²i này!" 
 
 Th¥y Nhßþc Kiªn trä l¶i: "Sau khi Hòa thßþng ði r°i, 
trong chùa không còn nghiêm trì gi¾i lu§t. ÐÕi chúng chï 
mu¯n phân tán. Th¥y M¸ch Tâm ngày nào cûng ån u¯ng 
hoang phí, vä lÕi không có ai ðªn cúng dß¶ng, thành thØ 
m¾i hao høt nhß v§y. Gi¯ng nhß u¯ng nß¾c ao cÕn mà 
thiªu tr¶i mßa (Hán: do ¦m tØ thüy nhi phÕp hoÕt tuy«n), 
cho nên m¾i ðªn nông n²i này. Con cûng không th¬ quän lý 
gì ðßþc." 
 
 Các cß sî hµ pháp nghe nói, t¤t cä ð«u nhíu mày bu°n 
bñc. Tôi nói: "L¥n tr· v« núi kÏ này, khác xa v¾i l¥n t× 
doanh trÕi cüa quân binh tr· v«. Chúng ta hãy tùy duyên 
mà sinh hoÕt, ch¾ nên lo âu!" 
 

 
 

 172



 Nhæng ngß¶i t× xa tìm ðªn h÷c gi¾i càng lúc càng 
ðông. Tôi cáo bÕch v¾i ðÕi chúng: "Cuµc s¯ng trong chùa 
ðÕm bÕc. Nªu nhß thêm ngß¶i, chï có th¬ thêm nß¾c u¯ng, 
chÑ không th¬ thêm gÕo. Nªu ai không kham n±i sñ ðÕm 
bÕc, xin hãy ði tìm n½i khác." 
 
 T¤t cä m÷i ngß¶i nghe xong ð«u nguy®n · lÕi, không 
mµt ai ch¸u bö ði.  
 

 
 
 B¡t ð¥u t× nåm Thu§n Tr¸ thÑ tám, vào m²i mùa 
ðông ho£c mùa hÕ, tø t§p m÷i ngß¶i tÕi mµt n½i ni®m Ph§t 
mß¶i ngày liên tiªp. Bu±i trßa chï dùng cháo lót lòng, 
không tång không giäm. Vào ngày r¢m tháng bäy thì t± 
chÑc hµi Vu Lan B°n. Phòng Phß½ng trßþng nªu có ti«n 
bÕc hay v§t døng gì, ð«u ðem ra phân phát hªt cho ðÕi 
chúng, dùng nhân duyên này ð¬ báo ðáp ân sâu cüa cha m©. 
T× ðó, nhæng sñ vi®c này tr· thành nhæng quy lu§t c¯ ð¸nh 
cüa thß¶ng trø. 
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 Nåm Thu§n Tr¸ thÑ chín, vùng Giang Nam b¸ hÕn 
hán và nÕn châu ch¤u hoành hành, cây cö ð«u tr½ trøi, 
không g£t hái gì ðßþc. Nhæng ngß¶i dân trong các làng 
mÕc dß¾i chân núi, già trë gái trai, ð«u lên chùa xin ån. 
Trong s¯ ðó, không chï là nhæng ngß¶i nghèo kh±, mà còn 
có cä nhæng kë có ruµng vß¶n. Thß¶ng thß¶ng là mµt tråm 
cho ðªn hai tråm ngß¶i. Tôi cáo bÕch ðÕi chúng giäm thi¬u 
ph¥n ån ð¬ làm vi®c cÑu tª. Mµt hôm, vào lúc gi¶ ng÷, s¯ 
ngß¶i ðªn xin nhi«u h½n lúc thß¶ng g¤p bµi, ðÑng ð¥y ch§t 
cä trong chùa. Tôi bèn dùng phß½ng ti®n khai th¸ cho b÷n 
h÷: "Các v¸ ngày hôm nay b¤t ð¡c dî phäi lên núi. M÷i 
ngß¶i nên quán xét nhân duyên quá khÑ cüa mình, là vì ð¶i 
trß¾c không tin Tam bäo, bön sën không ch¸u b¯ thí ngß¶i 
nghèo kh±, cho nên m¾i chiêu cäm quä báo nhß hi®n nay. 
Bây gi¶ chúng tång b¯ thí cho quý v¸ m²i ngß¶i ba xu, tôi 
s¨ ði ðªn trß¾c m£t quý v¸, m²i ngß¶i hãy cúng dß¶ng cho 
tôi mµt xu. T¤t cä m÷i ngß¶i hãy ni®m Ph§t, hai tay dâng 
lên cúng dß¶ng. Tôi s¨ ðem ti«n này cúng dß¶ng cho chúng 
tång, ð¬ tr°ng phß¾c ði«n thanh t¸nh cho quý v¸. Trong 
tß½ng lai s¨ không còn b¸ b¥n cùng kh± s·." 
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 Lúc tôi ði chung quanh hóa duyên, tiªng ni®m Ph§t 
vang r«n nhß s¤m. Tôi bèn cho ngß¶i ðem hªt gÕo trong 
kho ra n¤u c½m b¯ thí cho b÷n h÷. M÷i ngß¶i ð«u ðßþc ån 
u¯ng no ðü, sau ðó t¤t cä ð«u ni®m Ph§t ra v«. Thß¶ng trø 
không còn gÕo, sáng hôm sau ðÕi chúng trong chùa phäi 
u¯ng nß¾c nóng c¥m h½i. Mãi ðªn chi«u thì có cß sî Hoàng 
Quân Phø · Giang Ninh ðem mß¶i thÕch gÕo lên cúng 
dß¶ng.  
 
 

 
 
 
 Trong tháng hai nåm Khang Hy thÑ mß¶i, có bà ni 
Tâm Vån · Hán Dß½ng tïnh H° B¡c, tu±i khoäng nåm 
mß½i, có chí mu¯n h÷c gi¾i, cùng chín ngß¶i ð® tØ, không 
ngÕi ðß¶ng xa, ng°i thuy«n tìm ðªn Hoa S½n. B÷n h÷ mß¶i 
ngß¶i lên núi, c¥u xin ðßþc an cß ba tháng, lÕi xin cúng 
dß¶ng cho chùa mß¶i thÕch gÕo và hai mß½i lÕng bÕc. Tôi 
th¤y b÷n h÷ có vë thiªt tha thành kh¦n bèn thß½ng xót ch¤p 
nh§n. Ðªn ngày thiªt trai cúng chúng (trai tång), b÷n h÷ 
không ch¸u vào trai ðß¶ng ðänh l− chúng tång. Sau khi th÷ 
trai, tôi bèn tri®u t§p ðÕi chúng, g÷i b÷n h÷ vào nói: "Các v¸ 
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phát tâm t× xa ðªn ðây h÷c gi¾i, tÕi sao lÕi không ch¸u vào 
Trai ðß¶ng ðänh l− chúng tång. Gi¾i lu§t chª ð¸nh tÏ kheo 
ni dù mµt tråm tu±i hÕ cûng phäi ðänh l− tÏ kheo mµt tu±i 
hÕ. Nay lÕi dám tñ ðÕi, coi thß¶ng chúng tång, ðây không 
phäi tß cách cüa ngß¶i h÷c gi¾i." 
 
 Bà ni nói: "Chúng tôi · H° B¡c, nªu n½i nào có b§c 
thi®n tri thÑc, ð«u ðªn thiªt trai cúng dß¶ng. Các v¸ trø trì 
ð«u khoän ðãi chúng tôi nhß thßþng khách." 
 
 Tôi nói: "B÷n h÷ tham lam lþi dßÞng, bÕi hoÕi pháp 
môn. M²i khi th¤y bà ni nào ðªn cúng dß¶ng, thì ðon ðä 
cung kính nhß m© ðë, h¥u mong ðßþc thêm cúng dß¶ng 
h§u hÖ. Ðó là dòi trùng trên thân sß tØ, không phäi là thi®n 
tri thÑc chân thñc. Chùa Hoa S½n chúng tôi tuy s¯ng ðÕm 
bÕc, chÆng thà hªt gÕo ch¸u ðói, nh¤t quyªt không vi phÕm 
gi¾i lu§t ð¬ mong c¥u lþi dßÞng. Bæa trai tång hôm nay coi 
nhß ðã cúng dß¶ng thß¶ng trø, bây gi¶ hoàn lÕi s¯ bÕc cho 
bà. GÕo thì · dß¾i HÕ vi®n, bà hãy ðem nó mà ði n½i khác." 
 
 Bà ni tö vë ß½ng ngÕnh, l¤y ti«n xong bèn dçn ð° ð® 
xu¯ng núi. Có mµt ð® tØ cüa tôi là C± Ðàm vào phòng 
Phß½ng trßþng bÕch r¢ng: "Bà ni ðó t× xa ðªn, thß¶ng trø 
hi®n nay lÕi thiªu th¯n. Hòa thßþng hãy dùng phß½ng ti®n 
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nhiªp th÷. ThÑ nh¤t là không làm cho h÷ thoái th¤t ðÕo tâm, 
thÑ hai là ðÕi chúng có ðßþc thñc ph¦m nØa tháng." 
 
 Tôi bèn nghiêm m£t nói: "Chï c¥n chân thñc tu hành, 
m÷i ngß¶i ð«u s¨ không b¸ ðói. Ch¤n chïnh pháp môn, chính 
là vào lúc ðÕm bÕc mà hành ðµng. Lu§t sß hành trì gi¾i lu§t, 
chÆng l¨ h− cÑ th¤y lþi dßÞng là vi phÕm sñ chª ð¸nh cüa 
ðÑc Ph§t hay sao?" 
 
 C± Ðàm nghe xong, tö vë ngßþng ngùng bèn cáo lui.  
 

Ba ngày sau, bà ni Tâm Vån lÕi dçn m¤y ð® tØ tr· 
lên núi, cùng quÏ trß¾c cØa phòng Phß½ng trßþng khóc lóc, 
nói: "Chúng con · H° B¡c ðã mông muµi ngu ám nhß v§y, 
chÑ thñc sñ không phäi tñ ðÕi xem thß¶ng chúng tång. 
Thành kh¦n c¥u nguy®n Hòa thßþng t× bi tha thÑ cho 
chúng con ðßþc sám h¯i. Chúng con nguy®n tuân hành t¤t 
cä nhæng l¶i rån dÕy." 
 
 Các v¸ ch¤p sñ trong chùa cûng quÏ xu¯ng c¥u xin 
giùm cho b÷n h÷. Do ðó, tôi ðã ra l®nh xªp ð£t mµt s½n 
trang dß¾i chân núi cho b÷n h÷ kªt gi¾i an cß. LÕi sai các 
v¸ A xà lê cÑ m²i nØa tháng ðªn ðó dÕy gi¾i lu§t cho h÷. 
Cûng do nhân duyên này, tôi ðã soÕn mµt quy¬n TÏ Kheo 
Ni Chánh PhÕm, và cho lßu hành kh¡p m÷i n½i. 
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 Tu¥n ð¥u tháng tám, có th¥y Hµi Nh¤t, phø trách 
H§u ðß¶ng, là ngß¶i tu thi«n lâu nåm, lên núi xin ðßþc y 
chï h÷c t§p gi¾i lu§t. G£p lúc trong chùa ðang ph½i ÐÕi 
TÕng Kinh, th¥y Hµi Nh¤t l§t nh¢m quy¬n Bát Chu Tam 
Muµi Kinh, ngày hôm sau ðªn bÕch v¾i tôi r¢ng: "Trong 
ÐÕi TÕng có quy¬n Bát Chu Tam Muµi Kinh, ðây là quy¬n 
kinh tông yªu cüa T¸nh Ðµ Tông, thuµc v« loÕi r¤t khó hành 
trì." 
 
 Tôi nói: "Lúc tôi còn · B¡c Ngû Ðài, cûng ðã t×ng 
ðßþc nghe thi®n tri thÑc khai th¸. Trong chín mß½i ngày, 
không ng°i không n¢m, chï có ðÑng và ði. Sau khi ðªn núi 
này, ð÷c qua Hành T§p cüa Nam S½n Lu§t t± ÐÕo Tuyên, 
biªt r¢ng ðây là pháp môn mà ngài thß¶ng tu t§p (theo sách 
v· ghi chép, ngài ÐÕo Tuyên ðã tu Bát chu tam muµi hai 
mß½i l¥n). Sau này ít có ngß¶i tu t§p. Nªu nhß có th¬ xä bö 
thân này, thì tñ nhiên s¨ tu ðßþc mà thôi." 
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 Nói xong, tôi bèn ch÷n ngày hai mß½i tháng tám, t× 
tÕ m÷i sñ, nh§p th¤t tÕi phòng Phß½ng trßþng, tu t§p Bát 
Chu Tam Muµi trong chín mß½i ngày, nguy®n theo vªt 
chân cüa lu§t t± ÐÕo Tuyên. Ðªn ngày hai mß½i m¯t tháng 
mß¶i mµt thì ra th¤t. Sang mùa thu nåm Thu§n Tr¸ thÑ 
mß¶i, tôi lÕi tu Bát Chu Tam Muµi l¥n thÑ hai chín mß½i 
ngày. Tñ cäm th¤y r¤t vui m×ng hãnh di®n là ðã có c½ hµi 
hai l¥n tr°ng nhân duyên T¸nh nghi®p, nhßng ð°ng th¶i 
cûng cäm th¤y h± th©n là vì do nghi®p chß¾ng sâu d¥y cho 
nên không thu hoÕch ðßþc nhi«u sñ lþi ích. 
 

 
 
 Ðªn nhß nhæng vi®c y vào gi¾i lu§t chª ð¸nh ð¬ canh 
cäi nhæng quy l® l²i th¶i, nghiêm trì gi¾i lu§t, soÕn t§p TÏ 
Ni, cäi chánh nhæng t® ðoan, t¤t cä nhân duyên cüa sñ giáo 
hóa, lãnh ðÕo, cùng nhæng vi®c thiªt l§p gi¾i ðàn ð¬ làm 
mô phÕm cho h§u h÷c, mua ruµng ð¤t ð¬ cúng dß¶ng 
chúng tång, t¤t cä nhæng sñ vi®c tu tÕo l¾n nhö này, ð«u là 
vì mu¯n hoàn thành ý nguy®n mà c¯ Hòa thßþng Tam 
Muµi ðã kÏ v÷ng khi ngài cäi ð±i phß½ng hß¾ng cüa chùa 

 179



Hoa S½n, dùng ðây ð¬ báo ðáp ½n ðÑc pháp nhû th÷ gi¾i 
mà ngài ðã ban b¯ cho tôi. 
 
 M¤y mß½i nåm qua lao tâm kh± nh÷c, ph¤n ð¤u chi 
trì, chß·ng quän Ph§t pháp, không n« lao kh±. Nay tôi ðem 
k¬ hªt cho t¤t cä ðÕi chúng nghe. Các v¸ A xà lê Ly Ngôn, 
cùng các ðÕi ð® tØ theo tôi ðã lâu ¡t ð«u ðã nghe ðã th¤y. 
Thª nhßng, t¤t cä pháp có hình tß¾ng ð«u nhß mµng huy−n, 
cho nên ð£t tña ð« cüa quy¬n sách này là Nh¤t Mµng MÕn 
Ngôn, và xin ðßþc làm bài k® nhß sau: 
 
 Nh¤t mµng nam du s¯ th§p thu, 
 Gian nguy l¸ch t§n sñ phß½ng hßu, 
 N− kim v¤n ngã nam du thu§t, 
 Nhßng bä mµng trung cänh gi¾i thù. 
 
TÕm d¸ch: 
 
 Gi¤c mµng v« Nam m¤y chøc nåm, 
 Träi bao gian kh±, sñ long ðong, 
 Hôm nay bÕn bäo tôi k¬ lÕi, 
 Chï ðem mµng cänh thu§t lòng dòng./. 
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