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Tri Túc Thß¶ng LÕc

Quý v¸ Thi®n Tri ThÑc! Happy New
Year! Trß¾c hªt, tôi xin chúc quý v¸
nåm m¾i ðßþc an vui, hÕnh phúc!

Chúng ta nói "Nåm m¾i vui vë," v§y
thì nåm nào cûng vui vë chång?
Chúng ta nên nåm nào cûng vui vë,
tháng nào cûng vui vë, và ngày nào
cûng vui vë--t×ng gi¶ t×ng phút, lúc
nào chúng ta cûng nên vui vë, lÕc
quan! Vì sao chúng ta nên vui vë?
Chúng ta vui không phäi vì ðßþc
thß·ng thÑc các món ån ngon, không
phäi vì ðßþc m£c áo qu¥n lµng lçy,
không phäi vì s¡m ðßþc chiªc xe h½i
hào nhoáng nh¤t, và cûng không
phäi vì ðßþc · trong mµt ngôi nhà
nguy nga tráng l®.

Chúng ta nên vui vë nhß thª nào?
Ngay trong tñ tánh cüa chính mình,
chúng ta phäi luôn luôn "tri túc,"
phäi tñ biªt là mình hi®n ðßþc ð¥y
ðü. Có câu:

"Tri túc thß¶ng lÕc,
Nång nhçn tñ an."
(Biªt ðü, luôn vui,

Nhçn ðßþc, t¤t yên.)

"Tri túc, thß¶ng túc"--"biªt ðü," t¤t luôn
luôn ðßþc ð¥y ðü. Trong t×ng giây
t×ng kh¡c, chúng ta nên thß¶ng xuyên
"biªt ðü." So v¾i loài v§t thì con ngß¶i
có trí hu®, có linh tri linh giác h½n.
Chúng ta h½n hÆn loài v§t v« m÷i
phß½ng di®n; vì thª, chúng ta nên "biªt
ðü," nên hài lòng v¾i nhæng gì mình
hi®n có. H "biªt ðü" thì s¨ ðßþc an
vui, thanh thän, không phi«n não. Do
ðó, không phäi Tªt ðªn thì m¾i vui tß½i
mà là trong t×ng giây t×ng kh¡c, lúc
nào chúng ta cûng nên "happy," vui
s¯ng, ch¾ phi«n não. Ðßþc v§y thì
chúng ta m¾i có th¬:

"Tài b°i tâm thßþng ð¸a,
Hàm dßÞng tánh trung thiên."
(Vun b°i mänh ð¤t tâm linh,

Nuôi dßÞng b¥u tr¶i bän tánh.)

Nªu quý v¸ có th¬ làm cho tâm ð¸a ðßþc
quang minh, thiên tánh ðßþc ng¶i sáng,
thì thÑ ánh sáng này chính là hào
quang cüa Ph§t. TÕi sao · chúng ta
không th¤y hi¬n xu¤t hào quang này?
Là vì chúng ta chßa "tài b°i tâm thßþng
ð¸a, hàm dßÞng tánh trung thiên" mµt
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cách chân chánh. Cho nên, theo ðÕo Ph§t, nªu quý v¸
luôn luôn vui vë, an lÕc, tÑc là quý v¸ ðang tu hành v§y!

Tr¶i Quang, Mây TÕnh, Cây Cö Hân Hoan

Trong Thái Cån Ðàm (sách bàn v« g¯c r ðÕo ðÑc) có
câu:

"Quang phong tª nguy®t,
Thäo mµc hân hân."

(Tr¶i quang, mây tÕnh,
Cây cö hân hoan.)

Nghîa là b¥u tr¶i quang ðãng và r¤t ít mây, cho nên cö
cây ð«u tß½i t¯t và nhß có vë hân hoan.

Còn khi mßa to, gió l¾n thì sao? H tr¶i n±i c½n th¸nh
nµ, t¤t có mßa to. Mßa tuôn x¯i xä ví nhß tr¶i khóc sß¾t
mß¾t--tr¶i · trên ðó cûng bu°n v§y. "Gió l¾n" tÑc là gió
th±i mÕnh, tr¶i n±i c½n giông bão. Khi con giông bão
này kéo t¾i, thì ð×ng nói gì con ngß¶i, ngay cä loài
chim cûng ð«u thi¬u não, kém vui; nên nói:

"Quang phong tª nguy®t,
Thäo mµc hân hân,
Nµ vû t§t phong,

C¥m ði¬u thích thích.
C¯ thiên ð¸a b¤t khä nh¤t nh§t vô hòa khí,
Nhân tâm b¤t khä nh¤t nh§t vô hÖ th¥n."

(Tr¶i quang, mây tÕnh,
Cây cö hân hoan.
Mßa to, gió l¾n,
Chim chóc u s¥u.

Cho nên, tr¶i ð¤t chÆng th¬ mµt ngày không hòa khí,
Lòng ngß¶i chÆng th¬ mµt ngày thiªu s¡c vui.)

"Tr¶i ð¤t chÆng th¬ mµt ngày không hòa khí." Khi tr¶i
ð± mßa t¥m tã, giông gió ùn ùn n±i lên, tÑc là tr¶i và ð¤t
ðang b¤t hòa. Chæ "hòa" này ám chï ng÷n gió ôn hòa,
¤m áp, cái khí v§n may m¡n, t¯t lành.

"Lòng ngß¶i chÆng th¬ mµt ngày thiªu s¡c vui." Trong
t×ng giây t×ng kh¡c, lúc nào chúng ta cûng nên vui vë,
lÕc quan. Chúng ta nên h÷c theo gß½ng cüa Di L£c B°
Tát--dù m÷i ngß¶i ð¯i xØ v¾i Ngài nhß thª nào ði næa,
Ngài vçn không sanh lòng phi«n não!

Ngài nói r¢ng: "Già kh¶ m£c áo vá. Ta là mµt lão già
kh¶ khÕo, ng¯c nghªch, thiªu hi¬u biªt; và m£c toàn
nhæng áo qu¥n ðøp vá lôi thôi. C½m lÕt ð¥y mµt bøng.
Ta ån u¯ng r¤t ðÕm bÕc min sao no bøng là ðßþc." Vì
v§y mà Ngài có cái bøng th§t to và Ngài thß¶ng hay v²
v² vào bøng, nói: "Coi nè, ta no cång bøng r°i!"

"Ðøp vá che ðÞ lÕnh. Áo qu¥n s¶n rách thì ta vá lÕi r°i
m£c tiªp; có thêm m¤y mänh vá m£c càng ¤m næa là
khác! VÕn sñ ð¬ tùy duyên. Có chuy®n gì xäy ðªn ß?

Chuy®n ðªn thì phäi ð¯i phó thôi! Chuy®n qua r°i ß?
Chuy®n ðã qua thì cho qua luôn, ta lÕi ðßþc yên tînh.
M÷i sñ ð«u tùy theo nhân duyên mà kªt thúc.

"H ai chØi Già kh¶, Già kh¶ chï ðáp: 'T¯t!' Nªu có kë
m¡ng nhiªc ta: 'Lão quái v§t! Lão già ðáng chªt!' thì ta,
lão già ng¯c nghªch này, chï l¦m b¦m: 'T¯t, t¯t, t¯t! T¯t
l¡m!' H ai ðánh Già kh¶, Già kh¶ lån ra ngü. Nªu có
ngß¶i ðánh ta ß? Ngß½i mu¯n ðánh ta, thì ta n¢m lån ra
tÕi ch² cho ngß½i ðánh, nhß ta ðang ngü say v§y!

"KhÕc nh± n½i m£t Già, ð¬ nó tñ nhiên khô. Ngß½i nh±
nß¾c b÷t vào m£t ta, thì ta ð¬ m£c cho nó tñ khô chÑ
cûng chÆng lau chùi làm gì! Vì sao ß? Già này ðÞ t¯n
công. B·i vì nhß thª thì ta khöi phäi nh÷c công t¯n sÑc
ð¬ rØa m£t, mà ngß½i cûng không phi«n não! Ngß½i
nh± vào m£t ta, mà ta lÕi không phän Ñng, không 'ån
miªng trä miªng,' ¡t hÆn ngß½i cûng s¨ chÆng tÑc t¯i,
bñc bµi!

"Ba La M§t nhß v¥y, là ng÷c báu nhi®m m¥u. Ða s¯
ngß¶i ð¶i không biªt cách sØ døng pháp Ba La M§t,
phß½ng pháp "ðªn b¶ bên kia" này. Pháp Ba La M§t
chính là mµt sñ kÏ di®u trong nhæng sñ kÏ di®u, mµt
báu v§t trong s¯ các báu v§t; cho nên, nªu biªt ðßþc tin
này, lo gì ÐÕo chÆng xong?" Nªu quý v¸ lãnh hµi ðßþc
ðÕo lý này, biªt ðßþc tin tÑc này, thì làm sao mà quý v¸
chÆng thành ÐÕo ðßþc chÑ? Ch¡c ch¡n quý v¸ s¨ thành
tñu ðßþc ÐÕo quä!

Thành Tâm Tøng Tiêu Tai Kiªt Tß¶ng Th¥n Chú

Vào m°ng mµt Tªt, m÷i ngß¶i hãy thành tâm tøng Th¥n
Chú Tiêu Tai Kiªt Tß¶ng:

"Nam mô. Tam mãn ða. Mçu ðà nçm. A bát ra ð¬.
HÕ ða xá. Ta nän nçm. Ðát ði®t tha. Án. Khß khß.
Khß he. Khß hê. H°ng h°ng. Nh§p phÕ ra. Nh§p
phÕ ra. Bát ra nh§p phÕ ra. Bát ra nh§p phÕ ra. Ð¬
s¡c sá. Ð¬ s¡c sá. S¡c tri r¸. S¡c tri r¸. Ta ph¤n tra.
Ta ph¤n tra. Phiªn ð¬ ca. Th¤t r¸ du®. Ta phÕ ha."

Nªu quý v¸ chuyên tâm tøng ni®m, thì ch¡c ch¡n s¨ có
ðßþc sñ cäm Ñng b¤t khä tß ngh¸. Có câu: "Cäm Ñng
ÐÕo giao"--quý v¸ cûng có th¬ ðÕt ðßþc cänh gi¾i này.

TÕi sao chúng ta c¥n phäi tøng Tiêu Tai Kiªt Tß¶ng
Th¥n Chú? Chúng ta tøng chú này nh¢m giäi tr× tai nÕn
cho toàn thª gi¾i, toàn nhân loÕi, và khiªn cho t¤t cä
ð«u ðßþc may m¡n. Ðây chính là ðµng c½ thúc ð¦y VÕn
Ph§t Thánh Thành t± chÑc Pháp Hµi Tiêu Tai Kiªt
Tß¶ng. Nói tóm lÕi, chúng ta tøng th¥n chú này là ð¬
cÑu giúp chúng sanh thoát khöi b¬ kh± chÑ không phäi
vì ý ð° gì khác.

Có mµt s¯ ðÕo tràng, t± chÑc b¤t kÏ Pháp Hµi nào h÷
cûng nh¤t ð¸nh phäi tuyên truy«n, tìm kiªm mµt v¸ "công
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ðÑc chü" (ngß¶i xu¤t ti«n ð¬ làm vi®c công ðÑc). Song
le, VÕn Ph§t Thánh Thành chúng ta thì khác hÆn--t×
trß¾c t¾i nay, b¤t cÑ Pháp Hµi nào do chúng ta t± chÑc
cûng ð«u không có "công ðÑc chü" mà chï có "chü công
ðÑc" thôi! Thª nào g÷i là "chü công ðÑc"? TÑc là VÕn
Ph§t Thánh Thành chü trì công ðÑc này, sau ðó h°i
hß¾ng công ðÑc ¤y cho t¤t cä nhân loÕi trên toàn thª
gi¾i.

Chúng ta hãy vì lþi ích cüa toàn th¬ nhân loÕi mà thành
tâm thành ý tøng Tiêu Tai Kiªt Tß¶ng Th¥n Chú, chÑ
ð×ng vì vön v©n m¤y chøc ngß¶i · VÕn Ph§t Thánh
Thành này mà thôi! Pháp Hµi này thì "ðÕi nhi vô ngoÕi"-
-không mµt chúng sanh nào có th¬ vßþt ra ngoài Pháp
Hµi này. Dù là ngß¶i tin Ph§t hay không tin Ph§t, dù là
ngß¶i t¯t hay ngß¶i x¤u, chúng ta cûng ð«u h°i hß¾ng
cho h÷, giúp h÷ ðßþc xa lìa kh± não, hß·ng sñ an lành.

T± chÑc nhæng Pháp Hµi nhß thª này, chúng ta hoàn
toàn không mong c¥u ti«n bÕc hay b¤t kÏ mµt sñ ð«n
ðáp nào cä. Chúng ta chï làm tròn b±n ph§n cüa ngß¶i
tu ÐÕo--cûng có th¬ nói là làm tròn thiên chÑc--c¥u xin
cho t¤t cä chúng sanh ð«u ðßþc an lÕc, tai qua nÕn khöi.
Song, nªu không làm mµt cách nghiêm túc thì s¨ m¤t ði
ý nghîa chân chánh; do ðó, m÷i ngß¶i phäi hªt sÑc
thành kh¦n, thiªt tha tøng chú, ð¬ chß Ph§t và chß B°
Tát ð«u phäi ðµng lòng thß½ng xót chúng sanh chúng
ta mà ðÕi phát t× bi tâm, khiªn cho tai ß½ng giäm nh©
b¾t, ho£c khiªn cho nÕn l¾n thì hóa thành nhö và nÕn
nhö thì ðßþc tiêu tan. Chúng ta vì toàn th¬ nhân loÕi mà
d¯c hªt sÑc lñc ð¬ c¥u nguy®n, xin cho m÷i tai ß½ng
ð«u tiêu tr×, vÕn sñ ð«u may m¡n--ðây là mµt công vi®c
r¤t có giá tr¸!

Chúng ta nh¶ mµt ðÕo tràng ßu vi®t nhß VÕn Ph§t Thánh
Thành giúp giäi tr× tai nÕn cho toàn thª gi¾i và toàn th¬
nhân loÕi thì th§t là lý tß·ng vô cùng. Nªu không có ð¸a
ði¬m thu§n lþi này, dçu mu¯n làm vi®c công ðÑc cûng
không có n½i có ch² ð¬ mà làm!

Vì v§y, VÕn Ph§t Thánh Thành quy ð¸nh là h¢ng nåm,
cÑ vào ðêm tr× t¸ch (30 tháng chÕp âm l¸ch) thì làm l
"sái t¸nh" ð¬ thanh t¸nh ðàn tràng, và sáng m°ng mµt
Tªt thì cØ hành l tøng ni®m Tiêu Tai Kiªt Tß¶ng Th¥n
Chú. VÕn Ph§t Thánh Thành làm "công ðÑc chü," cûng
có nghîa là VÕn Ph§t Thánh Thành chü ðµng h°i hß¾ng
công ðÑc này cho t¤t cä chúng sanh trên toàn thª gi¾i.

Quý v¸! Ðßþc tham gia Pháp Hµi này là mµt ði«u vinh
dñ và may m¡n biªt bao! M÷i ngß¶i hãy hång hái, thành
tâm mà tøng ni®m, không nên làm l¤y l® xong chuy®n,
ho£c tr¯n vi®c cho nhàn thân. T¤t cä hãy ðoàn kªt, mµt
lòng cùng nhau tøng ni®m ð¬ cÑu giúp chúng sanh!
Hãy ni®m, ni®m, ni®m!

B¯ thí, trì Gi¾i, nhçn nhøc--nhân tinh t¤n;
Thi«n na, Bát Nhã, th® nguy®n--quä B° Ð«.

Hòa Thßþng Tuyên Hóa
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Kiªt già phu t÷a có th¬ giúp tiêu tr× nghi®p chß¾ng trong vô lßþng kiªp, khiªn liu sanh
thoát tØ, tÕo ðßþc vô lßþng công ðÑc.

Bí Quyªt Kh¯ng Chª V÷ng Tß·ng

VÕn Ph§t Thánh Thành m²i nåm ð«u t± chÑc vài Thi«n
Th¤t ( ), m²i th¤t là bäy ngày. Trß¾c l Vía A Di Ðà thì
có mµt Ph§t Th¤t (7 ngày), r°i sau ðó là liên tiªp ba
Thi«n Th¤t (21 ngày). H¢ng nåm, nhæng ngß¶i ðªn dñ
Thi«n Th¤t ð«u tham gia t× ð¥u ðªn cu¯i, khiªn công
ðÑc ðßþc viên mãn. Nåm nay, hy v÷ng các bÕn ðªn
tham gia cûng giæ sñ chung thüy, chÆng th¯i lui nØa
ch×ng, bö Thi«n Ðß¶ng ði m¤t; b¢ng không thì công
phu s¨ phãi bö d·, lãng phí thì gi¶, chÆng có s· ð¡c.

Tß thª lúc ng°i c¥n phäi ngay ng¡n, thÆng lßng. Ð¥u
phäi thÆng, không cúi xu¯ng, không ngØa lui, không
nghiêng trái, không qu©o phäi. Sau ðó, b¡t tréo hai chân
theo thª kiªt già--l¤y chân trái bö lên ðùi m£t, kª ðó l¤y
chân m£t bö len ðùi trái--ðó là tiêu chu¦n. B·i vì thª
kiªt già phu t÷a khiªn mình d nh§p Ð¸nh, cho nên còn
g÷i là thª hàng ma t÷a, thª kim cang t÷a, hay thª liên
hoa t÷a. Tß thª này có th¬ giúp tiêu tr× nghi®p chß¾ng
trong vô lßþng kiªp, khiªn liu sanh thoát tØ, tÕo ðßþc
vô lßþng công ðÑc.

Lúc b¡t ð¥u ng°i Thi«n, bÕn c¥n phäi luy®n t§p tß thª
cån bän này. Sau ðó m¾i ði«u chïnh thân th¬--m¡t nhìn
xu¯ng chót mûi, t× mûi nhìn xu¯ng tâm--ðây là bí quyªt
ð¬ kh¯ng chª v÷ng tß·ng. Sau hªt m¾i ði«u hòa h½i
th·--ð×ng mau, ð×ng ch§m--hãy tr· tñ nhiên. Lúc này
bÕn m¾i tham câu "Ni®m Ph§t là ai?" Träi qua mµt th¶i
gian lâu dài, vi®c tham Thi«n s¨ có tác døng.

Vi®c døng công tham Thi«n cûng gi¯ng nhß "gà m© ¤p
trÑng." Gà m© lúc nào cûng nghî ðªn gà con, cÑ chuyên
tâm hªt lòng ¤p trÑng. ChÆng phäi ¤p ðßþc nåm phút là
chÕy ði, r°i mµt lúc sau lÕi tr· v« ¤p; ¤p không ðßþc
nåm phút lÕi chÕy m¤t...; b·i làm nhß v§y thì vînh vin
không bao gi¶ trÑng n· ra gà con ð£ng. Tham Thi«n
cûng thª--lúc nào cûng phäi døng công miên m§t. Ð×ng
sþ gian nan. Hãy mµt lòng mµt dÕ tham Thi«n. Tham cái
gì? Tham câu "Ni®m Ph§t là ai?" Tham cho t¾i khi "sông
cÕn, núi cùng, nß¾c d×ng, ðá hi®n," thì lúc ðó m¾i khai
ngµ ðßþc.

Tham Thi«n lÕi cûng gi¯ng nhß "r°ng ¤p ü hÕt châu."
R°ng lúc nào cûng ôm giæ bäo châu, chÆng h« l½ là
ho£c không c¦n th§n chú ý. Vì v§y, hÕt châu ngày mµt
sáng, còn r°ng thì ngày ðêm canh giæ hÕt châu. Kë tham
Thi«n cûng phäi nhß thª--trong m²i phút giây, không
ðßþc kh·i tÕp ni®m. C± nhân nói:

"Nh¤t ni®m b¤t sanh, toàn th¬ hi®n."

Nghîa là khi mµt ni®m không sanh kh·i thì chân tam
Ph§t tánh hi®n bày. Cûng có th¬ nói r¢ng: "V÷ng ni®m
b¤t sanh, toàn th¬ hi®n," h v÷ng ni®m không sanh kh·i
thì lúc ¤y toàn th¬ s¨ hi®n rõ. Khi ng×ng b£t v÷ng tß·ng,
bÕn s¨ có c½ thành tñu.

Ngß¶i tham Thi«n không nên nghî ðªn vi®c thành Ph§t,
ð×ng ð¬ tâm t¾i chuy®n khai ngµ, cûng ch¾ nghî t¾i
chuy®n ð¡c trí hu®. CÑ n² lñc døng công, c¥n cù chåm
chï tu hành h½n næa. Khi th¶i gian chín mu°i thì s¨ khai
ngµ. � trong Thi«n Ðß¶ng, mình cÑ ng°i Thi«n, xong
lÕi ði kinh hành, r°i ng°i tiªp, xong lÕi ði kinh hành, r°i
ng°i tiªp, xong lÕi ði tiªp... CÑ nhß v§y, tu mµt th¶i
gian lâu dài thì mình có c½ hµi thành tñu, b·i vì "cØu
t÷a hæu Thi«n," ng°i lâu thì s¨ có Thi«n.

Tham Thi«n lÕi cûng gi¯ng nhß "mèo rình chuµt." Mèo
phäi ð¸nh th¥n chú ý rình tÕi ± chuµt, ch¶ chuµt chui ra
là chøp ngay. Nó không ðßþc giäi ðãi; h tâm tán loÕn
thì không còn chú ý ð£ng. Ngß¶i tham Thi«n cûng
tß½ng tñ--lúc nào cûng phäi giæ ch£t chánh ni®m, chÆng
sanh v÷ng ni®m. Ðó là kiªn thÑc vào ÐÕo s½ c¤p cüa
vi®c tham Thi«n.

Ngß¶i tu ÐÕo ch¾ xu¯ng Nam S½n cûng ch¾ lên B¡c
Häi mà tìm ÐÕo. ÐÕo v¯n · ngay thân ta. Nªu bÕn có th¬
ng°i kiªt già phu t÷a, chuyên tâm chú ý tham Thi«n, thì
ðó là ÐÕo. Không nên có tâm thích chuy®n cao siêu
di®u vþi, hß¾ng tâm ra ngoài ð¬ tìm ÐÕo, vì nhß v§y thì
vînh vin không tìm ra ðßþc ðâu. Nªu mình bö cái g¥n
k«, ch§y ði tìm cái xa xôi, thì t¾i ðâu mình cûng g£p
chuy®n khó khån, phi«n toái. Ðó là tñ mình chu¯c l¤y
r¡c r¯i, tñ mình tìm l¤y cái kh±!

Tham ThoÕi Ð¥u

"Tham thoÕi ð¥u" tÑc là nghiên cÑu câu "Ai là ngß¶i
ni®m Ph§t? Kë ni®m Ph§t là ai?"

R¢ng:
ÐÕi nghi, ðÕi ngµ;

Ti¬u nghi, ti¬u ngµ;
B¤t nghi, b¤t ngµ.

Nghîa là:
Nghi l¾n, ngµ l¾n;
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Nghi nhö, ngµ nhö;
Không nghi, không ngµ.

Khi tham th¤u tri®t thoÕi ð¥u "Ni®m Ph§t là ai?" r°i, thì
sñ tham Thi«n ¤y chính là thanh Kim Cang Vß½ng Bäo
Kiªm ch£t ðÑt hªt m÷i døc ni®m, chï còn mµt ni®m tham
câu thoÕi ð¥u mà thôi. Lúc m÷i ý ni®m ð«u ngßng b£t-
-b¤y gi¶, ÐÕo tâm s¨ b×ng d§y.

Trß¾c khi ðä Thi«n Th¤t, thß¶ng có ðä Ph§t Th¤t. Ph§t
Th¤t xong m¾i ðä Thi«n Th¤t thì hi®u quä m¾i t¯t. Trß¾c
ni®m Ph§t, sau m¾i tham cÑu thoÕi ð¥u "Ni®m Ph§t là
ai?"

"Tham" ( ) nghîa là tìm, tìm xem ai là kë ni®m Ph§t. Là
quÖ ß? V§y thì thuµc loÕi quÖ nào? Là ngß¶i ß? Ngß¶i
nào v§y? Là mình ß? Mình chªt r°i thì còn ni®m ðßþc
chång? Bö vô quan tài r°i thì chÆng ai còn ni®m Ph§t.
Hãy tìm xem, r¯t ráo thì ai ni®m Ph§t? Và ni®m ai ch¾?
Hãy tìm xem, kë ni®m Ph§t là ai? Ai ðang ni®m Ph§t?
BÕn tìm không ra ß? Dù bÕn vînh vin tìm kiªm, cûng
không tìm ra ðßþc. Nªu bÕn tìm ra ðßþc cái "ai" này, thì
v÷ng tß·ng gì cûng hªt sÕch. Vì sao mình vçn còn v÷ng
tß·ng? Vì vçn chßa tìm ra ðßþc cái "ai"!

Tìm cái "ai" này có th¬ m¤t ðªn cä ðÕi kiªp. Khi bÕn
th¤y nhæng ngß¶i tu hành lão luy®n ng°i Thi«n chÆng
ðµng ð§y, chính là h÷ ðang tìm cái "ai" này ðó. B·i vì
chuyên tâm tham cÑu cái "ai" này nên m÷i v÷ng tß·ng
ð«u ngßng b£t, thoát nhiên khai ngµ. Lúc ¤y, trong
bóng t¯i âm u xu¤t hi®n quang minh sáng chói, chuy®n
gì bÕn cûng th¤y rõ hªt.

R¢ng:
Mê th¶i thiên quy¬n thi¬u,

Ngµ th¶i nh¤t tñ ða.
Nghîa là:

Lúc mê, ngàn sách còn ít,
Ngµ r°i, mµt chæ cûng dß.

Ðây là ðÕo lý cüa vi®c tham cÑu câu "Ni®m Ph§t là ai?"
Do ðó, h kë nào không kh·i v÷ng tß·ng, kë ¤y có công
phu. Ngß¶i luôn kh·i v÷ng tß·ng thì b¤t cÑ công phu
gì y cûng không thành. Ðó là ði¬m c¯t tüy cüa vi®c
tham Thi«n.

Công phu tham Thi«n c¯t · sñ chuyên nh¤t tham cÑu--
ði cûng tham, ng°i cûng tham, ðÑng cûng tham, n¢m
cûng tham. Nói tóm lÕi, lúc nào cûng phäi tham Thi«n,
ch¾ bö qua c½ hµi tham Thi«n. Vì thª, lúc ðä Thi«n Th¤t
ta không lÕy Ph§t, không tøng Kinh, không lên chánh
ði®n, không cúng quá ðß¶ng. H t¾i gi¶ thì ån. Ån xong
l§p tÑc t¾i Thi«n Ðß¶ng, tiªp tøc tham Thi«n. Lúc c¥n
thì ði v® sinh, xong r°i tÑc kh¡c tr· lÕi Thi«n Ðß¶ng,
tiªp tøc tham Thi«n. Ð×ng lãng phí mµt phút mµt giây;
b·i vì biªt ðâu chính n½i mµt phút mµt giây ¤y bÕn có
th¬ khai ngµ thì sao? Do ðó, hãy tranh thü t×ng phút,

t×ng giây.

Có câu: "Ð×ng r¶i cái này!" Không r¶i cái gì? TÑc là
không r¶i câu thoÕi ð¥u "Ni®m Ph§t là ai?" Không r¶i
xa câu này, nên ðó chính là thanh gß½m trí hu® c¡t ðÑt
th¤t tình løc døc. Mµt khi thói hß t§t x¤u tr× sÕch, b±n
tánh s¨ hi®n ti«n. Khi b±n tánh hi®n ti«n thì ðÕo quä
Giác Ngµ s¨ thành tñu.

Trong th¶i gian tham Thi«n, mình phäi ð¯i di®n v¾i
thñc tª, kh¡c phøc hªt m÷i hoàn cänh, giæ ch£t tông chï.
Phäi nh¾ r¢ng kh± ðau là kh·i ð¥u cüa an lÕc. Tôi thß½ng
nói v¾i các bÕn là:

"Th÷ kh± tÑc liu kh±,
Hß·ng phß¾c tÑc tiêu phß¾c."

Nghîa là:
Ch¸u kh± thì hªt kh±,

Hß·ng phß¾c thì m¤t phß¾c.

C± nhân có dÕy:
H÷a là ch² phß¾c dña vào,

Phß¾c là n½i h÷a cây nß½ng.

Theo sau chuy®n hung x¤u thßþng có ði«m lành t¾i;
bên cÕnh chuy®n yên ±n có th¬ s¨ có chuy®n không
may. Pháp thª gian thì luôn · thª ðói ðãi nhß v§y.

T× kiªp lâu xa ðªn nay không biªt mình ðã tÕo bao
nhiêu nghi®p, thª nên gi¶ ðây mình phäi ch¸u quä báo.
Nªu mình biªt n² lñc døng công, dûng mãnh tinh t¤n,
trä sÕch hªt nghi®p thì s¨ thành tñu ÐÕo quä.

Các bÕn hãy chú ý! B¤t lu§n là cänh gi¾i thu§n (theo
lòng mình) hay cänh gi¾i ngh¸ch (lÕi ý mình), các bÕn
hãy nhçn ch¸u--nhçn ch¸u không n±i cûng phäi ráng
nhçn ch¸u. Tu ÐÕo chính là tu nhçn nh¸n; r¢ng: "Nhçn
là bäo b¯i vô giá." H bÕn có th¬ nhçn nh¸n, ch¸u ðñng
m÷i chuy®n, thì m¾i có ðßþc sñ an lÕc chân chính. Cûng
nhß kë luy®n võ mà chßa ðü kinh nghi®m, khi phäi v§t
lµn thì y quên bÇng t¤t cä chiêu s¯. Ch¶ t¾i khi ðánh thì
ðã quá muµn. Tham Thi«n cûng v§y--khi cänh gi¾i ðªn,
bÕn phäi nhçn ch¸u, phäi ch¸u thi®t thòi, thua l², c¡n
rång ch¸u ðñng. Khi vßþt qua khó khån thì bÕn m¾i ð¡c
ðßþc tñ tÕi.

Khi tham Thi«n, bÕn phäi sáng tham nhß v§y, chi«u
cûng tham nhß v§y. Lúc sáng tu Thi«n, lúc chi«u cûng
tu Thi«n. Tu lâu ngày thì s¨ thành tñu. Nhçn nÕi ðßþc,
tÑc là dù ðau lßng cûng chÆng màng, ðau g¯i cûng m£c
k®, cÑ nh¤t tâm nh¤t ni®m tham câu "Ni®m Ph§t là ai?"
Nªu lúc nào cûng ðßþc nhß v§y thì bÕn s¨ chÆng kh·i
v÷ng tß·ng, có th¬ nhiªp th÷ thâu phøc thân tâm, khiªn
thanh t¸nh t¾i ch² mµt v÷ng ni®m cûng không d¤y kh·i.
BÕn hãy giæ tâm chÆng r¶i câu thoÕi ð¥u "Ni®m Ph§t là
ai?"; lúc nào cûng ð« kh·i, lúc nào cûng chÆng quên--
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ðó chính là møc tiêu cüa sñ døng công.

Vi®c tham thoÕi ð¥u thì chï có mµt v÷ng tß·ng, còn tÕp
ni®m thì vô s¯ v÷ng tß·ng. Do ðó, mình dùng phß½ng
pháp "dî ðµc công ðµc"--l¤y mµt v÷ng tß·ng "tham cÑu
thoÕi ð¥u" ð¬ kh¯ng chª t¤t cä v÷ng tß·ng khác--t× t×,
t×ng v÷ng tß·ng mµt s¨ b¸ tiêu di®t, không còn tái kh·i.
Lúc ¤y, b¤t lu§n là cänh gi¾i gì lÕi, ta cûng không còn
b¸ mê ho£c; bÕn bi®n bi®t rõ ràng thì không th¬ nào b¸
"t¦u höa nh§p ma."

Ngß¶i xßa nói:
Ninh khä thiên sanh b¤t ngµ,
B¤t khä nh¤t nh§t trß¾c ma.

Nghîa là:
Thà r¢ng ngàn ð¶i không ngµ,
ChÆng ð¬ mµt ngày vß¾ng ma.

Khi tu Thi«n Ð¸nh, c¥n phäi c¦n th§n, dè d£t, ch¾ có cñc
ðoan. Phäi chánh ðÕi quang minh, ð×ng ð¬ b÷n ma quÖ
có c½ hµi hÕi bÕn. Khi bÕn có tÕp ni®m chính là bÕn m·
cØa cho ma quÖ l÷t vào. Do ðó, tham thoÕi ð¥u chính là
Pháp bäo "ðu±i ma"!
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Hòa Thßþng Quäng Khâm

(tiªp theo)

4. Th¥y Quäng-Hóa T¾i Tham Phöng

r Coi th¥y công phu hành trì trình ðµ t¾i ðâu, (tôi nói
ð¬ th¥y nghe) ch¾ khi lâm chung th¥y c¥n không
vß½ng v¤n, quái ngÕi b¤t kÏ vi®c gì thì m¾i vãng
sanh ðßþc.

Nªu th¥y còn tham v÷ng mu¯n ðµ chúng sanh, thì
tham mu¯n ¤y cûng là mµt thÑ ch¤p trß¾c, mµt thÑ
quái ngÕi!

r Hòa-Thßþng höi: Tây Phß½ng · ðâu?

Th¥y Quäng-Hóa ðáp: Nói theo phß½ng v¸ thì nó ·
phß½ng Tây; nói theo thñc tß¾ng thì nó · tÕi lòng
mình.

r Hòa-Thßþng nói: H có Ph§t có B°-tát, thì có T¸nh-
Ðµ.

Th¥y phäi giäng dÕy sao cho ngß¶i nghe có ch²
nß½ng tña ð¬ tu hành.

ÐÑc Ph§t dÕy r¢ng nªu ngß¶i nào trong mµt ngày,
hai ngày ..., cho t¾i bäy ngày mà có th¬ ni®m Ph§t
ðªn ch² "nh¤t tâm b¤t loÕn," thì Ph§t (A-Di-Ðà) s¨
ðªn tiªp dçn. Song, nªu không ån không ngü thì
chÆng c¥n t¾i bäy ngày, chï b¯n hay nåm ngày là
ðü r°i!

r Th¥y Quäng-Hóa nói: Có l¥n tôi chÑng kiªn ÐÑc
Quán-Âm hi®n ra v¾i tß¾ng mÕo trang nghiêm ð©p
ð; cä chu²i anh lÕc cüa Ngài cûng tuy®t ð©p.

Hòa-Thßþng cß¶i, nói r¢ng: Th§t sao? � ðâu mà có
B°-tát nhß thª?

r Khi th¥y ðµ chúng sanh, th¥y c¥n phát nguy®n r°i
theo ðó mà thñc hành, nhß ÐÑc Quán-Âm, Ph±-
Hi«n v§y. Song, ðªn khi lâm chung, th¥y phäi buông
bö hªt m÷i thÑ. Nªu nguy®n cüa th¥y chßa làm
xong, thì th¥y sanh tr· lÕi ðây ð¬ tiªp tøc ðµ sinh;
công ðÑc này càng thù th¡ng, vî ðÕi. Nguy®n là thÑ
th¥y ghi tÕc · trong lòng.

r Ph§t, B°-tát tuy ðã th¸ hi®n nh§p Niªt-Bàn, song
th§t sñ các Ngài vçn còn quanh qu¦n, không r¶i
nhæng kë ðang tu hành nhß chúng ta; có ði«u các
Ngài không hi®n ra thôi. Chï c¥n Kinh, Lu§t, Lu§n
t°n tÕi, chß Ph§t, B°-tát có th¬ dÕy mình. Ð×ng cho
r¢ng không có ai truy«n th÷, r°i không còn (Ph§t
Pháp) gì næa.

r Khi lâm chung, ð×ng nên ð¬ tâm mu¯n th¤y hình
tß¾ng chß Ph§t, B°-tát. C¥u mà không th¤y là vi®c
t¯t. Nªu c¥u mà th¤y, thì nhæng hình tß¾ng ðó
không ðáng tin c§y ðâu. Phäi không mong c¥u gì
cä, chï t¸nh tâm ni®m Ph§t. Ph§t, B°-tát t× trong
chân tâm thanh t¸nh hi®n ra thì m¾i thi®t ðúng.

r Ngày hôm nay tôi nói b¤y nhiêu thôi. Kë xu¤t gia
thì s¨ lãnh hµi ðßþc ph¥n nào, chÑ ngß¶i ð¶i thì
không có ai hi¬u. Xßa kia c± nhân chï nói mµt câu
là ðü, hôm nay tôi nói quá nhi«u! Ch¶ khi v« r°i,
các bÕn t× t× lãnh hµi thì s¨ giác ngµ, th¤u su¯t hªt.

(còn tiªp)
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Ngæ LøcNgæ LøcNgæ LøcNgæ LøcNgæ Løc
Hòa Thßþng Tuyên Hóa

(tiªp theo)

1. Tu Hành

ö Nªu mu¯n không chªt, phäi s¯ng nhß ngß¶i ðã
chªt--tÑc là phäi giæ mình ð×ng tham lam, sân h§n,
si mê.

ö Ngß¶i h÷c ÐÕo nh¤t ð¸nh phäi phát nguy®n.
Nguy®n lñc có khä nång thôi thúc chính mình tiªn
tu theo Chánh ÐÕo, không lÕc ðß¶ng tà. Nhßng
phát nguy®n mà không hành thì gi¯ng nhß cây có
hoa mà không ð½m trái, th§t vô ích!

ö Dùng lßÞi ð¬ thuyªt Pháp thì tích tø công ðÑc.
Cûng dùng lßÞi nhßng lÕi nói l¶i th¸ phi thì tÕo
nghi®p tµi. Thay vì thuyªt Pháp mà lÕi nói nhæng
l¶i vô nghîa, th¸ phi là tÕo mµt vÕn hai ngàn nghi®p
tµi.

ö Ngß¶i tu ÐÕo ð¯i v¾i kë trong ngß¶i ngoài, già, trë,
l¾n, nhö, kë sang ngß¶i hèn, ð«u thß¶ng dùng tâm
T×, Bi, HÖ, Xä, thì tñ nhiên s¨ näy sanh cäm Ñng.

ö Tu ÐÕo là tu chân thành và thiªt th§t, nên có câu:
"Tâm thành thì linh Ñng."

ö Chúng ta s¯ng trên thª gian này, luôn luôn phäi
làm vi®c lành. M²i h½i th·, sÑc lñc ð«u phäi hành
thi®n tích ðÑc. Trong hi®n ð¶i, ch¾ nên dña vào
thi®n cån ð¶i trß¾c mình ðã tr°ng mà t§n hß·ng hªt
phß¾c báo.

ö Ph§t có th¬ chuy¬n hóa t¤t cä chúng sanh thành
Pháp-khí, nên có câu: "Mßþn cái giä ð¬ tu vi®c
chân th§t. Túi da hôi th¯i này chï là cån nhà tÕm
bþ." Chúng ta trú tÕi cån nhà này ð¬ tu ÐÕo, nghîa
là mßþn ngôi nhà "S¡c thân" giä tÕm ð¬ tu thành
Pháp thân chân th§t.

ö Nªu tâm tham lam tràn tr«, không biªt ðü, thì tß½ng
lai s¨ b¸ ð÷a lÕc vào ð¸a ngøc. Nªu tâm sân h§n quá
nhi«u, t× sáng ðªn t¯i luôn gi§n dæ, thì s¨ tr· thành
ngÕ quÖ. Nªu tâm ngu si n£ng n«, chï làm nhæng
vi®c ngu xu¦n thì s¨ biªn thành thú v§t.

ö Khuyªt ði¬m l¾n nh¤t cüa chúng sanh là si ái--
ngày ðêm s¯ng trong si ái, không th¬ xä bö ðßþc.
Nªu chuy¬n ðßþc tâm háo s¡c thành tâm tu h÷c
Ph§t Pháp, t×ng gi¶ t×ng phút không lãng quên

vi®c tu h÷c, thì s¨ mau chóng thành Ph§t.

ö Ngß¶i chân chánh khai ngµ thì không bao gi¶ nói
mình ðã khai ngµ. B§c thánh nhân xu¤t thª tuy®t
ð¯i không tiªt lµ chân tß¾ng. Phàm nhæng kë tñ
xßng là Ph§t là B°-tát ð«u là tà ma.

ö Ngß¶i có ðÑc hÕnh không phäi do n½i ð¸a v¸ hay
tu±i tác, mà trong nhæng hành vi kín ðáo im l£ng,
tñ nhiên hi¬n lµ ph¦m cách ð£c thù cüa h÷, khiªn
ngß¶i khác ð«u kính n¬. Ph¦m cách ð£c thù này
không khiªn cho kë khác sþ hãi, vì nªu sþ hãi thì
h÷ s¨ lánh xa.

ö M÷i ngß¶i ð«u có ba th¢ng gi£c phi«n não--ðó là
tham lam, sân h§n, si mê. Chúng ta không c¥n phäi
di®t tr× chúng mà hãy chuy¬n hóa chúng thành
nhæng hÕt gi¯ng B°-ð«.

2. Trì Gi¾i, Nhçn Nhøc

ö Ngß¶i tu hành phäi tu tß¾ng vô ngã, tu ðªn mÑc ðµ
không còn cái "ta." Nªu không còn cái "ta" thì có
th¬ nhçn th÷ ðßþc hªt t¤t cä, cänh gi¾i nào ðªn tâm
ð«u không ðµng, tñ xem mình ví nhß hß không.

ö Thành Ph§t không phäi d! không ch£t ðÑt tâm
tham døc mà mong thành Ph§t thì không khi nào
ðßþc. Ngß¶i ð¶i nay ða s¯ ð«u thích c¥u may, ði
ðß¶ng t¡t, d dàng b¸ cu¯n hút b·i nhæng vi®c
huy«n äo, lÕ kÏ; do ðó b¸ mê ho£c, lÕc vào lß¾i ma.

ö TÕi sao nói láo? Vì sþ mình b¸ m¤t quy«n lþi, sþ b¸
thua thi®t.

ö Nªu phÕm gi¾i dâm døc thì d dàng phÕm gi¾i sát
hÕi, ån c¡p và nói láo. Vì thª, gi¾i dâm døc bao
g°m các gi¾i sát hÕi, trµm c¡p và nói láo.

ö Giæ Nåm Gi¾i, làm Mß¶i Ði«u Lành thì ðßþc sanh
lên cõi tr¶i, cõi ngß¶i. Nªu còn tâm tham lam, sân
h§n, ngu si, thì s¨ ð÷a lÕc vào ba ðß¶ng ác.

ö Nªu hi¬u rõ Gi¾i Lu§t thì có th¬ thâm nh§p toàn cõi
Ph§t Pháp. Nªu không hi¬u Gi¾i Lu§t thì gi¯ng
nhß mây bay trên tr¶i, l½ l½ lØng lØng, không có
mµt ði¬m tña cån bän.

ö Cån bän cüa Gi¾i Lu§t chï có mµt ði«u, ðó là không
ích kÖ.
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ö Tinh t¤n trì Gi¾i chü yªu là ngay tÕi nhæng n½i
không ai th¤y. Không phäi chï tinh t¤n trì Gi¾i
trß¾c m£t ngß¶i khác mà khi · mµt mình cûng phäi
luôn luôn tinh t¤n, siêng nång, nghiêm trì Gi¾i Lu§t.

ö Chúng ta h÷c Ph§t Pháp tÑc là h÷c không não hÕi
kë khác. Là Ph§t tØ, phäi nên ån chay; vì nªu ån th¸t
tÑc là làm t±n hÕi sinh mÕng cüa nhæng chúng sanh
khác.

ö Ån chay là phäi ch¸u thi®t thòi vì không th¬ hß·ng
ðßþc cüa ngon v§t lÕ trong cuµc ð¶i. Nhßng nªu
không ån chay mà lÕi ån th¸t loài v§t thì sau khi
chªt phäi t¾i ð¸a phü ð¬ thanh toán nþ n¥n. Tôi l¤y
lß½ng tâm mà nói th§t cho các v¸ biªt rÆng: Nªu
m÷i ngß¶i không ham "khoái kh¦u," không tham
hß·ng thø, thì sau khi chªt s¨ không phäi ra tòa!

ö Ngß¶i h÷c Ph§t mà không giæ Gi¾i Lu§t thì cûng
gi¯ng nhß chiªc bình không ðáy; ð± nß¾c vào bao
nhiêu thì chäy ra b¤y nhiêu. Thª nên phäi nghiêm
trì Gi¾i Lu§t thì t× t× s¨ ðÕt t¾i cänh gi¾i vô-l§u.

ö Cho d¥u tu pháp môn gì ði næa, chúng ta c¥n phäi
có tâm nhçn nhøc thì m¾i thành tñu. Nªu không có
tâm nhçn nhøc thì không th¬ thành tñu trong b¤t
cÑ pháp môn nào.

ö Ngß¶i xu¤t gia tu ÐÕo gì? ÐÕo Nhçn Nhøc!

ö Nhçn là hÕt châu vô giá mà ngß¶i ngß¶i không
biªt ðào tìm. Nªu biªt cách dùng thì muôn sñ ð«u
t¯t lành.

ö Ngß¶i tu ÐÕo c¥n phäi nhçn nhæng gì mà kë khác
không th¬ nhçn, nhß¶ng nh¸n nhæng gì mà kë khác
không th¬ nhß¶ng nh¸n, ån m£c nhæng gì mà kë
khác không th¬ ån m£c. Nói chung, là phäi th÷
nh§n nhæng gì mà ngß¶i khác không th¬ th÷ nh§n.

(còn tiªp)
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Danh T× Ph§t H÷cDanh T× Ph§t H÷cDanh T× Ph§t H÷cDanh T× Ph§t H÷cDanh T× Ph§t H÷c
Thi«nThi«nThi«nThi«nThi«n

Hòa Thßþng Tuyên Hóa giäng thu§t

"Thi«n" là gì? "Thi«n" v¯n là tiªng PhÕn (Dhyana), d¸ch
sanh tiªng Trung Hoa là "Thi«n." Nói cho ð¥y ðü thì
phäi là "Thi«n-na," nhßng vì ngß¶i Trung Hoa thích
v¡n t¡t nên chï g÷i là "Thi«n." "Thi«n" nghîa là "tu tß
duy" (tu luy®n sñ tß duy) và cûng có nghîa là "tînh lñ"
(l¡ng ð÷ng tß tß·ng).

Thông thß¶ng, chúng ta vì b¸ Sáu Cån (m¡t, tai, mûi,
lßÞi, thân, ý), Sáu Tr¥n (s¡c, thanh, hß½ng, v¸, xúc, pháp)
và Sáu ThÑc (do Cån và Tr¥n sanh ra) làm mê muµi, nên
lãng quên vi®c tu hành. "Tu tß duy" nghîa là chúng ta
phäi "h°i quang phän chiªu," soi xét lÕi chính mình,
phäi giäm b¾t v÷ng tß·ng, ng×ng b£t sóng lòng, lau
chùi t¤m kính tñ tánh, ði«u phøc cu°ng tâm dã tánh, và
dÑt tr× lòng tß døc cùng m÷i tÕp ni®m cüa mình.

"Tînh lñ" tÑc là "ni®m lñ b¤t kh·i," hªt thäy v÷ng tß·ng
cüa chúng ta ð«u ngßng b£t, không có d¤y kh·i næa.
Chï có lúc ng°i Thi«n chúng ta m¾i nh§n thÑc ðßþc là
trong tâm mình v¯n có r¤t nhi«u v÷ng tß·ng. Chúng
tña nhß nhæng ðþt sóng cu°n cuµn trên bi¬n cä--sóng
nß¾c v×a xô qua thì sóng sau li«n §p t¾i. Tâm cüa chúng
ta thì không ðáng tin c§y và thß¶ng không ch¸u phøc
tòng. Do ðó, trong khi ng°i Thi«n, chúng ta không nên
sþ là có v÷ng tß·ng; chï sþ mình không nh§n di®n
chúng, không biªt ðó là v÷ng tß·ng r°i b¸ lôi cu¯n theo
chúng mà thôi.

Tham Thi«n chân chánh không có nghîa là chï khi ng°i
m¾i døng công, mà phäi døng công ngay trong nhæng
lúc ði, ðÑng, n¢m, ng°i. Duy có ði«u là trong th¶i gian
ng°i thì quý v¸ càng c¥n phäi chuyên nh¤t h½n næa mà
thôi. Ngß¶i biªt døng công thì không h« ð¬ ý t¾i chuy®n
cüa ngß¶i khác, mà chï luôn chú tâm t¾i thoÕi ð¥u, bao
gi¶ cûng tham cÑu câu "Ai ni®m Ph§t?"

"Tham Thi«n" tÑc là lóng sÕch tâm trí, chú tâm vào mµt
ði¬m duy nh¤t, không kh·i b¤t kÏ v÷ng tß·ng nào khác;
nhß thª m¾i không u±ng phí và hao t±n tinh th¥n. Quý
v¸ c¥n phäi h÷c cách ði«u phøc cä thân lçn tâm mµt
cách vi tª, và thanh l÷c ba nghi®p thân, kh¦u, ý. Mµt
khi trí hu® xu¤t hi®n, quý v¸ s¨ không còn ngu si, phi«n
não næa. B¤y gi¶, quý v¸ có th¬ "phän b±n hoàn nguy®n,"
quay v« v¾i ngu°n g¯c, tìm ðßþc ÐÕi Viên Kính Trí cüa
tñ tánh, v¾i hào quang chiªu soi kh¡p tam thiên ðÕi
thiên thª gi¾i.

Pháp môn Tham Thi«n là "vô vi nhi vô b¤t vi" (không
làm mà chÆng phäi là không làm)--trông b« ngoài thì
dß¶ng nhß không tÕo tác, không làm gì cä; tuy nhiên,
h có mµt ngß¶i tham Thi«n tÑc là có ðßþc mµt ngß¶i
làm cho chánh khí trong Pháp Gi¾i gia tång. Nªu m÷i
ngß¶i ð«u ng°i tham Thi«n thì thª gi¾i s¨ không còn
chiªn tranh!

Kë h÷c Ph§t mu¯n ðßþc thành Ph§t t¤t phäi ng°i Thi«n-
-ngày ngày tu t§p Thi«n Ð¸nh, không sþ chân ðau lßng
möi--thì m¾i thành công ðßþc. Vì v§y, c± nhân có câu:

"ChÆng trãi mµt phen lÕnh bu¯t xß½ng,
Hoa mai sao ðßþm ngát mùi hß½ng?"
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Buddhist TerminologyBuddhist TerminologyBuddhist TerminologyBuddhist TerminologyBuddhist Terminology
Lectured by the Venerable Master Hsuan Hua

What is "Dhyana"? "Dhyana" is a Sanskrit word which
is transliterated into Chinese as "Chan." The complete
transliteration is "Chan nwo" ( ), but since the Chinese
like to abbreviate, they call it "Chan." It means "thought
cultivation" and "quieting one's thoughts."

Because we are ordinarily deluded by the Six Sense Or-
gans (eyes, ears, nose, tongue, body and mind), the Six
Defilements (sights, sounds, smells, tastes, objects of
touch, an dharmas), and the Six Consciousness which
arise between them, we forget to cultivate. "Thought
cultivation" means we have to introspect, look within,
reduce our false thoughts, stop the waves in our mind,
polish the mirror of our inherent nature, regulate the crazy
mind and wild nature, and eradicate our desires and im-
purities.

"Quieting one's thoughts" means not having thoughts,
putting a stop to all idle thoughts. Only when sitting in
meditation do we realize there are lots of false thoughts
in our minds. They are like waves on a great sea--the first
one goes away and the next one follows right after. Our
minds are always unreliable and disobedient. So when
meditating, don't be afraid of having false thoughts. Only
fear that we don't recognize them as false thoughts, and
that we will become turned by them.

In truly investigating Chan, you don't apply effort only
when you are sitting; rather, you are applying effort
whether you are walking, standing, sitting, or lying down.
It is just that during sitting meditation, you have to be
even more concentrated. Applying effort doesn't mean
minding others' business. One is mindful of the medita-
tion topic "who is mindful of the Buddha" all the time.

"Investigating Chan" means to purify and focus the mind
to a single point. Don't have any other idle thoughts so
you won't waste your energy and exhaust your spirit.
You must learn to regulate the body and mind on de-
tailed points, purifying the three karmas of body, speech
and mind. When inherent wisdom manifests, you won't
be stupid or afflicted anymore. You will return to the
origin and find the Great Perfect Mirror-Wisdom of your
own nature, and your light will illumine the universe.

The Dharma-door of meditation is passive and yet not
passive--you appear to be doing nothing; however, when
one person investigates Chan, he is a person who is
helping to increase the proper energy in the Dharma

Realm. if everyone sits in meditation, there will be no
more wars in the world.

Buddhists who want to become Buddhas must sit in
meditation--everyday, they should cultivate Chan with-
out fearing the pain in their legs and backs--then, they
can have success. Therefore the ancients said,

"If it were not for the bone-chilling cold,
How could the plum blossoms smell so sweet?"
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Thông BáoThông BáoThông BáoThông BáoThông Báo

Bát Quan Trai Gi¾i & Ph§t Th¤t

Chùa Kim Luân s¨ t± chÑc L Truy«n Bát Quan Trai Gi¾i và mµt ngày Ph§t Th¤t vào ThÑ Bäy, ngày 13 tháng
01 nåm 1996.  Ðây là mµt c½ hµi r¤t t¯t ð¬ chúng ta døng công.  Kính m¶i quý ðÕo hæu tinh t¤n tham gia.

Ð¸a ði¬m:
Chùa Kim Luân
235 N. Avenue 58
Los Angeles, CA 90042

Mu¯n biªt thêm chi tiªt, xin liên lÕc:  Ni Cô H¢ng ¿u, Tel or Fax (213) 258-6668

Chß½ng Trình Thuyªt Giäng Ph¦m Ph± Môn--Kinh Di®u Pháp Liên Hoa

Ð¸a ði¬m:
Chùa Kim Thánh
11455 Clayton Road
San Jose, CA 95127

Th¶i gian:  M²i sáng Chü Nh§t, t× 9:30AM-11:00AM

Chü giäng:  Th¥y Thích H¢ng Thñc

Mu¯n biªt thêm chi tiªt, xin liên lÕc (408) 923-7243
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L¸ch Trình Các D¸p L, Ph§t Th¤t & Thi«n Th¤t TÕi VÕn Ph§tL¸ch Trình Các D¸p L, Ph§t Th¤t & Thi«n Th¤t TÕi VÕn Ph§tL¸ch Trình Các D¸p L, Ph§t Th¤t & Thi«n Th¤t TÕi VÕn Ph§tL¸ch Trình Các D¸p L, Ph§t Th¤t & Thi«n Th¤t TÕi VÕn Ph§tL¸ch Trình Các D¸p L, Ph§t Th¤t & Thi«n Th¤t TÕi VÕn Ph§t
Thánh Thành Tháng 19/1995- 03/1996Thánh Thành Tháng 19/1995- 03/1996Thánh Thành Tháng 19/1995- 03/1996Thánh Thành Tháng 19/1995- 03/1996Thánh Thành Tháng 19/1995- 03/1996

Tháng Ngày Pháp Hµi

12/1995-

01/1996

24/12-

06/01

A-Di-Ðà Th¤t (2 tu¥n)

01/1996 07 L Vía ÐÑc Ph§t A-Di-Ðà

01 08 - 29 Thi«n Th¤t (3 tu¥n)

02 19 Tªt Nguyên Ðán

Vía ÐÑc B° Tát Di L£c

Pháp Hµi Tiêu Tai, Hµ Qu¯c


