17. Milarepa tìm về nương náu nơi sào huyệt của người thầy đầu

Milarepa

tiên. Ông thầy đang bị khủng hoảng vì cái chết của một thí chủ,

Phù Thủy, Sát Nhân, Thánh Hiền

biết rằng mình có thể sát hại cả ngàn người nhưng không thể cứu
được mạng một người.

www.milarepamovie.com

18. Ông thầy biết mình tạo ác nghiệp và khuyên Milarepa nên đi
theo con đường chánh pháp để tìm hạnh phúc và giải thoát.
20. Milarepa lên đường tầm thầy học đạo…
µ B¡t ÇÀu tØ ngày 21 - 27 tháng 9, 2007, phim Milarepa së ÇÜ®c trình
chi‰u tåi các råp l§n ª hai miŠn Nam và B¡c California:
• Berkeley: Shattuck
• Camarillo: Paseo Camarillo
• Mt. Shasta: Mt. Shasta Int’l Film Fest
• Palmsprings: Cinema Palme D’or
• Santa Ana: Southcoast Village Cinema
• San Diego: Ken
• San Francisco: Lumiere or Opera Place
• San Jose: Camera 12 Cinema
• West Los Angeles: Nuart
µ Xin vào xem chÜÖng trình chi‰u phim trên toàn quÓc Hoa Kÿ tåi trang nhà:

http://milarepamovie.com/showings/showings.html
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1. Trên một chuyến đi buôn ở xa, cha của Milarepa được báo tin
con trai đã chào đời. Ông đặt tên cho cậu bé là Thopaga. 1
2. Milarepa và em gái lớn lên trong trong sự sung túc và nuông
chiều của cha mẹ. Cha Milarepa hứa hôn cậu bé cho con gái của
một nguời bạn thân.
3. Cha của Milarepa bị bạo bệnh và đột ngột qua đời. Trước khi
qua đời, ông để lại di chúc và gửi gấm hai con cho cô và chú của
Milarepa.
1

Sau này khi đã tu hành chứng đắc, Thopaga mới được biết đến như là vị thánh giả du già
Milarepa vĩ đại, là người có thể tịnh hoá hết ác nghiệp, tu luyện nơi thâm sơn cùng cốc để
đạt được giải thoát và thành Phật chỉ trong một đời. Phim Milarepa II đang được thực
hiện, diễn lại giai đoạn từ khi Milarepa gặp Đại Dich Giả Marpa và được thầy hướng dẫn,
trải qua bao khó khăn cùng cực để tịnh hoá ác nghiệp và đạt thành chánh quả.
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4. Cô chú của Milarepa cướp đoạt toàn bộ tài sản và bắt ba mẹ

12. Sau một thời gian học huyền thuật, Milarepa biết là không thể

con Milarepa làm tôi tớ. Ba mẹ con sống trong cảnh đói rách

dùng những xảo thuật này để trả thù tận gốc nên Milarepa xin

nghèo khó.

được học những tà pháp cao hơn.

5. Khi Milarepa đến tuổi trưởng thành, mẹ của Milarepa cho mời

13. Người thầy gửi cậu thanh niên (chính là con trai của ông ta)

cô chú, gia đình và bạn bè đến dự một bữa tiệc. Bà lên tiếng đòi

trở về lại làng của Milarepa để chứng nhận câu chuyện đau

lại gia tài cho con trai.

thương uất ức của Milarepa là sự thật trước khi cho phép chàng
đi học thêm tà pháp với một tà sư nổi tiếng khác.

6. Ông chú trở mặt, đánh đập bà mẹ, và tuyên bố rằng tài sản đó
vốn là của mình và không có gì để trả lại hết.
7.

Hai vợ chồng người bạn thân đến thăm và khuyên mẹ

Milarepa nên cho chàng đi học một cái nghề để nuôi thân.
8. Bà mẹ nhen nhúm trong lòng ước muốn rửa hận. Một hôm, có
một nhà sư đến ở trọ qua đêm. Ông đọc được tư tưởng của bà
và cảnh cáo bà rằng: “Hậu quả sẽ vô cùng thảm khốc!”
14. Milarepa ngày đêm luyện tà pháp, trở về làng, hô hoán tạo
9. Bà mẹ bán nốt thửa ruộng duy nhất còn lại để lấy tiền mua
ngọc lam gửi con trai đi học huyền thuật với ước muốn trả thù.
10. Trên đường đi, Milarepa gặp một thanh niên tận tình giúp đỡ,
giúp chàng trốn thoát vòng vây của ông chú đang đuổi theo.

trận mưa đá, tàn hại mùa màng và sát hại 35 người trong gia đình
cô chú.
15. Sau đó, Milarepa bỏ trốn và được một vị sư già cho ẩn náu.
Vị sư già đọc cho Milarepa nghe lời đức Phật dạy: “Tránh việc ác,
làm việc lành, và điều phục tâm.”

11. Thanh niên đó đưa Milarepa đến ngay đúng sào huyệt của
người pháp sư mà Milarepa muốn tìm.

16. Bị hối hận dày vò, Milarepa hiểu ra được rằng: “Báo thù chỉ
tạo thêm oán thù.”
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