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M²i ngß¶i ð«u có nhân quä báo Ñng
cüa riêng mình. H tÕo nghi®p gì thì
ch¸u quä báo ðó. Không nhæng chï
có loài ngß¶i là phäi ch¸u quä báo
mà t¤t cä chúng sanh cûng v§y; tÕo
nghi®p t× xßa, ngày nay g£t quä.
Ði«u ðó không d hi¬u ðâu. Ví nhß
b¸ ð÷a làm súc sinh ho£c · n½i ác
ðÕo thì r¤t khó khôi phøc lÕi thân
ngß¶i. Nên nói r¢ng:

"Nh¤t th¤t nhân thân,
 VÕn kiªp nan phøc."

nghîa là
"Thân ngß¶i m¤t r°i,
 VÕn kiªp khó tìm"

Trên thª gian, có hai loÕi nhân, mµt
là nhân thi®n, hai là nhân ác. Khi
mình tr°ng nhân thi®n thì g£t quä
thi®n, khi tr°ng nhân ác thì g£t quä
ác. Ngß¶i tr°ng nhân thi®n ði ðâu
cûng biªt "kh¤c kÖ phøc l" (tñ ghép
mình theo l nghîa), "khu¤t kÖ ðãi
nhân" (hÕ mình mà ð¯i ðãi v¾i
ngß¶i); lúc nào cûng không chiªm
ph¥n h½n kë khác, luôn luôn sÇn sàng
ch¸u thua thi®t. H ai g£p ði«u gì khó
khån thì mình l§p tÑc giúp ðÞ. Lúc

nào cûng có chí làm ði«u thi®n, l§p
công tu ðÑc, chÑ không phäi nhß kë
chï biªt lþi cho mình mà không nghî
t¾i lþi ích cüa kë khác. Khi công ðÑc
thi®n cüa mình ð¥y ðü thì tñ nhiên
mình s¨ thång tiªn, cho nên nói:
"Chüng thi®n nhân kªt thi®n quä." T×
n½i loài ngß¶i mình có th¬ thång lên
cõi tr¶i, r°i t× cõi tr¶i có th¬ thành A
La Hán, Bích Chi Ph§t, B° Tát, t×ng
bß¾c t×ng bß¾c mà thång tiªn. H tÕo
công ðÑc gì thì nh¤t ð¸nh có ðßþc quä
báo n¤y, công ðÑc không bao gi¶ m¤t
ð£ng. Thª nào là tr°ng nhân ác thì
tß½ng lai s¨ g£t quä x¤u? TÑc là nªu
mình tÕo ra oan nghi®t, phÕm ðü thÑ
l²i l¥m, thì tß½ng lai s¨ th÷ quä báo
cüa ð¸a ngøc, ngÕ quÖ, súc sinh. Ai bäo
mình làm nhân ác nhß v§y? ChÆng có
ai bäo cä mà tñ mình tÕo l¤y. Có câu
r¢ng: "Tñ tác nghi®t, b¤t khä hoÕt" (tñ
mình tÕo ra ði«u oan nghi®t, không ai
có th¬ tha thÑ mình ðßþc). Tr°ng nhân
ác thì s¨ ð÷a vào ba ác ðÕo. Tóm lÕi,
làm ði«u thi®n thì ðßþc thång lên, mà
làm ði«u ác thì b¸ ð÷a xu¯ng. Do ðó
m÷i thª gi¾i ð«u do mình tÕo ra, tñ
mình phäi làm chü, ð×ng Ö lÕi vào kë
khác.
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Song cái nhân ác l¾n nh¤t là gì? TÑc là sát sinh. Con
ngß¶i nªu phÕm ngû gi¾i (sát ðÕo dâm v÷ng tØu) thì s¨
r¤t d ð÷a vào ba ác ðÕo và cûng r¤t d thành kë ð¥y dçy
tri kiªn sai l¥m tà v÷ng, không tin Ph§t Pháp, không
kính Tam Bäo. Ð÷a vào ba ðß¶ng ác r°i thì kh± không
cách gì nói ðßþc. Tµi l²i l¾n nh¤t mà mình ðã phÕm là
gì? TÑc là sát sinh ån th¸t. Nªu bÕn ån th¸t cüa ngß¶i thì
sau ðó ngß¶i s¨ ån th¸t cüa bÕn lÕi. H² tß½ng ån th¸t lçn
nhau, h² tß½ng chém giªt, r°i h² tß½ng ð÷a lÕc. Mµt khi
ðã ð÷a lÕc thì khó mà tiªn lên ðßþc, ðó là ði«u hªt sÑc
nguy hi¬m, là ði vào ðß¶ng hi¬m v§y.

Có câu r¢ng: "Tam gi¾i vô an, do nhß höa trÕch", nghîa
là ba cõi không an, gi¯ng nhß nhà lØa. Ðáng tiªc là tuy
nhà cháy mà ngß¶i · trong ðó vçn thän nhiên coi thß¶ng.

Ngày hôm nay cØ hành pháp hµi Vu Lan, các v¸ thØ
nghî xem! Chúng ta ðây, ai là ngß¶i có ðÕo ðÑc tu hành
cao h½n. Ngài Tôn Giä Møc Ki«n Liên? Tuy công ðÑc
cüa Ngài cao nhß v§y mà còn phäi thïnh Ph§t siêu ðµ
m© Ngài. Sau ðó Ph§t ð£t ra pháp hµi Vu Lan ð¬ siêu ðµ
cho cha m© trong bäy ð¶i. Ðem mình so sánh v¾i Ngài
Møc Ki«n Liên thì mình không th¬ nào bì ðßþc. Song
phø mçu t± tiên cüa chúng ta th§t là ðang ch¶ mình c¥u
xin siêu ðµ cho h÷ ðó. B·i v§y chúng ta ð×ng lãng phí
th¶i gian, và ð×ng quên b±n ph§n làm ngß¶i. Mµt khi
m¤t thân này thì dù h¯i h§n cûng quá tr.
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M© TôiM© TôiM© TôiM© TôiM© Tôi
Ngô Tôn NhÕc

Thân mçu tôi sinh nåm 1891 vào nåm thÑ 17 ð¶i vua
Quang Tñ nhà Thanh, tÕi Dß½ng-châu tïnh Giang Tô.
Lúc bà ðßþc 6 tu±i thì thân phø qua ð¶i và bà s¯ng v¾i
m© Bà b¦m sinh ti«n h§u, ðoan trang, là mµt phø næ
g°m ðü tÑ ðÑc: công, dung, ngôn, hÕnh. T× thu· thiªu
niên, bà ðã ý thÑc ðßþc nhæng n²i kh± cüa sanh, lão,
b®nh, tØ, và lý vô thß¶ng cüa vÕn v§t nhß mµng, huyn,
nhß bào, änh. M²i khi bà th¤y các v¸ sß và ni l Ph§t thì
trong thâm tâm lÕi thúc døc bà xu¤t gia. Ðó cûng là do
· thi®n cån mà bà ðã vun tr°ng trong quá khÑ. Mçu thân
tôi l¤y ch°ng lúc 22 tu±i. Phø thân tôi thuµc gi¾i trung
lßu th¤m nhu¥n giáo lý Kh±ng h÷c, ðßþc cµng ð°ng
ð¸a phß½ng kính tr÷ng vì ðÕo ðÑc cüa Ngß¶i. M© tôi thì
nhu hòa, c¥n ki®m và nhún nhßþng, phøng dßÞng cha
m© ch°ng v¾i lòng tôn kính và hiªu thäo. Bà còn biªt
giúp ðÞ ch°ng, và dÕy d² con cái nên ðßþc tiªng là mµt
hi«n phø và hi«n mçu. Khi ông và bà bác tôi mang b®nh
n£ng, m© tôi l¤y ti«n cüa bà ðã tiªt ki®m ðßþc ð¬ lo
thu¯c thang và ðích thân chåm sóc. Khi hai ông bà qua
ð¶i, m© tôi hªt lòng lo ma chay và t¤t cä bà con ð«u tán
thán ðÑc hÕnh cüa bà.

Sau ðó, hoàn cänh tài chánh cüa gia ðình càng co h©p,
trong khi con cái càng ðông thêm, m© tôi ðã làm løng
ngày ðêm ð¬ c¤p dßÞng cho gia ðình 11 ngß¶i, lo sao
cho chúng tôi khöi b¸ ðói rét. N²i nh÷c nh¢n cüa bà
không th¬ k¬ hªt ðßþc. Nåm 1937, t± phø tôi qua ð¶i.
Lúc ¤y, chiªn tranh Hoa-Nhñt ðang tiªp tøc dæ dµi và cä
gia ðình tôi phäi di tän v« quê lánh nÕn. Ti«n t® b¸ lÕm
phát làm cho sñ c¤p dßÞng toàn gia ðình càng khó khån
h½n. Thª mà m© tôi vçn ch¸u ðñng m÷i n²i nh÷c nh¢n,
không than phi«n mà chï lo sao cho con cái có th¬ tiªp
tøc h÷c hành không b¸ gián ðoÕn.

Hai nåm sau khi m© tôi v« làm dâu h÷ Ngô, cha tôi b¸
b¸nh tim. Lúc ðó m© tôi quyªt ð¸nh ån chay 10 ngày
m²i tháng. Ðªn nåm 1938, cha tôi ðµt nhiên b¸ mù cä 2
m¡t. M© tôi không có ðü ti«n ð¬ thu¯c thang nên bà ðã
nguy®n ån trß¶ng chay. Bà ðã tøng Kinh Quán Âm và
ni®m chú ÐÕi-bi, qua bäy ngày thì m¡t cha tôi th¤y lÕi
ðßþc nhß trß¾c. Kinh nghi®m ðó lÕi làm cho ni«m tin ·
Ph§t giáo cüa m© tôi càng tång trß·ng.

M© tôi hÕ sanh ðßþc chín ngß¶i con t¤t cä. Anh cä và
anh hai tôi chªt s¾m. Ch¸ cä tôi r¤t thông minh và h÷c
giöi nhßng b¸ b®nh chªt sau khi t¯t nghi®p ÐÕi h÷c. M©
tôi r¤t ðau bu°n. Sau ðó mµt tháng, vào nåm 1942, bà
ðªn tu vi®n Cao Mân · mi®n nam Dß½ng-châu và quy y
v¾i Ngài Pháp sß Lai Quä, ðßþc cho pháp danh là ÐÕo
Lµc. Tiªng chuông tiªng mõ lÕi nh¡c nh· tâm nguy®n

xu¤t gia, nhßng bà không thñc hi®n ðßþc vì còn phäi
sån sóc m© ch°ng và nuôi n¤ng các con bà còn nhö dÕi.

Qua nåm 1943, bà nµi tôi qua ð¶i. Su¯t 2 nåm song thân
tôi thü hiªu cß tang và tøng Kinh vãng sanh. Lúc ¤y,
tình hình không ðßþc yên ±n, nhßng cha m© tôi ðã
không quän nguy hi¬m ðªn tính mÕng và ðã phäi ði
chuy¬n qua mi«n quê giá tuyªt ð¬ mai táng bà nµi tôi.
Do lòng thành tâm tµt ðµ mà cha m© tôi ðã tr· v« ðßþc
ðªn nhà an toàn.

Ðªn nåm sau, em trai tôi chªt vì b®nh sßng ph±i do sñ
b¤t c¦n cüa bác sî. Mµt l¥n næa, m© tôi lÕi ch¸u ðau kh±
vì lý vô thß¶ng cüa cuµc ð¶i, nhßng ðã vßþt qua ðßþc
n²i bu°n sâu s¡c v¾i tánh không t¯i h§u cüa vÕn v§t.
Phäi chång t¤t cä ð«u là mµng äo?

Nåm 1945, sau ngày Trung Hoa chiªn th¡ng quân Nh§t,
m© tôi ðªn Thßþng-häi. Lúc ðó tôi ðang b¸nh, m© tôi ðã
sån sóc tôi và c¥u xin cho tôi ðßþc lành. Trong khoäng
th¶i gian 3 nåm, toàn cõi Hoa løc b¸ ð£t dß¾i chª ðµ
Cµng sän. NgoÕi tr× ch¸ hai và ch¸ ba tôi ðã có ch°ng và
tiªp tøc · lÕi Dß½ng châu, cha m© tôi, tôi và 2 ngß¶i em
gái phäi di cß qua Ðài Loan.

TÕi Ðài Loan, m© tôi thß¶ng ðªn tu vi®n Thi®n ÐÕo, tu
vi®n Th§p Ph±, tu vi®n Lâm Tª và nhæng ðÕo tràng
khác ð¬ ðßþc g¥n Ph§t Pháp. TÕi gia, bà cûng tinh t¤n
tøng kinh, không xao lãng mµt ngày nào. Không bao
lâu, m© tôi mong ß¾c ðßþc hoàn toàn thanh t¸nh ð¬ tu
hành, nhßng vì vçn còn vß¾ng m¡c v¾i nhi«u ràng buµc
và b±n ph§n nên bà không th¬ dÑt khoát xa lánh bøi
tr¥n ðßþc. Tuy nhiên, bà vçn tìm c½ hµi ð¬ ðßþc g¥n các
v¸ Pháp sß. Nåm 1951, bà qui y Ngài ÐÕi Pháp Sß T×
Hàng. Nåm 1952, bà qui y v¾i Ngài Nam Ðïnh và ðßþc
pháp danh là Quán Diên. Nåm 1955, bà th÷ gi¾i B° tát
v¾i Pháp sß BÕch Th¡ng. Nåm 1958, bà qui y Ngài
Long Tuy«n ðßþc pháp danh là Nång Tu. Ðªn nåm 1960
thì phø thân tôi qua ð¶i. M© tôi ð¬ tang theo t§p tøc c±
truy«n và tøng Kinh vãng sanh cho ông trong su¯t 3
nåm li«n.

Qua ðªn nåm 1965, m© tôi phát nguy®n lÕy Kinh Hoa
Nghiêm. Nåm 1966, bà ðªn viªng tu vi®n Hu® Tª và
ð¸nh yên dßÞng tu±i già tÕi ðó. Mµt nåm sau, vþ ch°ng
tôi qua ð¸nh cß tÕi MÛ. Khi m© tôi tr· lÕi nhà cü, bà s¯ng
cô ð½n chï có Ph§t và B° tát là bÕn ð°ng hành.

Cuµc s¯ng tri®t ð¬ cô ð½n này ðã giúp bà thêm dûng
mãnh ð¬ trì tøng kinh k®.
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Ðªn mùa ðông nåm 1973, tôi m¶i m© tôi qua · San
Franscisco. TÕi ðây, Bà ðã g£p Hòa Thßþng Tuyên Hóa,
qui y v¾i Ngài và ðßþc cho pháp danh là Quä KÏ. Nay
thì Bà càng ý thÑc ðßþc rõ ràng h½n và thâm sâu h½n
bän ch¤t chân nhß nguyên thüy cüa Bà. Bà h°i tß·ng
lÕi nhæng n²i kh± ðau mà Bà ðã ch¸u ðñng trong quá
khÑ. Nay bà ðã lên ðßþc ðªn ðïnh núi ð¥y châu báu, Bà
không mu¯n lÕi tr· v« tay không. ¿¾c mu¯n xu¤t gia lÕi
nhen nhúm trong tâm khäm cüa Bà.

Làm mµt ngß¶i con, dî nhiên tôi không mong ß¾c m©
tôi xa lánh h°ng tr¥n và chï b¥u bÕn v¾i mõ s¾m chuông
chi«u nhßng tâm bà không lay chuy¬n m£c d¥u tôi ðã
hªt l¶i khuyên can. Tôi ðem chuy®n này bàn v¾i hai
ngß¶i em tôi còn · Ðài Loan. L§p tÑc hai em tôi ði®n
thoÕi cho m© tôi, khóc lóc van xin bà ð×ng xu¤t gia,
nhßng cûng vô hi®u. M© tôi ðã giäi thích nhß sau: "M©
ðã làm tròn b±n ph§n và cûng không còn trë trung gì
næa. TÕi sao các con cÑ ngån cän m© ði theo con ðß¶ng
cüa ðÕo B° ð«? Nhß thª, tình thß½ng mªn cüa các con
chï làm thi®t thòi cho m© mà thôi." Bà ðã quyªt tâm nên
không mu¯n ai bàn tán gì thêm næa.

Nåm 1976 vào ngày m°ng 8 tháng 4 âm l¸ch là ngày
Ðän sinh ÐÑc Ph§t Thích Ca, m© tôi ðích thân ðªn tu
vi®n Kim S½n và xin sß phø cho phép xu¯ng tóc xu¤t
gia. Ngài nh§n l¶i vì biªt cån lành cüa m© tôi ðã tròn
ð¥y. Có trên mµt tråm Ph§t tØ ðªn dñ l xu¯ng tóc cüa
m© tôi. Trß¾c ði®n Ph§t, tr¥m hß½ng ðßþc ð¯t lên. Theo
truy«n th¯ng sau khi ðã xu¯ng tóc, m© tôi ðã ð¯t 12
ch¤m trên ðïnh ð¥u bà ð¬ cúng dß¶ng chß Ph§t. Ph¥n
ðông không ch¸u n±i các ði¬m ð¯t ðó, nhßng m© tôi thì
lÕi coi sñ ch¸u ðñng ðó nhß có mùi v¸ ng÷t ngào. Các v¸
tì kheo ni quÏ bên cÕnh bà và giúp ðÞ bà ni®m h°ng
danh ðÑc Ph§t. M© tôi cãm th÷ nhß có mµt làn gió mát
thoa d¸u thân tâm bà. Tôi ðã hªt sÑc ðau bu°n khi ðßþc
nghe k¬ lÕi chuy®n này. Nhßng m© tôi r¤t sung sß¾ng
cho r¢ng ðó là c½ hµi ðµc nh¤t và ðáng ghi nh¾ trong
su¯t cuµc ð¶i bà. Bà cäm th¤y t× giây phút ðó bà không
còn luyªn tiªc gì næa cä. Tôi có th¬ dùng câu nói cüa
Kh±ng-phu-tØ ð¬ din tä cäm nghï cüa m© tôi: "Bu±i
sáng mà ðßþc nghe ÐÕo, nªu phäi chªt vào bu±i chi«u
thì cûng không có gì ð¬ luyªn tiªc." Làm sao bà có th¬
ðÕt ðßþc mÑc minh liu ðó nªu bà không có trí hu® h½n
ngß¶i?

Hôm ðó, mçu thân tôi nh§n ðßþc pháp danh H¢ng Th÷.
Các v¸ TÏ kheo ni và cß sî ðªn chúc m×ng bà, chï có tôi
là không tham dñ bu±i l xu¤t gia cüa m© tôi - nghi®p
chß¾ng cüa tôi quä là n£ng n«!

Nhìn v« quá khÑ 50 nåm trß¾c, tôi ý thÑc ðßþc m© tôi ðã
t§n lñc nuôi dßÞng tôi nhß thª nào. N²i lo l¡ng và sñ
sån sóc cüa bà không th¬ tä hªt ðßþc, nhßng nhi«u l¥n
tôi ðã quay lßng v¾i bà ð¬ ði con ðß¶ng cüa tôi làm cho
bà r¤t ðau lòng. Ðêm ðªn, tôi vô cùng tüi h± khi ði¬m

lÕi lß½ng tâm mình. Nay tôi ðã lÞ c½ hµi ð¬ phøng
dßÞng m© tôi và không còn cách gì báo hiªu cho bà
ðßþc næa. Tim tôi qu£n ðau khi ð÷c bài th½ "Tß·ng nh¾
song thân" trong Kinh Thi.

Tình thß½ng cüa m© tôi bao la xiªt bao, cao h½n cä các
t×ng tr¶i!

Có r¤t nhi«u ngß¶i xu¤t gia trong tu±i trung niên, nhßng
r¤t hiªm có ngß¶i xu¯ng tóc lúc ðã 85 tu±i? Sau l
truy«n gi¾i, m© tôi khoác gi¾i y và nh§n Ph§t và B° tát
làm bÕn ð°ng hành. Bà thÑc d§y lúc 4 gi¶ sáng và tøng
chú Lång Nghiêm cho hªt bu±i sáng. R°i bà lÕy Ph§t,
tøng Kinh Hoa Nghiêm và kinh Pháp Hoa. M²i nåm
ðªn tháng 7 âm l¸ch, bà cûng còn tøng Kinh Ð¸a TÕng
cùng v¾i nhæng bµ kinh khác, h°i hß¾ng công ðÑc cho
nhæng ngß¶i ðã quá vãng. Bà dûng mãnh tu hành kh±
hÕnh, quyªt chí d§p t¡t tham, si. Bà có th¬ xä bö t¤t cä,
và s¯ng trong trÕng thái vô ngã, vô nh½n.

Mß¶i mµt nåm ðã trôi qua k¬ t× ngày mçu thân tôi
xu¯ng tóc. Bà dã dày công h÷c höi kinh ði¬n và ðÕt
ðßþc sñ liu ngµ.

Mµt ðôi khi chúng tôi có khuyên bà ð×ng nên c¯ g¡ng
vßþt bñc trong vi®c tu ni®m vì quá hao h½i m®t sÑc cho
bà, nhßng bà trä l¶i: "M© ðang tr· v« bu±i hoàng hôn
cüa cuµc ð¶i, và · ðoÕn cu¯i cüa cuµc hành trình cüa
m©. M© càng phäi g¡ng công tu t§p ð¬ ðªn ðßþc bªn
b¶."

Cäm nghï cüa bà là âm hß·ng l¶i th½ cüa thi sî Tào Phi:
"Ch¸u ðñng tiªn trình biªn d¸ch không th¬ tránh ðßþc
cüa vÕn v§t là nguyên do ðau kh± l¾n nh¤t cüa kë
trßþng phu." Bà dùng tß tß·ng ðó ð¬ khích l® bà tinh
t¤n.

M¤y nåm g¥n ðây, d¥n d¥n s¯ng lßng bà cong lÕi và bà
ði ðÑng r¤t khó khån, nhßng khi bà nghe các v¸ cao
tång thuyªt Pháp giäng Kinh thì bà r¤t hâm mµ và thành
tâm. Ðó là phäi änh thi®n cån sâu dày cüa bà v§y.

Kinh Hoa Nghiêm dÕy:

"Hãy dûng mãnh tinh t¤n. Hãy cÑu ðµ t¤t cä chúng sinh
thoát khöi bi¬n sanh tØ."

Ðó là câu châm ngôn cüa bà. Bà thß¶ng nói là lòng t× bi
cüa ÐÑc B±n sß khó mà báo ðáp ðßþc. Bà phäi t§n lñc
giúp chúng sinh thoát kh±, h¥u báo ðáp trong muôn
mµt công ½n cüa ðÑc T× phø. Ôi! Änh hß·ng ðÑc hÕnh
cüa Ngài th§t là sâu dày v§y!

Trong th¶i bu±i khoa h÷c tiªn bµ này, ðã có nhi«u
phß½ng cách ð¬ cäi thi®n sÑc khöe và ð¶i s¯ng con
ngß¶i ðßþc lâu dài h½n. Tuy nhiên, chúng ta càng ðeo
ðu±i theo ti®n nghi v§t ch¤t bao nhiêu thì tinh th¥n
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Khi Hòa-Thßþng 19 tu±i, m© Ngài qua ð¶i. B¤y gi¶ là
cu¯i tháng ba âm l¸ch. Ðây là mùa mà gió ð¥u xuân
th±i, làm tan tuyªt cüa mùa ðông. B¤y gi¶ ðß¶ng xá
bùn l¥y, và ðây là mµt sñ kh± cñc l¾n cho nhæng ngß¶i
ði bµ.

Nhà Hòa Thßþng cách xa nghîa trang gia ðình h½n 10
d£m. Trß¾c hôm tang l, gia ðình và bÕn hæu ðßþc m¶i
dñ l ho£c ð¬ khiêng áo quan cø bà ð«u nghî ðªn con
ðß¶ng dài l¥y lµi trß¾c m¡t mà ngao ngán.

Ðêm hôm ðó, Ngài ðã l£ng l¨ c¥u xin tr¶i cho tuyªt
xu¯ng ho£c giá bång ð¬ làm cÑng l¾p bùn. Vào khoäng
4 gi¶ sáng, th¶i tiªt b²ng nhiên thay ð±i. B¤y gi¶ gió
b¡c th±i, làm cho nhi®t ðµ xu¯ng th¤p mau chóng, và
tuyªt r½i dày ð£c. Sáng s¾m hôm ðó, m£t ð¤t phü ð¥y
tuyªt tr¡ng, bùn l¥y và vûng nß¾c ð«u b¸ ðông ð£c.
Th¤y quang cänh này, dân làng nghî r¢ng tr¶i ð¤t ðã
cäm Ñng v¾i l¶i c¥u xin do lòng chí hiªu cüa Ngài.

Sau tang l, m÷i ngß¶i ð«u r¶i nghîa ð¸a, nhßng Ngài
thì ¶ lÕi. Ngài ðã ng°i thi«n bên mµ m©, quyªt tâm hành
trì hiªu ðÕo ð¬ h°i hß¾ng công ðÑc cho mçu thân. Ngày
m°ng 8 tháng tß âm l¸ch, Ngài ðªn Tam Duyên Tñ tÕi
làng Nam Bình, thành ph¯ Cáp Nhï Tân xin xu¤t gia và
th÷ gi¾i v¾i Trß·ng Lão ÐÕi Sß Thß¶ng Chí.

Sau khi ðã th÷ gi¾i Sa-di, Ngài tr· lÕi mµ ph¥n cüa M©.
Mµt cß sî ðã c¤t cho Ngài mµt túp l«u b¢ng cây miªn.
L«u chï v×a ðü ch² cho mµt ngß¶i mà thôi. M²i ngày
Ngài ðänh l Kinh Hoa Nghiêm và lÕy sám-h¯i, n± lñc
thanh t¸nh tâm ý. Ngài hành thi«n và quán chiªu giáo lý
Ph§t ðà. Ngài phát nguy®n ån m²i ngày mµt bæa, và m²i
ðêm Ngài luôn ng°i thi«n, "thân tâm b¤t ðµng."

Hiªu ÐÕoHiªu ÐÕoHiªu ÐÕoHiªu ÐÕoHiªu ÐÕo
Ð¬ Tang Cho M©, Hòa Thßþng Tuyên Hóa Ðã

Thü Hiªu Bên Mµ M© Trong Ba Nåm

(Trích Ti¬u SØ cüa Hòa Thßþng Tuyên Hóa)

càng tr¯ng r±ng hÕ li®t b¤y nhiêu. Càng v« già càng
cäm th¤y cô ð½n và lÕc löng. TÕi sao nhß v§y? B·i vì
sung túc v« v§t ch¤t không th¬ làm nh© b¾t sñ tr¯ng
v¡ng cüa tâm linh. Ngß¶i ðÕi trí hu® s¨ g¡ng công tìm
mµt n½i ¦n d§t cho tâm linh, mµt cänh gi¾i vßþt lên trên
sñ hß·ng thø v§t ch¤t.

Mçu thân tôi ðã theo ðßþc con ðß¶ng nói trên, và chÑng
tö r¢ng Bà là mµt ngß¶i khác thß¶ng v§y!

------------
Nåm 1974, TÏ-kheo-ni H¢ng Th÷ xu¤t gia lúc 85 tu±i
vào d¸p l Ph§t Ðän. Bu±i sáng ngày 29 tháng 4 nåm
1990, Sß Cô viên t¸ch ðang lúc VÕn Ph§t Thành t± chÑc
l Ph§t Ðän; hß·ng dß½ng 99 tu±i. Khi höa táng có r¤t
nhi«u xá-lþi.

L ÐÑc Quán Thª Âm B° TátL ÐÑc Quán Thª Âm B° TátL ÐÑc Quán Thª Âm B° TátL ÐÑc Quán Thª Âm B° TátL ÐÑc Quán Thª Âm B° Tát
Thành ÐÕoThành ÐÕoThành ÐÕoThành ÐÕoThành ÐÕo

vào chü nh§t ngày 30 tháng 10, 1993 tÕi VÕn
Ph§t Thành*

Quán Âm Th¤tQuán Âm Th¤tQuán Âm Th¤tQuán Âm Th¤tQuán Âm Th¤t
bäy ngày trì tøng danh hi®u ðÑc Quán Thª Âm
B° Tát t× ngày 30 ðªn ngày 6 tháng 11, 1993.

Mu¯n biªt thêm chi tiªt xin liên lÕc VPT (707) 462-0939
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Th§t Thà Mà TuTh§t Thà Mà TuTh§t Thà Mà TuTh§t Thà Mà TuTh§t Thà Mà Tu
(Kim Luân Tñ Ngày 8 Tháng 12 nåm 92)

Các v¸ ð°ng h÷c,
Các v¸ ð°ng tu,
Các v¸ ð°ng nguy®n,

Vì sao g÷i các v¸ là ð°ng h÷c? B·i vì chúng ta h÷c höi
Ph§t Pháp lçn nhau. Vì sao g÷i các v¸ là ð°ng tu? B·i vì
chúng ta cùng nhau tu t§p Ph§t Pháp. Vì sao g÷i các v¸
là ð°ng nguy®n? B·i vì chúng ta cùng nhau nguy®n
ð«u s¨ thành Ph§t, nguy®n vãng sanh Cñc LÕc thª gi¾i,
r°i sau quay thuy«n t× bi lÕi ðµ hªt chúng sanh. Do ðó
chúng ta có th¬ là cùng xßng là ð°ng h÷c, ð°ng tu, ho£c
ð°ng nguy®n. Chúng ta còn có sñ h÷c tß½ng ð°ng, vi®c
tu tß½ng ð°ng và nguy®n lñc tß½ng ð°ng; v§y th§t ðúng
là bÕn pháp.

Chúng ta ai ai cûng c¥n h² tß½ng giúp ðÞ, d¡t dçn, kính
mªn, chiªu c¯ lçn nhau. Ai ai cûng c¥n hun ðúc mµt t¤m
lòng "nhân ngã bình ðÆng" - xem mình và ngß¶i nhß
nhau. Hãy dùng tâm bình ðÆng mà h÷c höi, mà tu hành,
mà phát nguy®n. Mình c¥n phäi l§p chí nguy®n thành
Ph§t; thành Ph§t r°i hóa ðµ chúng sanh.

Mµt khi là kë ð°ng h÷c, chúng ta phäi chân th§t h÷c
Ph§t Pháp. Mµt khi ðã là kë ð°ng tu, chúng ta phäi chân
th§t tu trì. Mµt khi ðã ð°ng nguy®n chúng ta phäi chân
th§t phát nguy®n thành Ph§t; phát nguy®n vãng sanh
Cñc LÕc thª gi¾i.

B¤t lu§n là ngß¶i Tàu, Vi®t, MÛ, chúng ta phäi:

Kiªn hi«n tß t«,
Kiªn b¤t hi«n nhß tñ tînh.

Nghîa là:
G£p b§c hi«n, hãy nghî làm sao cho mình b¢ng h÷.

G£p kë không t¯t, hãy tñ phän tînh.

Khi g£p kë t¯t mình phäi h÷c höi kë ¤y. Khi g£p ngß¶i
x¤u, mình phäi nhìn ði«u x¤u mà tñ rån, không nên b¡t
chß¾c gß½ng x¤u. G¥n ðây · chùa Linh Nghiêm S½n,
Tïnh Tô Châu có mµt v¸ Pháp Sß tên Pháp Nhân r¤t ð£c
bi®t; chí khí cao phong coi sanh tØ nhß mây trôi, xem
danh lþi là thÑ ô nhim b¦n thïu; tinh th¥n tiªt tháo,
không b¸ khu¤t nhiu. Dß¾i chª ðµ cµng sän, h ai ån
chay thì b¸ b¡t phá chay, ngã m£n, kë xu¤t gia thì b¸ b¡t
hoàn tøc. H ai không ngã m£n thì b¸ cµng sän r¥y rà
không ð¬ yên ±n s¯ng qua ngày. Th¥y Pháp nhân này
su¯t ð¶i chuyên tøng kinh Pháp Hoa. M²i ngày Th¥y
h÷c thuµc kinh Pháp Hoa, r°i ð÷c tøng vô cùng thu¥n
thøc nhu¥n nhuyn. B÷n cµng sän bèn b¡t Th¥y ngã
m£n. Th¥y ð¯i v¾i b÷n ¤y mà nói r¢ng: "Các v¸ có giªt

tôi cûng không ån m£n." B÷n cµng sän bèn ðánh Th¥y.
Th¥y nói: "Có b¸ ðánh chªt, tôi cûng cÑ ån chay." Song
b¡t ép cách m¤y, Th¥y vçn không hoàn tøc. Kêu Th¥y
kªt hôn, Th¥y nào ch¸u. Tñu chung Th¥y nh¤t mñc
không phá trai, hoàn tøc. B÷n cµng sän không cách gì
khác, bèn c°ng ð¥u Th¥y nh¯t tù. Th¥y ng°i tù nhß v§y
h½n mß¶i m¤y nåm luôn.

Tuy · trong lao ngøc, Th¥y vçn tiªp tøc ð÷c tøng kinh
Pháp Hoa nhß bình thß¶ng. V« sau cµng sän n¾i löng
mµt chút nên ai có chuy®n oan, ch¸u u¦n khúc thì ð«u
ðßþc cÑu xét. Vì v§y Th¥y Pháp Nhân cûng nh¶ ðó mà
ðßþc thä ra. Khi ðã thoát tù ðày, Th¥y vçn không h«
thay ð±i: tiªp tøc ð÷c kinh Pháp Hoa.

Vì sao tôi ð« c§p ðªn chuy®n Th¥y ð÷c kinh Pháp Hoa?
B·i vì ngß¶i tu ðÕo nªu thß¶ng trì tøng kinh Pháp Hoa
thì khi chªt, ðem thi hài höa táng, chiªc lßÞi s¨ không
b¸ thiêu hüy. H½n thª næa ngß¶i tøng trì kinh Pháp Hoa
thì mi®ng luôn töa ra hß½ng th½m nhß múi sen xanh. Ðó
là nhæng tß¾ng lành do tøng kinh Pháp Hoa. Th¥y Pháp
Nhân là ngß¶i su¯t ð¶i trì tøng kinh Pháp Hoa. G¥n ðây
Th¥y ðã nh§p t¸ch. Khi höa táng, quä nhiên chiªc lßÞi
cüa Th¥y còn nguyên v©n; ð°ng th¶i lÕi có r¤t nhi«u xá
lþi.

Nhìn vào t¤m gß½ng tu ðÕo cüa Th¥y Pháp Nhân, chúng
ta th¤y vi®c tu nào phäi là vi®c vô ích, vô nghîa.

Chï c¥n mình n± lñc, th§t thà mà døng công, thì nh¤t
ð¸nh s¨ có cäm Ñng.

H.T. Tuyên Hóa
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Ph± Biªn và Tri¬n KhaiPh± Biªn và Tri¬n KhaiPh± Biªn và Tri¬n KhaiPh± Biªn và Tri¬n KhaiPh± Biªn và Tri¬n Khai
"Hµi T¸nh Nghi®p" TÕi Chùa Kim S½n"Hµi T¸nh Nghi®p" TÕi Chùa Kim S½n"Hµi T¸nh Nghi®p" TÕi Chùa Kim S½n"Hµi T¸nh Nghi®p" TÕi Chùa Kim S½n"Hµi T¸nh Nghi®p" TÕi Chùa Kim S½n

Thân g·i chß Ph§t tØ,

T± Sß dÕy:

"Tình không n£ng không sanh Ta-bà
Nghi®p chÆng không chÆng sanh Cñc-lÕc."

Vãng sanh Cñc LÕc là chuy®n ðòi höi công phu chân th§t. Công phy ¤y chính là sñ thñc hành, trì ni®m h°ng danh
ðÑc A-Di-Ðà cho ðªn ch² tâm ý chuyên nh¤t, không h« tán loÕn. Tuy nhiên trong hoàn cänh phÑc tÕp cüa th¶i ðÕi,
th§t khó cho ta có môi trß¶ng thu§n ti®n ð¬ t¸nh tâm, l¡ng lòng. Vì v§y chùa Kim S½n v¾i møc ðích tÕo phß½ng ti®n
cho nhæng ai khao khát chân tu, ðã thành l§p "Hµi T¸nh Nghi®p." Hy v÷ng các ðÕo hæu hãy cùng nhau tham gia
tu t§p, buông bö gánh ð¶i, cùng nhau giúp ích, vun tr°ng cµi phúc, ð¬ t¯i h§u cùng sanh T¸nh Qu¯c.

Ð¬ thñc hi®n møc ðích trên,

Hµi s¨ h÷p vào ngày ThÑ bäy 16 tháng 10 nåm 1993 (t× 2:30-4:30PM) tÕi chùa Kim S½n ð¬ thäo lu§n v« các ð«
møc sau ðây:

1. Gi¾i thi®u 3 møc ðích cüa Hµi:
a. Phß½ng pháp ni®m Ph§t ð¬ vãng sanh Cñc LÕc.
b. Trình bày pháp môn ni®m Ph§t.
c. Thành l§p nhóm h÷ ni®m ð¬ h² trþ các v¸ cao niên tÕi nhà hay tÕi b®nh vi®n.

2. Thäo lu§n và bi¬u quyªt nµi quy cüa Hµi.

3. Tuy¬n lña các v¸ phø trách.
    Bu±i tøng ni®m ð¥u tiên ðßþc dñ ð¸nh vào ThÑ bäy ngày 6 tháng 11 nåm 1993 tÕi chùa Kim S½n:

Bu±i sáng: L sám h¯i.
Bu±i chi«u: L tøng ni®m h°ng danh Ph§t A-di-ðà.

Mu¯n biªt thêm chi tiªt, xin liên lÕc:
Gold Mountain Monastery
800 Sacramento St.
San Franscisco, CA 94108
Tel. (415) 421-6117
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The Greatest Evil Cause: Taking Life and Eating MeatThe Greatest Evil Cause: Taking Life and Eating MeatThe Greatest Evil Cause: Taking Life and Eating MeatThe Greatest Evil Cause: Taking Life and Eating MeatThe Greatest Evil Cause: Taking Life and Eating Meat

Each one of us has his or her own karmic retribution.
That is, for whatever karma we have created in the past,
we will receive a just retribution. Not only do humans
have to undergo retribution, but also every living be-
ings is subject to that law. It is not easy to understand
that today's retribution is a result of karma which was
created in the past. Especially when we fall into the ani-
mal path or other evil pahts, it is even more difficult to
regain a human body. There is an ancient saying: "Once
the human body is lost, through tens of thousands of
kalpas it is not regained."

There are two kinds of causes in the world. One is good
causes, and the other is evil causes. Planting good causes
will bring good results. But planting evil causes will lead
to evil retribution. The people who plant good causes
always restrain themselves and conform to decorum.
They treat others well at the expense of themselves. They
do not look for an easy way out, and they are willing to
take a loss. Whenever other people have difficulties,
they are there to lend a helping hand. These people per-
form good deeds, amass merit and cultivate virtue. They
differ from other people who only think of benefiting
themselves and not others. Once their merit and virtue
are complete, they will advance forward. This is called
"planting good seeds and reaping good fruits." From
the human path, they will proceed to the Paths of Arhats,
of Pratyeka Buddhas, and of Bodhisattvas. Step by step
they mount upwards. The returns from their investments
keep pouring in, the rewards corresponding to the merit
created, and their work never being in vain.

What is planting evil cause and reaping evil results? It is
when people commit all kinds of evil deeds and create
many offenses. Such people in the future will undergo
the retribution of hells, hungry ghosts and animals. Who
teaches them to commit these evil deeds? No one; it is all
their own doing. Therefore it is said, "One cannot es-
cape the consequences of one's own evil acts." If you
commit evil deeds, other people have no way of secur-
ing pardon for you. That is why people who plant evil
causes will fall into the three evil paths. All in all, doing
good results in advancing upwards, whereas creating
evil leads to falling downwards. We are responsible our-
selves for everything we do, and have no way to rely on
other people.

Ultimately what is the greatest evil cause? It is taking
life. If anyone violates the Five Precepts which prohibit
killing, stealing, sexual misconduct, lying and taking in-
toxicants, it is very easy to fall into the three evil paths.

It is also easy to sink into worldly knowledge and argu-
mentative intelligence, to be full of deviant knowledge
and deviant views, and consequently not believe in the
Triple Jewel: the Buddha, the Dharma, and the Sangha.
Once you fall into the three evil paths, the suffering that
follows is inexpressible. And what is the greatest of-
fense committed? It is taking life and eating meat. If you
eat a creature's flesh, that creature will eat yours. Thus
you both reciprocally devour each other, and you both
will fall. Once you have fallen, it is hard to get back up.
This is very dangerous, which is why it is called a "dan-
gerous path." There is a saying, "The three realms have
no peace, just like a burning house." How pitiful that,
even though it is a burning house, people still take it
lightly, and feel very comfortable within it.

Today is the Ullambana Dharma Assembly, and every-
one should conside: who among us has as great virtue
from cultivation as the Venerable Mahamaudgalayana?
His asking the Buddha to cross over his mother led to
the establishment of the Ullambana Dharma Assembly
and the crossing over of parents and ancestors for seven
lives. If we compare ourselves to the Venerable
Mahamaudgalayana, there is basically no comparison;
and our parents and ancestors have the more to wait for
us to cross them over. Therefore, we should not just let
time pass by in vain, and fail to be a good person. Once
this human body is lost, it is then too late for regrets.
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Story of Filial RespectStory of Filial RespectStory of Filial RespectStory of Filial RespectStory of Filial Respect
In Memory of His Mother,

the Venerable Master Hsuan Hua lived
by Her Graveside

(An Excerpt from the Biography of the Venerable
Master Hsuan Hua)

When the Venerable Master was nineteen years old, His
mother passed away. It was the end of March (the third
lunar month), when warm winds blow in the early Spring
and melt away the snow. The roads were covered with
mud, and the pedestrians all complained about the diffi-
cult condition.

The Venerable Master's house was more than ten miles
away from the family cemetery. The day before the fu-
neral, relatives and friends who have been asked to help
carry the coffin or those who came to pay respects all
despaired at the thought of the muddy roads that lay
ahead.

That night, the Venerable Master entreated heaven for a
snowfall or a frost to freeze the ground. About four a.m.
the weather suddenly changed and the North Wind un-
expectedly began to blow, the temperature dropped rap-
idly, and great amounts of snow fell from the sky! Early
the next morning, white snow covered the ground. The
mud and water lay frozen beneath the snow. Looking at
the scene, the townspeople realized that the Venerable
Master's filial devotion had brought a response from
heaven and earth.

After the funeral service, everyone left, but the Vener-
able Master remained at the grave site. He sat meditating
by his mother's grave, resolved to practice filial peity on
her behalf. On April 8th (the fourth lunar month) he went
to Three Conditions Monastery at Nanping Fang Jan in
Harbin City, and left the home life under the Elderly Ven-
erable Master Chang Jr.

Having taken the Sramanera Precepts, the Venerable
Master returned to his mother's grave. A lay-person built
him a hut of sorghum stalks, which was only big enough
for one person. During this period, he bowed to the
Avatamsaka Sutra and performed repentance ceremo-
nies, seeking to purify himself. He practices meditation
and investigated principles of Buddhism. He strictly
upheld the practice of eating one meal a day, and sat in
meditation at night; he was 'thus, thus unmoving!"

M²i chü Nh§t Th¥y H¢ng Th§t chü giäng kinh Dßþc Sß
tÕi H÷c Vi®n D¸ch Kinh Qu¯c Tª (International Transla-
tion Institution) b¡t ð¥u t× 8 gi¶ 30 ðªn 11 gi¶ sáng.
(ð«u có d¸ch sang Vi®t ngæ). Th¥y H¢ng Th§t là mµt
trong hai v¸ sß ngß¶i MÛ, ðã ði "tam bµ nh¤t bái" ðë c¥u
cho thª gi¾i hòa bình t× Los Angeles ðªn VÕn Ph§t
Thành trong su¯t h½n 2 nåm li«n. Ngoài ra, m²i ðêm tÕi
Vi®n D¸ch Kinh ð«u có chß½ng trình thuyªt giäng t× 7
gi¶ 30 chi«u ðªn 9 gi¶ t¯i. Chß½ng trình nhß sau:

     - ThÑ ba - thÑ tß:
       Kinh Pháp Hoa
     - ThÑ nåm:
       Khai Th¸ Cüa H.T. Tuyên Hóa
     - ThÑ sáu - thÑ bäy:
       Kinh Lång Nghiêm
     - Chü Nh§t:
       Kinh PhÕm Võng

Mu¯n biªt thêm chi tiªt, xin liên lÕc:
The International Translation Institute

1777 Murchison Drive,
Burlingame, CA 94010 - 4504
Tel. 9415) 692-5912 Fax: (415) 692-3017
Bà Ngµ ÐÕo (510) 886-4612
Cô Tâm Häi (415) 574-5018
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C¦m Nang Tu ÐÕoC¦m Nang Tu ÐÕoC¦m Nang Tu ÐÕoC¦m Nang Tu ÐÕoC¦m Nang Tu ÐÕo
3. Nëo Chính Ð¬ Tu Hành

H.T. Quäng Khâm

A. Tr× Tß¾ng.

r Höi: Thßa th¥y! Khi thñc hành m¾i th¤y không
giän d¸.

Ðáp: Ð×ng nói là không giän d¸. BÕn cÑ làm thì s¨
hªt sÑc giän d¸.

r Höi: Song con là kë phàm phu, cho nên...

Ðáp: Nói mình là phàm phu, cûng chï là ch¤p trß¾c.

r Höi: Song con không có tu hành gì.

Ðáp: Ð×ng nên nói không có tu hành, (r°i không
tu...). BÕn c¥n phäi có lòng tin. R¢ng: "Tôi cûng có
khä nång thành Ph§t. Tôi cûng có khä nång tu t¾i
n½i." Nghî nhß v§y thì bÕn m¾i tinh t¤n h½n. Ð×ng
nên cÑ thß¶ng nói: "Tôi, tôi", b·i chính nó (quan
ni®m v«) "tôi" làm chß¾ng ngÕi, tác quái bÕn ð¤y.

r Xßa kia có mµt v¸ t× chÑc, xu¤t gia tu hành. Chàng
ta sþ kë khác biªt thân ph§n cüa mình do ðó không
h« tiªt lµ thân ph§n cüa mình do ðó không h« tiªt
lµ thân thª cao quý ra (chÑc v¸ cao, không lo ån
m£c, r¤t d b¸ ð÷a lÕc; dù phú quý thì ch¡c ch¡n
không th¬ vînh cØu). Chàng ta làm ðü thÑ vi®c
th¤p kém nhß chùi quét... Không ai biªt thân ph§n
chàng ta. Mµt ngày n÷, chàng ta quét d÷n r°i khai
ngµ! Chàng ta biªt ra là xßa mình ðã t×ng làm b
bao nhiêu cái bát cái chén, do ðó c¤p t¯c b°i thß¶ng
cho chùa. Chàng ta chính vì không có ý ni®m v«
"tôi" (ngã tß¾ng) do ðó m¾i khai ngµ. B·i v§y: Tr×
sÕch ngã tß¾ng!

r C¥n phäi không có tâm phân bi®t thì m¾i tr× n±i
ngã tß¾ng. Khi còn ch¤p ch£t vào ý ni®m v« "tôi"
thì tu chÆng ðªn ðâu; tr× ngã tß¾ng thì trí hu® m¾i
khai phát.

r Tu hành không th¬ ch¤p trß¾c. Ch¤p trß¾c tÑc sinh
phi«n não. Tu ðÕo là c¥n tr× tham, sân, si; ðÕt t¾i
thân, mi®ng, ý thanh t¸nh.

r Mu¯n tr× cái ch¤p v« "tôi" thì phäi t× n½i m£c áo
thô, ån c½m ðÕm mà hÕ thü. Døc v÷ng phäi ðÕm
bÕc, không c¥n phân bi®t - Không suy nghî v« mình,
v« ngß¶i v« chúng sinh hay v« th÷ mÕng.

r M÷i thÑ ð«u là anh - tôi tranh ch¤p mà ra.

Coi xem bÕn có th¬ tu ðªn ch² chÆng còn anh-tôi,
mình-ngß¶i chång? BÕn c¥n tu nhçn. Nhçn nhøc,
nhçn nÕi là cån bän, g¯c r cüa vi®c tu. Nªu bÕn
không th¬ tu lòng nhçn nÕi thì chï u±ng mang ngoÕi
bi¬u hình tß¾ng kë xu¤t gia!

Ð×ng nên cho mình lúc nào cûng Ðúng. Thái ðµ
nhß v§y không th¬ tu tâm.

r Tu hành c¥n không có ý ni®m v« "tôi"

Không nên kë l¬ mình h°i xßa, lúc chßa xu¤t gia,
thì có thân ph§n thª này ð¸a v¸ thª n÷. Nªu làm v§y
thì không th¬ buông bö m÷i thÑ, tu ðÕo. Khi ðã
xu¤t gia thì chÆng còn thân ph§n, ð¸a v¸, h÷c lñc,
b¢ng c¤p, tài nång.... M÷i ngß¶i ð«u gi¯ng nhau
cä.

r T¯t thì mîm cß¶i. X¤u cûng mîm cß¶i.

B·i vì t¯t hay x¤u ð«u do phân bi®t, ð£t bày ra.

Do ðó ð×ng phân bi®t. Khi g£p vi®c khiªn bÕn cao
hÑng vui vë, hãy tñ höi: "ai ðang vui vë?" Khi g£p
chuy®n phi«n não, hãy tñ höi: "ai ðang bu°n lo?"

Khi bÕn có ý nghî không t¯t ho£c khi có phi«n não
thì hãy hß¾ng v« ÐÑc Ph§t A Di Ðà mà nói. H
nhæng thÑ ý ni®m x¤u ¤y lÕi thì ð§p nát chúng
ngay. Do ðó bÕn c¥n ni®m ÐÑc A Di Ðà, tñ nói
r¢ng: "Phi«n não! hãy mau ði khu¤t, chÆng có vi®c
gì cho bây!" Ðó là dùng tâm, tr¸ tâm.

B. Xä Bö Tâm Phân Bi®t

r Con ðß¶ng tu c¥n phäi trãi qua gian kh±, v§y m¾i
có th¬ khai ngµ. Không phäi cÑ hy v÷ng m÷i ngß¶i
ð¯i v¾i mình t¯t. Nªu ngß¶i tu chÆng tu nhß v§y
thì y chÆng khác gì kë thª tøc.

r Tu hành thì phäi ch¸u thi®t thòi, thua l².
Có v§y tu m¾i tiªn bµ.

r Tu hành là làm vi®c mà không ai làm. Luôn dûng
mãnh tinh t¤n, không phäi tính toán, so ðo, r¢ng:
"Vi®c này ðâu phäi ð¬ tôi làm!" Ðó là thái ðµ chÆng
khác kë · ð¶i.
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Làm vi®c mà kë khác không làm, ðó là cách tu
phß¾c hu®.

Tu hành không phäi làm vi®c tính toán, kª ðµ,
không c¥n phäi tính kª, s¡p ð£t.

r Ði«u t¯t thì lßþm vào h÷c, ði«u x¤u thì v¤t ði mµt
bên. Tñ mình trong lòng hi¬u là ðü r°i; thu§n theo
ðây mà tu hÕnh nhçn nhøc ba-la-m§t.

Tu hành thì ð×ng höi ðúng v¾i sai, ð×ng k¬ hæu lý
hay vô lý.

r Tu hành thì ð×ng nói th¸ phi, ai ðúng ai sai. Dù
mình có ðúng lý mà ngß¶i khác nói mình sai, mình
cûng cÑ tiªp nh§n ý kiªn ¤y.

H bÕn tñ nh§n mình sai l¥m - dù mình ðúng - thì
phi«n não s¨ không kh·i. Ngßþc lÕi, tâm s¨ không
an, phi«n não s¨ kéo t¾i.

r Trên ðß¶ng tu hành, có r¤t nhi«u thÑ không gi¯ng
v¾i ðß¶ng ð¶i, thª tøc. Do ðó, ð×ng nên tranh ch¤p
ðúng v¾i không ðúng. H°i trß¾c có 2 ngß¶i ð° ð®
ng°i t÷a thi«n. Mµt v¸ ng°i r¤t nghiêm trang, còn
v¸ kia thì ng°i nghiêng qua ngã lÕi. Song le v¸ Sß
phø cüa 2 th¥y ðó lÕi l¤y roi qu¤t v¸ sß ng°i nghiêm
trang. Nªu là ngß¶i th¶i nay, thì có l¨ y ðã n±i gi§n,
sinh phi«n não r°i. Song v¸ sß ¤y thì lÕi vô cùng
x¤u h±, thïnh v¤n Sß phø khai th¸ dÕy bäo.

Tu hành không phäi là tranh "ðúng v¾i sai". Tu
hành c¥n phäi có công phu nhçn nhøc. Mình ðúng
mà b¸ trách là sai, mình cûng phäi nh§n ch¸u.

r Nªu bÕn th§t có lòng mu¯n tu, thì ðó chính là phß¾c
cüa bÕn ðó. Do v§y c¥n tu phß¾c lçn hu®. M²i
ngß¶i c¥n tr× sÕch hªt nhæng nghi®p chß¾ng ðã
tÕo xßa kia, r°i ð×ng tÕo thêm nghi®p m¾i; nªu v§y
thì phß¾c hu® s¨ tång gia. (phß½ng pháp: ni®m Ph§t,
lÕy Ph§t, phát tâm làm vi®c lao tác · chùa, không
tính toán. H tính toán thì sinh phi«n não, tÑc tÕo
thêm nghi®p m¾i).

C. Tâm Kiên C¯

r Kh¶ khÕo mà tu hành, ng¯c nghªch mà ån u¯ng,
ni®m Ph§t cho nhi«u. Hôm nay là hôm nay. Ngày
mai là ngày mai. Chuy®n gì cûng ð×ng r¾ tay xö
mûi vào. Ðó chính là tâm kiên c¯, chính là tu hành.
Khi tu thì cÑ tu, c¥n gì phäi suy nghî tính toán, nào
là ði h÷c Ph§t h÷c, l¤y b¢ng c¤p làm này, làm n÷,...
Ðó ð«u không phäi là chuy®n tu hành.

r Sau này khi tôi (Hòa Thßþng Quäng Khâm) không

Thông BáoThông BáoThông BáoThông BáoThông Báo
Khóa thuyªt giäng Kinh Dßþc Sß Lßu-Ly-

Quang Nhß-Lai B±n Nguy®n Công ÐÑc TÕi chi
nhánh Burlingame

Vi®c d¸ch kinh, giäng pháp không hÆn dành riêng cho
Tång Ni, mà còn là trách nhi®m cüa m²i ngß¶i con Ph§t.
Do v§y Hòa Thßþng Tuyên Hóa luôn khuyªn khích
ngß¶i tÕi gia cß sî tham gia giäng pháp, nêu th¡c m¡c,
san së kinh nghi®m tu trì. Ngß¶i ðªn dñ v×a là thính giä,
v×a là din giä, v×a "nh§n" pháp, v×a "thí" pháp, khi có
c½ hµi. Do ðó, ai n¤y v« nhà, ð«u cäm nghi®p th¤p thía,
b± ích vi®c tu.

G¥n ðây, tÕi vi®n D¸ch Kinh Qu¯c Tª, H.T. Tuyên Hóa
ðã hß¾ng dçn chß Tång Ni thuyªt giäng kinh "B±n
Nguy®n Và Công ÐÑc Cüa ÐÑc Dßþc Sß Lßu Ly Quang
Nhß Lai." M²i bu±i giäng ð«u do chß Tång Ni chü
ðµng trình bày, cµng thêm sñ ðóng góp cüa 2 v¸ cß sî
tình nguy®n tham gia din giäng.

Bu±i giäng s¨ b¡t ð¥u vào 9 gi¶ sáng, m²i chü nh§t tÕi:
1777 Murchison Dr.
Burlingame, CA
Tel. (415) 592-5912

Thính giä yêu c¥u t¾i trß¾c nØa gi¶ (8 gi¶ 30) ð¬ dñ l
tøng kinh Di Ðà. Pháp giäng b¢ng tiªng Anh và Quan
thoÕi s¨ ðßþc trñc tiªp d¸ch sang tiªng Vi®t.

Nghe pháp ðem lÕi nhi«u kinh nghi®m thú v¸! H.T.
Tuyên Hóa thïnh thoäng ghé lÕi Ñng c½ thuyªt pháp,
tùy theo sñ thành tâm và nhân duyên chín mùi cüa
thính giä. Ðây là d¸p báu vô vàn ð¬ ta thân c§n, ðãnh l,
cúng dß¶ng, h÷c höi mµt v¸ minh nhãn Thi®n Tri ThÑc.

còn, các bÕn ð×ng bu°n, chï nghe theo l¶i tôi: ni®m
Ph§t, tu kh± hÕnh. Ð¯i v¾i hoàn cänh t¯t hay x¤u,
không nên ch¤p trß¾c, c¥n phäi tùy duyên.

r Tu hành c¥n phäi gÕt bö thân ði. Áo qu¥n, ån u¯ng,
ch² · ð«u phäi giän d¸. C¥n phäi áo thô, c½m lÕt.
Nªu quá chú tr÷ng ðªn ån, m£c, · thì bÕn nào khác
gì kë thª tøc. Khi bÕn coi nh© vi®c ån, ·, m£c thì
m¾i tr× n±i tham, sân, si. Khi nhæng thÑ ¤y (áo
qu¥n, ån u¯ng, nhà cØa...) quá sung túc thì døc
v÷ng s¨ ph×ng ph×ng, lòng tham s¨ cao ng¤t. Do
ðó mu¯n buông bõ thân tâm thì phäi t× n½i ån, ·,
m£c mà hÕ thü.

r Khi có chuy®n t¯t x¤u gì, bÕn ð×ng ð¬ hi®n ra ngoài
m£t. Nhß bÕn sinh b¸nh, thì ch¾ ð¬ kë khác biªt bÕn
b¸ b¸nh. Nhß tôi tuy có b¸nh, song ai nhìn tôi cûng
nói: "Th¥y thân th¬ mÕnh më à!" Không ai biªt tôi
lúc ¤y có b¸nh.
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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

n Mµt ð® tØ vô cùng bÑt rÑt, höi: "Làm sao ð¬ ðoÕn
tr× lòng dâm døc, bao g°m ý ni®m dâm?"

Ðáp: H không nghî t¾i nó, thì nó ðoÕn thôi! CÑ
nghî t¾i nó hoài thì làm sao ðoÕn ðßþc? H "ni®m
kh·i thì phäi giác ngµ nó; giác ngµ thì ni®m li«n
không" thôi!

n Có mµt ð®-tØ höi: "Tøng kinh gì ho£c tu pháp gì
thì mau thành Ph§t nh¤t?"

Ðáp: Hãy tøng bµ kinh "Ð×ng Nóng Gi§n," kinh
"Ð×ng TÑc T¯i," và kinh "Ð×ng Chß·i M¡ng."
Tøng ba bµ kinh này thì mau thành Ph§t nh¤t!

n Höi: Dùng cách gì ð¬ kh¯ng chª, kh¡c phøc lòng
dâm døc, sþ hãi và hoài nghi?

Ðáp: Ð×ng ån th¸t, ð×ng ån hành, ð×ng ån töi, ð×ng
ån nhæng thÑc có tánh ch¤t kích thích; và hãy quán
tß·ng: "T¤t cä ngß¶i nam là cha tôi, t¤t cä ngß¶i
næ là m© tôi"--ðßþc nhß v§y thì lòng dâm døc s¨
chÆng th¬ näy sinh.

Do có ßu s¥u nên có sþ hãi. Không có ßu s¥u thì
không có sþ hãi. Không có lòng ích kÖ thì cûng
không có sþ hãi. H không tranh, không tham,
không c¥u, không ích kÖ, không tñ lþi, không nói
d¯i, thì tñ nhiên không c¥n phäi sþ s®t gì cä!

Vì sao có lòng hoài nghi? B·i chÆng có tín tâm!
Bán tín bán nghi nên m¾i ðâm ra ng¶ vñc. Kinh
Hoa Nghiêm dÕy:

"Tín vi ÐÕo nguyên công ðÑc mçu."

Nghîa là:
"ÐÑc tin là ngu°n ðÕo,
là m© cüa m÷i công ðÑc."

Tin tß·ng · trí hu® bän hæu cüa t¤t cä chúng sanh;
ðó tÑc là không hoài nghi.

Tøng r¢ng:
"Ngày ngày luôn nói th§t,
ChÆng sþ b¸ chß·i, ðánh,
Giªt ta, ta chÆng sþ,
Giäi thoát, nào quái ngÕi! "

"Ngày ngày luôn nói th§t": M÷i ngày ð«u nên nói
l¶i chân th§t, ð×ng d¯i trá.

"ChÆng sþ b¸ chß·i, ðánh": Hãy thÆng th¡n mà nói
l¶i chân th§t. Dù b¸ ðánh b¸ m¡ng, bÕn vçn cÑ nói
th§t.

"Giªt ta, ta chÆng sþ": Cho dù có kë giªt bÕn, bÕn
cûng ð×ng sþ s®t. Sþ gì chÑ?

"Giäi thoát, nào quái ngÕi! ": Ðßþc chân chánh giäi
thoát thì có gì mà quái ngÕi, có gì mà phäi sþ hãi
chÑ?

n Höi: Trong lúc t¸nh t÷a, nhi«u khi tôi th¤y trong
ð¥u xu¤t hi®n cái mà ngß¶i ta g÷i là "huyn tß¾ng."
Xin Hòa Thßþng giäi thích hi®n tßþng ðó cho.

Ðáp: Các hi®n tßþng ¤y ð«u là giä d¯i, không th§t.
Nhæng gì mà các bÕn th¤y thì ð«u thuµc v« nåm
mß½i thÑ cänh-gi¾i biªn hóa ðßþc giäng rõ trong
Kinh Lång Nghiêm. Nªu các bÕn nh§n ðó là ch²
thành tñu thì ðáng thß½ng xót l¡m!

n Höi: Chúng tôi phäi làm thª nào ð¬ khôi phøc b±n-
tánh cüa chính mình?

Ðáp: Vi®c này thì r¤t d, song le, cûng r¤t khó.
Mu¯n khôi phøc trí hu® quang minh cüa b±n tánh
thì trß¾c nh¤t là phäi giäm b¾t døc ni®m, tÑc là c¥n
phäi quä døc. Døc v÷ng mà giäm b¾t thì trí hu® li«n
hi®n ti«n. Døc v÷ng mà dçy ð¥y thì trí hu® chân
chánh không th¬ hi®n ti«n ðßþc.

Cho nên,"l÷c tâm, ít døc; giäm døc, biªt ðü" chính
là bß¾c ð¥u tiên cüa vi®c tu ÐÕo. Nªu bÕn có th¬
thanh l÷c tâm trí, giäm b¾t døc v÷ng, thì trí hu®
quang minh bän hæu cüa bÕn s¨ xu¤t hi®n.

n Höi: Nhà Ph§t nói "Sáu Cån thanh t¸nh" là nghîa
gì?

Ðáp: "Sáu Cån thanh t¸nh" tÑc là: M¡t nhìn th¤y
hình s¡c nhßng không b¸ s¡c-tr¥n làm dao ðµng, tai
nghe âm thanh nhßng không b¸ thanh-tr¥n làm dao
ðµng, mûi ngØi mùi hß½ng nhßng không b¸ hß½ng-
tr¥n làm dao ðµng, lßÞi nªm mùi v¸ nhßng không
b¸ v¸-tr¥n làm dao ðµng, thân không b¸ xúc-tr¥n
làm dao ðµng, và ý cûng không b¸ pháp-tr¥n làm
dao ðµng--không b¸ cänh gi¾i làm lay chuy¬n tÑc
là Tam-Muµi, cûng g÷i là Ð¸nh.

Ð¸nh không hÆn là phäi ng°i Thi«n m¾i có; mà ði,
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ðÑng, n¢m, ng°i, ð«u có th¬ · trong Ð¸nh. Ngß¶i ·
trong Ð¸nh không phäi nhß khúc g² hay bùn ð¤t,
cái gì cûng không biªt; mà trái lÕi, kë có Ð¸nh thì
hi¬u biªt m÷i thÑ nhßng không b¸ chúng làm lay
chuy¬n. Ðó chính là "ngß¶i có th¬ chuy¬n hoàn
cänh, chÑ không ð¬ hoàn cänh lay chuy¬n ngß¶i"
v§y!

n Mµt Hoa-ki«u · Hawaii höi: "Làm thân ki«u-bào ·
häi ngoÕi, th¤y tình hu¯ng ngß¶i dân Trung Hoa
th§t bi ðát, tôi thß¶ng sanh lòng cäm thán b·i
thß½ng nß¾c mà không biªt làm sao giúp. Xin höi
có phß½ng pháp gì ð¬ giúp ð°ng bào Trung Hoa ·
quê nhà?"

Ðáp: C¯ g¡ng hªt sÑc mà làm vi®c lành. T§n tâm
d¯c lòng là ðü r°i. Không nên có tâm chï biªt giúp
ðÞ ngß¶i Trung Hoa, ho£c ngß¶i này ngß¶i n÷ mà
thôi. H th¤y ai g£p cänh kh¯n kh±, gian nan, thì
mình ð«u phäi hªt sÑc mà giúp ðÞ, cÑu v¾t. Ði«u
quan tr÷ng là bÕn ð×ng nên n±i gi§n. Nªu bÕn có
th¬ sØa ð±i tâm tánh, t§t x¤u, ð¬ tr· thành mµt ngß¶i
t¯t, thì ðó chính là giúp ích cho ngß¶i Trung Hoa
r°i v§y. BÕn là mµt ph¥n tØ cüa dân tµc Trung Hoa,
do ðó, nªu bÕn làm chuy®n gì cûng ðàng hoàng,
chánh ðáng, tÑc là bÕn làm cho chánh-khí cüa ð¤t
nß¾c Trung Hoa ðßþc gia tång thêm mµt ph¥n v§y.

n Nhæng Hoa-ki«u s¯ng tÕi MÛ ð«u quan tâm ðªn
tình hình nß¾c Trung Hoa hi®n nay; có ngß¶i höi:
"ÐÕi Løc và Ðài Loan phân chia ðã lâu, hi®n tÕi
nhi«u ngß¶i lo âu r¢ng ho£c là Trung Cµng s¨ xu¤t
binh, dùng võ lñc ð¬ th¯ng nh¤t Ðài Loan, ho£c là
Ðài Loan tñ ðµc l§p. Nªu có chuy®n xäy ra nhß v§y
thì ch¡c ch¡n ngß¶i Trung Hoa s¨ tàn sát lçn nhau,
ðó là ði«u mà không ai mong mu¯n. Xin höi có
bi®n pháp t¯t ð©p nào ð¯i v¾i tình hu¯ng này
chång?"

Ðáp: Nªu cä hai bên ai ai cûng hi«n hòa, thân ái, thì
sñ vi®c s¨ ðßþc giäi quyªt t¯t ð©p ngay, chÆng c¥n
phäi ð¤u tranh gì cä. Th§t giän d¸!

Khi tôi t¾i Ðài Loan l¥n ð¥u tiên thì Ðài Loan ðang
· vào giai ðoÕn chính cuµc nóng böng. B¤y gi¶ có
ngß¶i höi tôi r¢ng Ðài Loan tß½ng lai có sáng süa,
t¯t ð©p chång, và s¨ có gì nguy hi¬m hay không.
Lúc ðó có mµt cß sî vì sþ tôi trä l¶i sai thì b¸ ng°i tù,
nên nÕt ngß¶i ð£t câu höi r¢ng: "Sao anh lÕi höi
câu nhß thª?"; làm ngß¶i ð£t câu höi ¤y r¤t bñc
mình.

Tôi bèn trä l¶i r¢ng: "Th§t giän d¸ l¡m, không có gì
ðáng k¬! Ðây là mµt câu höi r¤t d trä l¶i. Nªu tâm
ð¸a ngß¶i Ðài Loan t¯t lành, thì Ðài Loan s¨ không
g£p v¤n ð« gì r¡c r¯i. Nªu tâm ð¸a ngß¶i Ðài Loan
mà gian d¯i, xäo trá, ai n¤y ð«u làm nhæng chuy®n

phÕm pháp, trái ðÕo lý, thì Ðài Loan s¨ g£p hi¬m
nguy. Cho nên c¥n phäi xét coi bän thân ngß¶i dân
Ðài Loan ra sao, làm gì trß¾c ðã! "

n Höi: M²i khi tøng Kinh hay ni®m danh hi®u Ph§t,
tôi thß¶ng có cäm giác thân th¬ r¤t nóng, th§m chí
tß·ng ch×ng nhß toàn thân trß½ng phình lên. Phäi
chång hi®n tßþng này là do nhæng thÑ trùng n½i tñ-
tánh ðang b×ng s¯ng d§y?

Ðáp: Nhæng thÑ trùng n½i tñ-tánh mà bÕn nói ð¤y
hình thù nhß thª nào? Chúng là ðen, tr¡ng, hay
vàng?

"Phàm h có tß¾ng, ð«u là hß-v÷ng"; v§y bÕn ch¤p
trß¾c vào chúng ð¬ làm gì? B·i vì lòng bÕn kh¦n
trß½ng nên m¾i có tình trÕng nhß thª. Nªu bÕn thß
thái, không kh¦n trß½ng, không c¯ ý v¨ v¶i, ¡t
chÆng có thÑ phi«n não này!

n Höi: "Phát nguy®n" và "kh·i v÷ng-tß·ng" khác nhau
ra sao?

Ðáp: V÷ng-tß·ng t¯t thì không ngÕi kh·i nó. Song,
nªu là v÷ng-tß·ng x¤u thì phäi tiêu di®t nó ði! L§p
nhæng nguy®n lþi ngß¶i thì dù là v÷ng-tß·ng cûng
không sao; nhßng nªu là nguy®n tñ lþi thì không
t¯t!

n Höi: TÕi sao ðÕo Ph§t ð« xß¾ng ån chay?

Ðáp: Ngß¶i ån chay thì døc ni®m nh©. Kë ån m£n
thì døc ni®m n£ng n«. Có tôn giáo cho r¢ng ðµng
v§t ðßþc sanh ra là ð¬ cho loài ngß¶i ån, cho nên ån
m£n là mµt vi®c hþp lý tr¶i ð¤t. Song le, Ph§t Giáo
ð« xß¾ng tinh th¥n "m÷i v§t ð«u cùng mµt th¬, ðó
g÷i là ÐÕi Bi," và xem m÷i loài chúng sanh ð«u có
Ph§t-tánh, ð«u s¨ thành Ph§t; cho nên chü trß½ng
gi¾i sát, phóng sanh.

n Höi: Vì sao ðÕo Ph§t không ð« xß¾ng hß·ng thø?

Ðáp: "Ch¸u kh± thì hªt kh±,
Hß·ng phß¾c thì hªt phß¾c."

Ti«n g·i trong ngân hàng mà bÕn không tiêu xài
thì vînh vin vçn còn là cüa bÕn. Nªu tiêu xài, vui
ch½i, nh§u nh©t, thì ti«n ð¬ dành · ngân hàng s¨
chóng hªt l¡m!

n Höi: Có ngß¶i nói Chú Lång Nghiêm chï ðßþc tøng
vào kÏ ån chay, lÕi có kë nói chï ðßþc tøng trß¾c
bäy gi¶ sáng; nhß v§y thì thª nào m¾i ðúng?

Ðáp: Lúc nào, gi¶ nào cûng có th¬ trì tøng Chú
Lång Nghiêm ðßþc cä! Không nên sanh tâm phân
bi®t v« th¶i gian. B·i, thí dø · Mã Lai là bu±i sáng
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thì · MÛ lÕi ðang là bu±i t¯i; v§y làm sao có th¬
vÕch nên gi¾i hÕn tuy®t ð¯i ðßþc?

Kë h÷c Ph§t c¥n phäi phá tr× ch¤p-trß¾c, quét sÕch
m÷i pháp, xa lìa m÷i tß¾ng, không nên càng h÷c
lÕi càng mê muµi!

n Höi: Tôi mu¯n h÷c thuµc lòng và am hi¬u ba bµ
kinh là Kinh Lång Nghiêm, Kinh Hoa Nghiêm và
Kinh Pháp Hoa. V§y nên h÷c bµ nào trß¾c?

Ðáp: "Pháp ðây bình ðÆng, chÆng có cao th¤p."
H÷c bµ nào trß¾c cûng ðßþc. BÕn cÑ nghî không
biªt phäi h÷c bµ nào trß¾c thì ðó chính là mµt thÑ
v÷ng tß·ng r°i ð¤y!

n Höi: Ph§t-tánh xßa nay g¯c thanh t¸nh, v§y vô-
minh t× ðâu ra?

Ðáp: Vô-minh t× n½i ái tình mà ra. Vô minh chính
là mµt tên khác cüa ngu si.

n Höi: Phäi chång chß Ph§t và chß B°-Tát có th¬
gánh nghi®p giùm chúng sanh?

Ðáp: Nªu bÕn có l²i mà biªt sØa ð±i, thì chß Ph§t và
chß B°-Tát quä th§t có nång lñc gánh nghi®p giùm
bÕn, ð¬ bÕn ðßþc vô tµi. Song, nªu bÕn có l²i mà
không sØa, cÑ chuyên môn Ö lÕi vào chß Ph§t và
chß B°-Tát, mu¯n nh¶ các Ngài gánh vác nghi®p
tµi giùm, thì chÆng th¬ ðßþc ðâu!


