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Tích xßa r¢ng:

Ngài Tri®u Châu höi T± Nam Tuy«n
thª nào là ÐÕo.

T± ðáp: "Tâm bình thß¶ng là ðÕo."
Ngài Tri®u Châu höi tiªp: "Vçn có
th¬ hß¾ng t¾i ðÕo sao?"

T± dÕy: "Ð£t bày hß¾ng t¾i là l¥m!"

Ngài Tri®u Châu v£n lÕi: "Không
vÕch ra, sao biªt là ÐÕo?"

T± dÕy: "ÐÕo không · trong phÕm vi
sñ hi¬u biªt, cûng chÆng thuµc thÑ
không hi¬u biªt. Sñ hi¬u biªt, tri kiªn
ð«u là v÷ng giác, không biªt là vô
ký. Nªu th¤u ðÕt ðÕo này chÆng nghi
ng¶, thì s¨ th¤y ðÕo nhß hß không
bao la ngút ngàn. Há có th¬ gßþng
ép v¨ v¶i ðúng, sai sao?"

Ngài Tri®u Châu ngay l¶i nói này
mà ngµ lý. Lû chúng ta lép nhép
suông l¶i ngß¶i xßa. Nói tâm bình
thß¶ng ngß¶i ngß¶i ð«u có, nhßng
làm sao th¤y tâm bình thß¶ng này là
ðÕo. H biªt ðßþc tâm bình thß¶ng
này thì m÷i n½i kh¡p ch¯n ð«u là
ðÕo. Không biªt nó thì ðiên ðäo ðäo

ðiên. Vì c¾ gì? Vì ta chÆng th¬ h°i
quang phän chiªu cÑ chÕy tìm thÑ
ngoài tâm, bµi giác hþp tr¥n. Nên su¯t
ngày ta luôn trôi lån theo ngoÕi cänh,
ði ngßþc lÕi ðÕo, do ðó chÆng r¶ ðßþc
bµ m£t th§t cüa mình. Thª nào g÷i là
tâm bình thß¶ng? Tâm bình thß¶ng
tÑc là tâm trß¶ng vin (lâu dài và xa).
T× ð¥u nåm cho ðªn cu¯i nåm; t× lúc
chào ð¶i t¾i chªt, cái tâm lúc nào cûng
v§y tÑc là tâm bình thß¶ng. Ví dø nhß
khi ngß¶i ð¶i tiªp ðãi khách quen, y
chï dùng trà xanh c½m tr¡ng chÆng d÷n
bày thÑ gì khác. Sñ tiªp ðãi nhß thª có
th¬ lâu dài ðßþc, tÑc là bình thß¶ng.
Nªu nhß có quý khách t¾i thì chü nhà
phäi làm ð£c bi®t món ngon, ðây tÑc là
chÆng bình thß¶ng. Chï có th¬ tiªp ðãi
nhß thª 8 ho£c 10 ngày. B·i vì trong
nhà không có sÆn ð° ngon ð£c bi®t,
cho nên sñ tiªp ðãi chÆng bình thß¶ng
thì chÆng th¬ dài lâu ð£ng. Nªu ngß¶i
tu tâm có th¬ giæ lòng không tÕo tác,
không tính toán so ðo, không cäi biªn
ð±i thay, không nói l¶i gÕt gçm, d¯i
trá, thì tâm ¤y tÑc là tâm bình thß¶ng,
tÑc là ÐÕo, cûng tÑc là ý tÑ cüa câu
"Lòng ngay thÆng là ðÕo tràng."

Ngài Løc T± bäo Trí Hoàng Thi«n Sß
r¢ng: "Ông chï c¥n giæ tâm nhß hß
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không, song ð×ng ch¤p nh¤t vào cái th¤y không. Lúc
ðó vi®c làm cüa ông s¨ không tr· ngÕi: b·i vì dù ðµng
hay tînh ông cûng vô tâm. Khi sñ phân bi®t có phàm có
thánh ð«u tiêu m¤t, khi chü th¬ và ð¯i tßþng không còn,
tính và tß¾ng nhß nhß thì lúc nào ông cûng · trong
ð¸nh."

L¶i nói trên chính là din tä tâm bình thß¶ng ðó. Nªu
mình chÆng th¬ tß½ng ßng v¾i l¶i nói trên, thì vçn còn
· trong sào huy®t b÷n quÖ mà làm kª s¯ng ð¤y. V§y tÑc
là không bình thß¶ng r°i!

Nhß t¯i qua các v¸ nghe giäng giäi gi¾i lu§t; có nhæng
v¸ m¾i phát tâm, có v¸ m¾i tin Ph§t, quy y Tam Bäo c¥u
th÷ nåm gi¾i. LÕi có v¸ tiªn bµ h½n biªt ð¶i là b¬ kh±,
nên bö tøc xu¤t gia, vào núi tu ðÕo, biªt sñ cao quý cüa
b§c TÏ Kheo nên c¥u th÷ Cø Túc gi¾i. R°i lÕi phát ÐÕi
Tâm th÷ B° Tát gi¾i. Có v¸ khi nghe th¥y Dçn L dÕy
d² gi¾i lu§t · gi¾i ðß¶ng, giäng t¾i ðoÕn "Lòng lÕnh
bu¯t mà sanh h± th©n" thì b²ng sþ run cái kh± phäi ch¸u
n½i sáu nëo luân h°i; do ðó phát ðÕo tâm tu hành, nghe
giäng pháp mà nß¾c m¡t ràn røa. Ðªn khi các v¸ ¤y ðßþc
höi "có t¬ trì ð£ng gi¾i chång?" H÷ ð«u ðáp: "Ðßþc".
Song, sau khi th÷ gi¾i r°i, mµt th¶i gian sau thì, t§t x¤u
thói hß bµc phát, r°i th¯i m¤t ðÕo tâm. �y tÑc là không
bình thß¶ng r°i v§y. Mà ngßþc lÕi, l¤y tham, sân, si làm
tâm bình thß¶ng! Ngß¶i tö ðÕo thì dù ðµng hay tînh
cûng giæ vô tâm, dù thi®n hay ác cûng luôn vô ni®m:

Tánh không là vô tâm
Vô tâm tÑc là ðÕo.

Ngß¶i m¾i xu¤t gia chßa biªt Ph§t Pháp là gì, chßa biªt
gi¾i lu§t ra sao, chßa biªt tu hành thª nào, phäi hi¬u
r¢ng: mu¯n liu sanh tØ trß¾c hªt phäi giæ n« nªp quy
cü. Xßa kia ðÑc Kh±ng TØ chª ra nghi l ð£t thành âm
nhÕc ð«u vì møc ðích dÕy ngß¶i n« nªp tôn ty, chÆng
khác gì gi¾i lu§t nhà Ph§t ðâu.

Rån giæ thân tÑc là tr× thói hß t§t x¤u; khi thân ðÕt t¾i
ch² tñ do thì tâm m¾i có ch² ð¬ nh¶ c§y. C± nhân có bài
k® dÕy v« cách rån giæ thân cho có l¾p lang lúc ði ðÑng
n¢m ng°i nhß sau:

Ni®m Ph§t: nhß tiªng nß¾c ch§m trôi
Tøng kinh, hành ðÕo: nhÕn dÕo ch½i

Ch¡p tay trß¾c ngñc: trì ly nß¾c.
Nhß ð¥u ðµi d¥u: thân ðÑng thÆng
Ngó trß¾c nhìn sau nh© nhàng bß¾c

ChÆng ngó xiên x©o, m¡t m· nØa,
Ðông tînh: oai nghi thß¶ng nhß v§y

Không u±ng làm th¥y ch¯n Không môn.

Tu theo pháp môn ni®m Ph§t thì dùng cái gi÷ng trong
trëo, xßng ni®m Thánh hi®u cüa chß Ph§t. Tiªn lên mµt
bß¾c næa höi ni®m Ph§t là Ai? TÑc là tham Thi«n r°i
v§y. Nªu chÆng h°i quang phä chiªu, mi®ng cÑ ni®m

Ph§t mà tâm cÑ sanh v÷ng tß·ng; r°i cÑ trôi theo v÷ng
tß·ng lång xång thì ni®m Ph§t th§t vô døng. Ni®m Ph§t
thì phäi mi®ng ni®m, lòng chú ý, dùng trí ð¬ soi chiªu;
gi÷ng chÆng ch§m chÆng mau, nhß nß¾c thüng thÆng
chäy. Mi®ng v×a ni®m tai phäi v×a nghe, không n¦y ra
v÷ng tß·ng. V§y thì m²i ni®m s¨ n¯i nhau chäy vào
bi¬n Tát Bà Nhã (tÑc là NhÑt Thiªt Trí Häi). Mµt tiªng
danh hi®u cüa Ph§t có công ðÑc vô lßþng. Chï mµt
danh hi®u cüa Ph§t này có th¬ ðµ vô lßþng chúng sinh.

Khi tøng kinh ho£c tøng thÆng kinh vån, ho£c tøng
thuµc lòng, ho£c quÏ tøng, ho£c ng°i ngay ng¡n mà
tøng, ho£c ni®m th¥m ð«u có th¬ ðßþc. Khi tøng kinh
nên tùy theo vån mà quán tß·ng, xem trong Kinh nói
ðÕo lý gì. Hành ðÕo tÑc là kinh hành, m²i bß¾c m²i
bß¾c chÆng r¯i loÕn, chÆng nghiêng v« phía ðông, chÆng
r¯i loÕn, chÆng ngä v« phía tây nhß ðàn nhÕn bay thÑ tñ
trong không trung. Con sau bay theo con trß¾c thành
hÕng kh¡n khít, chÆng ð¬ thßa cách. Phäi biªt m÷i n½i
ð«u là ch² døng công. Khi ch¤p tay thì hai bàn tay ch¡p
khít chÆng ð¬ khoäng giæa tr¯ng. Mß¶i ngón tay khít
lÕi, chÆng nghiêng qua mµt bên thì nß¾c li«n ð± xu¯ng.
ÐÑng thì thÆng nhß cây tùng, hai chân dang ra nhß chØ
"V", phía trß¾c rµng tám phân phía sau rµng hai phân.
Thân thÆng, ð¥u chÆng nghiêng, chÆng dña, gáy phía
sau khít vào c± áo, tß·ng tßþng nhß · trên ð¥u ð¬ mµt
bình d¥u v§y: Nªu không ngay thì d¥u ð± xu¯ng. Ði
th¶i nh© nhàng nhß gió. Phäi ngó phía trß¾c phía sau,
nhè nh© bß¾c, ði không kéo lªt ðôi giày léch xªch trên
ð¤t. Ði trên l¥u xu¯ng l¥u thì chÆng nên ði mÕnh r¥m rµ
gây ra tiªng ðµng. ChÆng dçm lên cö s¯ng, phäi yêu và
giæ gìn v§t s¯ng. M· m¡t ngó v§t, chï m· phân næa m¡t
thôi. Khi ði ðÑng n¢m ng°i mình ð¥y ðü oai nghi thì ai
nhìn th¤y cûng sanh ra kính tr÷ng. Nªu tñ mình không
ki¬m ði¬m làm gß½ng trß¾c tiên, thì làm sao hóa ðÕo kë
khác. Khi tr¸ mình ðã xong thì sñ nhiªp hóa kë khác
chÆng höng. Tâm có ðÕo hay không có ðÕo, ngß¶i khác
ngó th¤y cØ chï cüa ta, h÷ li«n biªt ngay. Tâm có th¬
bình thß¶ng thì thüy chung chÆng biªn. Träi qua bao
nhiêu sóng gió khó khån hi¬m tr·, tâm này nhß nhß b¤t
ðµng. Nhß Ngài Hám S½n ÐÕi Sß là b§c mô phÕm cho lû
chúng ta. V¸ lão nh½n này sanh ngày 12 tháng 10 nåm
Bính Ng÷, Gia Tînh thÑ 25, tri«u Minh. Lúc 12 tu±i,
Ngài xin M© xu¤t gia, l Tây Lâm Hòa Thßþng · chùa
Báo Ân tïnh nam Kinh làm Th¥y, r°i sau th÷ cø túc gi¾i
v¾i Hòa Thßþng Vô Cñc. Nåm Ngài 20 tu±i, sau khi
Tây Lâm Hòa Thßþng t¸ch r°i, các vi®c l¾n hay nhö ·
chùa, Tång chúng ð«u nghe l¶i Ngài quyªt ð¸nh. Sau,
Ngài theo Ngài Vân C¯c ÐÕi Sß · chùa Thiên Gi¾i t÷a
thi«n. Nåm 28 tu±i ði ch½i núi Ngû Ðài, th¤y núi Hám
S½n r¤t ð©p vì thª Ngài l¤y tên núi này làm danh hi®u.
Nåm 29 tu±i, do xem m¤y bài lu§n cüa Ðai Sß Tång
Tri®u, Ngài ngµ cái nghîa "b¤t thiên" (là chÆng d¶i ð±i).
BÕn cüa Ngài là Thi«n Sß Di®u Phong chúc Ngài Hám
S½n r¢ng: "Tôi r¤t m×ng cho ông có v¯n liªng ð¬ trø núi
v§y". Nåm 30 tu±i Ngài pháit ðÕi ngµ, nói k® r¢ng:
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"Ch¾p m¡t: mµt ni®m tâm cu°ng b£t,
Tr¥n-cån, trong ngoài tr÷n r±ng rang.

Chuy¬n mình xé toÕt cõi không hß,
Sum la vÕn tßþng: di®t t× ðây.

Nguyên vån:
Miªt nhiên nh¤t ni®m, cu°ng tâm hi®t,

Nµi ngoÕi cån tr¥n câu ðµng tri®t,
Phiên thân xúc phá thái hß không
VÕn tßþng sum la tùng kh·i diêt.

Nåm 71 tu±i, Ngài dÕo chùa Song Kính, khi thßþng
ðß¶ng thuyªt pháp, chæ nghîa tuôn trào nhß nß¾c chäy,
thao thao b¤t tuy®t khiªn cho kë th¸ giä phäi b§n rµn
chuy®n ghi chép su¯t ngày không h· tay. Sñ thñc ra
sao, chép ð¥y ðü · trong niên ph±. V¸ sß già Hám S½n
này tr÷n mµt ð¶i, trong khoäng m¤y chøc nåm thiên
biªn vÕn hóa, ngàn cay muôn ð¡ng mà ðÕo tâm trß¾c
sau chÆng biªn cäi. Ðây tÑc là tâm bình thß¶ng, tâm
trß¶ng vin. Th§t là mô phÕm cüa lû chúng ta. Lúc ngài
b¸ ðày hoàn tøc, ði làm lính lao ðµng · ð¤t Lôi Dß½ng,
trong quân Ngài ngâm bài th½ r¢ng:

Lµt áo nâu sòng, choàng áo lính,
M¾i tin: Tùy duyên là ÐÕo tràng!
M£c tình lØa tr¶i ph×ng phñt ð¯t,

Cõi lòng bång tuyªt: lÕnh chÆng tan.

Nguyên vån:
Truy y thoát khß¾c hoán nhung trang,

Thüy tín tùy duyên th¸ ðÕo trß¶ng
Túng sØ viêm thiên nhß li®t höa

Nan tiêu bång tuyªt lãnh tâm trß¶ng.

Tâm kiên c¯ chÆng biªn ð±i cüa mình, Ngài th¯ lµ ra
hªt. Ph§t Pháp ðªn ngày nay càng t® hÕi suy vi, vu°n
cuµn chÆng biªt bao nhiêu là sóng gió. Trß¾c khi cµng
sän giäi phóng Tång Ni trong toàn qu¯c còn có tám
tråm ngàn ngß¶i. Nåm ngoái chï còn có h½n bäy chøc
ngàn ngß¶i. Mß¶i ngß¶i: chín kë hoàn tøc! Ðây tÑc là
không có tâm trß¶ng vin, không có tâm kiên c¯. G£p
lØa dæ ð¯t t¾i thì chân ðÑng không væng li«n. Nªu là ð®
tØ Ph§t thÑ thi®t thì phäi l§p chí son s¡t, cÑng r¡n.
Trß¾c hªt, h÷c oai nghi, giæ ðúng quy cü, ð¬ khöi sþ kë
khác phê bình ð¥u óc mê muµi. R°i d¯c lòng tôn kính
phøng sñ giáo lý và gi¾i lu§t cüa Ph§t; b·i do nhi«u
kiªp tr°ng cån lành, nên kiªp này m¾i ð£ng vào cØa
Ph§t, v§y thì c¥n g¡ng sÑc c¥u ðÕo tr× bö thói hß, chÆng
vào ch¯n danh lþi, chÆng làm tôi m÷i cho b§c quy«n
thª. Tr× bö nhæng thói x¤u trong tâm mình t×ng chút
t×ng chút mµt. Ðßþc v§y tÑc là kë ðÕi tu hành, s¨ vào
ðßþc lý th¬. Ðó là vì tâm kiên c¯ träi qua lâu dài chÆng
biªn; tâm bình thß¶ng ð¯i ðµng tînh luôn nh¤t nhß.

Thông BáoThông BáoThông BáoThông BáoThông Báo

B° Ð« Häi xu¤t bän hai tháng mµt l¥n. Nªu quý v¸ mu¯n
nh§n bän tin hay mu¯n höi ho£c có ð« ngh¸ gì, xin hoan
hÖ liên lÕc VÕn Ph§t Thành.

T× khi sanh MÛ, Lão Hòa Thßþng không ng×ng chuy¬n
Pháp Luân, giäng giäi r¤t nhi«u Kinh Lu§n ÐÕi Th×a
Ph§t Giáo. Chúng tôi có ý nguy®n d¸ch sang Vi®t Ngæ
vì nh§n th¤y r¢ng kinh tiªng Vi®t có nhi«u, nhßng ðßþc
chú giäi thì không có bao nhiêu. R¤t mong các v¸ ðÕo
hæu, các Thi®n Tri ThÑc phát tâm cùng nhau phiên d¸ch!
V×a lþi mình lþi ngß¶i, v×a ho¢ng dß½ng Ph§t Pháp,
v×a t¸nh hóa nhân tâm. Nguy®n cùng nhau chia s¨ sÑ
mÕng cüa ngß¶i con Ph§t. M÷i chi tiªt xin liên lÕc v«
VÕn Ph§t Thành hay

The International Translation Institute
1777 Murchison Drive,

Burlingame, CA 954010 - 4504
Tel: (415) 692-5912 Fax: (415) 692-3017

M²i chü nh§t Hòa Thßþng Tuyên Hóa thuyªt giäng
"Thüy Kính H°i Thiên Løc (Water Mirror reflecting
Heaven)" tÕi H÷c Vi®n D¸ch Kinh Qu¯c Tª (Interna-
tional Translation Institution) b¡t ð¥u t× 8 gi¶ 30 ðªn
11 gi¶ sáng (ð«u có d¸ch sang Vi®t ngæ).

Chi«u t× 1 gi¶ ðªn 3 gi¶ s¨ có bu±i thuyªt pháp b¢ng
tiªng Vi®t do Th¥y H¢ng Lý và H¢ng ÐÕt chü giäng.

Mu¯n biªt thêm chi tiªt, xin liên lÕc:
- Sß Cô H¢ng C½ (415) 421-6117
- Bác Ngµ ÐÕo (510) 886-4612
- Bác Nguy®t (408) 258-4561

Tam Ðàn ÐÕi Gi¾i l¥n thÑ bäy t× ngày 10 ðªn ngày 16
tháng 9 (tÑc ngày 14 tháng 8 ðªn ngày 20 tháng 8 A.L.).
Vào ngày 16 tháng 9, chùa ð°ng th¶i truy«n B° Tát
gi¾i và Ngû Gi¾i cho chúng cß sî.

Quán Âm Th¤t t× ngày 6 ðªn ngày 13 tháng 10: Bäy
ngày tøng kinh Ph± Môn và trì ni®m danh hi®u Quán
Thª Âm B° Tát.
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Tu ÐÕo C¥n Có Tâm H¢ng Thß¶ngTu ÐÕo C¥n Có Tâm H¢ng Thß¶ngTu ÐÕo C¥n Có Tâm H¢ng Thß¶ngTu ÐÕo C¥n Có Tâm H¢ng Thß¶ngTu ÐÕo C¥n Có Tâm H¢ng Thß¶ng
Tuyên Hóa Thßþng Nhân Khai Th  ̧Løc

Cái cây, m²i ngày m²i cao lên nhßng mình không th¤y
sñ sinh trß·ng cüa nó. Tuy chÆng ð¬ ý ðªn nó, nhßng
cây cÑ cao l¾n lên; ch¶ ðªn mß¶i nåm ho£c tråm nåm
sau thì cây ðó biªn thành v§t li®u hæu døng. Cây thì
v§y, ngß¶i tu ðÕo cûng thª. Mình ð×ng có quá g¤p gáp,
ð×ng nghî r¢ng hôm nay tu hành thì ngày mai khai ngµ.
ChÆng phäi d dàng nhß v§y ðâu! Mình c¥n phäi ngày
ngày ðoÕn luy®n, ngày ngày trau d°i, chÆng c¥n biªt nó
là có tiªn bµ hay không. Mình không th¯i lui có nghîa
là tiªn bµ r°i. Chï c¥n là v÷ng tß·ng m²i ngày giäm b¾t,
thì ðã là tiªn bµ r°i; døc ni®m m²i ngày m²i ít thì ðó là
tiªn bµ r°i; tham sân si m²i ngày m²i ít thì ðó là tiªn bµ
r°i. Ð×ng có mu¯n mau mu¯n chóng. Cho nên nói: "KÏ
t¤n du® giä, kÏ th¯i t¯c" nghîa là tiªn càng nhanh thì lùi
cûng r¤t mau. Mình t¾i th§t là mau tÑc là mình lùi cûng
mau, cho nên mình c¥n phäi có cái tâm h¢ng thß¶ng mà
tu hành, ngày ngày thì phäi sám h¯i sØa ð±i l²i l¥m:

"Nh¤t nh§t vô quá khä cäi tÑc nh¤t nh§t vô
công khä tÕo."

Nghîa là:
"Mµt ngày chÆng sØa l²i l¥m là mµt ngày

chÆng tÕo nên công."

Cho nên tu hành c¥n phäi tr× bö thói quen x¤u, l²i l¥m,
bö ði nhæng tß tß·ng sai lÕc, khiªn cho cái bän hæu
quang minh trí hu® cüa mình xu¤t hi®n. Trí hu® quang
minh này ngß¶i nào cûng có cä, nhßng r¤t tiªc là b¸ vô
minh che m¶. Khi không th¬ dùng trí hu® quang minh
này, vô minh che phü s¨ làm mình cÑ mu¯n trøt xu¯ng,
không mu¯n ði lên; nªu mình hi¬n lµ ðßþc trí hu® thì t×
nhiên mình cÑ tiªn t¾i, ði lên hoài. Ðó g÷i là ngh¸ch lßu
(ði ngßþc giòng nß¾c). Cho nên tu hành không phäi có
mµt ngày mµt ðêm, mà c¥n phäi hàng gi¶ hàng phút
hàng ngày. Bu±i sáng nhß v§y, bu±i chi«u nhß v§y,
nåm này tháng n÷ ð«u tu hành nhß v§y, h¢ng thß¶ng
b¤t biªn. Th¶i gian lâu r°i thì mình m¾i trß·ng dßÞng
ðßþc trí hu® Bát-Nhã. Mình ð×ng nên mµt ngày nóng
mß¶i ngày lÕnh, mµt ngày tu mß¶i ngày nghï, nªu nhß
v§y thì mình chÆng th¬ thành tñu ð£ng. Mình phäi nhß
cái cây nó m÷c, m²i ngày l¾n lên mµt chút, ngày ngày
ðem lòng thành mà tu hành.

Trong th¶i gian tu hành nªu g£p nhæng cänh gi¾i gì, dù
ma chß¾ng hay ngh¸ch duyên ho£c thu§n duyên... mình
phäi thái nhiên, bình thän. Thu§n cänh hay ngh¸ch cänh,
mình ð«u phäi tinh t¤n, coi m÷i sñ v§t ð«u nhß ðang nói
di®u Pháp cho mình, dÕy mình hi¬u mµt khía cÕnh nào
ðó cüa ÐÕo. Nªu hi¬u ðßþc m÷i v§t ð«u thuyªt Pháp
cho mình, m²i din biªn ð«u là bài Pháp, thì mình s¨

biªt ðßþc sñ kÏ di®u mà ngôn ngæ không th¬ di¬n tä
ðßþc. Nªu hi¬u ðßþc nó thì mình s¨ biªt ðßþc "bän lai
di®n møc" cüa chính mình, biªt ðßþc con ðß¶ng v« nhà
r°i ðó. Cho nên mß½n pháp thª gian mà vßþt khöi thª
gian pháp, không b¸ vÕn pháp làm mê l¥m, không b¸
m÷i hình tß¾ng làm mê ho£c. Lúc t¤t cä cänh gi¾i t¾i,
nªu mình bình thän th¤y su¯t, không b¸ nó làm chß¾ng
ngÕi thì lâu ngày trí hu® cüa mình s¨ hi®n ra.

Nguyên nhân mà trí hu® không hi¬n lµ là do mình không
ch¸u d¤n bß¾c t¾i trß¾c mà tu. Mình chï mu¯n thøt lùi!
G£p duyên lành thì lÕi nghi ng¶ không quyªt ð¸nh, g£p
phäi duyên ác thì li«n chÕy theo. Cho nên mình lßu
lãng trong løc ðÕo luân h°i, mà không cách gì siêu
thoát ð£ng. Càng b¸ hãm vào thì mình càng d¤n sâu,
càng d¤n sâu thì chân mình càng lún, kéo không ra n±i.
Cho nên nªu · ðây mà mình chÆng th¤y su¯t thì không
buông bö ðßþc, cu¯i cùng thì không th¬ tñ tÕi giäi
thoát ðßþc. Nên chi sinh r°i lÕi chªt, chªt r°i lÕi sinh.
H° ð° sinh ra, h° ð° chªt ði, mà khoäng trung gian thì
mình không biªt ðã làm chuy®n gì: chï toàn là thÑ ðiên
ðiên ðäo ðäo, tìm không ra cái lý do chính ðáng.

Các v¸! Cuµc s¯ng con ngß¶i là cuµc s¯ng ð¥y mê muµi.
Chï toàn là vì danh vì lþi vì thành công riêng tß cho cá
nhân mình.

KÏ th§t, vi®c ngß¶i tr¥n gian cho là thành công thì
Thánh Hi«n cho là th¤t bÕi. Cho nên h có nþ n¥n thì
mình phäi ráng thanh toán cho rõ ràng. Mình phäi làm
mµt ngß¶i hoàn toàn sáng su¯t. Khi sáng su¯t thì mình
vînh vin sáng su¯t, do ðó m¾i phá ði cØa sinh tØ, ra
khöi vòng luân h°i. Nhß v§y thì m¾i là chuy®n cüa b§c
ðÕi trßþng phu ðßþc.
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Hòa Thßþng Tuyên Hóa Giäng

Tham thi«n là pháp môn ¤n tâm vi di®u do ðÑc Thích
Ca thân truy«n tÕi ðïnh Linh S½n. DÕo ¤y, ðÑc Ph§t c¥m
mµt cành hoa trong tay và ðßa lên, mi®ng mïm cß¶i.
Không ai trong pháp hµi hi¬u ð£ng ý Ph§t, duy chï có
ngài Ma Ha Ca-Diªp minh bÕch ý chï cüa Ph§t. Ngài
li«n mïm cß¶i. Ðây là l¥n ð¥u tiên pháp môn "dî tâm ¤n
tâm" ðßþc truy«n và t× ðó, pháp môn ¤y ðßþc các v¸ T±
truy«n th×a cho các thª h® tiªp n¯i.

Ngài ÐÕi Ca-Diªp lúc b¤y gi¶ ðã trên tråm tu±i. Là v¸ tu
hÕnh ð¥u-ðà b§c nh¤t, luôn luôn ph¤n ch¤n n± lñc døng
công, Ngài không cß¶i cþt b×a bãi ðâu. Lý do Ngài
mïm cß¶i là vì liu ngµ ý chï cüa ðÑc Ph§t, r°i bi¬u th¸
pháp "l¤y tâm ¤n tâm" ð¤y.

ÐÑc Ph§t Thích Ca truy«n pháp môn này cho Ngài "ÐÕi
Ca-Diªp làm s½ t±. S½ T± truy«n cho T± thÑ hai là Ngài
A-Nan-Ðà. Ngài A-Nan-Ðà lÕi truy«n cho T± thÑ ba là
Ngài Thß½ng-Na Hòa-Tu, và Ngài Thß½ng-Na-Hòa-Tu
truy«n tiªp cho v¸ T± thÑ tß là Ngài ¿u-Ba C¤p-Ða. CÑ
nhß thª "tâm pháp" ðßþc truy«n th×a cho ðªn Ngài B°-
Ð« ÐÕt-Ma, v¸ t± thÑ 28 · �n Ðµ. Ngài B°-Ð« ÐÕt-Ma
nh§n th¤y cån-tánh dân �n lúc b¤y gi¶ chßa thu¥n thøc,
trong khi cån tánh dân Trung Hoa thì chín mùi, ðü sÑc
tiªp th÷ Pháp ÐÕi Th×a. Vì thª, T± dùng ðß¶ng bi¬n ði
qua Trung Hoa, và ðªn Quäng Châu vào nåm 527 sau
Tây l¸ch. Do v§y Quäng Châu còn ðßþc g÷i là "Tây Lai
S½ Ð¸a." Nhßng ngß¶i Quäng Châu b¤y gi¶ chßa có th¬
tiªp nh§n Pháp ÐÕi Th×a này, li«n vì h÷ không nh§n
biªt T± là ai. H÷ mi®t th¸ g÷i Ngài là "malacha" (quÖ la
sát!). Mµt t× ngæ khinh mi®t dùng ð¬ g÷i ngß¶i �n Ðµ.
Ngài bèn ði Nam Kinh b±n ý là mu¯n ðµ Pháp Sß Th¥n
Quang. Khi Pháp Sß Th¥n Quang giäng kinh · Nam
Kinh, bi®n tài cüa Ngài vô ngÕi ðªn n±i chß thiên tán
hoa trên tr¶i xu¯ng, và dß¾i ð¤t sen vàng vøt m÷c lên.

     - T± B°-Ð«-ÐÕt-Ma höi Ngài Th¥n Quang:
     "Ông giäng kinh ð¬ làm gì?"

     - "Tôi giäng ð¬ dÕy ngß¶i liu sanh thoát tØ."

     - Ngài B°-Ð« ÐÕt-Ma lÕi höi: "Trong kinh toàn là
       gi¤y tr¡ng mñc ðên, ông nß½ng vào ðâu liu sanh
       thoát tØ?"

Nghe v§y Ngài Th¥n Quang bñc mình l¡m, nghî r¢ng
ông râu này phï báng Tam Bäo. N±i gi§n, Ngài c·i chu²i
tràng hÕt b¢ng s¡t n£ng chình ch¸t ra qu¤t vào m£t T±,
ðánh gãy m¤t hai chiªc rång cüa T±. Ngày xßa, r¤t nhi«u

ngß¶i biªt võ công k¬ cä nhæng th¥y tu. Ðã là th¥y tu
thì không ðßþc mang theo khí gi¾i trong mình, cho nên
nhi«u Th¥y ðeo chu²i hÕt b¢ng s¡t ð¬ làm khí gi¾i phòng
thân, xØ døng nó nhß cây nhuyn tiên ð¬ ð¯i ð¸ch.

LÕi nói truy«n thuyªt v« hàm rång cüa nhæng v¸ Thánh
nhân: r¢ng nªu rång cüa v¸ Hi«n Thánh r½i xu¯ng ð¤t,
thì tr¶i s¨ hÕn hán ba nåm, và ngß¶i dân vùng ¤y có th¬
chªt ðói vì m¤t mùa. Cho nên khi th¤y mình b¸ ðánh
gãy luôn mµt l¥n hai cái rång, T± không n· ð¬ cho dân
ch¸u kh± vì mình. Thay vì ð¬ rång r½i xu¯ng ð¤t, Ngài
nu¯t chæng hai rång ¤y, r°i bö ði. [� Trung Hoa có câu
tøc ngæ "Ðä nha vãng ð± liu yªn" nghîa r¢ng nªu rång
ông b¸ ðánh gãy, hãy nu¯t vào bøng là t× giai thoÕi n¥y
mà ra.]

Khi l¶i th¯t ra mà không Ñng-hþp, T± li«n biªt hi®n tÕi
c½ duyên Th¥n Quang chßa ðªn Ngài li«n t¾i núi Tung
S½n, tïnh H° Nam. Trên ðß¶ng T± g£p mµt con chim
oanh vû b¸ nh¯t trong cái l°ng mây. Con chim nh§n ra
Ngài và höi,

"Tây lai ý,
Tây lai ý,

Thïnh nhæ giáo ngã
Xu¤t lung kª."

TÕm d¸ch:
"V¾i ý chï t× phß½ng Tây,
V¾i ý chï t× phß½ng Tây,

Xin Ngài dÕy con,
Kª sách thoát khöi l°ng này."

B°-Ð«-ÐÕt-Ma bèn dÕy cho chim kª r¢ng:

"Xu¤t lung kª,
Xu¤t lung kª,

LßÞng th¯i trß¶ng thân,
LßÞng nhãn bª,

ThØ ti®n th¸ nhæ xu¤t lung kª."

TÕm d¸ch:
"Kª thoát l°ng,
Kª thoát l°ng:

Hai chân du²i thÆng
M¡t nh¡m nghi«n,

Chính là di®u kª bay thoát l°ng."

Con chim l¡ng nghe xong là hi¬u ngay. R°i nó ngay
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cÆng ra, nh¡m nghi«n m¡t lÕi, giä chªt. Khi ngß¶i chü
chim ði làm v«, anh ta ðªn l°ng th¤y chim, bèn la lên:
"Úi da! Chim ½i ngß½i làm sao thª?"

Hoäng h¯t, anh ta m· cØa l°ng, b°ng chim ra. Chàng
chim nín th· b¤t ðµng... Ngß¶i chü chim l¤y làm lÕ, coi
t¾i coi lui chàng chim, r°i nghî: "Chim không cøc cña,
gi¯ng nhß y ðã chªt. Song chªt r°i thì sao thân không
lÕnh?" Do dñ, phân-vân hªt sÑc, anh ta t× t× m· tay ra...
Ðúng lúc ¤y, chàng chim v² cánh bay khöi bàn tay anh
ta. Tñ do!

Câu chuy®n này ðáng làm cho chúng ta suy nghî. Ai
trong chúng ta không nhß chim nh¯t trong l°ng? Tuy
ngày ngày ta s¯ng nh·n nh½, song ta nào có tñ do, ra
ngoài vòng sanh tØ. Mà sñ th§t là ta sanh ra mê muµi, r°i
thì mê muµi chªt ði, chßa h« th¤y bän lai di®n møc cüa
mình. Vì v§y, nªu mu¯n ðßþc tñ do sanh tØ, thì trß¾c
nh¤t hãy coi mình là kë ðã chªt.* Cho nên nói:

"Nhßþc døc nhân b¤t tØ
TÑc hÕ tØ công phu."

TÕm d¸ch:
"Nªu mu¯n mình không chªt

Thì phäi tu hªt mình."

Møc ðích vi®c tu hành, là vì mu¯n th¤u rõ mình t× ðâu
sanh ra và mình chªt s¨ ði v« ðâu? Và ð¬ th¤u rõ lý do gì
mình không th¬ làm chü v§n mÕng cüa chính mình.

"Có chÑ" Các v¸ có th¬ nói: "Tôi làm chü thân tôi. Thân
này thuµc v« tôi." Nªu các v¸ th§t sñ làm chü thân mình,
sao các v¸ chÆng làm thân trë mãi không già? Ðªn lúc
b¸nh, sao các v¸ không tñ chü - ð×ng b¸nh? T¾i lúc chªt,
các v¸ lÕi càng không th¬ tñ chü. Cho nên mình c¥n
phäi th§t sñ hi¬u rõ ng÷n ngành sanh tØ. R¢ng:

"Lai th¶i h° ð°, khÑ th¶i bi
U±ng tÕi nhân gian, t¦u nh¤t h°i

B¤t nhß b¤t lai di®c b¤t khÑ
Di®c vô hoan hÖ di®c vô bi."

TÕm d¸ch:
"Ðªn th§t h° ð°, ði bu°n lo

S¯ng u±ng trên ð¶i chÕy vòng vo
Chi b¢ng không ðªn cûng không ði

Cûng chÆng vui sß¾ng, chÆng s¥u bi."

Con ngß¶i sanh ra trong u mê, r°i chªt ði trong u mê.
Khi lâm chung thì bu°n r¥u kh± não. Nªu b¸ cänh trÕng
n¥y xoay chuy¬n thì làm ngß¶i th§t vô nghîa. Vòng vo
quanh qu¦n hoài trong vui bu°n, kh± bi thì th§t u±ng
ð¶i l¡m. Chi b¢ng không ðªn không ði, há không khöe
h½n sao? Ðßþc v§y tÑc thoát khöi vòng hoan hÖ s¥u bi,
th§t sñ tñ do tñ tÕi.

Chúng ta không nên tñ nh¯t mình trong l°ng. L°ng gì?
Chiªc l°ng là thân n¥y. Thân ngß¶i là mµt t§p hþp hß
giä cüa tÑ ðÕi: ð¤t, nß¾c, gió, lØâ mà b±n hæu Ph§t tánh
thì b¸ nh¯t trong cái l°ng tÑ ðÕi ¤y, y nhß chim b¸ nh¯t
trong l°ng, không th¬ thoát ra ðßþc. Nªu mu¯n thoát
l°ng, mình phäi h÷c "vô quái vô ngÕi, vô khüng vô b¯,
vô phi«n vô não" (không chß¾ng ngÕi ai, cûng không
gì chß¾ng ngÕi mình, không sþ hãi gì, cûng không làm
ai sþ hãi, không có phi«n não gì, cûng không làm ai
phi«n não). Có nghîa là chúng ta phäi làm chü chính
mình. Vì lý do ðó, chúng ta nên h÷c ng°i thi«n. M²i
ngß¶i phäi tñ ch¤m dÑt sanh tØ cüa chính mình. Không
mµt ai khác có th¬ làm chuy®n ¤y thay mình. Ngß¶i
khác có th¬ chï ðß¶ng, nhßng mình phäi tñ mình bß¾c
ði. Nªu các v¸ mu¯n thoát l°ng thì phäi tñ mình n± lñc,
phäi mµt phen kh± công!

*Chªt hªt m÷i døc v÷ng, quy«n lþi, tiªng tåm, sung
sß¾ng v.v... hªt ði m÷i ð¤u tranh, truy ðu±i, tham c¥u.
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T× lâu ý nghî cüa tôi, cûng nhß các huynh ð® mu¯n gi¾i
thi®u s½ v« ð¶i s¯ng tu h÷c tÕi VÕn Ph§t Thánh Thành
ð¬ các v¸ ð°ng tu · xa có th¬ hi¬u ph¥n nào v« Thánh
Thành. Mãi ðªn nay m¾i có c½ hµi. Tuy nhiên ði«u m¡t
th¤y tai nghe không th¬ nào k¬ hªt ðßþc, Chï xin ghi
lên ðây ít ði«u giúp chß v¸ du l¸ch Thánh Thành qua
nhæng giòng chæ ð½n s½ này.

VÕn Ph§t Thánh Thành h¥u nhß r¤t nhi«u ngß¶i ðã nghe
ðªn và cûng l¡m ngß¶i hæu duyên ð£t chân ðªn. Ð¯i
v¾i ð¶i MÕt Pháp hi®n nay r¤t hiªm có ðÕo tràng tu
hành thanh t¸nh. Ðó cûng là mµt trong nhæng ði«u khó
mà ðÑc Ph§t thß¶ng nói: "Nan kiªn häo ðÕo tràng".
ÐÕo tràng t¯t không phäi là cao sang mÛ l®, l¥u các
nguy nga, ð¬ cho ngß¶i thß·ng ngoÕn, chøp hình. Mà
ðÕo träng t¯t là ch² ð¬ kë thành tâm, chân thành tu
hành: N½i mà tiªng k® l¶i Kinh không dÑt ðoÕn; ngày
ðêm sáu th¶i luân phiên tøng ni®m, l bái, tham thi«n.
Ai mu¯n tu pháp môn nào cûng ð«u có cä; nào ni®m
Ph§t, trì chú, tham thi«n, lÕy Ph§t, sám h¯i, v.v... ð¥y ðü
m÷i cån c½, m÷i Pháp môn. Và ð£ bi®t · ðây không
phân bi®t ngß¶i Tây phß½ng, ngß¶i Hoa, ho£c ngß¶i
Vi®t... Ai mu¯n tu gì cûng ðßþc, ð¥y ðü m÷i ði«u ki®n,
ti®n nghi; t× ch² ån, ch² ngü, t¾i ch² tu hành. Ngß¶i tu
khöi lo vi®c gì cä, chï có ði«u là quý v¸ nào mu¯n tu thì
hãy gác chuy®n nhà, buông bö vi®c thª tøc trß¾c khi
bß¾c vào c±ng Thánh Thành. Khi vào VÕn Ph§t Thành
quý v¸ không còn c½ hµi nghe vi®c thª tøc, th¸ phi næa;
h¥u nhß cûng không có ai ränh, cûng không có ai hÑng
thú bàn vi®c ð¶i chuy®n thª v¾i quý v¸. Ai n¤y su¯t
ngày ð«u lo tu, lo h÷c, lo làm công quä. H÷ ð«u có th¶i
khóa bi¬u, có chß½ng trình hªt. Cho nên th¶i gian · ðây
quý báu vô cùng. Nhi«u v¸ ðªn r°i không mu¯n ði. Vì
sao?, vì h÷ thích tu, thích cänh thanh t¸nh, không mu¯n
bon chen, lån lµn v¾i ð¶i. Ð¶i là b¬ kh±, còn · ðây ð¤t
thanh t¸nh; mänh ð¤t thanh t¸nh ð¬ cho nhæng ai mu¯n
thoát sanh tØ luân h°i, vãng sanh cõi Ph§t.

Nghe ðªn tên VÕn Ph§t Thánh Thành tôi cäm th¤y lòng
b¾t phi«n não. Nªu ai nghe và ð÷c nó cûng gieo ðßþc
nhân duyên v¾i Ph§t Pháp. Vì ðÑc Ph§t có nói r¢ng:
"Nªu ngß¶i nào chï c¥n nói mµt tiªng "Ph§t" ho£c "Nam
mô Ph§t" thì ngß¶i ðó tß½ng lai s¨ ðßþc Ph§t cÑu ðµ và
giäi thoát. Có câu chuy®n r¢ng: Thu· xßa có mµt chàng
thanh niên, không biªt gì v« Ph§t Pháp, ðang lúc ði vào
r×ng b¸ mµt con c÷p hung dæ chÕy rßþt mu¯n ån th¸t
anh ta. Anh ta hoäng h¯t, sþ hãi, vµi trèo lên cây tr¯n. Vì
quá sþ anh lu¯ng cu¯ng chï biªt kêu mµt tiªng "Nam
mô Ph§t". Träi ðªn th¶i gian lâu xa ðªn th¶i kÏ ðÑc Ph§t
Thích Ca, anh ta nh¶ nhân duyên ni®m mµt tiªng "Nam

mô Ph§t" mà ðßþc Ph§t Thích Ca ðµ cho giäi thoát.

VÕn Ph§t, tÑc là 10,000 v¸ Ph§t, cûng có nghîa là vô
biên vô s¯ v¸ Ph§t, còn chæ Thánh là các b§c Thánh
nhân, chß v¸ B° Tát, A-La-Hán. V§y ni®m lên há không
phäi là gieo nhân duyên v¾i Ph§t Pháp sao?

VÕn Ph§t Thánh Thành l¤y løc ðÕi tông chï làm cån
bän: không tranh, không tham, không truy c¥u, không
ích kÖ, không tß lþi và không v÷ng ngæ. Ð£c bi®t, các
em h÷c sinh, sinh viên l¾n nhö ð«u không hút thu¯c,
không rßþu chè, không xem truy«n hình, cho ðªn các
Ph§t tØ cûng thª. � ðây Tång, Ni, nam næ ð«u s¯ng
riêng bi®t, không chuy®n trò v¾i nhau.

Có nhi«u ngß¶i ð¶i khi ðªn chùa h÷ hay nói chuy®n
ð¶i, vi®c danh lþi, th¸ phi, phi«n não, th§m chí nhi«u cô
c§u trë ðªn chùa ð¬ tìm ý trung nhân, chÑ không phäi
lên chùa ð¬ tu. Nªu v§y, các v¸ ¤y s¨ th¤t v÷ng l¡m khi
t¾i chùa ðây. Có nhi«u ngß¶i ðµc thân, ho£c có vþ có
ch°ng, ðªn ðây trong khoäng mµt th¶i gian ng¡n thì
xin xu¤t gia tu ðÕo, nguy®n s¯ng ð¶i tu hành thanh
t¸nh. Cûng có ngß¶i xu¤t gia chßa ðßþc bao lâu lÕi
hoàn tøc, cho r¢ng tu · ðây quá kh±. Tuy nhiên ðâu có
gì là khó, b·i vì vi®c tu · ðây chï là n¯i tiªp truy«n
th¯ng cüa Ph§t xßa kia, và vô s¯ ngß¶i tu ðÕo ð«u làm
ð£ng. Ngß¶i quan ni®m tu kh± vì h÷ chßa có c½ hµi tìm
hi¬u sâu xa, c½ hµi thích Ñng và lòng nhçn nÕi. � ðây,
m²i ngày chß Tång Ni chï ån mµt bæa giæa trßa. Khi
chßa quen v¾i mµt bæa c½m, bÕn s¨ th¤y ðói l¡m, khi
quen r°i thì bÕn s¨ th¤y sao d däng quá! D¥u mµt bæa
song chß Tång sÑc khöe ð«u ð¥y ðü. Chß Tång Ni ða s¯
ð«u phát nguy®n ngü ng°i, ðêm ngü khoäng b¯n tiªng,
3 gi¶ rßÞi thÑc d§y, 4 gi¶ khóa l côn gphu sáng. Ngü
ng°i nªu t§p ðßþc r¤t lþi nhß: ngü ng°i khiªn lòng tiªt
døc, giäm b¾t kh·i nghî tß·ng ði«u x¤u xa, tinh th¥n
luôn tïnh táo. Nh¤t là khi thÑc d§y, th¥n thÑc minh mçn
h½n ngü n¢m. Trß¾c ho£c sau khi ngü có th¬ ng°i thi«n
tÕi ch². Và khi ði ðâu xa, nh¤t là trß¶ng hþp ðông ngß¾i,
phòng xá ch§t h©p, khöi phäi lo v« v¤n ð« ch± ngü. Nªu
so sánh v¾i th¶i xßa lúc Ph§t T± tu hành vi®c ðµ ng÷,
ngü ng°i ð¶i nay th§t quá sung sß¾ng g¤p tråm l¥n. Xßa
kia Ph§t T± phäi ði kh¤t thñc, t× sáng ðªn trßa, th§m chí
có ngày không ðßþc cúng dß¶ng, các ngài phäi ch¸u
ðói. Còn bây gi¶ c½m canh có sÆn tÕi chùa. Song le cüa
ðàn na tín thí dâng cúng, ð¬ tÕo ði«u ki®n cho chúng ta
khöi m¤t th¶i gi¶ ði kh¤t thñc, chuyên tâm tu t§p, phøng
sñ ngôi Tam Bäo. Nªu ån không ng°i r°i, thì muôn kiªp
phäi trä, nên c± nhân nói:
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Höi:  Là cha m©, làm sao tôi có th¬ dÕy con hi¬u rõ giá
tr¸ cüa vi®c trì giæ ngû gi¾i?

Ðáp: Phß½ng pháp t¯t nh¤t là tñ chính mình phäi giæ
gi¾i trß¾c. Trë em b¢ng cách b¡t chß¾c; khi chúng th¤y
cha m© hoan hÖ trì gi¾i, vui vë s¯ng theo khuôn kh±
cüa gi¾i lu§t, tñ nhiên chúng s¨ không hoài nghi giá tr¸
cüa sñ giæ gi¾i. Còng mµt bi®n pháp r¤t hay næa là ð÷c
nhæng ti¬u sØ cüa các v¸ Cao Tång ÐÕi ÐÑc, các v¸ Cß Sî
có ðÕo ðÑc cho chúng nghe. Nhæng câu chuy®n v« các
v¸ ðÑc tr÷ng hu® sau, nhæng b§c Hi«n nhân, quân tØ do
khéo giæ gi¾i mà ðßþc ðÕi phß¾c báo, s¨ gây mµt ¤n
tßþng sâu xa n½i tâm thÑc cüa trë con. Mai sau lúc
trß·ng thành, con em s¨ nß½ng theo gß½ng ðÕo hÕnh ¤y
làm chï nam trong vi®c xØ thª và phán ðoán tuy¬n ch÷n
quyªt ð¸nh.

Höi: Nªu con không hiªu thäo, cha m© làm cách nào ð¬
khuyên nó, dÕy nó kh·i tánh hiªu thäo.

Ðáp: Cha m© c¥n phäi "c¥u chß kÖ," nghîa là c¥n phäi
tìm câu trä l¶i n½i chính mình. Trß¾c tñ mình phä hiªu
thäo v¾i cha m©. "Ngôn giáo b¤t nhß thân giáo." L¶i
dÕy không b¢ng làm gß½ng. Khi con cái các bÕn th¤y
các bÕn có hiªu v¾i ông bà nµi ngoÕi chúng, th¤y các
bÕn mµt mñc ái kính, hòa nhã, nhçn nÕi, chåm lo cho
ông cø bà cø, tñ nhiên chúng s¨ b¡t chß¾c làm theo.
Nªu ngßþc lÕi, quý v¸ ð¯i v¾i chính cha m© mình mà
thô lõ, dæ d¢n ho£c c¯ng cao ngã mÕn, hay không nhç
nhøc, thß¶ng n±i gi§n, ho£c t¯ng cha m© vào nhà DßÞng
Lão · tÑc ðÑa con s¨ b¡t chß¾c h÷c theo nhæng hành vi
¤y, l¤y ðó làm khuôn mçu. Khi ngôn và hÕnh khôn gði
ðôi thì b¤t lu§n cha m© nói cách nào cûng không th¬ cäi
ð±i ¤n tßþng b¤t hiªu n½i con cái mà mình b§c làm cha
m© và mô phÕm ðã gieo r¡c vào ð¥u chúng.

Höi: Møc ðích chính (chü yªu) cüa t÷a thi«n là gì?

Ðáp: T÷a thi«n có lþi ích v« m÷i phß½ng di®n trong ð¶i
s¯ng. B¤t lu§n là ði h÷c, làm vi®c, buôn bán hay d÷n
d©p nhà cØa cho ngån n¡p, ng°i thi«n h¢ng ngày s¨
giúp bÕn có ð¸nh lñc h½n, giäm thi¬u sñ cån thÆng th¥n
kinh (stress), và làm cho thân th¬ ki®n khang thêm. Nªu
mu¯n có trí hu® chân chánh và cÑu cánh giäi thoát, bÕn
c¥n phäi trãi qua mµt th¶i gian hành thi«n ð«u ð£n r¤t
lâu, và nªu giæ sñ hành trì ðßþc h¢ng thß¶ng thì m¾i có
th¬ th§t sñ t¾i ðßþc ch² liu sanh thoát tØ.

"Thí chü nh¤t lÕp m
Tr÷ng nhßþc Tu Di S½n

Thñc liu b¤t tu ðÕo
Bì mao ðãi giác hoàn."

Nghîa r¢ng:
"HÕt gÕo thí chü cho
N£ng b¢ng núi Tu Di
Ån xong chÆng tu ðÕo

ðeo s×ng, ðµi lông trä."

Còn ngü thì th¶i xßa nhi«u v¸ Thánh Tång ngü dß¾i
g¯c cây, ho£ · nghîa ð¸a, ch¸u sß½ng, ch¸u gió. Quý
Ngài xem thân mÕng nh© nhß sþi lông. Các Ngài ngày
ðêm chuyên c¥n hành ðÕo, trau gi¯i trí tu® ð¬ thoát khöi
sinh tØ luân h°i. Th¶i nay VÕn Ph§t Thánh Thành cûn
gmu¯n noi gß½ng duy trì sñ kh± hÕnh cüa th¶i chß
Ph§t, T± Sß xßa kia. Vã lÕi th¶i bây gi¶ ngû døc quá
thÕnh hành, nªu thñc hi®n ðßþc l¯i tu kh± hÕnh này thì
s¨ di®t tr× ð£ng ngû døc. S· dî Tång, Ni · ðây tu kh±
hÕnh là nh¶ có t¤m gß½ng cüa Hòa Thßþng Tuyên Hóa,
ngß¶i sáng l§p ra VÕn Ph§t Thánh Thành. Ngài là v¸ kª
th×a v¸ Hòa Thßþng Hß Vân bên Trung Hoa. Cuµc ð¶i
Ngài Hòa Thßþng Tuyên Hóa r¤t phi thß¶ng. ÐÑc ðµ và
ðÕo hÕnh cüa Ngài r¤t ít có trong ð¶i MÕt Pháp bây gi¶.
Ngû døc chÆng ðµng tâm Ngài. Thành, bÕi, ðßþc, m¤t
chÆng b§n lòng Ngài. Lòng t× bi cüa Ngài vô hÕn, ph±
ðµ t¤t cä kë ác, ngß¶i lành. ÐÕi nguy®n cüa Ngài sâu
rµng vô biên, cÑu b¾t t¤t cä kë kh± ðau, thành tñu t¤t cä
ngß¶i tu hành. Nhæng ai chân chánh phát tâm tu hành,
Ngài ð«u hµ trì dçn d¡t khiªn cho thành tñu ðÕo nghi®p.

Ð£c bi®t tÕi VÕn Ph§t Thánh Thành, Kinh ði¬n r¤t phong
phú. Ngoài Tam TÕng Kinh ði¬n ra còn có r¤t nhi«u
Ngæ løc, Thánh ði¬n b¢ng Hán ngæ cüa các v¸ Thánh
Tång, các v¸ T±, Kinh b¢ng tiªng Anh cûng khá nhi«u.
Nhßng tiªng Vi®t quá ít. Mong sao trong tß½ng lai có
nhi«u v¸ thi®n trí thÑc ðên ðây tu h÷c và góp ph¥n
phiên d¸ch Kinh ði¬n ra Vi®t ngæ ð¬ c¯ng hiªn cho dân
tµc Vi®t ta. Nguyên cùng chia xë hß½ng v¸ giáo pháp,
cùng nhau sách t¤n tu hành giäi thoát và giác ngµ.

H÷c Ph§t V¤n ÐápH÷c Ph§t V¤n ÐápH÷c Ph§t V¤n ÐápH÷c Ph§t V¤n ÐápH÷c Ph§t V¤n Ðáp
Questions and Answers on Buddhist Practice

Quý Ph§t TØ mu¯n nh§n B° Ð« Häi, mu¯n bän tin g·i
t¾i ngß¶i quen, ho£c không mu¯n nh§n, ho£c không
c¥n bän tin g·i t§n nhà vì có th¬ pick it up · chùa hay
ð÷c chung bän g·i t¾i ngß¶i khác .v.v... Ho£c quý ðÕo
hæu chï mu¯n nh§n 1 bän tin B° Ð« Häi thay vì 2 ho£c
3 bän g·i ðªn hàng tháng. Và nªu ðã ð±i ð¸a chï, hay
mu¯n nh§n bän tin b¢ng Anh ngæ, b¢ng tiªng Hoa, xin
vui lòng ði«n vào form dß¾i & g·i v« The City of Ten
Thousand Buddhas.


