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Các vị Hoàng đế từng lưu lại đây, các vị Tổ Sư giác ngộ tại đây, và 

đây là nơi của khóa thiền 100 ngày. Đã hơn ngàn năm qua, Chùa Cao Mân là 

cột trụ của Thiền Tông Phật Giáo Trung Hoa. Được thành lập vào đời nhà 

Tùy (khoảng năm 600 SCN), Chùa Cao Mân đã trải qua nhiều cuộc chiến 

tranh, những lần đói kém, và những cuộc cách mạng. Hiện nay, do hoàn 

cảnh của Phật Giáo tại Trung Quốc, Chùa Cao Mận bị buộc phải nới lỏng 

chính sách chỉ có Thiền mà thôi và cung cấp nhiều sinh hoạt khác có thể dễ 

gần gũi hơn như Tụng Kinh Hoa Nghiêm, và mới đây là Truyền Đại Giới 

(Tam Đàn Đại Giới) cho một ngàn sa di, lần đầu tiên trong cả ngàn năm. 

Mùa hè năm nay, tôi được may mắn tham dự lễ Truyền Giới cùng với người 

thầy dạy Y Học Truyền Thống Trung Hoa của tôi.  
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Chúng tôi đến nơi vào xế chiều và trước hết là đến đảnh lễ Hòa Thượng 

phuơng trượng là Trưởng Lão Đức Lâm. Hòa Thượng Đức Lâm đã 92 tuổi, 

cao lớn đối với tuổi tác của ngài và nói bằng giọng phương Bắc với giọng 

nói lớn và rõ ràng. Lúc 19 tuổi ngài đã rời bỏ gia đình giàu có ở Thiên Kinh 

để đến học hỏi với Thiền Sư Lại Quả nổi tiếng tại Chùa Cao Mân, và từ đó 

đến nay ngài ở tại đây.   

Hòa Thượng Lai Quả là một trong những vị Đại Sư của đầu thế kỷ hai mươi, 

cai quản Chùa Cao Mân vào một trong những thời kỳ khó khăn nhất tại 

Trung Hoa, tuy nhiên ngài đã duy trì được tất cả các luật nghi của Thiền 

Lâm Trung Hoa. Ngài từ chối không tổ chức bất cứ một sinh hoạt nào không 

liên hệ đến thiền (Phật Sự), những sinh hoạt mà các tu viện khác thường tổ 

chức để đem lại lợi tức. Thông thường các vị tăng chùa Cao Mân chỉ có 

cháo để ăn. Có một lần vào ngày Phật Đản, vì không có thức ăn để cúng 

Phật nên chư tăng phải nấu nước sôi dâng cúng Phật rồi sau đó họ uống 

nước và trở lại ngồi thiền.   

Hòa Thượng Lai Quả viên tịch vào đầu thập niên 1950, vài năm sau khi 

Trung Hoa “giải phóng”. Dòng Thiền được truyền qua đệ tử của ngài là 

Thiện Huệ, người mà sau này bị xếp loại “hữu khuynh”. Tôi không biết 

được chuyện gì đã xảy đến cho Thầy Thiện Huệ, có lẽ ngài đã bị đánh đập 

đến chết. (Hòa Thượng Hư Vân bị đánh đập rất nặng trong thời gian này, và 

tác phẩm trước tác duy nhất của ngài là quyển chú giải Kinh Lăng Nghiêm 

đã bị đốt cháy. Một số đệ tử của ngài bị tử hình sau khi bị xếp loại là “hữu 

khuynh”).   

Trong cuộc Cách Mạng Văn Hoá, Chùa Cao Mân bị tấn công nặng nề cay 

đắng. Tất cả đều bị phá hủy gồm cả Thiền Đường nổi tiếng là nơi nhiều cao 

tăng đã giác ngộ và nơi tôn thờ năm Nhục Thân Bồ Tát. Như lời Hòa 

Thượng Đức Lâm nói với chúng tôi “Chùa Cao Mân đã biến mất!”. Chỗ này 

được làm thành một xưởng làm áo len. Chỉ có cổng sơn môn nguyên là món 

http://www.thuvienhoasen.org/thienthatkhaithiluc-00.htm


quà của vua Khang Hy tặng là còn tồn tại, có lẽ vì làm bằng đá và rất khó 

phá hủy. Trong thời kỳ cách mạng, mặc dầu có những cuộc phá hoại quy 

mô, nhiều di vật đã tránh thoát được sự phá hoại nhờ ở vị trí xa xôi, nhờ làm 

bằng đá, nhờ dùng hình Mao Trao Đông che phủ, hoặc được các vị tăng sẵn 

sàng tự thiêu để bảo vệ đã làm đám đông quần chúng sợ hãi tránh đi.   

Vào năm 1985, nhiều năm sau khi cuộc cách mạng chấm dứt, theo chính 

sách Cải Cách và Mở Cửa của Đặng Tiểu Bình, chính quyền địa phương 

quyết định phục hồi Chùa Cao Mân. Trưởng Lão Đức Lâm được mời phụ 

trách công việc. Lúc đó ngài đã 72 tuổi, Ngài nói “Người ta về hưu vào lúc 
năm mươi mấy tuổi. Tôi lại bắt đầu làm việc khi bảy mươi mấy tuổi.”   

Công việc của ngài là phục hồi Chùa Cao Mân theo đường hướng của Hòa 

Thượng Lai Quả. Điều này không dễ dàng nếu chúng ta biết rằng Chùa Cao 

Mân không phải là một tu viện thông thường. Trong đời nhà Thanh, nơi này 

đã 8 lần đón tiếp Hoàng Đế. Hoàng Đế Khang Hy rất thích Chùa này đến nỗi 

ông cho xây một cung điện kế cận Chùa. Cung điện nguy nga đến nỗi ông 

Tào Tuyết Cần - tác giả truyện Hồng Lâu Mộng và ông nội của ông là người 

giám sát việc xây dựng cung điện này - đã nói: “Cung điện này có nhiều 

vàng bạc hơn là đất đá”.. Nhưng sau những cuộc chiến tranh và những cuộc 

cách mạng, nay chẳng còn lại gì nhiều. Điều duy nhất nhắc nhở sự huy 

hoàng trước đây là hai con sông song song trước cổng sơn môn cũ. Ngay 

phía trước cổng là con kinh lớn Bắc Kinh - Hàng Châu, nối trung tâm kinh tế 

của Trung Hoa thời xưa (Hàng Châu) với trung tâm chính trị (Bắc Kinh). 

Con sông xa hơn từ phía cổng được Vua Càn Long cho đào khi ông ở lại 

Chùa Cao Mân. Được nghe kể lại rằng vua không ngủ được vì tiếng ồn của 

những con thuyền qua lại trên dòng Đại Kinh nên ra lệnh đào một con kinh 

nữa cách Chùa Cao Mân xa hơn.   

Việc tái xây dựng đặc biệt khó khăn khi cần phải duy trì truyền thống Thập 

Phuơng Lâm Tự chỉ dành cho Thiền mà thôi. Một phần trong viễn kiến của 

Hòa Thượng Lai Quả về Chùa Cao Mân là nơi đây là nơi để người ta giác 

ngộ.   

Hòa Thượng Lai Quả thich so sánh các Khóa Thiền với những cuộc thi cử 

Trung Hoa ngày xưa. Đối với việc thì cử, người học sinh phải chuyên cần 

học tập nhiều năm, đến kỳ thi thì cố hết sức mình và …. A! Điều kế tiếp 

người học trò biết được là vào Triều Đình làm việc với Hoàng Đế và các 

quan đại thần. Quy luật ở trường thi cần phải nghiêm khắc để mọi người có 

thể tập trung tâm trí. Tương tự như vậy, Chùa Cao Mân nổi tiếng về các luật 



lệ. Hòa Thượng Lai Quả cũng nổi tiếng về việc nghiêm khắc trong thiền 

đường và đánh người bằng thiền trượng để giúp họ tu tập. Có một lần, một 

bà cư sĩ giàu có đề nghị cúng dường Hòa Thượng Lai Quả 7 thỏi vàng 

(tương đương 200 ngàn đến 500 ngàn Mỹ Kim) nếu ngài chịu đánh bà bằng 

thiền trượng để giúp tiêu trừ nghiệp chướng của bà. Ngài từ chối nói rằng 

"Thiền trượng của tôi chỉ để dành cho những người có tiềm năng trở thành 
tổ sư".   

“Không có những dịch vụ du lịch, không có những tiệm to lớn làm ra vẻ như 
của Phật Giáo, và không có quầy xem bói để tạo nên lợi tức.”  

Ngay cả đến ngày nay, Chùa Cao Mân không có những dịch vụ du lịch, 

không có những tiệm to lớn làm ra vẻ như của Phật Giáo, và không có quầy 

xem bói để tạo nên lợi tức. Chùa cũng không tổ chức những lễ Phật Giáo 

lớn thường nhằm đem lại lợi tức một cách hợp pháp. Tăng chúng sống 

bằng cách trồng rau cải vào mùa hè và thiền vào mùa đông. Tuy vậy, họ 

vẫn mở cửa cho những du tăng trú ngụ. Đây là những truyền thống Hòa 

Thượng Đức Lâm tìm cách duy trì trong khi ngài làm việc để phục hưng tu 

viện này.   

Khi bạn không có tiền, bạn cần uyển chuyển và làm chậm chạp. Hòa 

Thượng Đức Lâm đã làm công việc phục hưng tu viện Cao Mân trong hơn 

20 năm qua. Đây là một tu viện khổng lồ trải ra trên 230 mẫu đất, với hơn 

200 tăng ni. Nhưng để hoàn tất tất cả các công trình theo dự trù, Hòa 

Thượng Đức Lâm phỏng đoán sẽ cần thêm khõang 20 năm nữa theo mức độ 

xây dựng hiện nay.   

Ngòai ra, tại Trung Quốc, khi bạn không có tiền thì chính quyền không 

thích bạn. Trong nhiều năm qua, chính quyền đã áp lực Chùa Cao Mân để 

Chùa trở thành địa điểm du lịch. Họ đã kiên trì yêu cầu Hoà Thượng Đức 

Lâm thâu lệ phí vào cửa. Hòa Thượng nhận xét "Họ bảo tôi rằng tôi cần 

phải cởi mở Chùa Cao Mân. Tôi nghĩ chúng tôi đã rất cởi mở vì chúng tôi 

miễn phí. Tôi không biết làm sao chúng ta có thể cởi mở hơn bằng cách tính 
lệ phí vào cửa".   

Một Thầy trụ trì của một "Trung Tâm Giải Trí Phật Giáo"  (Buddhist 

Disneyland) giải thích cho chúng tôi là sự thoả thuận điển hình giữa chính 

phủ và tu viện là tu viện sẽ được 20% của lệ phí vào cửa và chính phủ sẽ lấy 

80% để dùng giới thiệu tu viện qua việc dựng lên những bảng hiệu ngoài 

đường hướng dẫn đến tu viện, phổ biến bản đồ và chương trình du lịch bao 



gồm các thông tin về tu viện trên các tạp chí du lịch. Tu viện nếu muốn có 

thể tính thêm lệ phí phụ trội cho các sinh họat như leo tháp, đánh chuông 

v.v… và còn có thể cho các cơ sở thương mại thuê mướn chỗ.   

Vào dịp Tết, những tu viện nổi tiếng có những đường dây điện thoại nóng 

(hotlines) để khách có thể gọi giữ chỗ cho những vé mắc tiền. Đánh chuông 

để được may mắn được đưa ra đấu giá dành cho người ra giá cao nhất. 

Chính quyền địa phương, theo tôi tin, đánh thuế lợi tức tu viện như là một cơ 

sở thương mại thông thường. Đây là một sự rộng lượng lớn lao khi so sánh 

việc các tu viện thường bị đối xử trước đây: chư tăng bị đánh đập và tu viện 

bị phá sập. Vì vậy hiện nay có rất ít tu viện vẫn còn cho dân chúng đến 

viếng miễn phí. Tôi nghe rằng ngày nay chỉ có hai tu viện là vào cửa miễn 

phí. Thầy trụ trì trẻ tuổi của "Trung Tâm Giải Trí Phật Giáo"  (Buddhist 

Disneyland) cho chúng tôi biết rằng ông không có lựa chọn nào khác là phải 

thâu lệ phí vào cửa và cho các cơ sở thương mại mướn chỗ bởi vì đó là "sự 
tiến bộ lịch sử không thể nào tránh được".   

Theo lý tưởng Marxist, tất cả các xã hội đều tiến hoá đến chủ nghĩa cộng 

sản, là xã hội lý tưởng của nhân loại. Các tôn giáo chỉ được xem là tốt nếu 

tiến theo lịch trình của chủ nghĩa xã hội, trong trường hợp này là thúc đẩy 

kinh tế địa phương. Những thực hành về tâm linh chối bỏ thực tế chỉ có vật 

chất đều được xem là "phong kiến", một từ ngữ Marxist có nghĩa là lỗi thời. 

Theo quan điểm cộng sản, chủ nghĩa Mác là "khoa học", và do đó là Chân 

Lý, và tìm kiếm Chân Lý bên ngoài chủ nghĩa Mác thì không được khuyến 

khích.  (Khoa học và Chân Lý thường được dùng lẫn nhau tại Trung Quốc). 

Những người tôn giáo nên biết rằng vai trò của họ trong thời đại "khoa học" 

tân thời này là không thực hành "mê tín phong kiến" nhưng là để quản lý tài 

sản văn hóa của xã hội và cung cấp sự an ủi tâm lý cho những người có tâm 

hồn yếu đuối. Cùng một lý luận như vậy cho rằng chư tăng nên ăn thịt và 

kết hôn để lôi cuốn những người "có phẩm chất cao" trở thành tăng ni, ví 

dụ những người có thể điều hành tu viện như là cơ sở thương mại và 

những người có thể dùng lời của họ làm an lòng người khác.   

Thầy trụ trì trẻ tuổi tốt nghiệp từ tu viện Phật Giáo chính thức tại Bắc Kinh. 

Là một vị sư đã thấm nhuần tư tưởng, thầy nói rằng thầy sẽ dùng tiền do tu 

viện này sinh ra để lo cho cơ sở Phật Giáo và cho các công việc từ thiện. 

Mặc dầu còn trẻ tuổi (gần 40 tuổi hoặc hơn 40), thầy đang phụ trách hai tu 

viện nổi tiếng. Thầy cũng vui vẻ cho chúng tôi biết rằng thầy sẽ có một ghế 

trong Bộ Chính Trị vùng vào năm tới. Không phải một thành tựu nhỏ trong 

quốc gia này.   



Đối với một người ươn ngạnh cứng đầu như Hòa Thượng Đức Lâm, người 

mà có lẽ đã bị xem là "Hữu khuynh" trước đây, và bây giờ bị xem là "Tả 

khuynh", nhưng do cách nầy hoặc cách khác, luôn ở sai phía trong lịch sử, 

thì cuộc sống không phải dễ dàng.   

Một mảnh đất lớn của Chùa Cao Mân bị các cơ quan khác nhau chiếm dùng 

vì nhiều lý do khác nhau. Phải mất nhiều năm thương thảo mới lấy lại hầu 

hết đất đai. Khi con sông chung quanh Chùa Cao Mân bị ô nhiễm nước 

không uống được, chính quyền từ chối không cho đưa ống dẫn nước vào. 

Chỉ sau khi được một số "lãnh đạo" nào đó hòa giải, Chùa mới có nước máy. 

Trên một trang web của chính phủ, chính quyền chỉ trích Chùa Cao Mân là 

không sử dụng tài nguyên tốt đẹp và làm sụt giảm tiềm năng du lịch trong 

vùng.   

Khi bạn không được chính quyền tôn trọng, thì có vẻ bạn cũng không được 

những nông dân láng giềng tôn trọng. Một số nông dân dựng nên những bãi 

đậu xe giả tạo ngày trước cổng sơn môn của Chùa. Khi bạn nói với họ rằng 

bạn sẽ đậu xe bên trong Chùa thì họ đòi bạn phải trả cho họ lệ phí vào cửa.   

Chắc hẳn 20 năm qua thật là gay go đối với Hòa Thượng Đức Lâm. Như thế 

mới hiểu tại sao ngài nói “Tôi không muốn gặp Bác Sĩ. Mỗi khi tôi gặp bác 

sĩ nào thì bác sĩ đó cũng luôn bảo tôi rằng tôi cần phải vào nằm bệnh viện.” 

Thầy tôi nói rằng “Lời khuyên của tôi là Hòa Thượng ít nhất nên nằm trên 

giường và để người khác phục vụ ngài.” Hòa Thượng Đức Lắm nói khôi hài 

“Đó chính là điều tôi mơ ước!”.   

Sau khi nói chuyện với Hòa Thượng Đức Lâm, Thầy tôi và tôi lấy ra số tiền 

của những người trong gia đình và bạn bè gởi nhờ cúng dường để trao lại 

cho Hòa Thượng. Trong quá khứ, một vị A La Hán đã phát nguyện giúp 

người tạo phước bằng cách sẽ hóa thân đến nơi nào có pháp hội trên một 

ngàn vị xuất gia, như buổi lễ truyền giới này chẳng hạn. Do đó chúng tôi rất 

vui mừng ủng hộ. Chúng tôi đảnh lễ Hòa Thượng và đi ra ngoài.   

Sau đó chúng tôi đến viếng thăm Thầy Văn Long, người sẽ trở thành vì trụ 

trì kế tiếp. Do áp lực ngày mỗi mạnh từ phía chánh quyền, Hòa Thượng Đức 

Lâm đã quyết định sẽ về hưu dưỡng sau buổi lễ truyền giới này. Ngài đã 

chọn Thầy Văn Long là người đệ tử của ngài hơn hai mươi năm qua sẽ kế vị 

ngài. Thầy Văn Long là một vị thầy rất khiêm tốn. Khi chúng tôi mới gặp 

thầy, chúng tôi không biết rằng thầy là phụ tá của Hòa Thượng Đức Lâm. 

Thầy trò chuyện với chúng tôi và đưa đi thăm quanh chùa. Khi chúng tôi đề 



cập về chuyện về hưu dưỡng của Hòa Thượng Đức Lâm, thầy nói đừng có 

lo. Thầy nói Hòa Thượng Đức Lâm là Thầy của thầy, do đó thầy luôn tuân 

theo chỉ dẫn của Hòa Thượng. Thầy nguyện sẽ chống lại áp lực của chính 

quyền đòi tính lệ phí vào cổng. Tuy nhiên Thầy Văn Long lại rất bệnh. Một 

trong những mục đích của chúng tôi khi đến thăm Chùa Cao Mân là để điều 

trị cho thầy. Thầy bị phong thấp dọc theo cột xương sống và năm ngoái đã 

nằm liệt giường nhiều tháng. Đây là loại bệnh rất đau đớn. Thầy cảm thấy 

rằng sức khỏe của thầy có thể sẽ không cho phép thầy đảm nhận trách nhiệm 

điều hành Chùa Cao Mân. Nhưng sau khi dùng thuốc của thầy tôi cho, thầy 

đã có thể giảm bớt việc dùng thuốc giảm đau.   

Thầy tôi cũng điều trị hai phụ nữ làm việc tại nhà khách. Họ yếu đuối nhưng 

bệnh tình không phức tạp. Họ chỉ làm việc quá sức và thiếu dinh dưỡng. 

Hòa Thượng Lai Quả cho phép ăn ba bữa ăn mỗi ngày, nhưng chỉ một 

đĩa rau cải và cơm. Những người phụ nữ này nói rằng vì bây giờ có nhiều 

khách nên họ ăn khá hơn một chút, nhưng thông thường họ chỉ ăn cơm trắng 

với rau cải ngâm chua. Họ đã sống và làm việc tại Chùa Cao Mân được 

khoảng ba năm và dự định sẽ xuất gia (vào tu chính thức trong chùa). Thỉnh 

cầu xuất gia của họ năm nay bị Hòa Thuợng Đức Lâm từ chối, ngài nói họ 

cần được huấn luyện thêm vài năm nữa. Thầy của tôi hỏi họ rằng tại sao họ 

không thử đến những tu viện khác vì với sự phát triển kinh tế của Trung 

Quốc trong 20 năm vừa qua, có rất ít nơi mà người ta chỉ ăn cơm với rau cải 

chua. Họ chỉ mỉm cười e thẹn và nói “Ở đây thì tốt hơn.”   

 

Ngày hôm sau, chúng tôi đến dự lễ tụng kinh sáng. Hơn 800 sa di từ khắp 

Trung Quốc đến để thọ Đại Giới trở thành tu sĩ thọ cụ túc giới. Con số ít so 

với 1000 người như dự trù, có lẽ do thiếu thông báo. Giới đàn và phòng ở 

cho các sa di chưa được hoàn tất do thiếu phương tiện. Trong suốt những 

ngày lễ, các vị sa di ở trong những tòa nhà bằng xi măng chưa hoàn tất và 

ngủ trên những tấm gỗ có trải chiếu. Mặc dầu tiện nghi thiếu thốn, họ vẫn 

tỏa ra hào quang nghiêm túc. Các vị tăng ni đi trong Phật Điện thành từng 

nhóm nhỏ tùy theo tu viện liên hệ của họ và mỗi nhóm đều được dẫn đầu bởi 

một vị tăng thâm niên từ tu viện của họ.   



Buổi lễ tụng kinh sáng về căn bản cũng giống như Vạn Phật Thánh Thành 

tại California . Thật là thích thú khi nghe mọi người tụng chú Lăng Nghiêm 

với những thổ âm khác nhau, và tôi nhận thức được Phật Giáo Trung Hoa 

liên kết thật chặt chẽ biết bao. Tuy không có một Giáo Hội trung ương để 

điều hành giáo pháp, phong tục, nghi lễ, nhưng vẫn có sự đoàn kết giữa các 

tu viện khác nhau. Không cần phải thay đổi lối sống nhiều, một vị tăng có 

thể đi đến những tu viện khác nhau để học hỏi và tu tập. Mặc dầu những vị 

đại sư không được phong thánh, cộng đồng vẫn công nhận họ như những vị 

thánh. Họ không phải là những nhà thần học chia rẽ con người thành những 

trường phái tin tưởng khác nhau, mà chỉ đơn giản mang lại những giáo pháp 

thích hợp cho những người khác nhau tại những nơi khác nhau vào những 

lúc khác nhau. Những tu viện không liên hệ với nhau vẫn tự nguyện theo sự 

lãnh đạo của họ. Mặc dầu môi trường như vậy đã suy giảm rất nhiều, khi bạn 

thấy cả ngàn vì tăng ni từ khắp nước Trung Hoa cùng làm chung một buổi 

lễ, bạn có thể chứng kiến được dấu ấn của một truyền thống vĩ đại.   

Chỉ vừa tụng kinh được vài phút thì một tia chớp khổng lồ lóe sáng lên. Vạn 

vật sáng lên trong chớp nhoáng, ngay cả bên trong Phật điện. Tiếp theo ngay 

sau đó là một tiếng sấm lớn nhất mà tôi từng nghe và mưa bắt đầu trút 

xuống. Tôi cảm thấy như đang ở trên một chiếc tàu giữa cơn bão. Mưa 

ngừng lại ngay trước lúc chúng tôi bước ra khỏi Phật điện. Cơn mưa chỉ kéo 

dài chừng hai mươi phút và không mưa trở lại suốt ngày hôm đó. Có vẻ như 

các vị rồng đến để rửa sách đất đai. Tôi hy vọng cơn mưa là điểm báo một 

sự khởi đầu tốt đẹp, không chỉ cho việc truyền giới mà còn cho Phật Giáo 

Trung Hoa.  [Trong những lần thăm viếng về sau, tôi đã hỏi hai vị tăng sĩ từ 

Đài Loan đã thọ giới trong buổi lễ đó, họ nói với tôi rằng trời mưa và sấm 

động vào ngày đầu tiên của mỗi lần truyền giới trong toàn buổi lễ (Tam Đàn 

Đại Giới là ba lần truyền giới kết hợp lại trong một kỳ lễ)].   

Cho đến bây giờ, Chùa Cao Mân là nơi duy nhất ở Trung Quốc tôi được 

gặp những người tu hành tinh tấn. Truyền thống của Chùa Cao Mân thật 

vĩ đại, to lớn và đáng kiêu hãnh. Nhưng dầu với sự cống hiến của Hòa 

Thượng trụ trì cùng những người theo ngài, tương lai của Chùa vẫn không 

có gì chắc chắn. Các vị Hoàng Để không còn đến thăm viếng nơi này và 

chính quyền thì không thân thiện về những tư tưởng và sự tổ chức không 

theo lý tưởng của Đảng. Quốc Gia Trung Tâm - Trung Hoa - có thời được 

hãnh diện gọi là Quốc Gia Trung Tâm và nổi tiếng về truyền thống phong 

phú, ngày nay có thể cảm thấy như là vùng đất khô cằn về tâm linh. Tôi tự 

hỏi Chùa Cao Mân sẽ duy trì là một Tu Viện Thiền Lâm như thế nào. Trong 

một quốc gia mà hầu hết mọi người không còn có một chút ý niệm về Phật 



Giáo, sẽ có những vị du tăng từ những vùng núi non xa xôi trở nên giác ngộ 

tại đây chăng ? Chùa có thể tránh khỏi trở thành một cơ quan thương mại 

không ? Tôi không biết.   

Tuy nhiên tôi có được sự hiểu biết rõ hơn về quyết tâm của Hòa Thượng 

Tuyên Hóa nhằm bảo tồn Phật Giáo bằng cách mang hạt giống Phật Giáo 

đến một vùng đất mới để được phát triển tự do. Hy vọng một ngày nào đó 

Phật Giáo sẽ bắt rễ trở lại tại Trung Hoa.   

---o0o---  
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Chan hall where numerous masters became enlightened and which housed 

five “Flesh Body Bodhisattvas” (Ro Shen Pu Sa i.e. “whole body relics”). 

Like Master De-Lin told us, “Gao Min Monastery had disappeared.” The 

place was turned into a sweater factory. Only the old mountain gate, a gift 

from Emperor Kang-Xi, survived, perhaps because it was made of stone and 

would be too difficult to destroy. During the revolution, despite the 

enormous destruction, many things were spared because they were far away, 

made of stone, covered by pictures of Mao, or protected by monks willing to 

burn themselves to scare away the mobs.  

In 1985, several years after the revo¬lution ended, in accordance with Deng 

Xiaoping‟s “Reform and Open” policy, the local government decided to 

restore Gao Min Monastery. Elder Master De-Lin was invited to take care of 

business. He was already 72 years old. “People retire in their 50s. I started 

working in my 70s,” he said.   

His work has been to restore Gao Min Monastery accord¬ing to Master Lai-

Guo‟s vision. It is not easy consider¬ing that Gao Min Monastery is no 

ordinary monastery. During the Qin Dynasty, it hosted emperors a total of 8 



times. Emperor Kang-Xi liked it so much that he built a palace next to it. 

The palace was so lavish that Cao Xue-Qin, the author of The Dream of Red 

Chamber, whose grandfather supervised the construction of the palace, said 

“there is more gold and silver than there is soil.” But after wars and 

revolutions, not much was left. The only reminder of its former glories are 

the two parallel rivers in front of the old mountain gate. Directly in front of 

the Gate is the famous Beijing-Hang¬zhou Great Canal, linking Ancient 

China‟s economic center (Hangzhou) to its political center (Beijing). The 

river further from the Gate was dug by Emperor Qian-Long when he stayed 

at Gao Min Monastery. It is said he couldn‟t sleep because of the noises 

made by boats traveling through the Great Canal, so he ordered another 

canal to be dug further from Gao Min Monastery.   

Reconstruction is especially difficult when you must maintain the tradition 

of a Ten-Direction Forest Monas-tery dedicated to Chan alone. Part of 

Master Lai-Guo‟s vision for Gao Min Monastery was that it remains a place 

for people to become enlightened.   

Master Lai-Guo liked to compare Chan sessions to ancient China‟s Civil 

Service Exams. For the exam, a scholar would study rigorously for years, 

come to the exam, do their best and… Bam! The next thing he knew, he was 

up in the Imperial Court working with the Emperor and his ministers. The 

rules in the exam room had to be strict so people could concentrate. 

Similarly, Gao Min Monastery is well known for its rules. Master Lai-Guo is 

also famous for being strict in the Chan hall and hitting people with his Chan 

stick to help them in their prac¬tice. Once, a wealthy lay person offered 

Master Lai-Guo 7 gold bullions (equivalent to US $200,000~$500,000) if he 

would hit her with his Chan stick to help erase her karma. He refused, 

saying, “My Chan stick is reserved for people with the potential to become 

patriarchs.”   

Even to this day, there is no tourist business, no quasi-Buddhist mega-stores, 

and no fortunetelling stands to generate revenues. The monastery does not 

even hold Buddhist events that traditionally generate revenues legitimately. 

They live by growing vegetables in the summer and meditating in the winter. 

All the while, they must be open to lodge traveling monks. These are the 

traditions that Master De-Lin is trying to preserve while   

he works to restore the monastery.  



When you don‟t have money, you need to be flexible and do things slowly. 

Master De-Lin has been working on the restoration of Gao Min Monastery 

for 20 years. It is already a huge monastery spanning 230 Chinese-acres, 

with more than 200 monks and nuns. But to complete all the planned 

construction, Master De-Lin estimates it will take another 20 years at the 

current rate.  

Furthermore, in China, when you don‟t have money, the government does 

not like you. For years the government has pressured Gao Min Monastery to 

become a tourist hotspot. They have persistently insisted Master De-Lin to 

collect entrance fees. “They tell me that I need to „open up‟ Gao Min 

Monastery. I think we are the most open because we are free. I don‟t know 

how we can be more open by charging entrance fees,” Master De-Lin 

commented.   

The Abbot of a nearby “Buddhist Disneyland” explained to us the typical 

setup between the government and a monastery—the monastery will get 

20% from the entrance fees and the government will get 80%, which is used 

to promote the monastery through the making of road signs and the 

pub¬lication of tourist maps and packages that include information about the 

mon¬astery. Monasteries, if they wish, can charge additional fees for 

activities such as ascending towers, hitting bells, etc. They can even rent out 

spaces to small businesses. During the Chinese New Year, popu¬lar 

monasteries set up hot¬lines so people can call to reserve expensive tickets. 

Hitting the bell for good luck is auctioned off to the highest bidder. The local 

government, I believe, just taxes these revenues as if the monastery was a 

regular business. This is quite gener¬ous compared to how monasteries used 

to be treated: the monks beaten and the monastery torn down. As a result, 

very few monasteries remain free to the public. I heard there were only two 

in existence today.  

The young Abbot of the “Buddhist Disneyland” informed us that he has no 

choice but to collect entrance fees and to rent out spaces to businesses since 

it is for the sake of the “unavoidable historical progress.” Under Marx¬ist 

ideology, all societies evolve towards communism, the ideal human society. 

Religions are considered good only if they advance the socialist agenda, in 

this case, promoting local economy. Spiritual practices that deny the 

mate¬rial-only reality are considered “feudal”, a Marxist term meaning 

obsolete. From the communist point of view, Marxism is “scientific”, and 

therefore the Truth, and searching for Truth outside Marx¬ism is not 



encouraged. (Scientific and Truth are often used interchangeably in China). 

Reli¬gious people should know that their role in this modern, “scientific” 

age is not to practice “feudal superstitions” but to manage the society‟s 

cultural assets and to provide psychological solace to weak-minded people. 

The same reasoning claims that monks should be able to eat meat and get 

married in order to attract “high quality” people to the monkhood, i.e. people 

who can manage a monas¬tery like a business and who can pacify people 

with their teachings.   

The young Abbot graduated from the official Buddhist seminary in Beijing. 

As a well indoctrinated monk, he said he will use the money generated from 

the monas¬tery for a Buddhist semi¬nary and for charitable works. Though 

he is young (early 40s/late 30s), he is already in charge of two famous 

monasteries. He was also happy to inform us that he will get a seat in the 

provincial Politburo next year. Not a small feat in this country.  

For an old stubborn reac¬tionary like Master De-Lin, who was probably 

considered a “Rightist” before, and now considered a “Leftist,” but one way 

or the other, always on the wrong side of history, life is not so easy. Big 

chunks of Gao Min Monastery‟s land were occupied by various entities for 

various reasons. It took years of negotiation to get most of the land back. 

When the river surrounding Gao Min Monastery became too polluted to 

drink, the government refused to bring in water pipes. Only through the 

mediation of certain “leaders,” did they finally obtain tap water. On a 

government website, the government criticizes Gao Min Monastery for not 

utilizing their resources well and thus dragging down the tourism potential 

of the district.  

When you don‟t have respect from your government, it appears that you 

don‟t get respect from the neighbor-hood peasants as well. Some peasants 

set up a fake park¬ing lot in front of the Mountain Gate. When you tell them 

you are going to park inside the monastery, they insist you pay them an 

entrance fee.  

It must have been a trying 20 years for Master De-Lin. No wonder he said, 

“I don‟t like to see doctors. Whenever I see one, they always tell me I need 

to be hospitalized.” My teacher said, “My advice is that you at least lie in 

bed and have people serve you.” “Oh that would be my dream!” Master De-

Lin joked.  



After talking to Master De-Lin, my teacher and I took out the donation 

col¬lected from family and friends and gave it to him. In the past, an Arhat 

made a vow to help people create blessings by appearing whenever there is 

an event of more than one thousand monks, as expected with a Precept 

Transmission ceremony. Hence, we were very happy to support the 

occasion. We bowed to the Master and went out.  

We then went to see Master Wen-Long, who will become the next Abbot. 

Due to the increasing pressure from the government, Master De-Lin has 

decided to retire after the precept transmission. He picked Master Wen-

Long, who has been his disciple for more than twenty years, to succeed him.   

Master Wen-Long is a very unassum¬ing monk. When we first met him, we 

had no idea that he was Master De-Lin‟s “deputy.” He chatted with us and 

showed us around the monastery. When we men¬tioned Master De-Lin‟s 

retirement, he told us not to worry. He said that Master De-Lin was his 

teacher, thus he would always abide by his directions. He vowed to resist the 

government‟s pressure to charge entrance fees. However, Master Wen-Long 

is quite ill. One of our purposes of visiting Gao Min Monastery was to treat 

him. He has rheumatoid arthritis along his spine and was bed-ridden for 

many months last year. It is a very painful condition. He felt that his health 

might not permit him to take on the responsibility of running Gao Min 

Monastery. But after taking herbal remedies pre¬scribed by my teacher, he 

has been able to wane off his intake of painkillers.   

My teacher also treated two women who work at the guest building. They 

are frail but their problems are not complicated. They are overworked and 

undernour¬ished. Master Lai-Guo allows three meals a day, but only one 

vegetable dish and rice. The women said that since there are many guests 

there now, they eat a little better, but regularly they only have plain rice with 

pickled vegetables. They have been living and working at Gao Min 

Monastery for about three years and intend to leave-home (enter the 

monastic order). Their request to leave home this year was rejected by 

Master De-Lin who told them that they needed to train for a couple more 

years. My teacher asked them why they didn‟t try other monaster¬ies. With 

the economic development of China in the last 20 years, there are very few 

places where people just eat rice with pickled vegetables. They only smiled 

shyly and said, “It‟s better here.”  



The next day, we went to the morning ceremony. More than 800 novices 

came from all over China to take the Great Precepts for becoming fully 

ordained monastic. The number was smaller than the expected 1,000, prob-

ably due to lack of publicity. The Precept Hall and the dormitory for the 

novices were incomplete due to lack of resources. During the event, novices 

lived in unfinished concrete buildings and slept on wooden boards covered 

with straw mats. Despite the poor facil¬ities, there was an aura of 

seriousness. Monks walked into the Buddha Hall in small groups according 

to their affili¬ated monasteries and every group was led by a senior monk 

from their home monastery.   

The morning ceremony is basically the same as the one at the City of Ten 

Thousand Buddhas in California. It was interesting to hear people reciting 

the Surangama mantra in all different accents, and I realized how cohe-sive 

Chinese Buddhism is. Without a centralized Church to regulate the 

teachings, customs and liturgies, there is still unity among the different 

monasteries. Without much change in his lifestyle, a monk can travel to 

different monasteries to study and cultivate. Although great masters were not 

canonized, the community still rec-ognized them as sages. They were not 

theologians that split people into different camps of beliefs, but simply 

brought out suitable teachings for different people in dif¬ferent places at 

different times. Unaffiliated monasteries would voluntarily heed their 

leadership. Although this environment has diminished substantially, when 

you see one thousand monks and nuns from all over China doing the same 

ceremony, you witness the footprint of a great tradition.  

Just minutes into the recitation, a giant lightning flashed. Everything 

brightened for an instant, even inside the Buddha Hall. It was followed by 

the loudest thunder I have ever heard, and rain started pouring down. I felt 

like I was on a ship amidst a thunderstorm. The rain stopped just before we 

walked out of the Buddha Hall. It had lasted only about twenty minutes and 

did not rain again the whole day. It seemed like the dragons had come to 

wash the ground. I hope the rain portended a good beginning, not just for the 

precept transmission but for Buddhism in China. [On my later visits, I 

questioned two monks from Taiwan who had taken the precepts at that 

ceremony. They told me that it rained and thundered on the first day of each 

precept transmission during the whole event. (San Tan Da Jie is three 

precept transmis¬sions combined into one event)]  



Gao Min Monastery is the only place I encountered so far in China where 

people cultivate diligently. It is big, grand, and proud of its traditions. But 

even with the ded¬ication of the Abbot and his followers, its future is 

uncer¬tain. Emperors no longer visit there and the government is unfriendly 

to ideas and organizations that do not abide by the Party‟s ideology. The 

“Middle Kingdom,” China, at one time proudly called “the Middle 

Kingdom” and well-known for its rich traditions, now feels like a spiri¬tual 

wasteland. I wonder how Gao Min Monastery will sustain itself as a Chan 

Forest Monastery. In a coun¬try where most people are clueless about 

Buddhism, will traveling monks come from distant mountains and become 

enlightened there? Can it stay free from com¬mercial enterprises? I don‟t 

know. However, I do get a better understanding of Venerable Master Hsuan 

Hua‟s commitment to preserve Buddhism: by bringing its seeds to a new 

land where it can be free to flourish. Hopefully one day Buddhism will take 

root again in China.   

Chùa Cao Mân ở Dương Châu (Gao-Min Monastery)  
http://www.thuvienhoasen.org/chua-caoman-trungquoc.htm  

 

  ---o0o--- 

 

HẾT 

 


