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1.
TRƯỚC KHI XUẤT GIA
Hòa thượng Hải Hiền (1900 - 2013), tục tánh Văn,
tên Xuyên Hiền, tự Thanh Tuyển, quê quán trấn Thiếu
Bái Tự, huyện Đường Hà, thành phố Nam Dương, phía
Tây Nam tỉnh Hà Nam ngày nay, sinh ngày 19 tháng 8
(năm 1900) năm Quang Tự 26 cuối đời nhà Thanh. Ba
mẹ và ông bà nội của Hòa thượng Hải Hiền đều là đệ
tử Phật kiền thành, truyền thống gia đình vừa làm ruộng
vừa dạy học, thích làm việc thiện, hay bố thí, được đồng
hương gọi là đại thiện nhân. Hòa thượng Hải Hiền bản
tánh thành thật, chất phác, túc căn sâu dày, từ bé ăn chay
theo mẹ, khi còn bé đã nổi tiếng trong thôn về hạnh hiếu.
Mẹ của Hòa thượng Hải Hiền, phu nhân Hoàng Thị,
sinh vào năm thứ 10 Đồng Trị nhà Thanh (năm 1871),
quê quán gia đình của mẹ đẻ là thôn Từ Viên, hương Chu
Tập, huyện Xã Kỳ, thành phố Nam Dương, nằm ở phía
Tây Nam của tỉnh Hà Nam ngày nay. Tổ tiên đều là người
nông dân an phận thật thà. Bởi vì cha mẹ đều là đệ tử Phật
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giáo kiền thành, cho nên từ nhỏ bà đoạn mặn ăn chay, quy
y cửa Phật. Lúc 17 tuổi, gả vào Văn gia của trấn Thiếu
Bái Tự, huyện Đường Hà, chồng tên gọi Văn Tu Cần, lớn
hơn Hoàng Thị 8 tuổi. Tổ tiên của Văn gia là gia đình có
truyền thống học vấn, gia thế tài giỏi, đến đời của Tu Cần
Công đã sa sút, gia cảnh thuộc bậc trung, nhưng nhiều
đời Văn gia có truyền thống tốt, kế thừa tiếp nối việc kính
phụng Tam Bảo (Phật, Pháp, Tăng), cho nên phụ nữ, trẻ
em trong chu vi vài chục dặm đều biết danh tiếng “thiện
nhân” của cha mẹ Tu Cần Công.
Hoàng Thị và Tu Cần Công tuy là phu thê trẻ, lại có
thể chí đồng đạo hợp, hai người tôn kính lẫn nhau, vô
cùng đằm thắm. Vào năm bà Hoàng Thị xuất giá thì có
một đứa con trai (anh cả của Hòa thượng Hải Hiền), ba
năm sau lại sanh một đứa con gái (chị của Hòa thượng
Hải Hiền). Đứa con trai thứ hai (anh hai của Hòa thượng
Hải Hiền) ra đời sau đó không lâu, bà Hoàng Thị bị viêm
tuyến nhũ cấp tính, tục gọi viêm tuyến sữa, không cách
nào cho con trẻ bú sữa, không biết phải làm sao, hai vợ
chồng đành phải đem con cái cho một gia đình thân thích
nuôi nấng.
Lúc Hòa thượng Hải Hiền ra đời, bà Hoàng Thị 29
tuổi. Văn gia là đại gia tộc, vai vế trong anh em họ, Hòa
thượng Hải Hiền xếp thứ bảy. Bà Hoàng Thị 35 tuổi
lại sanh thêm một trai, tướng mạo vô cùng tuấn tú, xếp
thứ tám trong anh em họ. Sau khi con nhỏ ra đời mấy
tháng, một vị Đạo nhân vào trong nhà hóa duyên nói với
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bà Hoàng Thị, con trẻ tuy tướng mạo tuấn tú, nhưng lại
không thể lớn lên ở Văn gia.
Quả nhiên, như lời Đạo nhân, đứa trẻ này người cứ
ốm yếu nhiều bệnh, đi đứng lảo đảo cho đến 3 tuổi, bà
Hoàng Thị tội nghiệp con trai, sau khi bàn bạc với chồng,
đem cháu cho một người họ hàng không có con cái.
Thiên tai và cướp bóc nhiều năm, làm cho gia đình
vốn không giàu có này nhanh chóng rơi vào cảnh khốn
khó. Lại thêm lúc đó chị của Hòa thượng Hải Hiền mắc
bệnh phổi khó hồi phục, càng làm cho gia đình vốn đã khó
duy trì lại rơi vào cảnh khó khăn. Vì trị bệnh cho con gái,
Tu Cần Công bán đi 7 mẫu đất khô cằn do ông cha để lại,
cùng với đứa con trai lớn đi làm thuê cho một cửa tiệm gia
công bông vải, cán bông, đánh bông cho người ta, năm đó
Hòa thượng Hải Hiền chỉ mới 9 tuổi thì đi chăn trâu cho
nhà giàu có để phụ cấp gia đình.
Vào năm Hòa thượng Hải Hiền 12 tuổi, Hà Nam đại
hạn, không thu hoạch được mùa, cửa tiệm thuê cha con
Tu Cần Công làm cũng bị buộc ngừng kinh doanh. Trước
tình cảnh đó không cách nào khác, Tu Cần Công chỉ có thể
đến bên cạnh Tùy Châu Hồ Bắc xin ăn để duy trì kế sinh
nhai của cả nhà, không ngờ gặp phải ác phỉ, bỏ mạng nơi
đất khách, năm đó Tu Cần Công 48 tuổi. Lúc đó, Tu Cần
Công đang trên đường xin ăn, gặp phải thổ phỉ cướp bóc và
phóng hỏa đốt khu dân cư, Tu Cần Công bèn gánh nước đi
chữa cháy, nhưng bị thổ phỉ quay trở lại kiểm tra thấy được,
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thổ phỉ bắt ông ấy đánh đến chết. Sau nhiều ngày, khi dân
trong thôn chạy nạn quay trở lại thôn trang, nhìn thấy cảnh
tượng kinh người: một xác chết đang đứng thẳng đờ ôm
chặt một cây to, một đám chó đói ngồi trên đất vòng trong,
vòng ngoài vây lấy ông ấy. Dân chúng trong thôn vốn cho
rằng những con chó đói này muốn tranh ăn người chết, bèn
cùng nhau đến đuổi chó đói, không ngờ những con chó đói
này bị đánh đến chảy nước mắt cũng không chịu tản ra.
Lúc này mọi người mới biết, hóa ra đám chó này đang giữ
xác ân nhân đã bảo vệ quê hương của họ! Người nhìn thấy
không ai không khóc nức nở. Dân chúng trong thôn đem thi
thể gởi về quê hương của ông, song an táng Tu Cần Công
theo nghi thức trưởng bối.
Năm ấy, Trung Quốc lâm vào thời kỳ Dân Quốc hỗn
chiến của quân phiệt chính quyền Bắc Dương. Cha qua
đời không lâu, anh cả của Hòa thượng Hải Hiền bị bắt đi
lính, hai anh em ly biệt 24 năm.
Tiếp đó, trong gia đình thân thích nhận anh hai của
Hòa thượng Hải Hiền làm con nuôi thì xảy ra biến cố,
không thể không đem đứa trẻ đã nuôi lớn 15 tuổi lại gởi
về Văn gia. Anh hai sức khỏe yếu nhiều bệnh, cho nên
việc anh ấy trở về càng làm tăng thêm gánh nặng trong gia
đình, điều may mắn là bệnh tình của chị gái cuối cùng trị
lành, và xuất giá vào năm sau đó.
Mẹ của Hòa thượng Hải Hiền khéo tay, nữ công gia
chánh làm rất giỏi. Trong nhà không có ruộng đất, bà
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Hoàng Thị đành phải dựa vào may vá, giặt và hồ quần áo,
có được chút tiền công ít ỏi để chống đỡ gia đình bị thiệt
hại nghiêm trọng này.
Bà Hoàng Thị thường xuyên thức trắng đêm thêu
khăn tay dùng lau mồ hôi, làm giày thêu hoa, sau đó
đem đi bán đổi lương thực ăn. Hòa thượng Hải Hiền
nhìn thấy mẹ quá vất vả, thế là giấu mẹ len lén ra ngoài
xin ăn, nghĩ rằng dùng cách này để giảm nhẹ gánh nặng
cho mẹ. Sau hơn ba tháng, cuối cùng bị mẹ phát hiện,
mẹ ôm chầm lấy con trai khóc một hồi, không cho Ngài
ra ngoài xin ăn nữa.
Trên đường Chu Tập một ông chủ tiệm cơm họ Thôi
sau khi nghe nói hạnh hiếu của Hòa thượng Hải Hiền,
rất cảm động, thế là đích thân ông đến tận nhà thăm
hỏi, mời Hải Hiền năm đó mới 13 tuổi vào tiệm làm
công. Từ đó tình cảnh trong nhà dần thấy chuyển biến
tốt đẹp. Hòa thượng Hải Hiền làm ở tiệm cơm liên tục
đến năm 18 tuổi, năm đó, trên chân ông mọc mụn độc,
suýt nữa vì thế mà mất mạng.
Thời thiếu niên đã xảy ra số việc bên người, có tác
dụng thúc giục mạnh mẽ Ngài kiên định, không thay đổi
bước vào con đường xuất gia những ngày tháng sau này.
Tính tình Thím Tám của Hòa thượng không tốt, rất
bá đạo, thường xuyên đánh mắng người và hàng xóm. Có
một lần lúc bà ta đánh mắng Thím Năm, đã xé rách và
lột sạch sẽ quần áo của Thím Năm. Về sau rất nhiều sự
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việc liên tiếp xảy ra, đều ứng với câu tục ngữ - ác hữu ác
báo. Thím Tám sinh được bốn đứa con trai, đều chết yểu;
lưỡi Thím Tám cứ bị răng của chính mình cắn thủng (như
người ta thường nói “nhai cuống lưỡi”), cứ chảy máu tươi,
cứ thế cho đến cả cái lưỡi đã bị chính mình nhai mất, cơm
cũng không ăn được; về sau, Thím Tám khi ở cữ sanh con
gái vào năm 32 tuổi, chết một cách đau đớn.
Tình cảnh bi thảm vào lúc bà ta chết, làm cho chị của
Hòa thượng Hải Hiền sợ đến bị triệu chứng thần kinh, Bác
Tám tự mình cũng vừa tức vừa bệnh vĩnh biệt nhân thế.
Mẹ của Hòa thượng Hải Hiền nhìn thấy Thím Tám
ngày đêm, sáng tối thị phi, sau cùng chết đi hình dạng rất
khó coi, nên nói cho Hòa thượng Hải Hiền biết, nhất định
phải ghi nhớ, tuyệt đối không thể học bà ta. Bà nói với
Hòa thượng Hải Hiền: “Đối người phải hòa thiện khoan
hậu, tuyệt đối đừng làm ác, tạo tội!” Lời của mẹ đã khắc
sâu vào trong tâm trí của Hòa thượng.
Ngoài ra, một việc cũng ảnh hưởng rất lớn đối với
Hòa thượng Hải Hiền lúc nhỏ. Một lần, Ngài trồng được
một trái bí đao lớn, bị em trai họ trộm mất. Hòa thượng
ba ngày liên tiếp không ngừng nhắc mãi: “Ai trộm mất
bí đao của tôi, thì cho người đó nổi mụn nhọt, bị bệnh.”
Ai dè sau ba ngày, em trai họ của Hòa thượng bị nổi mụn
bệnh thật, nằm liệt giường, khổ nói không nên lời. Sau khi
Thím biết được, tìm đến Ngài nói: “Con đừng niệm nữa,
em trai con chỉ là hái một trái bí đao, thì con trù đến nó
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toàn thân mọc mụn nhọt, đau đến kêu cha kêu mẹ luôn.”
Hòa thượng Hải Hiền kinh ngạc vô cùng, lòng nghĩ: Ý
nghĩ của con người thật có sức mạnh đến như vậy sao?
Thế là lập tức chữa lại niệm rằng: “Mau làm cho em ấy
khỏe lại đi! Mau làm cho em ấy khỏe lại đi!” Bệnh của em
trai họ thật sự được khỏe lại nhanh chóng.
Niệm cái gì thì sẽ hiện cái đó, nên không thể niệm ác
được nữa. Bất kể có phải là trùng hợp hay không, từ đó
về sau, Ngài cũng không dám trù người nữa, không dám
oán hận người nữa. Việc này làm cho Ngài hiểu rằng sự
bất khả tư nghì của niệm lực. Tuy rằng Ngài không đọc
qua sách Thánh hiền, không học qua kinh điển của Thánh
hiền, thế nhưng, bản tánh Ngài lương thiện, tâm địa thanh
tịnh từ bi, thường xuyên có thể đạt được sự gợi trong cuộc
sống hằng ngày.
Theo lời đồn, vào năm Hòa thượng Hải Hiền 18 tuổi,
chân của Hòa thượng mọc mụn độc, lỡ loét mảng to,
rất nặng, mẹ cầu thầy tìm thuốc khắp nơi cho Ngài, đều
không có cách cứu được Ngài. Sau cùng Ngài hiểu rằng,
đây là bệnh nghiệp chướng, Ngài hiểu được nhân quả
báo ứng, than oán rằng: “Diệu dược nan y oan nghiệp
bệnh.” Thế là vứt bỏ thuốc men, chuyển lại cầu Quán
Âm Bồ Tát.
Dân gian Trung Quốc, không ai không biết Quán
Thế Âm Bồ Tát, Quán Thế Âm Bồ Tát đại từ đại bi,
cứu khổ cứu nạn, có cầu có ứng, vì thế Ngài một lòng
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rất chân thành xưng niệm Thánh hiệu Quán Thế Âm
Bồ Tát. Sau khi niệm hơn một tháng, mụn độc tự nhiên
khỏi. Đây là cảm ứng! Cho nên Ngài đối với Quán Thế
Âm Bồ Tát cứu khổ cứu nạn tin sâu không nghi, lại
càng tin chắc Bồ Tát thật sự từ bi, tuyệt đối không có
vọng ngữ, niệm Phật, niệm Quán Thế Âm Bồ Tát thật
có thể giải quyết vấn đề.
Danh hiệu công đức bất khả tư nghì, niệm lực bất khả
tư nghì. Thế nhưng tại sao có người niệm thì không linh,
Ngài niệm thì linh vậy? Đó là vì ý niệm của Ngài thuần,
Ngài chuyên tâm, không có vọng tưởng và tạp niệm nhiều
như thế. Nếu là một lòng chuyên niệm, niệm niệm đều
sẽ linh nghiệm. Hòa thượng Hải Hiền bản tính thật thà,
nghe lời, thật làm, có tâm chân thành, tâm thanh tịnh và
tâm cung kính, đầy đủ những điều kiện này, Ngài niệm
thì hữu hiệu. Chính lòng tin và niệm của Ngài đã trị khỏi
bệnh cho chính mình.
Từ đó, Hòa thượng Hải Hiền biết rằng, đường sanh tử
hiểm, tử sanh là việc lớn, thế là Ngài sanh khởi tâm xuất
ly. Năm Ngài 19 tuổi, anh ba 22 tuổi vì bệnh mất sớm,
điều này khiến cho Hòa thượng Hải Hiền kiên định đến
cùng và quyết tâm xuất gia tu hành.
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2.
XUẤT GIA

Năm 1920, Hòa thượng Hải Hiền 20 tuổi, xuất gia với
lão Hòa thượng Truyền Giới tại Thiền tự Vân Đài trên
đỉnh Thái Bạch núi Đồng Bách, nằm ở nơi giao tiếp Hà
Nam và Hồ Bắc. Lão Hòa thượng Truyền Giới xuống tóc
cho Ngài, ban cho Pháp danh là Hải Hiền, tự Tánh Thành.
Lúc 23 tuổi, đến chùa Vinh Bảo ở Hồ Bắc thọ cụ túc giới
(Tỳ kheo giới).
Thiền tự Vân Đài là Tổ đình hệ Bạch Vân tông Lâm
tế Thiền tông Trung Quốc, được cho là “Cung Potala của
Trung Quốc”. Tông lâm tế là một trong năm Thiền tông
của Phật giáo Trung Quốc, tông phong của tông này đơn
đao trực nhập, lời nói sắc bén mãnh liệt, khiến người
hoảng nhiên tỉnh ngộ là nét đặc sắc của tông phong, cho
nên rất được quân nhân, tục sĩ yêu chuộng, tướng sĩ, chính
khách v.v… cũng phần lớn tham pháp Thiền tông này.
Đến triều đại Nhà Thanh, tông Lâm Tế chính bởi vì phong
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cách Thiền tự do mà trở thành dòng chính của Thiền tông
Trung Quốc.
Sư xuống tóc cho Hòa thượng Hải Hiền là Hòa thượng
Truyền Giới, người Bạch Khưu, huyện Hà Nam Đường
(tên huyện cũ của Hà Nam), từng y chỉ Thiền sư Trực
Tánh (tự Chân Không) đương thời có thể nói là thạc đức
Thiền môn, sau theo Thiền sư Trực Tánh đến viện Di Lặc
ở Bắc Kinh, bên cạnh hầu hạ, đồng thời nhậm chức đường
chủ, sau khi chính phủ Trung Quốc mới thành lập về đến
núi Đồng Bách, dẫn đồ đệ, kết cỏ tranh khai hoang, đích
thân phục dịch y tế.
Là một vị Đại đức của hệ phái Bạch Vân, tông Lâm
Tế, Hòa thượng Truyền Giới lại không có truyền thụ Hải
Hiền đả tọa tham thiền, cũng không có dạy Ngài giảng
kinh thuyết Pháp, duy chỉ truyền sáu chữ hồng danh “Nam
Mô A Di Đà Phật”, dặn Ngài niệm liên tục. Lời khuyên
dạy của thầy, Hòa thượng Hải Hiền cả đời phụng hành.
Sau khi xuất gia, Hòa thượng Hải Hiền trước sau
thường trú ở chùa Phổ Hóa, chùa Vân Đài, chùa Tháp
Viện trên núi Đồng Bách. Năm 1976 sau khi “Văn Cách”
kết thúc, nhiều vị cư sĩ nghênh thỉnh Ngài đến chùa Lai
Phật, huyện Xã Kỳ ở dưới núi chủ trì chánh pháp, khoảng
năm 1981, Hòa thượng Hải Hiền thường trú chùa Lai
Phật, đến tận năm 2013 vãng sanh.
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3.
HIẾU THÂN
Thời bé Hòa thượng Hải Hiền đã vang danh trong
thôn quê về hiếu hạnh, từ rất nhỏ Ngài đã bắt đầu lao
động vất vả để phụ giúp chi phí cho gia đình. Lúc Ngài
xuất gia ở núi Đồng Bách, đúng lúc những năm đầu Dân
Quốc nắm quyền, quân phiệt các cứ, thế cuộc rối ren. Mẹ
của Hòa thượng Hải Hiền, bà Hoàng Thị và con trai nhỏ
nương tựa lẫn nhau, gian nan sống qua ngày đoạn tháng.
Hòa thượng Hải Hiền rất hiếu thuận, Ngài ở trên núi khai
hoang làm ruộng, đào thảo dược đổi lương thực, sau đó đi
bộ hơn trăm dặm mang vác lương thực về quê nhà cúng
dường cho mẹ, chín năm như thế không gián đoạn.
Năm Dân Quốc 18 (năm 1929), em trai 22 tuổi của
Hòa thượng Hải Hiền đã bất hạnh qua đời. Lúc này, mẹ của
Ngài tuổi tác đã cao, không người bên cạnh phụng dưỡng,
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điều này khiến cho Hòa thượng Hải Hiền khá lo lắng. Để
tiện lợi chăm sóc, Hòa thượng Hải Hiền bèn đón mẹ đến
động Đào Hoa trên đỉnh Thái Bạch, núi Đồng Bách phụng
dưỡng, bà sống trên núi được 27 năm, cho đến một năm
trước khi bà vãng sanh, mới được Hòa thượng Hải Hiền
đưa đi xuống núi cùng trở về quê nhà.
Theo quy chế nhà Phật, xuất gia bắt buộc thưa thỉnh
cha mẹ. Nếu như có anh em, con cháu có thể phó thác,
mới có thể đề xuất việc thỉnh cầu xuất gia với cha mẹ, cha
mẹ đồng ý mới có thể xuất gia, nếu không thì không được
xuống tóc. Sau khi xuất gia, giả sử anh em có sự cố, cha
mẹ không có chỗ nương tựa, cũng phải giảm điều kiện y
bát, để phụng dưỡng nhị thân. Cho nên trong lịch sử mới
có câu chuyện mọi người ca tụng Trường Lô Tông Trách
dưỡng mẫu.
Ghi chép trong “Tịnh độ Thánh Hiền Lục”, Thiền sư
Tông Trách của triều Tống, tuổi nhỏ mất cha, do mẹ Trần
Thị nuôi nấng thành người, sau khi trưởng thành, uyên bác
thông suốt sách vở thế gian, 29 tuổi xuất gia, hiểu biết sâu
rộng thiền lý yếu nghĩa, về sau sống ở chùa Trường Lô,
đón mẹ về sống ở thất phía đông phòng Phương trượng,
khuyên mẹ niệm Phật cầu sanh Tịnh độ, sau 7 năm, mẹ
của Ngài niệm Phật mà tạ thế.
Sau khi mẹ của Hòa thượng Hải Hiền sống trên núi
bảy năm, người anh hai 24 năm trước bị bắt đi làm lính
tráng, cuối cùng đã trở về, ông ấy đã tìm đến Hòa thượng
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Hải Hiền. Hai anh em xa cách nhau nhiều năm, nhưng
mới gặp lại không lâu, thì anh hai do đột phát xuất huyết
não chết trong vòng tay của Hòa thượng Hải Hiền. Vì điều
kiện bấy giờ quá khó khăn, Hòa thượng Hải Hiền không
có khả năng đưa anh hai về quê nhà, đành phải an táng
ông ấy sơ sài trên núi Đồng Bách.
Năm 1956, mẹ của Hòa thượng Hải Hiền 86 tuổi đề
xuất muốn về quê nhà, Hòa thượng Hải Hiền bèn theo mẹ
cùng về quê, Ngài ở quê nhà bầu bạn và chăm sóc mẹ suốt
đến năm thứ hai thì mẹ vãng sanh.
Hòa thượng Hải Hiền là hiếu tử, ngay cả khi đã hơn
100 tuổi rồi, lễ Thanh Minh hoặc ngày mùng 1 tháng 10
âm lịch hàng năm, Ngài vẫn không quên tế Tổ. Mỗi năm
đến thời điểm này, bất luận là ở tự viện nào hoặc niệm
Phật đường nào, Ngài cũng luôn tự nhắc mình: “Tôi phải
nhanh chóng trở về, mùng 1 tháng 10 đến nơi rồi, tôi phải
trở về lần nữa lên mộ phần tế Tổ, còn phải đến tự viện núi
Đồng Bách rồi đi cúng bái thầy tôi.”
Cổ nhân Trung Quốc đề xướng hiếu đạo, một năm hai
lần tế Tổ. Giáo dục thời xưa của Trung Quốc là trước dạy
con người hiếu thuận phụ mẫu, hữu ái huynh đệ, áp dụng
nhân nghĩa lễ trí tín, cũng chính là học làm người trước,
làm được hiếu đệ trung tín, lễ nghĩa liêm sỉ, nhân ái hòa
bình, thì mới cho rằng là người có đạo đức, sau đó mới
học làm việc.
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Phật Pháp Đại thừa cũng đề xướng hiếu đạo, “Tịnh
Nghiệp Tam Phước” trích từ “Kinh Quán Vô Lượng Thọ
Phật”, là nguyên tắc chỉ đạo cao nhất của người học Phật,
phước thứ nhất trong “tam phước” tổng cộng bốn câu:
“Hiếu dưỡng phụ mẫu, phụng sự sư trưởng, từ tâm bất sát,
tu thập thiện nghiệp.”
Do đó có thể biết, hiếu thân tôn sư là căn bản của tất
cả đức hạnh. Hòa thượng Hải Hiền thật sự đi vào thực tiễn
hai gốc rễ “hiếu kính”, vì thành tựu đạo nghiệp cả đời của
Ngài, đã xây dựng nền tảng vững chắc.
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4.
PHỤNG THỊ SƯ TRƯỞNG
Phật nói, phụ mẫu có ân dưỡng dục, sư trưởng có ân
dạy dỗ. Nếu có thể cúng dường cung kính, không chỉ báo
đáp ân kia, còn có thể tự nhiên được phước, là phước điền
báo ân. Hiếu dưỡng phụ mẫu, phụng sự sư trưởng là làm
thiện pháp hiếu đệ trung tín v.v… vốn tồn tại ở thế tục,
đồng thời lại là tịnh nghiệp mà hành giả Tịnh độ niệm
Phật vãng sanh Cực Lạc phải tu.
Truyền Giới Công sư phụ của Hòa thượng Hải Hiền
từng ở núi Đồng Bách y chỉ.
Thiền sư Trực Tánh, về sau, chuyển chỗ ở đến viện
Di Lặc ở Bắc Kinh (cuối năm triều Thanh, viện Di Lặc
là một trong các viện trực thuộc chùa Quảng Tế ở kinh
thành). Truyền Giới Công vì để báo ân Pháp nhũ của thầy,
theo gót Thiền sư Trực Tánh đến viện Di Lặc ở Bắc Kinh,
hầu hạ trước sau, đồng thời nhận chức đường chủ. Hòa
thượng Hải Hiền từng nói cho đệ tử Pháp sư Ấn Chí biết,
sư phụ của Ngài tu hành ở chùa Quảng Tế Bắc Kinh, 12
năm không ra khỏi thiền đường. Sau khi nhà nước mới
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của Trung Quốc thành lập, thiền đường ngừng việc cúng
nhang đèn, Truyền Giới Công mới trở về đến núi Đồng
Bách kết cỏ tranh khai hoang, dẫn đồ đệ vất vả cần cù canh
tác, cùng lúc nuôi trồng dược liệu, đích thân làm y vụ.
Trung Quốc từ Tùy Đường đến giữa triều Thanh, Phật
Pháp hưng thịnh, trong mỗi một tông đều có cao Tăng
Đại đức xuất hiện, người minh tâm kiến tánh thật có. Hòa
thượng Hải Hiền đã minh tâm kiến tánh rồi, Hòa thượng
Truyền Giới sư phụ của Ngài cũng là người minh tâm
kiến tánh, sư phụ có thể nhìn ra người đồ đệ này là pháp
khí, đây là công phu của Ngài. Từ chỗ nào nhìn ra? Từ tư
chất của Ngài, cũng chính là tính bẩm sinh mà chúng ta
nói đến. Hòa thượng Truyền Giới biết con người này tuy
chưa từng đi học, là một đứa trẻ rất nghèo khổ, nhưng bản
tánh rất tốt, chân thành, thật thà, nghe lời, thật làm, phàm
là người như vậy đều sẽ có thành tựu, chỉ cần con đường
chỉ thị chính xác rồi, người này thật có thể thành công.
Sư phụ của Hòa thượng Hải Hiền có thể quán cơ, Ngài
ứng cơ thi giáo, đối với người nào dạy pháp gì. Nếu như
người này có giác ngộ, biết thế giới này khổ, hy vọng lìa
khổ, cũng nghe nói Thế giới Cực Lạc vui, nguyện cầu
vãng sanh, đây là người thượng căn, người thượng căn thì
khuyên anh ta niệm Phật nhập môn; người trung căn chỉ
quán nhập môn; người hạ căn lễ sám nhập môn.
Sư phụ của Hòa thượng Hải Hiền chỉ dạy Ngài một
câu “ Nam Mô A Di Đà Phật”, dặn dò Ngài niệm liên tục.
Hải Hiền thật sự vui vẻ tiếp nhận. Ngài không có trái lời
thầy, không nghịch đạo, tuân thủ lời dạy dỗ của thầy, một
câu “A Di Đà Phật” từ sáng đến tối, một câu tiếp nối một

H ò a th ượ ng H ả i H i ề n • 25

câu không gián đoạn, cả đời không thay đổi. Sau khi minh
tâm kiến tánh cái gì cũng biết, thế nhưng không nói. Nếu
có người hỏi Ngài, Ngài cười mà không đáp, không thừa
nhận cũng không phủ nhận.
Thời kỳ “Văn Hóa Đại Cách Mạng”, Hồng vệ binh
hủy mất tháp của Hòa thượng Truyền Giới, thế nhưng lại
phát hiện huyệt mộ trống rỗng, không nhìn thấy tro cốt.
Hòa thượng Truyền Giới nhìn xa thấy trước, đem tro cốt
giấu dưới tháp, cho nên không bị phát hiện. Về sau, Hòa
thượng Hải Hiền tìm thấy tro cốt của sư phụ dưới một
phiến đá xanh phía dưới huyệt mộ, Ngài gặp vô vàn khó
khăn, mới bảo tồn lại được tro cốt của sư phụ.
Mãi đến năm 1991, Hòa thượng Hải Hiền mới đích
thân dẫn đồ đệ, xây tháp bên động Đào Hoa trên núi Đồng
Bách, và đem tro cốt của sư phụ an táng lại. Mỗi năm tiết
cúng tế, Hòa thượng Hải Hiền nhất định phải đi bái tế mộ
tháp của sư phụ.
Thiền sư Trực Tánh, sư phụ của Pháp sư Truyền Giới,
sư công của Hòa thượng Hải Hiền, vào cuối đời Thanh
đầu Dân quốc có thể gọi là Thiền môn thạc đức, đạo đức
thanh cao. Những năm cuối đời theo lời thỉnh cầu của chư
đệ tử phía bắc, di cư đến viện Di Lặc ở Bắc Kinh, thiền
khách trong nước, nghe danh mà đến như mây mù dày
đặc, viện Di Lặc ít hôm biến thành tùng lâm (đại tự viện),
cùng với chùa Cao Mân và chùa Kim Sơn ở miền Nam
liên hệ, phối hợp nhau từ xa, lúc bấy giờ thiền khách đều
biết “Nam hữu Cao Mân, Kim Sơn, bắc hữu Di Lặc thiền
viện”. Năm 1952, Thiền sư Chân Không thượng nhân
(Thiền sư Trực Tánh) sau khi nhập định 14 ngày, đoan tọa
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mà tịch, thọ thế 80 năm. Sau khi trà tỳ (hỏa táng), được
hơn 120 viên xá lợi màu đỏ trắng.
Năm 1954, các đệ tử của Chân Không thượng nhân bộ
hành đến Bắc Kinh, nghênh thỉnh và hộ tống linh cốt của
Chân Không thượng nhân về an táng tại chùa Tháp Viện
núi Đồng Bách.
Pháp sư Hải Mặc, Pháp sư Hải Viên là những vị từng
cùng với Hòa thượng Hải Hiền kết am cộng tu trên núi
Đồng Bách và bản thân Hòa thượng Hải Hiền đều đã tham
gia hàng ngũ hộ tống lần này.
Hòa thượng Hải Hiền không những thực hiện đức
hạnh tôn sư trọng đạo đầy đủ đối với sư phụ, sư công,
mà còn vào những năm tháng khó khăn, từng một mình
phụng dưỡng năm vị trưởng lão cao niên.
Đầu năm 1948, một đám du côn giả mạo quân đội đến
chùa Vân Đài, chùa Phổ Hóa và chùa Bảo An v.v… cướp
bóc, đồng thời ép buộc Tăng Ni rời khỏi chùa chiền. Tăng
nhân trẻ tuổi ồ ạt chạy trốn, chỉ có năm vị Tăng nhân già
yếu không có sức xuống núi, Hòa thượng Hải Hiền bèn
đón các trưởng lão đến chùa Tháp Viện chăm sóc.
Trong suốt thời gian dài mấy chục năm, chùa chiền
không có cúng dường nhang đèn, hầu như là một mình
Hòa thượng Hải Hiền cả ngày vất vả, cần cù, mãi đến khi
các Ngài từng vị một vãng sanh. Trong thời gian này, lão
Hòa thượng còn phải chăm sóc mẹ già, Hòa thượng ban
ngày cày ruộng, đào thảo dược, buổi tối lạy Phật, thường
lạy đến đầu choáng, mắt hoa! Hòa thượng cứ như thế,
ngày lại qua ngày vất vả, cực nhọc.
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Phật nói phải “hiếu dưỡng phụ mẫu, phụng sự sư
trưởng”, bên trong hiếu là cha mẹ làm đại diện, kính là
thầy giáo làm đại diện, phải tôn kính sư trưởng, tôn trọng
đạo mà họ đã truyền, cái gọi là tôn sư trọng đạo. Thân
mạng của chúng ta có được từ cha mẹ, huệ mạng (trí huệ)
của chúng ta có được từ thầy giáo, một người cả đời phải
nhớ công ơn trồng cây, hai ân nhân này không được quên.
Hiếu thân, kính sư cũng là mỹ đức của văn hóa truyền
thống Trung Quốc. Hiếu là căn của văn hóa truyền thống
Trung Quốc, kính là bổn của văn hóa truyền thống Trung
Quốc. Chúng ta lấy thực vật làm ví dụ, bổn chính là thân cây,
là từ căn mà sinh ra, trên thân cây có nhánh cây, từ nhánh cây
lại chia ra cành cây, lại có thêm cành lá hoa quả, những cành
lá hoa quả này đều là từ một gốc rễ mà sản sinh ra.
Giáo dục Thánh Hiền, Phật Pháp đại thừa, nền móng
đều là hiếu thân tôn sư, cho nên văn hóa truyền thống của
Trung Quốc và Phật Pháp đại thừa cùng là một gốc rễ.
Lễ Thanh Minh và mùng 1 tháng 10 hằng năm, lão Hòa
thượng Hải Hiền đều phải trở về quê nhà, lên mộ tế Tổ,
bái tế thầy giáo, điều này một bên là hiếu thân, một bên là
tôn sư, “hiếu kính” hai chữ này, Hòa thượng Hải Hiền đã
làm ra tấm gương cho người đời.
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5.
NHỮNG NĂM ĐẦU
TRÊN NÚI ĐỒNG BÁCH
Hòa thượng Hải Hiền từ năm 20 tuổi xuất gia đến 81
tuổi, trước khi đến chùa Lai Phật thường trú, liên tục sống
trên núi Đồng Bách. Bấy giờ do đường núi gập ghềnh,
chùa chiền lại xa xôi, nơi hẻo lánh ít người đến, cho nên
chùa chiền rất ít có sự cúng dường của cư sĩ và bá tánh,
sinh sống hoàn toàn dựa vào bản thân lao động cày cấy.
Hòa thượng Hải Hiền vô cùng cần mẫn, làm công việc
gì cũng không tiếc công sức, gánh nước, rửa rau, nấu cơm,
rửa chén, chùi nồi, việc nào cũng giành làm. Hòa thượng
cố gắng hết sức không để thầy và các huynh đệ nhúng
tay vào, trong tâm luôn nghĩ rằng để họ có nhiều thời
gian hơn nữa để tu tập. Chùa chiền trên dưới, trong ngoài,
bao gồm nhà vệ sinh, Hòa thượng Hải Hiền đều sửa sang,
quét dọn thật sạch sẽ, đặt mình vào trong công việc, cảm
thấy thoải mái vui vẻ; quần áo và đồ dùng hằng ngày của
thầy và các huynh đệ, các dụng cụ nhà Phật, pháp khí và
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phẩm vật trang trí, Hòa thượng cũng có thể kịp thời rửa
sạch và sắp xếp, không để bị dính bùn nhơ. Lúc đó, Pháp
sư Truyền Giới, thầy của Hải Hiền thường nói với các đệ
tử: “Hải Hiền là tu Phật ở trong đời sống thực tế đấy, điều
này hiếm có nhất!”
Hòa thượng Hải Hiền không những tận tâm, tận lực
quản lý việc trên dưới trong chùa, công việc đồng áng
cày cấy Ngài cũng cố hết sức làm nhiều hơn. Thời gian
từ năm 1940 đến 1942, Hòa thượng Hải Hiền từng cùng
với tông môn cao Tăng Pháp sư Hải Mặc, Pháp sư Hải
Viên, Pháp sư Thể Quang ở chùa Tháp Viện núi Đồng
Bách dựng nhà tranh cộng tu. Bấy giờ, chùa Tháp Viện
đều phân đất cho mọi người, để mọi người cày bừa trồng
trọt, Hòa thượng Hải Hiền một mình bao lại toàn bộ đất
của ba người họ. Ngài hồi ức nói: “Chùa Tháp Viện phân
đất cho ba người - của Thể Quang, của Hải Mặc, của Hải
Viên. Đất của ba người họ bỏ hoang thế rồi, một mình tôi
đào lên đấy.”
Pháp sư Diễn Cường và Hòa thượng Hải Hiền là
bạn bè cũ hơn 40 năm, Pháp sư Diễn Cường do nhiều
năm trước bệnh phong thấp chân đau không chịu nổi,
từng một lần vứt bỏ chiếc giày, do đó có biệt hiệu “Thiết
Cước Tăng”.
Pháp sư Diễn Cường ca ngợi Hòa thượng Hải Hiền là
Đại đức cao Tăng một thời. Lúc Ngài quen biết lão Hòa
thượng, lúc ấy đã sáu, bảy mươi tuổi rồi, thế nhưng thân
thể vẫn rất mạnh khỏe. Pháp sư Diễn Cường nói: “Hiền
Công mỗi ngày đều lên núi lao động.”
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Nhân duyên xuất gia của vị Pháp sư Diễn Cường,
người được gọi là “Thiết Cước Tăng” này rất đặc biệt.
Một buổi tối trước khi xuất gia, Ngài nằm mơ thấy Quán
Âm Bồ Tát nói với Ngài: “Đến lúc rồi, chuẩn bị khởi hành
thôi!” Chỉ như vậy, Ngài xuất gia ở núi Đồng Bách.
Bấy giờ điều kiện rất gian khổ, không có đồ ăn, cho nên
Pháp sư Diễn Cường lúc nào cũng không định tâm tu hành,
Ngài không quên hồng trần, không quên gia đình, mãi đến
một ngày, gặp được Hòa thượng Hải Hiền ở động Đào Hoa.
Pháp sư Diễn Cường đến nay vẫn còn nhớ rõ Hòa thượng
Hải Hiền giúp đỡ Ngài lần đó. “Ngài ấy tặng cho tôi một số
cao thông, một cân đường đỏ và 40 cân hạt giống khoai sọ.
Tôi về đem trồng khoai sọ, đến mùa thu thì thu hoạch lớn,
khoai sọ đó sinh trưởng thật khả quan! Từ lúc đó trở đi, tôi
mới bắt đầu định tâm tu hành.”
Cuộc sống lúc đó của Hòa thượng Hải Hiền chẳng hề
dư dả gì, Pháp sư Diễn Cường vừa nhắc đến cuộc sống
bấy giờ của Hòa thượng Hải Hiền, thì nước mắt lưng
tròng, Ngài nói: “Lúc đó, cuộc sống khổ quá!”
Ngày ấy Hòa thượng Hải Hiền khai hoang trồng trọt
trên núi. Sau khi Ngài khai khẩn đất hoang, trồng khoai
lang, trồng khoai sọ, đây chính là thức ăn chính của các
Ngài. Nếu có người tu hành đã lên núi rồi, Ngài còn tặng
thêm cho người ta một số. Bản thân không đủ ăn, thì đi
đào thảo dược, bán đi rồi đổi về ít lương thực. Đến mùa
thu, Ngài bèn hái hạt dẻ trên núi, phơi khô rồi đem dự trữ.
Lúc đó, Hòa thượng Hải Hiền ngoài việc khai hoang trồng
trọt, còn trồng cây trên núi hoang. Hoặc là Ngài tự mình
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gây trồng cây non, hoặc là vào trong lâm trường đào gốc
ngô đồng, rồi trồng trên núi. Pháp sư Diễn Cường không
khỏi bùi ngùi nói: “Cây trên núi Đồng Bách do chính tay
Hiền Công trồng trọt, thật là nhiều đếm không xuể! Lúc
tôi mới lên núi, cũng cùng với Ngài trồng qua rất nhiều
cây đấy.”
Sau khi Hòa thượng Hải Hiền xuất gia, đã trải qua năm
tháng hàng loạt động loạn bất an, quân phiệt cát cứ, tám
năm chiến tranh chống Nhật, ba năm nội chiến và “Văn
Hóa Đại Cách Mạng” sau này v.v… Trong những ngày
gian khổ như vậy, Hòa thượng Hải Hiền tổng cộng đã khai
khẩn mười bốn ngọn núi hoang, đất đai trên trăm mẫu;
cúng dường Tăng chúng, cư sĩ hàng ngàn hàng vạn; cây
trồng trên núi hoang, tham gia xây dựng cầu đường, đường
sông, phòng xá địa phương càng không thể tính đếm hết.
Trước sau “Văn Cách”, Hòa thượng Hải Hiền vẫn
thường xuyên cùng với người địa phương đi tu bổ cầu
đường, hễ đi thường là mấy tháng trời.
Giống như Pháp sư Diễn Cường, Pháp sư Ấn Chí đồ
đệ của Hòa thượng Hải Hiền mỗi lần nhắc đến sư phụ của
Ngài, lúc nào cũng vô vàn cảm xúc. Một lần, Ngài đã biểu
đạt đơn giản mà sinh động theo cách của Ngài, để cho
người bên cạnh hình dung lúc sư phụ của Ngài cần cù biết
là bao, bùi ngùi nói: “Kiểu cần lao của lão Hòa Thượng thực tế là không có cách hình dung!”
“Một ngày không làm, một ngày không ăn”, Hòa
thượng Hải Hiền sống một ngày thì làm một ngày, Ngài
làm việc rất chuyên chú, rất chăm chỉ, không trốn tránh
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chút khó nhọc nào. Ngài đã từng nói với Pháp sư Diễn
Cường: “Văn độ chúng sanh võ tu hành đấy! Ông muốn
thành Phật ông không ra sức, không lao động, không đổ
mồ hôi, ở đâu có việc dễ dàng vậy chứ?”
Nông Thiền là tự viện Thiền tông cổ đại Trung Quốc
dựa vào cơ sở kinh tế mà sinh tồn và phát triển. Khai khẩn
đất hoang và “một ngày không làm, một ngày không ăn”
là phong thái thời đại nhà Đường lưu lại. Nhà Hán Học
trứ danh người Hà Lan Hứa Lý Hòa (Erik Zurcher 1928 2008) nói, Phật giáo tại Trung Quốc không hề là một kiểu
mẫu hoặc hệ thống tư tưởng, mà trước hết là một phương
thức sinh hoạt và một phương thức hành vi kỷ luật hóa
cao độ. Điểm này ở nơi Tăng lữ Thiền tông đã đạt được
sự thể hiện tập trung.
Hòa thượng Hải Hiền là “Nông Tịnh” xem trọng như
nhau. Ban ngày Ngài lao động, buổi tối niệm Phật. Pháp
sư Diễn Cường hình dung Hòa thượng Hải Hiền cuộc
sống lúc đó, nói: “Bấy giờ tôi là người rõ nhất. (Ngài) ban
ngày làm việc, đấy - mệt đến đầu choáng mắt hoa! Buổi
tối còn niệm Phật, lạy Phật cả đêm.”
Hòa thượng Hải Hiền đã thị hiện phương pháp tu
hành tốt nhất của thời đại hiện tiền này, Ngài vừa làm
việc (công việc của Ngài là trồng trọt), vừa một câu Phật
hiệu niệm đến cùng.
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6.
KẾT LÔ CỘNG TU
Trong thời gian hai năm từ 1940 đến 1942, Hòa thượng
Hải Hiền đã từng cùng với Pháp sư Hải Mặc, Pháp sư Hải
Viên và Pháp sư Thể Quang cao Tăng Thiền môn, kết nhà
tranh cộng tu ở chùa Tháp Viện núi Đồng Bách.
Hòa thượng Hải Hiền mỗi lần đề cập chuyện xưa này,
lúc nào cũng hết lời khen ngợi công phu tu trì của ba vị
Pháp sư. Một ngày vào năm 2012, bốn tháng trước khi
Hòa thượng Hải Hiền vãng sanh, đáp lại yêu cầu của các
cư sĩ Nam Dương, kể chuyện xưa kết nhà tranh cộng tu
năm đó, Ngài nói: “Hải Viên ở tháp Phật Nha ở Bắc Kinh,
Hải Mặc chết trong động bằng đất chùa Nam Linh Sơn,
đến năm nay ông ấy chết được hơn 40 năm rồi. Hải Mặc
biết thuyết, ông ấy giảng kinh - kinh gì cũng biết giảng.”
Pháp sư Hải Mặc (1896 - 1968), tự Đại Hắc, lớn hơn
Hòa thượng Hải Hiền 4 tuổi, Hòa thượng Hải Hiền quen
gọi Ngài “Lão Hòa Thượng Đại Hắc”. Pháp sư Hải Mặc
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tục gia họ Phương, tổ tiên là người rất giàu có, từ nhỏ
cả hai cha mẹ mất sớm, do bà nội nuôi lớn, từng là học
viên trường quân đội Hoàng Phố, còn học qua trường sĩ
quan Nhật Bản, từng làm qua trưởng tham mưu 30 quân
của quân cách mạng quốc dân. Lúc đầu không tin Phật,
từng tu sửa một tự viện thành trường học, một lần ở nhờ
nhà người bạn, tiện tay lấy Kinh Lăng Nghiêm đọc, bất
giác ngộ ra, thế là vô cùng ăn năn, trả lại tự viện sau khi
tu sửa. Không lâu sau thì tìm đến chùa Thanh Lương, lễ
Truyền Kiệt Công (sư bá của Hòa thượng Hải Hiền, được
ca ngợi trong Thiền môn lúc bấy giờ có “Nam Hư Văn,
bắc Truyền Kiệt”) xuất gia. Cả ngày đi theo chúng, lao
dịch chặt đốn, đảm trách canh tác, không hề có tập khí
quan liêu, nhà giàu. Pháp sư Hải Mặc thích nghiên cứu
kinh giáo, giỏi diễn thuyết.
Năm 26 Dân Quốc (1937), bà nội của Pháp sư Hải
Mặc qua đời, Pháp sư dựng nhà cỏ ở cạnh mộ, đọc tụng
kinh điển Đại Thừa cho bà nội, thủ hiếu ba năm, siêu độ
bà nội đã qua đời. Mùa thu năm 2008, Hòa thượng Hải
Hiền lúc nói đến câu chuyện này với mọi người, rưng
rưng nước mắt khen ngợi rằng: “Lòng hiếu thảo của lão
Hòa thượng Đại Hắc, thật sự cảm thiên động địa vậy đó!
Tôi đoán ông ấy phải là trong ba năm giữ mộ niệm Phật
thì khai ngộ rồi.”
Năm 1964, Pháp sư Hải Mặc sống ở chùa Linh Sơn
huyện Nghi Dương, Lạc Dương Hà Nam, từ đó buông
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bỏ vạn duyên, ở sau chùa đào một cái động bằng đất, tự
gọi “Đại Hắc Quật”, sống trong động tinh tấn niệm Phật.
Từng hai lần cảm được Di Đà phóng quang, báo hiệu kỳ
hạn vãng sanh. Ngày 23 tháng 9 âm lịch năm 1968, Pháp
sư Hải Mặc cáo biệt chúng đệ tử, vãng sanh Tây Phương.
Hưởng thọ 72 tuổi.
Mối quan hệ của Pháp sư Hải Mặc và Hòa thượng
Hải Hiền vô cùng tốt. Hòa thượng Hải Hiền lúc còn sống
từng kể đến rất nhiều sự tích của Pháp sư Hải Mặc, Ngài
còn nhớ rất rõ ràng lão Hòa thượng Đại Hắc thích ăn
bánh chiên.
Thời kỳ đầu thành lập nhà nước Trung Quốc mới,
Pháp sư Hải Mặc còn sống qua hai ba năm ở chùa Lai
Phật. Lúc đó Pháp sư Hải Mặc cả ngày bị mọi người quấy
rầy đòi Ngài kể chuyện. Ngài ngồi xếp bằng trên tấm ván
bằng đá ở trong viện, mọi người vây quanh Ngài, nghe
Ngài kể chuyện cổ đại và thời kỳ chiến tranh kháng Nhật.
Một lần, mọi người đang nghe Ngài kể chuyện, thì nghe
thấy có động tĩnh bên ngoài tường của chùa, có người nói:
“Có phải là đã có khách đến không?” Lão Hòa thượng
Đại Hắc nói: “Không cần quan tâm họ, chỉ là thợ cạo đầu
đi qua con đường này.” Mọi người chạy ra cửa núi vừa
nhìn, không ngờ là thợ cạo đầu! Cho nên đối với lão Hòa
thượng bội phục sát đất.
Pháp sư Hải Viên (1904 - 2000) tục gia họ Chương,
người thôn Chương Lâu, xã Đại Hà Đồn, huyện Đường

