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Tôi
Thª gi¾i hi®n tÕi là do nhi«u

qu¯c gia hþp thành, m²i mµt
qu¯c gia g°m có nhi«u gia ðình
làm nên, m²i gia ðình g°m có
nhi«u ngß¶i tÕo thành.  Cho nên
m²i cá nhân có quan h® liên ð¾i
v¾i toàn th¬ thª gi¾i.  Nªu lòng
ngß¶i thanh t¸nh, không có tß
tß·ng nhim ô thì thª gi¾i s¨
hòa bình không có chiªn tranh.
Ngßþc lÕi lòng ngß¶i ô nhim
thì thª gi¾i s¨ tr· thành x¤u xa.
ÐÕo lý này con ngß¶i ai cûng
hi¬u nhßng mà h÷ không thñc
hành.  Biªt mà c¯ phÕm l²i ðó
thñc là ðáng thß½ng xót.

     Ði«u t¯t là do tâm tÕo ra,
ði«u x¤u cûng t× tâm mà làm
nên.  Thª gi¾i hi®n tÕi ðang ·
ch² cái t¯t không bù ðßþc cái
x¤u.  B·i v§y, ð¸a c¥u ði ðªn ch²
s¨ bùng vÞ, th§t là vô cùng nguy
hi¬m.  TÕi sao ð¸a c¥u ði ðªn ch²
bùng vÞ?  Ðó là vì tham, sân, si.
Ba cái thÑ ác khí ðè kh¡p t¤t cä
m÷i n½i.  Nªu trái ð¤t hüy di®t

     The modern world is made up of
many countries.  Each country is made
up of many families.  Each family is
made up of many people.  Therefore,
each person is very closely related to
all the other people in the world.

If the mind of the people in the
world are pure and free of the defiled
thoughts, this world will certainly be
peaceful and free of war.  On the other
hand, if every person’s mind  is defiled,
the world will consequently go bad.  Ev-
eryone knows this principle, but no one
applies.  We all know it clearly and yet
go against it.  That’s truly pitiful.
       That which is called “good” be-
gins with the mind.
       That which is called “bad” also
begins with the mind.

    The modern world has already
reached the point of impending death,
when one cannot be sure in the morning
whether there will be an evening!  Why
is this?  It’s because the planet is on the
verge of blowing up; the danger has
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thì con ngß¶i chÆng còn t°n tÕi ðßþc næa.  Tuy
v§y, con ngß¶i không ð¬ tâm nghiên cÑu v¤n ð«
này, su¯t ngày cÑ s¯ng trong sñ mê muµi, chªt ði
trong mµng m½.  Ð¬ th¶i gian trôi ði mµt cách h°
ð°, không biªt r¢ng sñ nguy hi¬m trùng trùng.
Con ngß¶i chï th¤y sñ nguy hi¬m trß¾c m¡t,
không biªt nghî ðªn cÑu cánh cüa tß½ng lai.  H÷
làm cho nhæng v¤n ð« âu lo cüa loài ngß¶i càng
ngày càng thêm nhi«u thÑ không có thñc ph¦m
ån, không có áo qu¥n m£c, không có nhà cØa ·,
không có tài nguyên, nhiên li®u.  H÷ cho nhæng
v¤n ð« này là v¤n ð« tr÷ng yªu.  KÏ th§t nhæng
v¤n ð« ðó còn nhö, b·i vì s¨ có lúc chúng s¨ ðßþc
giäi quyªt theo th¶i gian.  Th§t ra v¤n ð« sanh tØ
cüa m÷i ngß¶i m¾i là v¤n ð« tr÷ng ðÕi.  Cái phút
này mình còn, nhßng phút sau không còn næa,
trong ch¾p m¡t mình s¨ ra ði.  Cái chªt s¨ t¾i
ngay trên ð¥u mà mình không hay.  Thß½ng thay
con ngß¶i ð¯i v¾i v¤n ð« nghiêm tr÷ng nhß v§y
thì r¤t lãnh ðÕm gi¯ng nhß chuy®n chiêm bao
v§y.  T× ðâu mình sanh lÕi r°i mình chªt ði v«
ðâu?  Không ai biªt cä.  Bây gi¶ phäi làm sao ð¬
có mµt phß½ng pháp cÑu vãn tình hình hi®n tÕi.
TÑc là cäi bö ði«u ác, chï làm ði«u thi®n, sØa ð±i
con ngß¶i chính mình ð×ng có sinh lòng ích kÖ,
tñ lþi, mà phäi có lòng t× bi; vì t¤t cä chúng sinh
nên h÷c t§p tinh th¥n cüa B° Tát.

     Hành vi cüa m÷i ngß¶i là do tâm chi ph¯i.
B·i vì tâm nên mình biªn thành các loài trong
mß¶i pháp gi¾i.  Mµt ni®m thi®n thì mình sinh
lên tr¶i; mµt ni®m ác thì mình b¸ ð÷a ð¸a ngøc.
Cho nên nói:  “ Nh¤t ni®m giác tñu th¸ Ph§t, nh¤t
ni®m mê tÑc chúng sinh.”  (mµt ni®m giác ngµ
thì là Ph§t, mµt ni®m h° ð° thì là chúng sinh).
Nói mµt cách nông cÕn thì mµt tß tß·ng lþi ích
cho kë khác ðó là B° Tát; mµt tß tß·ng làm lþi
ích cho mình thì ðó là chúng sinh; mµt ý ni®m
h°i quang phän chiªu tìm giäi ðáp n½i chính mình
thì ðó là A-la hán và ðÑc chß Ph§t.  Mµt ý ni®m
quay ngßþc lÕi sñ giác ngµ lån theo bøi ð¶i ðó là
phàm phu; mµt ý ni®m quay ngßþc lÕi v¾i bøi
ð¶i ð¬ tr· lÕi v¾i giác ngµ tÑc là thánh nhân.
Cho nên cä hai m£t xoay qua ð±i lÕi th§t gi¯ng
nhß tr· bàn tay v§y.

     Thª gi¾i t¯t hay x¤u ð«u do tâm ni®m cüa
mình mà tÕo thành.  Con ngß¶i ai cûng có tâm
lành thì thª gi¾i s¨ yên trø mãi mãi; con ngß¶i có
tâm ác thì thª gi¾i s¨ hóa di®t.  Ðó là ðÕo lý r¤t
hi¬n nhiên.  ÐÕo Ph§t dÕy ngß¶i ta làm ði«u thi®n,
biªt rõ nhân quä.  Làm ði«u thi®n nhi«u, công

reached an extreme.  Why is the earth about to blow up?
Because it has been oppressed by the  violent forces of
the three poisons:  greed, anger, and stupidity.  If the earth
is destroyed, the human race will certainly not survive.

     But the people of the world still refuse to face this
situation.  They still pass their time in drunkenness and
die in a dream, totally oblivious to the crisis.  Some are
only concerned about what lies before them and have no
regard for the future.  They worry that the human popula-
tion is increasing daily, and that there are people with no
food to eat, no clothes to wear, no houses to live in, and
no energy supply; they think that those are the most seri-
ous problems.  Actually, those are relatively minor prob-
lems which will naturally resolve themselves in time.

     Our birth and death is really the big problem.  One
minute we’re here, but the next minute we’re gone.  In the
twinkling of an eye, the suffering of separation while alive
or when nearing death comes upon us.  But people all treat
this serious problem with indifference, as if it were a
dream.  Where did we come from when we were born?
Where will we go when we die?  We have no idea.  Even if
we understood the situation, what could we do?  There’s
only one way to save ourselves, which is to correct our
faults and go towards the good, to reform ourselves.  We
shouldn’t be so selfish and greedy for personal profit.  Be
kind and compassionate and do everything for the sake of
other living beings.  We should imitate the spirit of the
Bodhisattvas.

     Each person’s behavior is controlled by his thoughts,
which cause him to enter the Ten Dharma Realms.  With
one good thought, one can be born in the heavens.  With
one evil thought, one can fall into the hells.  It’s said,

With one enlightened thought, you are a Buddha.
With one confused thought, you are a living being.

     To put it simply, with one thought to benefit living be-
ings, you are a Bodhisattva.  With one thought to benefit
yourself, you are a living being.  With one thought of turn-
ing the light inwards to reflect on yourself, you are an
Arhat or a Pratyekabuddha.  The choice is yours.  If you
turn your back on enlightenment and unite with defile-
ment, you are a common person.  If you turn your back on
defilement and unite with enlightenment, you are a Sage.
It’s as easy as turning your hand over.

     Whether the world is good or bad also depends on a
single thought.  If   every person’s mind is good, the world
will abide eternally.  If every mind is bad, the world will
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ðÑc nhi«u có nghîa r¢ng ð×ng có tranh, ð×ng có
tham, không mong c¥u cái gì, chÆng ích kÖ, cûng
chÆng tñ lþi và không nói láo.  Nhß v§y thª gi¾i
s¨ t× ch² nguy hi¬m mà tr· nên an ninh.  Cho
nên nói:  “ Nh¤t thiªt duy tâm tÕo.”   (t¤t cä m÷i
thÑ ð«u do tâm làm ra).  Tâm tÕo ra thª gi¾i, tâm
có th¬ hüy di®t thª gi¾i; tâm tÕo ra thiên ðß¶ng,
tâm cûng có th¬ tÕo ra ð¸a ngøc.

     Gia ðình là do m÷i ngß¶i làm thành, con ngß¶i
là do v÷ng tß·ng mà thành hình.  Nªu ðem v÷ng
tß·ng x¤u sØa ð±i thành v÷ng tß·ng t¯t lành thì
ðó là ngß¶i t¯t.  Nªu ðem ý ni®m thi®n mà biªn
thành ý ni®m x¤u thì ðó là ngß¶i ác.  Ðó là sñ
khác bi®t giæa ngß¶i ác và ngß¶i lành.  Chúng ta
là nhæng ngß¶i tu hành thì phäi siêng nång tu
Gi¾i, Ð¸nh và Hu®, tr× bö ði tham, sân, si.  Ðó là
ði«u ki®n cån bän cüa sñ tu hành, h÷c Ph§t pháp.
Mình ð¥u tiên phäi ð×ng làm ði«u ác mà làm t¤t
cä ði«u lành.  Ðó cûng là ði«u hªt sÑc cån bän.
Nªu ai cûng có th¬ theo ði«u này mà thñc hành
thì thª gi¾i có th¬ tr· nên t¯t lành, khí lành s¨
tång gia và cái ác khí s¨ t±n giäm.  Trong vû trø
s¨ ð¥y nhæng chính khí an lành, trái ð¤t s¨ không
bùng vÞ.

     Làm sao cho thª gi¾i yên ±n, an lành?  Chï
còn mµt bi®n pháp là mình t¾i h÷c Ph§t pháp n½i
cái ðÕo tràng mà có chính pháp, r°i sØa ð±i l²i
l¥m cüa mình.  M÷i ngß¶i ai cûng bö ði«u ác, mà
làm ði«u lành thì thª gi¾i s¨ không có ba thÑ tai
nÕn, tám thÑ kh¯n kh±.  Con ngß¶i ai cûng s¯ng
trong hòa bình thß½ng yêu lçn nhau không còn
tranh, không còn tham næa.  Ðó là thª gi¾i ðÕi
ð°ng.  Hy v÷ng r¢ng lúc ðó nhæng kë không có
tín ngßÞng, tôn giáo cûng s¨ vì gia ðình, vì t±
qu¯c, vì thª gi¾i bö ði nhæng tánh tham lam, làm
nhæng vi®c xã hµi phúc lþi cho m÷i ngß¶i.  Mình
cûng nên biªt r¢ng tài sän là nhæng v§t ngoài
thân, sanh ra mình không ðem t¾i, chªt ði cûng
chÆng ðem theo ðßþc.  Ngß¶i ác khi l¤y ðßþc
ánh sáng t¯t ð©p cüa ngß¶i lành, cái h¡c ám cüa
ngß¶i ác ôn b¸ hào quang cüa ngß¶i thi®n chiªu
soi làm tan m¤t.  Lúc ðó thª gi¾i không còn b¸ ác
khí, ð¸a c¥u m¾i không b¸ hüy di®t.  ÐÕo lý này
r¤t giän d¸ nhßng mình phäi biªt døng công r¤t
sâu xa thì m¾i có hi®u quä ðßþc.  Tùy cái tâm
mình hÕ thü xu¯ng tay cäi tÕo thª gi¾i, làm thª
gi¾i ðßþc bình an.

     Mình phäi lãnh ðÕo cái tâm, nªu cái tâm x¤u
thì thân th¬ ð¥y ðü t§t b®nh, g£p ðü thÑ tai nÕn

be destroyed.  This is the law of nature.  Buddhism ex-
horts people to go toward the good, to understand cause
and effect, to create abundant wholesome merit and vir-
tue.  That is, if people refrain from contention, greed,
seeking, selfishness, self benefit, and lying, the danger in
the world will naturally become peace.  It’s said, “Every-
thing is made from the mind alone.”  The mind can create
the world, and it can destroy the world.  The mind can
create the heavens, and it can create the hells.

     Families are made up of people, and people are made
up of idle thoughts.  If you change evil idle thoughts into
good idle thoughts, you become a good person.  If you
change good idle thoughts into evil idle thoughts, you
become a bad person.  That’s the pivotal point between
being a good person and a bad person.

     Cultivators should diligently cultivate precepts,
samadhi and wisdom, and put greed, anger, and stupidity
to rest.  Those are basic requirements.  People who study
the Buddhadharma should first of all abstain from all evil,
and offer up all good conduct.  That is a basic require-
ment.  If everyone can really practice in that way, the world
will become good, the auspicious energy will increase,
and the violent energy will decrease.  If the universe is
filled with auspicious proper energy, then the earth will
not blow up.

     How can we make the world peaceful and stable?  There
is only one way:  to come to a way-place of the Proper
Dharma to study the Buddhadharma, reform your faults,
and renew yourself.  If everyone mends his way and be-
comes good, the world will be free from the three ca-
lamities and the eight difficulties, and all people will live
together harmoniously, without greed or contention, in a
world of Great Unity.

     I hope the people who have no religious faith will, for
the sake of the family, the country, and the world, renounce
greed and do some work for the welfare of society.  You
should realize that money is an external thing which you
did not bring with you at birth, nor can you take with you
when you die.

     If the light of the good people can counteract the dark-
ness of bad people, this world will be free of the violent
forces of the three poisons and will not be on the verge of
extinction.  Although this principle is very simple, it re-
quires a profound effort to apply it successfully.  All of
you!  You must begin with the mind and reform the world,
changing hostility into harmony and bringing peace to the
world.
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b¤t ng¶.  Chúng ta c¥n phäi phän tïnh, ki¬m thäo,
nªu có tµi l²i phäi mau sám h¯i.  B·i vì, tµi l²i
ð¥y tr¶i nªu sám h¯i thì tiêu sÕch.  T¤t nhiên,
mình phäi thành tâm sám h¯i thì m¾i tiêu tai.
Ð×ng nên coi là chuy®n giÞn, h¢ng ngày làm
chuy®n ác, ban ðêm sám h¯i tin r¢ng có th¬ tiêu
tai.  Nªu nhß có tß tß·ng nhß v§y, thì chÆng
nhæng tµi chÆng tiêu mà còn n£ng thêm næa.
B·i vì sao?  Mình ðã biªt tµi còn c¯ phÕm næa thì
không th¬ nào ðßþc tha thÑ.***

     The master of each person is his mind.  If the mind is
corrupt, the body will be plagued with sickness and prone
to accidents and disasters.  We must reflect within and
examine ourselves.  If we have faults we should hurry and
repent!  It is said,

Offenses that fill up the skies are dissolved by
a single thought of repentance.

     But you must sincerely repent if you want to quell di-
sasters.  You can’t treat it as a joke, doing evil during the
day and repenting at night, thinking you can quell disas-
ters.  With that kind of attitude, instead of getting rid of
your offenses, you only increase their severity.  Why?
It’s because you deliberately break the law, and therefore,
you cannot be forgiven.

v§y, ði kh¤t thñc mµt cách bình ðÆng: “ Trong
tâm ông nghî, ð¯i v¾i trai chü, chÆng k¬ thÑc ån
d½ sÕch, dòng Sát-ðª-l¸ hay chiên-ðà-la, chÆng
k¬ quý ti®n, phát tâm t× bi ð¬ thành tñu t¯t ð©p
cho t¤t cä chúng sanh ð«u hß·ng công ðÑc vô
lßþng.”

Trong thành ¤y, Ngài theo thÑ l¾p kh¤tTrong thành ¤y, Ngài theo thÑ l¾p kh¤tTrong thành ¤y, Ngài theo thÑ l¾p kh¤tTrong thành ¤y, Ngài theo thÑ l¾p kh¤tTrong thành ¤y, Ngài theo thÑ l¾p kh¤t
thñc, xong tr· v« n½i cû.thñc, xong tr· v« n½i cû.thñc, xong tr· v« n½i cû.thñc, xong tr· v« n½i cû.thñc, xong tr· v« n½i cû.     TÕi sao biªt ðÑc Ph§t
không ch÷n lña? Vì Ngài l¥n lßþt t×ng nhà, kh¤t
thñc xong nhà này, Ngài ðªn nhà khác, theo ðúng
thÑ l¾p.

Khi nào kh¤t thñc xong, Ngài tr· v« n½i cû.
N½i cû (b±n xÑ) ðây là r×ng KÏ-ðà vß¶n C¤p-cô-
ðµc.

Th÷ trai xong, Ngài c¤t y bát, rØa chânTh÷ trai xong, Ngài c¤t y bát, rØa chânTh÷ trai xong, Ngài c¤t y bát, rØa chânTh÷ trai xong, Ngài c¤t y bát, rØa chânTh÷ trai xong, Ngài c¤t y bát, rØa chân
r°i träi tòa ra ng°i.r°i träi tòa ra ng°i.r°i träi tòa ra ng°i.r°i träi tòa ra ng°i.r°i träi tòa ra ng°i. Ngài th÷ trai, ån xong Ngài
xªp y, thâu d÷n bát r°i rØa chân, vì theo t§p quán
ðß½ng th¶i là khi ra ngoài không mang gi¥y,
mang bí-t¤t, ð¬ chân tr¥n, ðÕp ð¤t. Chï khi nào
v« nhà, ån xong m¾i rØa chân sÕch s¨.

Khi làm xong t¤t cä các ði«u này r°i, ðÑc Ph§t
làm gì? Ngài ng°i tham thi«n. Bän vån cüa Hán
tÕng d¸ch ch² này là “phu tòa nhi t÷a.”  Phu tòa
nghîa là träi lÕi t÷a cø ngay ng¡n ð¬ ng°i cho thß
thái, chÆng gi¯ng chúng ta bây gi¶, ð®m ch² ng°i
cho th§t d¥y, th§t êm, ng°i sao cho thoäi mái,
còn Ph§t thì chï xªp ch² ng°i cho t« chïnh mµt
chút thôi.

Trong b¤t cÑ mµt hành vi nào, nhß lúc Ph§t

ån u¯ng, ð¡p áo, ho£c làm mµt vi®c nhö nh£t
nào khác trong cuµc s¯ng, không k¬ gi¶ nào trong
ngày, Ngài ð«u bi¬u hi®n thñc tß¾ng bát-nhã,
b±n ð¸a phong quang, không phäi là cách thÑc c¯
ý làm ra cho ki¬u cách. Nªu chúng ta hi¬u rõ Ph§t
pháp thì m÷i hành vi cØ chï ð«u là tu hành, chÆng
phäi chï tu lúc ng°i tînh t÷a. Ng°i tÕi mµt ch²
nào thì làm nhß mµt kë ðã tu mµt cách thu¥n
thành, còn ngoài lúc ng°i ra thì khoa tay múa
chân, nói ðông nói tây, toàn chuy®n trên tr¶i
dß¾i bi¬n. Ngß¶i tu ðÕo phäi tñ lo li®u hành vi cØ
chï cüa mình, ði ðÑng n¢m ng°i không lìa chánh
ni®m. Nhæng ngß¶i tu ðÕo cùng · mµt ch², phäi
giäm thi¬u b¡t chuy®n v¾i nhau, vì nói nhi«u s¨
phí th¶i gi¶ công phu cüa ngß¶i xung quanh, mà
døng công tu ðÕo thì nh¤t cØ nh¤t ðµng không
th¬ làm phß½ng hÕi ðªn ngß¶i khác. Vô lu§n ðÑc
Ph§t làm vi®c gì, không bao gi¶ th¤y có sñ °n ào,
to tiªng, và lúc nào cûng th¤y có sñ yên l£ng, cho
nên, v¾i bao nhiêu ngß¶i · cùng mµt n½i, mà t×
s¾m ðªn t¯i, không th¤y có ai chuy®n trò, ho£c
nªu có tiªng nói nào thì thanh âm cûng nhö nh©,
không làm phi«n t¾i mµt ai.***

         (còn tiªp)
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                    http://www.saigon.com/~fopusa/http://www.saigon.com/~fopusa/http://www.saigon.com/~fopusa/http://www.saigon.com/~fopusa/http://www.saigon.com/~fopusa/

Kinh Kim Cang...Kinh Kim Cang...Kinh Kim Cang...Kinh Kim Cang...Kinh Kim Cang...
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Sß Cô ChÑng Nghiêm (Master Cheng Yen) quê quán · tïnh Ðài Trung, Ðài Loan. Nåm 23 tu±i cô xu¤t
gia, s¯ng ð¶i thanh ðÕm tu hành. Vào th¶i ¤y vì hoàn cänh khó khån, cô ðã phäi làm nhang, ðèn c¥y,
ð§u hü, bán ð¬ giúp chùa và duy trì sinh hoÕt cá nhân. Th¤y sñ kh± s· cüa ð°ng bào, cô ðã phát ðÕi
nguy®n hành ðÕo b° tát ð¬ cÑu tª chúng sinh. V¾i ðÕi nguy®n và tinh th¥n vì ngß¶i quên mình, nhi«u
nhân duyên b¤t khä tß nghì ðã cäm Ñng, ð¬ ðªn nåm 1966, cô thành l§p T× Tª Công ÐÑc Hµi
(Buddhist Compassion Relief Tzu Chi Foundation). Thª r°i trãi qua h½n ba mß½i nåm c¥n kh± phøc
vø, hµi ðã giúp không biªt bao nhiêu ngß¶i nghèo kh± b¸nh t§t và vì v§y hµi ðã tr· thành mµt trong
nhæng t± chÑc t× thi®n cung Ñng nhu c¥u v« y tª, phøc vø, giáo døc, vån hóa tích cñc nh¤t · Ðài Loan.
Hi®n tÕi  Buddhist Compassion Relief Tzu Chi Foundation ðã có chi nhánh tÕi Nam Phi, Á Cån Ðình,
Bï, Hoa KÏ cûng nhß Nh§t Bän, Thái Lan...  Sß Cô ðßþc trao t£ng Ramon Magsaysay Award nåm 1991 và
cûng ðã ðßþc ð« ngh¸ länh giäi thß·ng Nobel Hòa Bình nåm 1993. Nhæng l¶i khuyên sau ðây là l¶i cô
bän thân kinh nghi®m, nói lÕi cho chúng ta ð¬ ð¯i di®n v¾i hoàn cänh thñc tª m²i ngày.

L¶i Cänh Tïnh
Sß Cô ChÑng Nghiêm

· Kinh ÐÕi Trang Nghiêm dÕy r¢ng: Làm lành
thì tñ nhiên s¨ có sÑc mÕnh khiªn sau này
th÷ quä báo t¯t. SÑc mÕnh cüa vua chúa cûng
không sao sánh b¢ng sÑc mÕnh cüa nghi®p.

· H÷c Ph§t thì phäi h÷c thÑ Ph§t s¯ng ðµng.
Tu thi«n cûng phäi tu thÑ thi«n s¯ng ðµng.
M²i ngày trong sinh hoÕt bình thß¶ng ði ðÑng
n¢m ng°i, mình phäi h÷c thi«n. Thi«n ¤y m¾i
chính là thi«n s¯ng ðµng.

· Hãy tñ ki¬m thäo hành vi chính mình, ð×ng Ö
lÕi, dña vào thª lñc bên ngoài nhß phong thüy.

· Xuân tråm hoa n·, thu trång tròn;
Hè gió hiu mát, ðông tuyªt r½i.
Lòng không lång xång tråm ngàn m¯i,
M¾i là th¶i tiªt t¯t nh¤t ð¶i.

· Mu¯n ðßþc ð¶i an bình, trß¾c phäi có lòng
an t¸nh.

· Lúc ðÑc Kh±ng TØ h½n bäy mß½i tu±i ngoài,
có l¥n ngài ng°i xe ði qua mµt ch² n÷, ðúng
lúc g£p phäi mµt em bé ng°i bên l« xây mµt

tòa nhà b¢ng bùn ð¤t.  Ngài TØ Lµ, là mµt v¸
h÷c trò cüa ðÑc Kh±ng TØ, höi em bé ¤y r¢ng:
“Em kia, em chÆng th¤y xe ta ðang ði t¾i? Sao
chÆng mau mau tránh ra.”  Em bé ¤y an nhiên
tñ tÕi ng¦ng ð¥u lên, ðáp r¢ng: “ Í! T× xßa
ðªn nay, phäi chång là xe tránh thành, hay là
thành tránh xe?”  ÐÑc Kh±ng TØ ng°i trên xe
nghe nhß v§y, vµi vã xu¯ng xe, ch¤p tay cung
kính xá xu¯ng, nói r¢ng: “Em bÕn trë, em
ðúng là th¥y cüa ta! Ta tuy ðã ngoài bäy mß½i,
song chÆng nghî t¾i ði¬m này. Em làm ta th¬
hµi ði«u này, do ðó em là th¥y cüa ta.”  Chu
Hy có nói: ChÆng có vi®c gì mình không h÷c,
chÆng có lúc nào mình không h÷c, chÆng có
ch² nào mình không h÷c.

· Coi nh© chính mình thì tÑc là trí hu®; có trí
hu® thì s¨ tñ tÕi. Coi tr÷ng chính mình thì
tÑc là ch¤p trß¾c; h ch¤p trß¾c thì sinh
phi«n não.

· Khi xä bö ðßþc lþi lÕc cá nhân, thì s¨ thành
ðÕt ðßþc công ích.

· Bäo v§t không dùng thì s¨ thành phª v§t. Kë
trí hu® không nhæng biªt dùng nó, mà còn
biªt dùng nó ð¬ tÕo phß¾c ðÑc.

(tiªp theo)(tiªp theo)(tiªp theo)(tiªp theo)(tiªp theo)
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· Kinh có k¬ chuy®n: Có ngß¶i b¸ con voi ðiên
rßþt chÕy trong r×ng. Trong lúc sþ hãi chÕy
tr¯n, anh chþt th¤y mµt cái giªng hoang, v¾i
r cây ðan thành giây, thòng xu¯ng giªng.
Anh li«n thu§n tay leo xu¯ng. T¾i g¥n t¾i ðáy,
anh chþt phát hi®n có mµt con r°ng ðµc n¢m
cuµn dß¾i ðáy. R°ng ta giß½ng vu¯t, há m°m
ch¶ anh xu¯ng g¥n. B¯n bên tß¶ng giªng là
b¯n con r¡n ðµc, cûng ph°ng mang mu¯n
c¡n. Sþ quá, anh ta l§p tÑc trèo ngßþc tr·
lên. Nào ng¶ bên trên mµt c£p chuµt, con
tr¡ng con ðen, ðang c¡n ðÑt d¥n giây leo.
Lúc ¤y anh ta th§t chÆng biªt phäi làm sao
cho ±n. Ngay lúc nguy c¤p vô cùng nhß thª,
t× trên tàng cây bên trên mi®ng giªng, h¯t
nhiên mµt gi÷t m§t t× n½i hoa r¾t xu¯ng
mi®ng anh ta. Mùi v¸ cüa gi÷t m§t th§t ng÷t
ngào làm sao! Anh ta trong phút ch¯c, mê
m¦n v¾i mùi v¸, b²ng quên bÇng m÷i chuy®n
xung quanh, quên cä vi®c mau mau tìm cách
thoát hi¬m.

Chúng sinh s¯ng trong sñ nguy hi¬m cüa
cái giªng Tam Gi¾i, b¸ vô thß¶ng (con voi
ðiên) bÑc bách, ngày ðêm (hai con chuµt)
mÕng s¯ng giäm l¥n. Thân th¬ do ð¤t nß¾c
gió lØa tÕm bþ hþp thành này cûng gi¯ng
nhß b¯n con r¡n ðµc, s¨ có lúc làm thân th¬
này tan rã, m¤t mÕng. Nªu chÆng ch¸u tìm
cách xu¤t ly, cÑ b¸  khoái lÕc tÕm th¶i (gi÷t
m§t ng÷t) cüa cõi ð¶i làm mê ho£c, l¤y cái
giä làm th§t, cho cái kh± là sß¾ng, thì s¨ khó
thoát ð÷a lÕc ð¸a ngøc (con r°ng ðµc).

· Ngß¶i s¯ng trong hÕnh phúc, chÆng h« có vi®c
gì phäi rên rï than vãn, là vì h÷ không hi¬u
th¤u b¸nh hoÕn th¯ng kh± chân chính là gì.

· Giúp ngß¶i chính là giúp mình, b·i vì không
ai có th¬ s¯ng mµt mình, tách r¶i ðoàn th¬.

· Con cái vui cß¶i: ð¯i v¾i cha m© cûng ¤m áp
nhß là m£t tr¶i mùa ðông.

· Nªu có th¬ mßþn cänh ð¬ luy®n tâm thì m¾i
có th¬ tiªt chª ðßþc sñ khao khát không ng¢n
mé cüa tâm linh, ð°ng th¶i s¨ th¬ nghi®m
ðßþc sñ sung sß¾ng và ð¥y ðü.

· Hy v÷ng r¢ng quan h® giæa m© ch°ng và con
dâu s¨ biªn thành nhß m© và con gái ruµt.

· “Tôi có mµt hÕt ng÷c, ðã lâu bøi bám ð¥y,
ngày kia bøi hªt; quang sinh, sáng soi non
sông vÕn cänh.”  ChÆng biªt kho châu báu trí

hu® cüa tñ tâm, chï biªt c¥u pháp bên ngoài
tâm, ðó chính là chÆng có trí hu®.

· Trß¾c không vun tr°ng lòng t× bi và lòng
nhçn nÕi, sau h÷c Ph§t khó thành.

· Khi ngß¶i ta ðau kh± thß¶ng th¯t lên rên
siªt. Rên siªt là mµt âm thanh, mà cß¶i cûng
là mµt âm thanh. Rên siªt thì khiªn ngß¶i
bu°n bä ßu s¥u, còn cß¶i thì ðem lÕi ni«m
vui hoan hï.

· Vë tß½i cß¶i trong lúc b¸nh thì gi¯ng h®t nhß
ánh dß½ng quang sau khi mây ðen tän t§n.
Sñ tß½i mát ¤y làm ngß¶i ta c·i m· vui vë.

· Kë ngu si thì thß¶ng xây trong lòng mình
mµt bÑc tß¶ng kiên c¯ ngån rào chính mình
lÕi. Ngß¶i trí hu® thì ch¡c ch¡n phá bö bÑc
tß¶ng ¤y, giäi phóng ngß¶i · trong ¤y ra.

· Lúc kh± mà có th¬ buông bö cái kh± ¤y, lúc
ðau mà cûng có th¬ buông bö cái ðau ¤y thì
tñ nhiên không còn ðau kh± næa.

· Tha thÑ cho ngß¶i là mÛ ðÑc, tha thÑ cho
mình là t±n ðÑc. Càng tha thÑ cho ngß¶i thì
càng có phß¾c.

· Ð×ng xem b¸nh hoÕn ðau ð¾n quá quan tr÷ng,
khi xem chúng quá quan tr÷ng, ta s¨ xem
nh© chính mình. Khi xem nh© chính mình, ta
s¨ không th¬ siêu vi®t ðßþc b¸nh kh±.

· ÐÑc tin, ngh¸ lñc và dûng khí: khi bÕn  có ðü
ba ðÑc tính này thì thiên hÕ chÆng chuy®n gì
khó næa.

· M²i giây m²i phút ð«u là kh·i ð¥u và cûng là
sñ kªt thúc cüa sinh mÕng. Chªt ði cái cû,
sinh ra cái m¾i. Quan tr÷ng là phäi tÕo ra cái
m¾i.

· Kë có sÑc mÕnh l¾n lao là kë có khä nång
nhçn nÕi m÷i sñ lång nhøc. Có th¬ nhçn nhøc
là có th¬ không kh·i ác ý, không nuôi lòng
ác, nên ðßþc ngß¶i tôn kính, và thành tñu
m÷i sñ.

· Ngß¶i ngu thì luôn cho mình là ðúng. Ngß¶i
trí thì khéo biªt xoay chuy¬n cái ý ni®m ðúng
ðó.

    (còn tiªp)
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Ma nghi®p là nhæng hành vi, t§p quán, l¶i nói, suy
nghî hay thái ðµ chß¾ng ngÕi sñ khai phát chân

tánh, phát tri¬n trí hu® và sñ giäi thoát Niªt Bàn.  Ma
nghi®p cûng có nghîa là nghi®p khiªn ta làm ma hay
quyªn thuµc cüa ma; vì thª ma nghi®p cûng tÑc là
nghi®p cüa loài ma. Khi tu hành, ta phäi hi¬u rõ nhæng
nghi®p ¤y ð¬ tránh, ð×ng tÕo nghi®p.  Ma nghi®p tuy vô
vàn, song Kinh Hoa Nghiêm tóm t¡t chúng trong mß¶i
phÕm vi nhß sau:

1.1.1.1.1. Vong th¤t B° Ð« Tâm, tu chß thi®n pháp,Vong th¤t B° Ð« Tâm, tu chß thi®n pháp,Vong th¤t B° Ð« Tâm, tu chß thi®n pháp,Vong th¤t B° Ð« Tâm, tu chß thi®n pháp,Vong th¤t B° Ð« Tâm, tu chß thi®n pháp,
th¸ vi ma nghi®p.th¸ vi ma nghi®p.th¸ vi ma nghi®p.th¸ vi ma nghi®p.th¸ vi ma nghi®p.
(Quên m¤t tâm b° ð« khi tu pháp lành: ðó là ma
nghi®p).

Tâm B° Ð« là tâm giác ngµ, tâm hß¾ng v« giác
ngµ và cÑu ðµ chúng sinh. Quên m¤t tâm B° Ð«
là quên m¤t phß½ng hß¾ng tu hành; quên m¤t bän
th¬ ðß¶ng tu; quên r¢ng tu ð¬ ngµ th¬ tánh b¤t sinh
b¤t di®t sÆn có trong tñ tâm mình.  B·i v§y cho
nên lòng hß¾ng ngoÕi truy c¥u; quên r¢ng tu không
phäi ð¬ thành ðÕt b¤t kÏ thÑ gì ngoài tâm.  Vì thª
quên g¯c b° ð« tñ tánh nên ngß¶i tu phóng tâm truy
ðu±i nhæng thành tñu bên ngoài      ( nhß phß¾c
ðÑc, quä báo, thi«n ð¸nh, th¥n thông, bi®n tài...).
ChÆng phát tri¬n tâm b° ð«, ðü pháp lành, chï g£t
phß¾c báo, song không thành chánh giác ð£ng. Ðó
chính là ma ðÕo.

2 .2 .2 .2 .2 . Ác tâm b¯ thí, sân tâm trì gi¾i, xä ác tánhÁc tâm b¯ thí, sân tâm trì gi¾i, xä ác tánhÁc tâm b¯ thí, sân tâm trì gi¾i, xä ác tánhÁc tâm b¯ thí, sân tâm trì gi¾i, xä ác tánhÁc tâm b¯ thí, sân tâm trì gi¾i, xä ác tánh
nhân, vin giäi ðãi nhân, khinh mÕn loÕn ý,nhân, vin giäi ðãi nhân, khinh mÕn loÕn ý,nhân, vin giäi ðãi nhân, khinh mÕn loÕn ý,nhân, vin giäi ðãi nhân, khinh mÕn loÕn ý,nhân, vin giäi ðãi nhân, khinh mÕn loÕn ý,
c½ hi«m ác hu®, th¸ vi ma nghi®p.c½ hi«m ác hu®, th¸ vi ma nghi®p.c½ hi«m ác hu®, th¸ vi ma nghi®p.c½ hi«m ác hu®, th¸ vi ma nghi®p.c½ hi«m ác hu®, th¸ vi ma nghi®p.
(B¯ thí v¾i lòng ác ý, trì gi¾i v¾i lòng sân h§n, bö
r½i kë có tánh x¤u, xa r¶i ngß¶i hay lß¶i biªng,
khinh khi kë tâm tán loÕn, hi«m ghét ngß¶i có ác
kiªn).

Ðây là dÕy ta thái ðµ ðúng ð¡n khi tu løc ba la
m§t. C¯t yªu là giæ tâm trung ðÕo, giæ trÕng thái
quân b¢ng v« tâm lý cûng nhß th¬ xác.  H khi ta
c¯ng cao ngã mÕn, ích kÖ nhö nhen, lòng thiªu t× bi
bao dung thì sñ quân b¢ng, trung ðÕo s¨ b¸ phá tan.

a. Ác tâm b¯ thí:  B¯ thí c¯t ð¬ bö tánh bön xën,
tr× ch¤p ngã, phá tham trß¾c ð° s· hæu.  Khi
B¯ thí ta c¥n thành tâm, vui lòng, chân chính
quên mình vì ngß¶i, chÆng h¯i h§n, tiªc r¨ gì
cä.  Ðó là chính ðÕo.  Thí nhßng có tâm mong
c¥u tính toán: vì mu¯n ð±i chác, “mình cho h÷
cái này, sau này h÷ giúp mình chuy®n kia” ; vì
mu¯n quä báo, “b¯ thí s¨ ð£ng giàu sang” ð«u
là tà. B¯ thí vì có ác ý làm ngß¶i nh§n tÑc
gi§n hay ðau kh± thì tÑc là ma nghi®p.  Ho£c
giä b¯ thí v¾i thái ðµ khinh khi, khó ch¸u, d¢n
v£t ngß¶i nh§n cûng là ma nghi®p. Ví nhß,
biªt ngß¶i ta không thích không ßa ð° gì, song
cÑ b¯ thí cho h÷ ð° ¤y ð¬ ch÷c gi§n h÷:  ðó
cûng là ma nghi®p.  Tóm lÕi: nªu ðµng c½, thái
ðµ và møc ðích cüa ta là ích kÖ, nhö nhen, ác
ðµc thì thay vì tÕo công ðÑc, mình chï gây tµi
nghi®p, lÕc ðß¶ng ma.

b. Sân tâm trì gi¾i:  Ph§t dÕy ta trì gi¾i ð¬ tam
nghi®p thanh t¸nh, không làm ác. G¯c cüa gi¾i
là thanh t¸nh vô nhim. Kinh Lång Nghiêm
g÷i trì gi¾i tÑc là nhiªp tâm: thu nhiªp tâm,
chÆng ð¬ tâm phóng d§t buông lung. Trì gi¾i
mà kh·i lòng gi§n dæ thì tâm chÆng thanh t¸nh.
Dùng lòng tÑc gi§n ghen tuông oán thù ð¬ trì
gi¾i thì càng sai l¥m.  Lu§n ÐÕi Trí Ðµ
thu§t lÕi chuy®n v¸ Sa di ð¡m nhim nhan s¡c
các cô Long næ. Sa di kh·i lòng mu¯n chiªm
ðoÕt các Long næ, nên sinh ghen ghét v¾i Long
vß½ng. V« lÕi chùa Sa di quyªt chí tinh t¤n
trì gi¾i tu thi«n.  ChÆng bao lâu hoÕch th¥n
thông, biªt quä báo ðã t¾i, xu¯ng Long cung,
giªt Long vß½ng, ðoÕt ngai vàng, chiªm Long
næ.  Ðây là ví dø v« ðµng c½ trì gi¾i tu hành
v×a tham lam v×a sân h§n.  Hòa Thßþng
Tuyên Hóa thß¶ng dÕy r¢ng khi tu ðÕo, ta
ch¾ kh·i lòng hiªu th¡ng, tranh giành “b§c
nh¤t, giöi nh¤t.”  Ð×ng cÕnh tranh, ganh ðua
v¾i sñ tu hành cüa k¨ khác.  Nói tóm:  ðµng
c½ và thái ðµ khi trì gi¾i phäi hoàn toàn chÆng
có lòng sân h§n, ghen ghét.

Hoa Nghiêm:Hoa Nghiêm:Hoa Nghiêm:Hoa Nghiêm:Hoa Nghiêm:
Thª nào là ma nghi®p?Thª nào là ma nghi®p?Thª nào là ma nghi®p?Thª nào là ma nghi®p?Thª nào là ma nghi®p?
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c. Xä ác tánh nhân: Ðây nói v« hÕnh nhçn
nhøc. Khi b¸ hüy báng, xï vä, ngßþc ðãi mà
nµi tâm tÑc gi§n, song ngoài m£t ph¾t tïnh, thì
ðó chßa phäi là nhçn nhøc ba la m§t.  Nhçn
nhøc là hÕnh ch¤p nh§n vô ði«u ki®n · nµi
tâm, m£c cho chuy®n gì bên ngoài xäy t¾i, mà
lòng chÆng h« sinh phi«n não, phän kháng, tÑc
gi§n.  Nªu hoàn cänh khiªn ta phäi giao thi®p
tiªp xúc v¾i kë ác, tánh nªt x¤u xa, mình phäi
tu nhçn.  Hãy h÷c höi phß½ng ti®n thi®n xão
ð¬ giúp mình tu hÕnh t× bi nhçn nÕi.
      Nhçn mµt chút, gió im sóng l£ng
      Lùi mµt bß¾c, bi¬n rµng tr¶i trong
Ð¯i v¾i b§c th¥y hay kë ðã an trø trong lý
ðÕo, nªu bÕn không dÕy d² cäm hóa kë x¤u ác
thì ai dÕy d² cäm hóa h÷?  B·i v§y ðã là kë
hi¬u ðÕo, bÕn càng phäi phát ðÕi nguy®n ð¬
cäm hóa kë x¤u ác.  Cäm hóa h÷ là ðß¶ng B°
tát, xä bö h¤t hüi h÷ là ðß¶ng ma tà.

d. Vin giäi ðãi nhân: Ðây là nói v« hÕnh tinh
t¤n.  Thông thß¶ng mình hay nghî: “Ðß¶ng ai
n¤y ði; Ai tu n¤y hß·ng,”  Song tu hÕnh B°
tát, là phäi làm sao cho kë khác cùng tu nhß
mình.  Mình tu tinh t¤n ð¬ làm gß½ng cho kë
khác, c± võ kë khác cùng tu.  Ð×ng nên kiêu
ngÕo, tñ ðÕi khi tinh t¤n tu hành, cho r¢ng
mình tu hay h½n ngß¶i.  Nên sinh tâm t× bi
bình ðÆng, ð×ng chê bai bö r½i kë lß¶i biªng, và
tìm cách giúp h÷ tinh t¤n.  BÕn hãy suy nghî,
xét nghi®m lÕi ðµng c½ làm cho mình tinh t¤n
tu ðÕo: Phäi chång bÕn mu¯n thành ðÕt cái
gì?  Phäi chång bÕn có s· c¥u?  Phäi chång
xßa nay bÕn chï biªt ðªn sñ tu hành cüa cá
nhân mình.  Hãy sØa ð±i ðµng c½ sai l¥m, m·
rµng quan ni®m tu hành: Tu là tu v¾i chúng
sinh, chÆng phäi tu chï riêng mình.

e. Khinh mÕn loÕn ý:  Ðây nói v« thi«n ð¸nh.
B¸nh thông thß¶ng cüa kë m¾i t§p thi«n, ð¡c
ðßþc chút cänh gi¾i là cho mình ð£c bi®t khác
ngß¶i. Tu ð¡c ðªn cänh gi¾i cao siêu, trø
thi«n nh§p ð¸nh, chÑng th¥n thông gì ði næa, h
hành giä kh·i mµt ý ni®m nhö nhß ð¥u lông
r¢ng: ta ð¡c, ta chÑng, ta hay, ta giöi, hành giä
l§p tÑc lÕc vào ðß¶ng tà. Tu thì phäi vô ngã,
không còn cái ta.  Sinh tâm khi d, chê bai, dù
là mµt ý ni®m. Cho r¢ng “ ta tu giöi, b÷n h÷ tu
kém”- ý ni®m so sánh nhân ngã- thì mình ði
vào ðß¶ng ngã mÕn, bÕn bè v¾i ma vß½ng. Do
ðó phäi t§p tu thái ðµ bình ðÆng khiêm nhß¶ng,

ð×ng cho mình là ð£c bi®t.  Ð×ng xem thß¶ng
kë chßa tu, không tu hay kë tán loÕn.  ThØ höi
mình ðã làm gì ð¬ giúp h÷.

f. C½ hi«m ác hu®: Ðây là nói v« hÕnh bát nhã.
Kë ác hu® là kë có tà kiªn ðiên ðäo, hüy báng
Tam bäo, không tin nhân quä.  Không biªt l¤y
tâm phøc thi®n, ngoan c¯  ch¤p trß¾c vào kiªn
giäi, h÷c thÑc cüa mình.  Ð¯i v¾i nhæng ngß¶i
có tà kiªn nhß v§y, ðÑc Ph§t dÕy ta ð×ng ð¤u
lý v¾i h÷, ð×ng tranh ch¤p h½n thua v¾i h÷.
Cûng ch¾ sinh thù oán, hi«m khích.  Trí bát
nhã thì an trú n½i cõi lòng trong su¯t, tö lý và
bi¬u hi®n n½i ðÕo ðÑc v¸ tha. Trí Bát Nhã
không hi®n hæu n½i ngôn t× tranh ch¤p, n½i l¶i
l¨ th¸ phi tranh ð¤u, hay n½i lý lu§n xa v¶i.
Tu trí bát nhã là tu tinh th¥n vô ngÕi: th¦m
th¤u chân lý, xuyên su¯t m÷i kiªn giäi. Do ðó
sÆn lòng bao dung m÷i lý l¨, m÷i kë d¸ kiªn hay
ác kiªn.  Nªu chÆng ðÕt vô ngÕi thì lúc nào
cûng cho mình ðúng, h÷ sai; mình chính, h÷ tà;
mình t¯t, h÷ x¤u.  Vînh vin tranh ch¤p.
Nên kinh dÕy:  ð×ng hi«m ghét kë ác kiªn.

3 .3 .3 .3 .3 . ¿ th§m thâm pháp tâm sinh xan lçn, hæu¿ th§m thâm pháp tâm sinh xan lçn, hæu¿ th§m thâm pháp tâm sinh xan lçn, hæu¿ th§m thâm pháp tâm sinh xan lçn, hæu¿ th§m thâm pháp tâm sinh xan lçn, hæu
kham hóa giäi nhi b¤t vì thuyªt. Nhßþc ð¡ckham hóa giäi nhi b¤t vì thuyªt. Nhßþc ð¡ckham hóa giäi nhi b¤t vì thuyªt. Nhßþc ð¡ckham hóa giäi nhi b¤t vì thuyªt. Nhßþc ð¡ckham hóa giäi nhi b¤t vì thuyªt. Nhßþc ð¡c
tài lþi cung kính cúng dß¶ng, tuy phi pháptài lþi cung kính cúng dß¶ng, tuy phi pháptài lþi cung kính cúng dß¶ng, tuy phi pháptài lþi cung kính cúng dß¶ng, tuy phi pháptài lþi cung kính cúng dß¶ng, tuy phi pháp
khí nhi cßÞng vì thuyªt. Th¸ vi ma nghi®p.khí nhi cßÞng vì thuyªt. Th¸ vi ma nghi®p.khí nhi cßÞng vì thuyªt. Th¸ vi ma nghi®p.khí nhi cßÞng vì thuyªt. Th¸ vi ma nghi®p.khí nhi cßÞng vì thuyªt. Th¸ vi ma nghi®p.
(Nªu bÕn sinh lòng bön xën ð¯i v¾i pháp thâm sâu,
Không ch¸u thuyªt cho kë có khä nång th÷ nh§n;
LÕi min cßÞng thuyªt cho kë cúng dß¶ng tài lþi

     cho bÕn dù h÷ không phäi là kë pháp khí:  Ðó là
nghi®p ma).

Ðây là nói t¾i thái ðµ ích kÖ tñ lþi khi thuyªt
pháp. Thuyªt pháp ðµ sinh thì phäi vô tß, không
thiên v¸.  Ai ðáng ðßþc dÕy thì dÕy, ai ðáng ðµ thì
ðµ.  Ðó g÷i là ð¯i c½.  Kë chßa ðü nhân duyên,
chßa có khä nång länh hµi mà ta cßÞng thuyªt, e
chÆng làm lþi cho h÷.  Nªu ta sinh tâm tham lam
ích kÖ chï dÕy pháp cho kë cúng dß¶ng thì há chÆng
phäi mình ðem Ph§t pháp trao ð±i nhß mµt món
hàng?  Pháp là chân lý t°n tÕi trong m÷i th¶i ·
trong tâm m÷i chúng sinh. Pháp không phäi là v§t,
là món hàng mình có th¬ s· hæu.  Nhi®m vø v¸
Pháp sß là chï ði¬m chân lý sÆn có ¤y.   H ta
sinh lòng bön xën, sinh tâm ð±i chác thì sai l¥m.
Không xem pháp là chân lý cµng hæu, và mình là
phß½ng ti®n truy«n ðÕt vô tß thì s¾m muµn gì cûng
r½i vào ma ðÕo.

    (còn tiªp)
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Bài Nói Chuy®n Nhân
Ngày L� T�M PH�TL� T�M PH�TL� T�M PH�TL� T�M PH�TL� T�M PH�T

Truy«n th¯ng Ph§t ðän cüa B¡c Tông và
Nam Tông không gi¯ng nhau.  B¤t cÑ ngày
nào nªu mình ðem lòng ki«n thành ghi

nh¾, l lÕy cung kính ðÑc Ph§t thì ngày ðó là
Ph§t ðän.  B·i vì pháp v¯n không phäi là ð¸nh
pháp (pháp c¯ ð¸nh).  Nªu · chi tiªt này mà
nghiên cÑu tìm tòi thì t¾i lúc ð¥u bÕc, m¡t hoa,
cûng không tìm ra lý do vì sao, chï phí th¶i gi¶,
ðáng tiªc.

     Thông thß¶ng ngß¶i ta ð¯i v¾i Ph§t giáo cûng
ch¤p trß¾c l¡m.  Có ngß¶i thì ch¤p trß¾c vào
Ph§t giáo �n ðµ, có kë ch¤p trß¾c vào Ph§t giáo
Tích Lan, ho£c Ph§t giáo Trung Hoa, hay Nh§t
Bän...Vì có ðü thÑ ch¤p trß¾c và quan ði¬m, do
ðó hÕn chª Ph§t giáo, làm ðÕo Ph§t có biên tª, có
ngån chia.

     KÏ th§t Ph§t giáo thì vô lßþng vô biên, chÆng
có phÕm v¸ c¯ ð¸nh.  Do ðó tôi chü trß½ng không
phân chia, gi¾i hÕn ðÕo Ph§t.  Phäi khiªn thª gi¾i
hþp thành mµt nhà, ðoàn kªt nh¤t trí thì m¾i
ðúng.  Tôi vçn nói, Ph§t giáo mà tôi giäng không
phäi là Ph§t giáo �n Ðµ, cûng chÆng phäi Trung
Hoa mà là thÑ ðÕo Ph§t t§n hß không biªn pháp
gi¾i.  Nói cho rõ, ðó là thÑ ðÕo chÆng phân qu¯c
t¸ch, chüng tµc, cûng chÆng có nhân ngã gì cä.
Không nhæng kë tin Ph§t là tín ð° cüa ðÕo mà  kë
chÆng tin cûng là tín ð° cüa Ph§t giáo.  TÕi sao?
Vì ðÑc Ph§t Thích Ca Mâu Ni dÕy r¢ng:

“ T¤t cä chúng sanh ð«u có Ph§t tánh,
ð«u có khä nång thành Ph§t.”

     Ð¤y chÑng minh r¢ng kë tin Ph§t hay không
tin Ph§t ð«u là chúng sinh cä (và do ðó ð«u s¨
thành Ph§t).

Có ngß¶i nói:  “ Tôi không phäi là chúng sanh.”
V§y bÕn là ai?

Có ngß¶i nói: “ Tôi g÷i là Tr¶i, tôi là ông Tr¶i.”
BÕn nên biªt: “ Tr¶i cûng là mµt loÕi chúng

      sanh.”

Có ngß¶i nói: “ Tôi tên g÷i là Ð¸a, tôi là ông
                         Ð¤t.”
BÕn nên biªt:  “ Ð¤t cûng là mµt loÕi chúng

      sinh, ch¾ chÆng vßþt ra
      ngoài vòng  chúng sanh.”

     T§n hß không, biªn pháp gi¾i ð«u là ch² chúng
sanh cß ngø.  NgoÕi tr× pháp gi¾i cüa Ph§t, là
pháp gi¾i vßþt ra ngoài chúng sinh, còn lÕi 9 pháp
gi¾i ð«u là chúng sinh cä.  Nªu ðã là chúng sinh,
tôi xªp vào hàng Ph§t giáo cä, nhß v§y có gì là
sai.  Ðây g÷i là ÐÕi døng cüa ðÕo.  Ph§t dÕy r¢ng
m÷i chúng sanh ð«u có th¬ thành Ph§t.  Tin hay
không tin ðÕo Ph§t tß½ng lai ai cûng thành Ph§t.
Vì sao?  Vì chÆng ai thoát ra ngoài vòng chúng
sinh.  Bây gi¶ không tin Ph§t, tß½ng lai s¨ tin
Ph§t.  Ð¶i này không tin Ph§t, ð¶i sau s¨ tin Ph§t.
Chung cuµc s¨ có ngày tin Ph§t.  Do ðó, m÷i
chúng sinh ð«u là tín ð° Ph§t giáo.  Hi®n có tôn
giáo không xét t¾i lý l¨, ch¤p nh¤t nói r¢ng chï có
mµt v¸ th¥n ðµc nh¤t vô nh¸.  R¢ng th¥n làm
chúa t¬ thª gi¾i, sáng tÕo thª gi¾i, kh¯ng chª vû
trø.  R¢ng con ngß¶i chÆng có tß cách làm th¥n,
mà chï làm nô l®, ch¸u th¥n chi ph¯i thôi.  Lý
lu§n nhß trên thì hoàn toàn tß½ng phän v¾i ðÕo
Ph§t, b·i vì tông chï cüa ðÕo Ph§t là ai cûng có
th¬ thành Ph§t.  Nhæng chúng sinh hi®n tÕi ðây,
là cha m© cüa chúng ta trong quá khÑ, và s¨ là
chß Ph§t trong tß½ng lai.  Do ðó h mình sân
h§n chúng sanh thì tÑc là sân h§n cha m© và chß
Ph§t; và tr· nên kë ðÕi ngh¸ch, b¤t hiªu.

     Vì thª mình nên t× bi, tôn tr÷ng chúng sinh.
Ð¯i ðãi v¾i ngß¶i v¾i ngß¶i, mình phäi dùng tâm
thành giúp ðÞ, ch¾ chÆng chß¾ng ngÕi, chÆng ð¯
kÜ.  Ðó là ch² vî ðÕi cüa Ph§t giáo.

     Hôm nay các v¸ t¾i VÕn Ph§t Thành tham dñ
l t¡m Ph§t, dù là kë tin Ph§t, chÆng tin Ph§t,
t¡m Ph§t hay chÆng t¡m Ph§t tôi ð«u nh§n các v¸
là tín ð° Ph§t giáo. Là tín ð° Công giáo, Thiên
chúa, Do thái giáo, H°i giáo.v.v.. Ð«u k¬ nhß là
Ph§t giáo.  Tuy®t ð¯i chÆng ð¬ bÕn ra ngoài Ph§t
giáo.  M÷i ngß¶i ð«u tr· thành ngß¶i mµt nhà,
không phân bi®t bï thØ gì cä.

     Các bÕn hãy xem!  Ph§t giáo th§t vî ðÕi
thª ð¤y: ChÆng có ý tß·ng bài xích b¤t kÏ
tôn giáo nào cä.

                                                                  Hòa Thßþng Tuyên Hóa Hòa Thßþng Tuyên Hóa Hòa Thßþng Tuyên Hóa Hòa Thßþng Tuyên Hóa Hòa Thßþng Tuyên Hóa



Trang 10                 B° Ð« Häi

Hòa Thßþng Tuyên HóaHòa Thßþng Tuyên HóaHòa Thßþng Tuyên HóaHòa Thßþng Tuyên HóaHòa Thßþng Tuyên Hóa

Lßþc Giäng Kinh KimLßþc Giäng Kinh KimLßþc Giäng Kinh KimLßþc Giäng Kinh KimLßþc Giäng Kinh Kim
Cang Bát-Nhã Ba-La-M§tCang Bát-Nhã Ba-La-M§tCang Bát-Nhã Ba-La-M§tCang Bát-Nhã Ba-La-M§tCang Bát-Nhã Ba-La-M§t

tÕi Ph§t Giáo Giäng Ðß¶ng, San Francisco t× tháng 11 nåm
1968 ðªn tháng 4 nåm 1969.

                             ___________________________

CH¿´NG BA:CH¿´NG BA:CH¿´NG BA:CH¿´NG BA:CH¿´NG BA:
BI�T GIÄNG VÅN NGHÎABI�T GIÄNG VÅN NGHÎABI�T GIÄNG VÅN NGHÎABI�T GIÄNG VÅN NGHÎABI�T GIÄNG VÅN NGHÎA

1. Pháp Hµi Nhân Do1. Pháp Hµi Nhân Do1. Pháp Hµi Nhân Do1. Pháp Hµi Nhân Do1. Pháp Hµi Nhân Do
(Nguyên do cüa Pháp hµi)(Nguyên do cüa Pháp hµi)(Nguyên do cüa Pháp hµi)(Nguyên do cüa Pháp hµi)(Nguyên do cüa Pháp hµi)

Kinh vån:Kinh vån:Kinh vån:Kinh vån:Kinh vån:

     Nhß th¸ ngã vån: Nh¤t th¶i Ph§t     Nhß th¸ ngã vån: Nh¤t th¶i Ph§t     Nhß th¸ ngã vån: Nh¤t th¶i Ph§t     Nhß th¸ ngã vån: Nh¤t th¶i Ph§t     Nhß th¸ ngã vån: Nh¤t th¶i Ph§t
tÕi Xá V® Qu¯c, KÏ Th÷ C¤p Cô Ðµc Viên,tÕi Xá V® Qu¯c, KÏ Th÷ C¤p Cô Ðµc Viên,tÕi Xá V® Qu¯c, KÏ Th÷ C¤p Cô Ðµc Viên,tÕi Xá V® Qu¯c, KÏ Th÷ C¤p Cô Ðµc Viên,tÕi Xá V® Qu¯c, KÏ Th÷ C¤p Cô Ðµc Viên,
dæ ðÕi TÏ Khßu chúng, thiên nh¸ báchdæ ðÕi TÏ Khßu chúng, thiên nh¸ báchdæ ðÕi TÏ Khßu chúng, thiên nh¸ báchdæ ðÕi TÏ Khßu chúng, thiên nh¸ báchdæ ðÕi TÏ Khßu chúng, thiên nh¸ bách
ngû th§p nhân câu. Nhî th¶i Thª Tônngû th§p nhân câu. Nhî th¶i Thª Tônngû th§p nhân câu. Nhî th¶i Thª Tônngû th§p nhân câu. Nhî th¶i Thª Tônngû th§p nhân câu. Nhî th¶i Thª Tôn
thñc th¶I, trß¾c y trì bát, nh§p Xáthñc th¶I, trß¾c y trì bát, nh§p Xáthñc th¶I, trß¾c y trì bát, nh§p Xáthñc th¶I, trß¾c y trì bát, nh§p Xáthñc th¶I, trß¾c y trì bát, nh§p Xá
V® ðÕi thành kh¤t thñc. ¿ kÏ thànhV® ðÕi thành kh¤t thñc. ¿ kÏ thànhV® ðÕi thành kh¤t thñc. ¿ kÏ thànhV® ðÕi thành kh¤t thñc. ¿ kÏ thànhV® ðÕi thành kh¤t thñc. ¿ kÏ thành
trung thÑ ð® kh¤t dî, hoàn chí b±ntrung thÑ ð® kh¤t dî, hoàn chí b±ntrung thÑ ð® kh¤t dî, hoàn chí b±ntrung thÑ ð® kh¤t dî, hoàn chí b±ntrung thÑ ð® kh¤t dî, hoàn chí b±n
xÑ. PhÕn thñc ng§t, thu y bát, t¦yxÑ. PhÕn thñc ng§t, thu y bát, t¦yxÑ. PhÕn thñc ng§t, thu y bát, t¦yxÑ. PhÕn thñc ng§t, thu y bát, t¦yxÑ. PhÕn thñc ng§t, thu y bát, t¦y
túc dî, phu tòa nhi t÷a.túc dî, phu tòa nhi t÷a.túc dî, phu tòa nhi t÷a.túc dî, phu tòa nhi t÷a.túc dî, phu tòa nhi t÷a.

Tôi nghe nhß v¥y: Mµt thu· n÷, ðÑc Ph§tTôi nghe nhß v¥y: Mµt thu· n÷, ðÑc Ph§tTôi nghe nhß v¥y: Mµt thu· n÷, ðÑc Ph§tTôi nghe nhß v¥y: Mµt thu· n÷, ðÑc Ph§tTôi nghe nhß v¥y: Mµt thu· n÷, ðÑc Ph§t
· nß¾c Xá-V®, tÕi r×ng KÏ-Ðà vß¶n C¤p· nß¾c Xá-V®, tÕi r×ng KÏ-Ðà vß¶n C¤p· nß¾c Xá-V®, tÕi r×ng KÏ-Ðà vß¶n C¤p· nß¾c Xá-V®, tÕi r×ng KÏ-Ðà vß¶n C¤p· nß¾c Xá-V®, tÕi r×ng KÏ-Ðà vß¶n C¤p
Cô Ðµc, cùng v¾i chúng ðÕi tÏ-kheo làCô Ðµc, cùng v¾i chúng ðÕi tÏ-kheo làCô Ðµc, cùng v¾i chúng ðÕi tÏ-kheo làCô Ðµc, cùng v¾i chúng ðÕi tÏ-kheo làCô Ðµc, cùng v¾i chúng ðÕi tÏ-kheo là
mµt ngàn hai tråm nåm mß½i v¸. Lúc ¤ymµt ngàn hai tråm nåm mß½i v¸. Lúc ¤ymµt ngàn hai tråm nåm mß½i v¸. Lúc ¤ymµt ngàn hai tråm nåm mß½i v¸. Lúc ¤ymµt ngàn hai tråm nåm mß½i v¸. Lúc ¤y
g¥n ðªn gi¶ th÷ trai cüa ðÑc Thª-tôn,g¥n ðªn gi¶ th÷ trai cüa ðÑc Thª-tôn,g¥n ðªn gi¶ th÷ trai cüa ðÑc Thª-tôn,g¥n ðªn gi¶ th÷ trai cüa ðÑc Thª-tôn,g¥n ðªn gi¶ th÷ trai cüa ðÑc Thª-tôn,
Ngài ð¡p y mang bát vào ðÕi thành Xá-v®Ngài ð¡p y mang bát vào ðÕi thành Xá-v®Ngài ð¡p y mang bát vào ðÕi thành Xá-v®Ngài ð¡p y mang bát vào ðÕi thành Xá-v®Ngài ð¡p y mang bát vào ðÕi thành Xá-v®
kh¤t thñc. Trong thành ¤y, Ngài theo thÑkh¤t thñc. Trong thành ¤y, Ngài theo thÑkh¤t thñc. Trong thành ¤y, Ngài theo thÑkh¤t thñc. Trong thành ¤y, Ngài theo thÑkh¤t thñc. Trong thành ¤y, Ngài theo thÑ
l¾p kh¤t thñc, xong tr· v« n½i cû. Th÷l¾p kh¤t thñc, xong tr· v« n½i cû. Th÷l¾p kh¤t thñc, xong tr· v« n½i cû. Th÷l¾p kh¤t thñc, xong tr· v« n½i cû. Th÷l¾p kh¤t thñc, xong tr· v« n½i cû. Th÷
trai xong, Ngài c¤t y bát, rØa chân, r°itrai xong, Ngài c¤t y bát, rØa chân, r°itrai xong, Ngài c¤t y bát, rØa chân, r°itrai xong, Ngài c¤t y bát, rØa chân, r°itrai xong, Ngài c¤t y bát, rØa chân, r°i
träi tòa ra ng°i.träi tòa ra ng°i.träi tòa ra ng°i.träi tòa ra ng°i.träi tòa ra ng°i.

Chú-giäi:Chú-giäi:Chú-giäi:Chú-giäi:Chú-giäi:

Kinh Kim Cang chia thành 32 ðoÕn. Ph¥n kinh
vån trên thuµc ðoÕn thÑ nh¤t, nói v« nguyên do
cüa pháp hµi. Nguyên là, ðoÕn thÑ nh¤t v«
“nguyên do pháp hµi”  cùng v¾i ðoÕn thÑ nhì v«
“ thi®n hi®n thßa höi”  không có trong kinh vån,

ðó là ngß¶i ð¶i sau thêm vào ð¬ giúp chúng ta d
hi¬u ý kinh. ÐoÕn trên cho biªt v« nguyên do gì
mà có pháp hµi. Ai là ngß¶i ðã thuyªt trß¾c pháp
hµi? Ðó là ðÑc Ph§t Thích-ca Mâu-ni.

M· ð¥u cüa m²i bµ kinh ð«u có sáu loÕi thành
tñu:

1. Thành tñu v« tín,
2. Thành tñu v« nghe,
3. Thành tñu v« th¶i gian,
4. Thành tñu v« chü,
5. Thành tñu v« n½i,
6. Thành tñu v« chúng.

Tôi ngheTôi ngheTôi ngheTôi ngheTôi nghe là thành tñu v« nghe; nhß v¥ynhß v¥ynhß v¥ynhß v¥ynhß v¥y là thành
tñu v« tín; mµt thu· n÷mµt thu· n÷mµt thu· n÷mµt thu· n÷mµt thu· n÷ là thành tñu v« th¶i
gian; ðÑc Ph§tðÑc Ph§tðÑc Ph§tðÑc Ph§tðÑc Ph§t là thành tñu v« chü; · nß¾c Xá-· nß¾c Xá-· nß¾c Xá-· nß¾c Xá-· nß¾c Xá-
v®, tÕi r×ng KÏ-ðà, vß¶n C¤p Cô Ðµc v®, tÕi r×ng KÏ-ðà, vß¶n C¤p Cô Ðµc v®, tÕi r×ng KÏ-ðà, vß¶n C¤p Cô Ðµc v®, tÕi r×ng KÏ-ðà, vß¶n C¤p Cô Ðµc v®, tÕi r×ng KÏ-ðà, vß¶n C¤p Cô Ðµc là thành
tñu v« n½i; cùng v¾i chúng ðÕi tÏ kheo, t¤t cäcùng v¾i chúng ðÕi tÏ kheo, t¤t cäcùng v¾i chúng ðÕi tÏ kheo, t¤t cäcùng v¾i chúng ðÕi tÏ kheo, t¤t cäcùng v¾i chúng ðÕi tÏ kheo, t¤t cä
là mµt ngàn hai tråm nåm mß½i v¸ là mµt ngàn hai tråm nåm mß½i v¸ là mµt ngàn hai tråm nåm mß½i v¸ là mµt ngàn hai tråm nåm mß½i v¸ là mµt ngàn hai tråm nåm mß½i v¸ là thành
tñu v« chúng. Sáu loÕi thành tñu ðó g÷i là thông
tñ, sau thông tñ là bi®t tñ, tÑc là ðoÕn kª tiªp t×
các chæ lúc ¤y g¥n ðªn gi¶ th÷ trailúc ¤y g¥n ðªn gi¶ th÷ trailúc ¤y g¥n ðªn gi¶ th÷ trailúc ¤y g¥n ðªn gi¶ th÷ trailúc ¤y g¥n ðªn gi¶ th÷ trai cho ðªn
träi tòa ra ng°i.träi tòa ra ng°i.träi tòa ra ng°i.träi tòa ra ng°i.träi tòa ra ng°i.

Nhß thª nào là thông tñ, và nhß thª nào là
bi®t tñ? Thông tñ là cái tñ chung cho cä các kinh,
b¤t cÑ kinh ði¬n nào cûng phäi có thông tñ ki¬u
ðó. Bi®t tñ là cái tñ riêng cho kinh này, chï có
kinh này m¾i có tñ ðó. Các kinh khác cûng có
bi®t tñ, nhßng các bi®t tñ không gi¯ng nhau. Ðó
là nói v« thông tñ và bi®t tñ. Còn sáu loÕi thành
tñu trong m²i bµ kinh là dùng ð¬ chÑng minh
kinh có th¬ tin ðßþc, do chính Ph§t ðã nói.

 Thông tñ còn mµt tên næa g÷i là kinh ti«n
tñ, theo ý nghîa là ph¥n ðó là ph¥n phía trß¾c
hay m· ð¥u cüa kinh. Ngß¶i ta lÕi còn g÷i thông
tñ là kinh h§u tñ næa. Cho nên khi giäng kinh,

(Tiªp theo)
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nói là ti«n cûng ðßþc, mà h§u cûng ðßþc. Sao lÕi
không nh¤t ð¸nh nhß v§y? Ðß½ng nhiên là không
có gì nh¤t ð¸nh cä, vì nªu có cái gì nh¤t ð¸nh thì
cái ðó chÆng phäi là Ph§t pháp. Ch¶ khi nào ði
vào nµi dung cüa Kinh Kim Cang, chúng ta s¨
hi¬u, do ðó m¾i có câu: “ Không có pháp nào nh¤t
ð¸nh g÷i là A-n§u-ða-la-tam-mi®u tam-b°-ð«.”

Nªu nhß ta mu¯n có cái gì nh¤t ð¸nh, tÑc là
ðã có sñ ch¤p trß¾c, mà ðã ch¤p trß¾c, tÑc có sñ
chß¾ng ngÕi, và chß¾ng ngÕi là có phi«n não.
Nhß không ch¤p trß¾c thì tÑc là không, mà không
thì hªt phi«n não, t¤t cä sñ tình, chuy®n gì cûng
là không hªt thì ðâu còn cái gì ð¬ so ðo tính toán?
Ð¬ buông bö không n±i? B·i ðâu chúng ta sinh
tâm phi«n não? B·i chúng ta không th¤y ðßþc
cái “không” (khán không), không nhìn xuyên su¯t
ðßþc sñ vi®c (khán phá), không buông bö ðßþc
(phóng hÕ), cho nên ðâu ðâu cûng th¤y gai g¯c,
n½i nào cûng ðøng ð¥u. Nhß thª nào là ðøng
ð¥u? Nghîa là ði t¾i b¤t cÑ ð¸a phß½ng nào cûng
nhß g£p tß¶ng vách cän tr·. Còn gai g¯c là kim
châm cüa thäo mµc, b¸ gai chích thì ðau l¡m. TÕi
sao ta lÕi b¸ gai g¯c chích làm cho ðau ð¾n? B·i vì
cái thân th¬ này, ta không th¤y ðßþc cái “không” ,
ta không buông bö, cho nên ta m¾i có cái cäm
giác ðau ð¾n vì gai chích. Nªu ta th¤y ðßþc r¯t
ráo cái l¨ “ không ngß¶i, không ta, không chúng
sinh, không th÷ giä,”  cái gì cûng không hªt, v§y
ðau, thì ai ðau ðây? Cä cái ngß¶i ðau cûng không
có thì ta còn sinh phi«n não næa chång? Cái phi«n
não này nó sinh ra t× ðâu v§y? Giäng thì nhß v§y
ðó, hành chÑng ðßþc ði«u này chÆng phäi là
chuy®n d dàng.

Sao lÕi kêu là kinh h§u tñ? Nguyên là khi
thuyªt pháp không có ðoÕn kinh vån này. Ph§t
ðâu có nói: “ Tôi nghe nhß v¥y,”  chÆng qua ðó là
l¶i cüa ông A-nan thêm vào mà thôi. V§y khi trß¾c
thì không có, sau này, trong th¶i gian kiªt t§p
kinh ði¬n, ông A-nan thêm vào, cho nên m¾i có
tên là h§u tñ. Ti«n tñ cûng còn mµt tên næa là
phát kh·i tñ.

Tôi nghe nhß v¥yTôi nghe nhß v¥yTôi nghe nhß v¥yTôi nghe nhß v¥yTôi nghe nhß v¥y: M· ð¥u bµ kinh là b¯n
chæ này. TÕi sao lÕi dùng b¯n chæ này? �y là
Ph§t d£n dùng m¤y chæ này. Nhß ðã nói, trong
kinh vån nguyên không có m¤y chæ này. S¯ là tÕi
r×ng Song Th÷ (cây sa-la), khi Ph§t nói xong các
Kinh Pháp-hoa, Kinh Ð¸a-tÕng, Kinh Ph§t Di Giáo
và Kinh Niªt-bàn, Ph§t sØa soÕn nh§p niªt-bàn.
Th¤y v§y các ð® tØ m¾i c¤t tiªng khóc vang lên.
S¯ ð® tØ này là các v¸ A-la-hán, h÷ mà cûng khóc
sao? B·i h÷ ðã t×ng th÷ ½n pháp nhû (sæa pháp)

cüa Ph§t, mµt ½n sâu d¥y. H÷ là hàng Thanh-vån
A-la-hán, t× bao nhiêu nåm nay ðßþc hß·ng sæa
pháp, trong lòng cäm kích, chßa biªt l¤y gì ð¬
báo ðáp tr÷ng ân, nay th¤y Ph§t s¡p nh§p niªt-
bàn, nên tr¶i, ngß¶i, tÏ kheo, a-la-hán, t¤t cä
ð«u khóc lên bi thäm. Nh¤t là tôn giä A-nan lÕi
càng khóc th¯ng thiªt h½n, khóc mê man, không
còn biªt t¾i sñ gì khác næa.

Giæa lúc ¤y, tôn giä A-na-lu§t (A-nâu-lâu-ðà,
v¸ ðÑng hÕng nh¤t v« thiên nhãn) m¾i khuyên A-
nan nhß sau: “Ông không nên khóc! Ông còn phäi
ðäm ðß½ng nhi«u vi®c tr÷ng yªu næa.”  Tôn giä
A-nan höi: “Có chuy®n gì mà tr÷ng yªu? ÐÑc Ph§t
s¨ nh§p niªt-bàn, tôi cûng s¨ ði theo Ph§t thôi!”
Tôn giä A-na-lu§t ðáp: “Không th¬ ðßþc, ông nghî
nhß thª là sai!”  Tôn giä A-nan höi: “V§y phäi làm
sao?”  Tôn giä A-na-lu§t m¾i nói: “Hi®n tÕi có b¯n
ði«u, ông phäi ði thïnh giáo ðÑc Ph§t. Ði«u thÑ
nh¤t là sau khi ðÑc Ph§t nh§p di®t, mu¯n kªt t§p
kinh tÕng, thì ph¥n ð¥u m²i bµ kinh phäi ghi
nhæng l¶i gì ð¬ làm cån cÑ? Ði«u thÑ hai là trong
khi Ph§t tÕi thª, chúng ta cùng ðÑc Ph§t ð«u trø ·
mµt n½i, v§y sau khi Ph§t di®t ðµ, chúng ta phäi
trø · n½i nào? Ði«u thÑ ba là khi Ph§t tÕi thª,
Ph§t là th¥y cüa chúng ta, v§y sau khi Ph§t di®t
ðµ, chúng ta l¤y ai làm th¥y? Ði«u thÑ tß là khi
Ph§t tÕi thª, ð¯i v¾i các tÏ-kheo x¤u, nhæng ngß¶i
không giæ kÖ lu§t, ðÑc Ph§t ð«u có cách ði«u phøc
h÷, nay nªu Ph§t di®t ðµ r°i, thì phäi làm cách
nào ði«u phøc các tÏ kheo x¤u? B¯n ði«u nói trên
là tr÷ng yªu vô cùng, ông phäi ði ngay thïnh giáo
ðÑc Ph§t!”

Ông A-nan y theo l¶i, ðªn höi Ph§t, ðúng lúc
ðÑc Ph§t s¡p nh§p ð¸nh. Ông bèn vµi vàng bÕch
Ph§t: “Thßa Thª Tôn! Ð® tØ có m¤y v¤n ð« mu¯n
thßa höi, li®u có th¬ ðßþc giäi ðáp hay không?
Ði«u thÑ nh¤t là sau khi Thª Tôn nh§p niªt-bàn,
các ð® tØ kªt t§p kinh ði¬n, thì trên ð¥u m²i bµ
kinh s¨ ghi nhæng chæ gì ð¬ bi¬u th¸ ðây là kinh
Ph§t nói?”  ÐÑc Ph§t ðáp: “M· ð¥u m²i bµ kinh là
b¯n chæ ‘tôi nghe nhß v¥y.’ ”  Ông A-nan höi tiªp:
“Ði«u thÑ hai là sau khi Ph§t nh§p niªt-bàn, các
ð® tØ s¨ y vào ðâu ð¬ trø?”  Ph§t ðáp: “Y vào tÑ
ni®m xÑ mà trø.”  TÑ ni®m xÑ là quán thân b¤t
t¸nh, quán th÷ là kh±, quán tâm là vô thß¶ng,
quán pháp là vô ngã. Ông A-nan höi ði«u thÑ ba:
“Khi Ph§t tÕi thª, Ph§t là th¥y cüa chúng con, v§y
sau khi Ph§t nh§p niªt-bàn, thì chúng con s¨ tôn
ai làm th¥y?”  Ph§t ðáp: “Các ông s¨ tôn ba-la-ð«-
mµc-xoa làm th¥y.”  Ba-la-ð«-mµc-xoa là tÕng
lu§t, tÑc là gi¾i lu§t, l¤y gi¾i lu§t làm th¥y.

T¤t cä nhæng ai xu¤t gia ð«u phäi coi ba-la-
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ð«-mµc-xoa là th¥y, b·i vì ðó là do Ph§t chª ra.
Nªu kë xu¤t gia chÆng th÷ gi¾i, thì cûng nhß
không có th¥y. B·i v§y ta th¤y nhæng ngß¶i xu¤t
gia ð«u phäi th÷, gi¾i sa-di, gi¾i tÏ-kheo, gi¾i B°-
tát, ba loÕi gi¾i.

Cu¯i cùng tôn-giä A-nan hß¾ng Ph§t, bÕch
luôn ði«u thßa höi thÑ b¯n: “Ð¯i v¾i các tÏ kheo
x¤u, khi còn tÕi thª thì Ph§t quän chª ðßþc sáu
hÕng này, sau khi Ph§t nh§p niªt bàn, ð¯i v¾i tÏ
kheo x¤u phäi làm sao ði«u phøc ðßþc h÷?”  Ph§t
trä l¶i: “Phäi l£ng yên, bö m£c h÷.”  L£ng yên tÑc
là không cùng v¾i h÷ chuy®n trò, nhß v§y h÷ s¨
cäm th¤y không hÑng thú mà tñ ðµng ði khöi; bö
m£c h÷, không lý t¾i, h÷ cûng s¨ r¶i ði n½i khác.

Vào th¶i ðó “Løc qu¥n tÏ kheo”  (b÷n sáu ông
tÏ kheo x¤u) không ch¸u giæ kÖ lu§t, mà còn hay
phá phách. Tuy nhiên so v¾i bây gi¶ h÷ cûng hãy
còn hay h½n mµt s¯ tÏ kheo biªt giæ gi¾i.

Ph§t trä l¶i b¯n v¤n ð« cüa Ông A-nan xong
thì Ngài nh§p di®t.

Bây gi¶ chúng ta ði vào chính kinh vån.

Mµt thu· n÷:Mµt thu· n÷:Mµt thu· n÷:Mµt thu· n÷:Mµt thu· n÷:     Có mµt lúc n÷, trong th¶i gian
Ph§t · tÕi nß¾c Xá-v®.

Nß¾c Xá-v®:Nß¾c Xá-v®:Nß¾c Xá-v®:Nß¾c Xá-v®:Nß¾c Xá-v®:     Ngß¶i ta g÷i n½i này là “Phong
ÐÑc,”  vì nß¾c này có b¯n ð£c tính sau: (1) tài v§t
không thiªu, (2) phong cänh ð©p, (3) nhi«u nhân
tài, (4) lþi cho giäi thoát, mµt xÑ th§t là phong
phú. Ðây là kinh thành cüa mµt nß¾c mà qu¯c
vß½ng là vua Ba-tß-n£c.

R×ng KÏ-ðà vß¶n C¤p-cô-ðµcR×ng KÏ-ðà vß¶n C¤p-cô-ðµcR×ng KÏ-ðà vß¶n C¤p-cô-ðµcR×ng KÏ-ðà vß¶n C¤p-cô-ðµcR×ng KÏ-ðà vß¶n C¤p-cô-ðµc     · v« phía
ðông-nam cüa thành Xá-v®, cách thành này ch×ng
nåm d£m. Xin k¬ ra ðây mµt công án: chæ “KÏ-
ðà”  là ð¬ kÖ ni®m vø qu¯c vß½ng Ba-tß-n£c sanh
hÕ ðßþc thái tØ, ð£t tên là KÏ-ðà, và theo tiªng
PhÕn thì chæ này có nghîa là “chiªn th¡ng.”  Vì lý
do nào mà ð£t tên ðó? Vì lúc sanh ra thái tØ, vua
Ba-tß-n£c v×a ð¡c th¡ng trong mµt vø giao tranh
v¾i nß¾c láng gi«ng. R×ng KÏ-ðàR×ng KÏ-ðàR×ng KÏ-ðàR×ng KÏ-ðàR×ng KÏ-ðà là nói r×ng
cây thuµc quy«n s· hæu cüa thái tØ KÏ-ðà.

Vß¶n C¤p-cô-ðµc:Vß¶n C¤p-cô-ðµc:Vß¶n C¤p-cô-ðµc:Vß¶n C¤p-cô-ðµc:Vß¶n C¤p-cô-ðµc: Chæ “c¤p”  nghîa là chu
c¤p, là b¯ thí. B¯ thí cho cô nhi, cho kë cô quä.

Nói v« nß¾c Trung-hoa, th¶i nhà Châu, Châu
Vån-Vß½ng áp døng mµt chính sách nhân chính
ð¬ tr¸ nß¾c. Vi®c ð¥u tiên là chu c¤p cho nhæng
kë quan, quä, cô, ðµc, tÑc b¯n hÕng ngß¶i coi
nhß kh¯n cùng nh¤t. Ðàn ông góa vþ, g÷i là quan
phu, ðàn bà góa ch°ng, g÷i là quä phø. Trë con
m¤t cha là cô nhi, l¾n tu±i mà không con g÷i là
cô ðµc. Các hÕng ngß¶i này ð«u kh¯n kh±, vì h÷

không còn ai ð¬ nß½ng tña, không ai sån sóc h÷,
nên Vån Vß½ng m¾i ð£c bi®t chiªu c¯ b¯n hÕng
ngß¶i trên.

TÕi ð¸a phß½ng n½i vß¶n C¤p-cô-ðµc có mµt
v¸ trß·ng giä, tên là Tu-ðÕt-ða (Sudatta), cûng là
mµt v¸ quan trong tri«u vua Ba-tß-n£c. Ông r¤t
giàu có, thß¶ng chu c¤p cho các cô nhi và nhæng
ai g£p cänh cô ðµc, nên ngß¶i ta g÷i ông là “C¤p-
cô-ðµc.”  Vß¶n nói trên là mµt loÕi vß¶n tr°ng
hoa, v¯n thuµc quy«n s· hæu cüa thái tØ KÏ ðà.
Ông mua lÕi khu vß¶n này cüa thái tØ c¯t ð¬
thïnh Ph§t v« thuyªt pháp. Ông l¤y gì ð¬ mua
v§y? B¢ng nhæng thöi vàng. Bao nhiêu thöi? B¢ng
s¯ lßþng nhæng thöi vàng mà ông ch· t¾i, ðü ð¬
lát kín khu vß¶n này.

Nhân duyên gì khiªn ông ðã mua khu vß¶n
này ð¬ cúng dß¶ng Ph§t? S¯ là mµt hôm ông có
công chuy®n phäi t¾i thành Vß½ng-xá. Ông tÕm
trú tÕi nhà ngß¶i bÕn tên là San-ðàn-na. Khoäng
nØa ðêm, ông th¤y ông bÕn trß·ng giä này thÑc
d§y, trang hoàng nhà cØa, chång ðèn kªt hoa,
b¥y bi®n r¤t là mÛ l®.

Th¤y v§y, ông höi bÕn: “Có chuy®n gì mà
ông lÕi sØa sang bày bi®n nhà cØa ð©p ð¨ nhß
v§y? ” San-ðàn-na ðáp: “Tôi chu¦n b¸ m¶i ðÑc
Ph§t t¾i nhà th÷ trai ð¬ cúng dß¶ng Ngài.”

T× trß¾c trß·ng giä Tu-ðÕt-ða chßa t×ng nghe
ai nói t¾i danh t× “Ph§t.”  Lúc ðó, nghe xong câu
nói, ông th¤y nhß các chân lông trong toàn thân
m÷c dñng lên, ông cäm th¤y th§t kÏ quái bèn höi
tiªp: “Ph§t là thª nào?”  San-ðàn-na k¬ cho ông
hay: “ÐÑc Ph§t nguyên là mµt v¸ thái tØ, con vua
T¸nh-phÕn, nhßng Ngài không ham cä ngai vàng
mà xu¤t gia tu hành, tu sáu nåm tÕi Tuyªt s½n,
lÕi du h÷c m¤y nåm, sau ðªn thành Ca-da (Gaya)
tu dß¾i g¯c cây b°-ð«. Mµt ðêm, trông lên sao
sáng, Ngài b×ng ngµ ðÕo, chÑng quä thành Ph§t.”

Trß·ng giä Tu-ðÕt-ða v¯n ðã có sÇn cån lành,
nên nghe xong câu chuy®n ðó, cäm th¤y trong
mình nóng n¦y, bÑt ð¥u, bÑt tai, mu¯n ði ngay
tìm g£p Ph§t. Lòng cüa ông, mu¯n tÑc kh¡c th¤y
Ph§t, r¤t là thành kh¦n, ðã t¾i mÑc ðµ biªn thành
cäm Ñng, ðµng t¾i Ph§t, nên ông ðßþc Ph§t
phóng quang chiªu t¾i. Lúc ðó, Thích-ca Mâu-ni
Ph§t ðß½ng · tÕi tinh-xá Trúc-lâm, cách thành
ch×ng sáu, bäy d£m ðß¶ng v« phía ðông-nam.
Khi Tu-ðÕt-ða th¤y hào quang phóng t¾i, cho là
tr¶i ðã sáng, bèn l§p tÑc khoác áo ð¬ ði ra c±ng
thành mà không biªt r¢ng, gi¶ ðó hãy còn nØa
ðêm, c±ng thành còn ðóng kín. Tuy nhiên, vì có
Ph§t dùng th¥n lñc, m· c±ng thành, nên trß·ng
giä Tu-ðÕt-ða m¾i qua ðßþc c±ng, r°i theo ánh
sáng l¥n ði t¾i ch² Ph§t.
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Lúc ra m¡t Ph§t, ông không biªt phäi cß xØ
thª nào, l nghi ra sao, ông không biªt cách kh¤u
ð¥u ðänh l. May khi ðó, có b¯n v¸ tr¶i, hóa thành
tÏ-kheo, cùng ðªn ch² Ph§t. Ð¥u tiên h÷ quÏ g¯i,
ch¡p tay, ba l¥n bÕch Ph§t, sau ðó hß¾ng bên tay
m£t nhiu xung quanh Ph§t ba vòng. Ông cûng
b¡t chß¾c cách ¤y ðänh l trß¾c chân Ph§t, bÕch
r¢ng: “Ph§t th§t là t¯t quá, t× trß¾c t¾i nay, con
chßa ðßþc g£p Ph§t, l¥n này là l¥n ð¥u tiên ðßþc
th¤y Ph§t, con không mu¯n xa Ph§t næa, nay con
thïnh Ph§t ðªn mµt ð¸a ði¬m g¥n nhà cüa con,
chÆng hay có ðßþc hay không? ÐÑc Ph§t nói: “Có
th¬ ðßþc. Ông có ch² chång? � ðây, ta có mµt
ngàn hai tråm nåm mß½i ð® tØ, thß¶ng ngày
cùng v¾i ta, ån chung và · chung mµt n½i, Ông
có ðßþc mµt ð¸a ði¬m rµng l¾n nhß v§y chång?”
Trß·ng giä Tu-ðÕt-ða bÕch: “Khi v« nhà, con s¨
kiªm, nh¤t ð¸nh s¨ tìm ra ðßþc mµt ch² ð¬ ðÑc
Ph§t trú.”

Tr· v« nhà, ông bö công ði kiªm ð¤t, kiªm
t¾i kiªm lui, kiªm ra vß¶n bông cüa thái tØ KÏ-
ðà. Ông th¤y ð¸a ði¬m này, g¥n thành Xá-v®,
phong cänh tú mÛ, ð¤t linh, nhân ki®t, cái gì cûng
hay, k©t mµt n²i khu vß¶n này là tài sän cüa thái
tØ KÏ-ðà. Ông bèn nh¶ ngß¶i ði g£p thái tØ, ß¾m
höi vi®c mua ð¤t.

Thái tØ nói ðùa mµt câu nhß sau: “Ðßþc! Tu-
ðÕt-ða mu¯n mua ß? Có thñc nhi«u ti«n thì hãy
ðem vàng thöi räi kín khu vß¶n thì ta s¨ bán
cho.”  Thái tØ cÑ nghî r¢ng chÆng khi nào Tu-ðÕt-
ða có th¬ mua n±i. Ðâu ng¶! Ông trß·ng giä quá
nhi«u ti«n. Sñ thành kh¦n cüa ông m¶i Ph§t
thuyªt pháp ð£c bi®t ðªn n²i, khu vß¶n có ð¡t
giá thêm næa, ông cûng có th¬ mua. Ông cho l¤y
vàng t× các ch² mà lâu nay ông c¤t gi¤u trong
kho cüa nhà, ðem t×ng thöi lát kín khu vß¶n nói
trên.

Th¤y quang cänh nhß v§y, trong lòng thái tØ
KÏ-ðà không vui chút nào. TÕi sao v§y? Thái tØ
ðâu có tính bán vß¶n, nói bán chï là l¶i nói ðùa
mà thôi. Khi khu vß¶n ðã räi kín b¢ng nhæng
thöi vàng, thái tØ nói v¾i ông trß·ng giä nhß sau:
“Ông hãy thâu vàng lÕi ði, lúc trß¾c tôi chï c¯t
nói ðùa v¾i ông, ch¾ không phäi là l¶i nói th§t.
Lúc ðó tôi nghî, làm sao ông có th¬ bö ra ch×ng
ðó ti«n ðßþc. Nay, tuy ông ðã làm ðúng nhß v§y,
vàng ðã b¥y ra kh¡p vß¶n, nhßng vß¶n hoa này
tôi không bán, dù ông có bao nhiêu ti«n ði chång
næa cûng v§y.”

Trß·ng giä Tu-ðÕt-ða ðáp: “L¶i cüa thái tØ
mµt khi ðã nói ra thì không th¬ coi là l¶i nói ðùa.
Nªu nay l¶i nói cüa thái tØ không ðáng tin, mai
này khi làm vua toàn dân ai còn tin l¶i thái tØ

næa.”
Thái tØ KÏ-ðà nghî, r°i nói v¾i ông trß·ng

giä: “Ðúng là ông ðã räi vàng kh¡p khu vß¶n,
nhßng ch² cây cao thì không th¬ dùng vàng b¥y
lên ðßþc. Bây gi¶ làm nhß thª này v§y! Vß¶n thì
ông cúng dß¶ng ðÑc Ph§t, còn cây thì do tôi cúng
dß¶ng Ph§t.”  Trß·ng giä Tu-ðÕt-ða ð°ng ý. Do
ðó cä hai cùng cúng dß¶ng ðÑc Ph§t khu vß¶n,
nên v« sau ð¸a ði¬m này ðßþc ð« tên là “R×ngR×ngR×ngR×ngR×ng
KÏ-ðà, vß¶n C¤p-cô-ðµcKÏ-ðà, vß¶n C¤p-cô-ðµcKÏ-ðà, vß¶n C¤p-cô-ðµcKÏ-ðà, vß¶n C¤p-cô-ðµcKÏ-ðà, vß¶n C¤p-cô-ðµc.”  Vì lý do trong tß½ng
lai, thái tØ s¨ là qu¯c vß½ng, nên tên cüa thái tØ
ghi trß¾c tên cüa ông trß·ng giä. V§y là cây là
cüa thái tØ KÏ-ðà, mà vß¶n là cüa ông trß·ng giä
Tu-ðÕt-ða.

Tu-ðÕt-ða theo nghîa cüa tiªng PhÕn là “thi®n
thí” , tÑc là hay b¯ thí.

Cùng v¾i chúng ðÕi tÏ kheo:Cùng v¾i chúng ðÕi tÏ kheo:Cùng v¾i chúng ðÕi tÏ kheo:Cùng v¾i chúng ðÕi tÏ kheo:Cùng v¾i chúng ðÕi tÏ kheo: TÏ-kheo có
ba nghîa: kh¤t sî, b¯ ma và phá ác, do ðó danh t×
này vçn ð¬ nguyên tiªng PhÕn, chï phiên âm mà
thôi. “Chúng”  là có ý nói s¯ nhi«u. Bao nhiêu
v§y?     Mµt ngàn hai tråm nåm mß½i v¸.Mµt ngàn hai tråm nåm mß½i v¸.Mµt ngàn hai tråm nåm mß½i v¸.Mµt ngàn hai tråm nåm mß½i v¸.Mµt ngàn hai tråm nåm mß½i v¸.

Sau khi thái tØ T¤t-ðÕt-ða thành Ph§t, ð¥u
tiên Ngài t¾i vß¶n Nai (Lµc uy¬n) ðµ cho nhóm
A-nhã Ki«u-tr¥n-nhß g°m nåm tÏ-kheo. Kª ðó là
ba anh em Ca-diªp. M¤y ngß¶i này thuµc giòng
Bà-la-môn, theo ngoÕi ðÕo th¶ lØa. H÷ có ðßþc
ít nhi«u th¥n thông, nhßng khi g£p Ph§t, th¥n
thông phóng höa cüa h÷ không thñc hi®n ðßþc
næa, h÷ bèn quy y Ph§t. Ngß¶i anh l¾n tên là
¿u-lâu-ð¥u-t¥n-loa, có 500 ð° ð®, ngß¶i em thÑ
nhì là Ca-da, ngß¶i em thÑ ba là Na-ð«, m²i ngß¶i
có 250 ð° ð®. Ba anh em su¤t lãnh cä ðám ð° ð®
cùng nhau quy y Ph§t, r°i xu¤t gia làm tÏ-kheo.
H÷ ð«u là nhæng ngß¶i lâu nay ðßþc vua và th¥n
dân tín phøng, cho nên vi®c h÷ nh¤t loÕt quy y là
mµt tin ch¤n ðµng trong toàn qu¯c. Ít lâu sau,
Xá-lþi-ph¤t và Møc-ki«n-liên, v¯n là nhæng h÷c
giä trong sáu phái ngoÕi ðÕo ðß½ng th¶i (ngoÕi
ðÕo løc sß), cä hai ð«u là nhæng b§c trí hu® h÷c
v¤n, có tiªng tåm th¶i b¤y gi¶, cûng mang các ð°
chúng, 100 ngß¶i, ðªn xin quy y Ph§t. Ph§t cûng
còn ðµ cho b÷n Da-xá 50 ngß¶i. V§y là t±ng cµng
mµt ngàn hai tråm nåm mß½i låm ngß¶i, nhßng
bö s¯ lë ði nên chï k¬ là mµt ngàn hai tråm nåm
mß½i ngß¶i. Các s¯ ð® tØ làm thành pháp hµi,
thß¶ng theo Ph§t h÷c Ph§t pháp.

Lúc ¤y g¥n ðªn gi¶ th÷ trai cüa ðÑc Thª-Lúc ¤y g¥n ðªn gi¶ th÷ trai cüa ðÑc Thª-Lúc ¤y g¥n ðªn gi¶ th÷ trai cüa ðÑc Thª-Lúc ¤y g¥n ðªn gi¶ th÷ trai cüa ðÑc Thª-Lúc ¤y g¥n ðªn gi¶ th÷ trai cüa ðÑc Thª-
tôn:tôn:tôn:tôn:tôn: Ý nghîa cüa chæ Thª-tôn nhß thª nào? Ðây
là mµt trong mß¶i tên hi®u cüa ðÑc Ph§t. M²i v¸
Ph§t ð«u có mß¶i tên hi®u nhß v§y. Ph§t Thích-
ca t× t¥ng tr¶i Ðâu-su¤t giáng thª, · phía bên
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hông bà Ma-da mà l÷t lòng m©, ra ð¶i thì ði luôn
bäy bß¾c, dß¾i chân ðÕp lên bông sen, mµt tay
chï lên tr¶i, mµt tay chï xu¯ng ð¤t mà nói r¢ng:
“Thiên thßþng ð¸a hÕ, duy ngã ðµc tôn.”  Khi nói
xong câu này, li«n có chín con r°ng phun nß¾c,
t¡m cho ðÑc Ph§t. B·i ðó, tên hi®u cüa Ph§t là
Thª-tôn, vì · thª gian cûng nhß · các t¥ng xu¤t
thª gian, t¤t cä ð«u suy tôn và kính ngßÞng Ngài.

Ngài ð¡p y mang bát, vào ðÕi thành XáNgài ð¡p y mang bát, vào ðÕi thành XáNgài ð¡p y mang bát, vào ðÕi thành XáNgài ð¡p y mang bát, vào ðÕi thành XáNgài ð¡p y mang bát, vào ðÕi thành Xá
v® kh¤t thñc.v® kh¤t thñc.v® kh¤t thñc.v® kh¤t thñc.v® kh¤t thñc.     Ð¡p y:Ð¡p y:Ð¡p y:Ð¡p y:Ð¡p y: Y có ba loÕi. Mµt là áo an-
ðà-hµi, tiªng PhÕn này d¸ch nghîa là “áo làm vi®c,”
nghîa là khi làm vi®c thì m£c áo này. Ngß¶i ta
còn g÷i là “áo nåm mänh,”  mänh ng¡n ch¡p v¾i
mänh dài. LoÕi áo thÑ hai kêu là u¤t-ða-la-tång,
d¸ch nghîa là “áo bäy mänh,”  dành cho ngß¶i xu¤t
gia m£c. LoÕi thÑ ba là tång-già-lê, còn g÷i là “ t±
y,”  là “ðÕi y,”  g°m có nåm mänh, v¾i 108 mänh
vøn. Ý này có nghîa gì v§y? Áo này ðßþc coi là áo
“phß¾c ði«n,”  hay là ruµng phß¾c vì m²i mänh
vøn tßþng trßng cho mµt thØa ruµng, do nhæng
ngß¶i tÕi gia cúng dß¶ng cho tam bäo, trß¾c m£t
m¤y ngß¶i xu¤t gia ð¬ c¥u phß¾c. Ý nghîa cûng
gi¯ng nhß vi®c gieo tr°ng · ruµng, l¤y công ðÑc
gieo xu¯ng ruµng, nên áo này m¾i có tên là áo
phß¾c ði«n. Ngß¶i xu¤t gia m²i khi m£c áo này
thì có l¶i chú nguy®n nhß sau: Thi®n tai giäi thoát
y, vô thßþng phß¾c ði«n y, ngã kim ðänh ðái
th÷, thª thª thß¶ng ð¡c phi (lành thay áo giäi
thoát, áo phß¾c ði«n vô thßþng, tôi nay kính lãnh
th÷, ð¶i ð¶i áo ðßþc mang), coi nhß không còn
gì trên ð¶i cao thßþng b¢ng áo ðó.

Áo này ðßþc mang vào nhæng lúc nào? Vào
nhæng d¸p ðång ðß¶ng giäng kinh, thuyªt pháp,
ho£c vào cung vua ð¬ ðßþc cúng dß¶ng. Ði ra
ngoài hóa duyên kh¤t thñc cûng l¤y y này ð¡p
lên.

Ph§t ðªn gi¶ th÷ trai, cûng ð¡p y mang bát,
mình thì mang y, tay thì c¥m bát.

Mang bát:Mang bát:Mang bát:Mang bát:Mang bát: Danh t× “bát”  cûng là tiªng PhÕn,
kêu là bát-ða-la (patra), nói g÷n lÕi chï còn mµt
âm là bát. Bát là mµt “Ñng lßþng khí,”  nghîa là
mµt ð° dùng tß½ng ßng v¾i mµt lßþng, ý mu¯n
nói s¯ lßþng thñc ph¦m ðñng trong bát là v×a ðü
cho mình ån. Bát cüa Ph§t Thích-ca Mâu-ni là
bát b¢ng s¡t do vua tr¶i TÑ-thiên vß½ng cung
hiªn.

Ph§t mang bát ði vào thành nß¾c Xá-v® ð¬
xin ån. TÕi sao ngß¶i xu¤t gia lÕi phäi ði xin ån?
Xin ån chính là mang c½ hµi ðªn cho chúng sanh,
ð¬ h÷ có th¬ gieo phß¾c trß¾c tam bäo. Ði t¾i
t×ng nhà mà xin, có thuyªt nói là bäy nhà, có
thuyªt thì chÆng k¬ bao nhiêu nhà, khi nào xin

ðü ån thì thôi.
Kh¤t thñc thì “ch¾ bö nhà nghèo mà t¾i nhà

gi¥u, bö nhà hèn mà t¾i nhà sang.”  Trong Kinh
Lång-nghiêm có ðoÕn nhß sau: “ Ông A-nan v¯n
biªt, ðÑc Nhß-lai Thª tôn, qu· ông Tu-b°-ð« và
ông ðÕi Ca-diªp, làm A-la-hán mà tâm chßa quân
bình.”  Có chuy®n gì mà lÕi qu· trách hai v¸ này
v§y? S¯ là tôn giä Tu-b°-ð« suy nghî nhß thª này:
“Vì duyên c¾ gì ngß¶i ta có ðßþc nhi«u ti«n? B·i
vì kiªp trß¾c ngß¶i ta ðã làm ðßþc công ðÑc,
kiªp này hß·ng phß¾c báo, nay nªu không cùng
h÷ hóa duyên, ð£ng giúp h÷ c½ hµi gieo phß¾c
thì kiªp này h÷ không ðßþc làm công ðÑc, kiªp
sau t¤t h÷ s¨ b¥n cùng.”  B·i lý do này mà tôn giä
Tu-b°-ð« chuyên gõ cØa các nhà có ti«n ð¬ hóa
duyên. Cûng có lý do là thÑc ån cüa nhæng ngß¶i
có ti«n ð«u là thÑc ån ngon; tôi cho r¢ng tôn giä
Tu-b°-ð« thích ån cüa ngon, nên ngß¶i m¾i ðªn
nhà giàu ð¬ xin ån. Tôi nói nhß v§y không biªt
ch×ng, ðã phï báng tôn giä Tu-b°-ð«, ho£c giä,
tôn giä không có ý này, không ham ð° ån ngon
nhß b÷n chúng ta ngày nay, mà thñc lòng mu¯n
cho các ngß¶i giàu ðßþc c½ hµi ð£ng tiªp tøc gieo
phß¾c lành.

Tôn giä ðÕi Ca-diªp là mµt ð¥u-ðà tu kh±
hÕnh, m²i ngày chï ån mµt bæa. Ông không ðªn
nhæng nhà giàu ð¬ hóa duyên, chï t¾i các nhà
nghèo, vì ông có ý nghî nhß thª này: “Nhæng
ngß¶i nghèo ðó, b·i c¾ gì h÷ nghèo? B·i trong
kiªp xßa, h÷ không biªt làm công ðÑc, nên kiªp
hi®n tÕi h÷ nghèo, nay ta hãy ðªn ðµ cho h÷ mµt
phen, cho h÷ ðßþc gieo chút phß¾c trß¾c tam
bäo, ð£ng kiªp sau h÷ ðßþc phú quý.”  Nghî v§y
nên Tôn giä ðÕi Ca-diªp m¾i chuyên ði hóa duyên
các ngß¶i nghèo. Tôi cho r¢ng, vì T±-sß Ca-diªp
tu kh± hÕnh, không ham ån ð° ngon, và biªt rõ
nhà gi¥u thß¶ng có ð° ån ngon, còn mình thì
không mu¯n ån ð° ngon, nên chï ðªn nhà nghèo
mà hóa duyên là ý ðó. Ngß¶i Trung Hoa có câu
ngÕn ngæ: “Giäm y tång th÷, giäm thñc tång
phúc,”  tÑc là giäm thi¬u ån và m£c thì phß¾c th÷
tång. Lúc Tôn giä ðÕi Ca-diªp quy y Ph§t, Ngài
ðã mµt tråm hai mß½i tu±i r°i.

Ông Tu-b°-ð« chuyên hóa ngß¶i giàu, ông
ðÕi Ca-diªp chuyên hóa ngß¶i nghèo, tß tß·ng
cüa cä hai ð«u có ý thiên mµt bên, không hþp v¾i
l¨ trung ðÕo, nên Ph§t m¾i qu· r¢ng h÷ là A-la-
hán mà còn thiên, không thu§n v¾i l¨ trung ðÕo.
Ph§t thì ði kh¤t thñc trong mµt tinh th¥n bình
ðÆng, không ch÷n ngß¶i có ti«n, cûng không kiªm
ngß¶i b¥n cùng, và ông A-nan cûng gi¯ng nhß

          ( Xin xem trang 4)
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ThØa xßa tÕi nß¾c Càn-Ðà-V® có mµt ðoàn ca-k¸ch, nhân vì trong nß¾c phát
sanh nÕn ðói hi¬m nghèo, b÷n h÷ m¾i sØa soÕn hành lý ra nß¾c ngoài phô din. Ðß¶ng ðá
phäi träi qua hòn núi Bà-La-Tân, nghe ð°n trong núi có con quÖ la-sát, nó thß¶ng ån
th¸t ngß¶i; nhßng ðªn núi thì tr¶i ðã t¯i, không th¬ lên chþ ðßþc, ðoàn hát ðành phäi ngü
lÕi ðó mµt ðêm.

Trên núi gió nhi«u càng lúc càng mÕnh, b÷n h÷ phäi nhúm lØa ð¬ h½, cä b÷n ð«u
n¢m ngü bên ð¯ng lØa. Trong b÷n có mµt ngß¶i phát b¸nh nóng lÕnh, không ch¸u ðßþc h½i
lÕnh bên ngoài, bèn l¤y mµt bµ ð° din k¸ch m£c nhßng lÕi l¤y nh¥m bµ ð° din l¾p quÖ
la-sát m£c vào, ng°i bên ð¯ng lØa h½ ¤m.

Sau ðó, mµt ngß¶i trong b÷n thÑc d§y, ngóc ð¥u dòm th¤y bên ð¯ng lØa có ngß¶i
m£c ð°  quÖ la-sát ng°i, s¾n sát không ch¸u xem kÛ lßÞng, tß·ng là quÖ th§t ng°i rình, l§p
tÑc ba chân b¯n cÆng, c¡m ð¥u chÕy mµt mÕch, cä b÷n nghe °n ào ð«u gi§t mình thÑc d§y,
không rõ ð¥u ðuôi cûng c¡m ð¥u chÕy theo. B¤y gi¶ ngß¶i m£c ð° quÖ la-sát th¤y cä b÷n
ð°ng chÕy r¤t nhanh không hi¬u ¤t giáp gì cûng chÕy theo sau lßng b÷n h÷. Khi b÷n chÕy
trß¾c v×a chÕy v×a nhìn lÕi sau, th¤y phía sau có con quÖ la-sát rßþt theo r¤t g¤p, kinh
hoäng phi thß¶ng, bèn g¡ng sÑc chÕy nhß ðiên, không quän chông gai ðá  sÕn, chÆng k¬ su¯i
sông lÕch ngu°n, bång chÕy tr¯i chªt, thân th¬ cä b÷n ð«u b¸ thß½ng, tinh th¥n tán loÕn.
B÷n h÷ chÕy ðªn sáng nhìn ngoái lÕi xem kÛ ngß¶i m£c ð° quÖ la-sát chÕy theo sau không
phäi là quÖ th§t. Cä b÷n m¾i hoàn h°n ð°ng d×ng chân lÕi.

Chuy®n này tï dø: chúng sanh · trong vòng phi«n-não buµc ràng, trong r×ng ngã-
kiªn mê muµi. Do ðây · trong bän tâm thanh t¸nh v÷ng kh·i vô minh, lßu chuy¬n sanh tØ,
h¢ng ch¸u sñ kh± não sþ s®t vô cùng, không phút nào ðßþc tñ do giäi thoát. Nªu nhß có
th¬ phá tr× ðßþc ngã-kiªn mê l¥m, tiêu hüy ðßþc t§p khí phi«n não, “ tâm cu°ng v÷ng nªu
hªt tÑc là b°-ð«” , thì ngay n½i nhñt døng h¢ng ngày, tâm th¬ chân nhß, thanh t¸nh viên
minh, t¸ch chiªu xßa nay cüa chúng ta hi¬n hi®n, lÕi có gì ðáng lo sþ hoäng kinh. Chính
nghîa là: “ Trong tr¶i ð¤t v¯n vô sñ, ngß¶i ngu tñ qu¤y nhiu mình” .

(Trích t× Kinh Bách Dø, Thích Næ Nhß Huy«n d¸ch)

ChÕy Tr¯nChÕy Tr¯nChÕy Tr¯nChÕy Tr¯nChÕy Tr¯n
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Thông BáoThông BáoThông BáoThông BáoThông Báo
VÕn Ph§t Thánh ThànhVÕn Ph§t Thánh ThànhVÕn Ph§t Thánh ThànhVÕn Ph§t Thánh ThànhVÕn Ph§t Thánh Thành
(Th¤t và Pháp Hµi nåm 1998)(Th¤t và Pháp Hµi nåm 1998)(Th¤t và Pháp Hµi nåm 1998)(Th¤t và Pháp Hµi nåm 1998)(Th¤t và Pháp Hµi nåm 1998)

Quán Âm Th¤t:Quán Âm Th¤t:Quán Âm Th¤t:Quán Âm Th¤t:Quán Âm Th¤t:
M²i nåm VÕn Ph§t Thành ð«u t± chÑc ba l¥n
Quán Âm Th¤t. M²i th¤t kéo dài bäy ngày,
chuyên tu trì ni®m h°ng danh ðÑc Quán Thª
Âm B° Tát.

1) Tháng 3: t× ngày 15 ðªn ngày 21
L vía ðÑc Quán Thª Âm B° Tát s¨ cØ hành
vào chü nh§t ngày 15/3.

2) Tháng 8: t× ngày 9 ðªn 15
L ðÑc Quán Thª Âm B° Tát thành ÐÕo s¨ cØ
hành vào chü nh§t ngày 9/8.

3) Tháng 11: t× ngày 1 ðªn ngày 7
L vía ðÑc Quán Thª Âm B° Tát Xu¤t Gia s¨ cØ
hành vào chü nh§t ngày 1/11.

Ð¸a TÕng Th¤t.Ð¸a TÕng Th¤t.Ð¸a TÕng Th¤t.Ð¸a TÕng Th¤t.Ð¸a TÕng Th¤t.
T× ngày 13 tháng ðªn ngày 19 tháng 9, chuyên
tøng kinh Ð¸a TÕng và trì ni®m h°ng danh ðÑc
Ð¸a TÕng B° Tát.
L Vu LanL Vu LanL Vu LanL Vu LanL Vu Lan s¨ t± chÑc vào thÑ bäy ngày 5 tháng
9 nh¢m ngày r¢m tháng 7.

Ph§t Th¤t:
T× chü nh§t ngày 27 tháng 12 nåm 1998 ðªn
chü nh§t ngày 3 tháng 1 nåm 1999, chuyên trì
ni®m h°ng danh ðÑc A Di Ðà Ph§t.
L vía ÐÑc Di ÐàL vía ÐÑc Di ÐàL vía ÐÑc Di ÐàL vía ÐÑc Di ÐàL vía ÐÑc Di Ðà cØ hành vào chü nh§t ngày
3/1/ 1999.

Thi«n Th¤t:
Thi«n th¤t mùa ðông b¡t ð¥u ngay sau Ph§t
th¤t, t× ngày 4 ðªn ngày 26 tháng 1 nåm 1999.

Nhæng khóa tu hay th¤t trên là c½ hµi r¤t
t¯t ð¬ quý Ph§t tØ chuyên tâm døng công,
là môi trß¶ng r¤t t¯t ð¬ cho công phu ðßþc
miên  m§t.  Xin liên lÕc VÕn Ph§t Thành ð¬
biªt thêm chi tiªt.

L Sám H¯i

Ba tu¥n lÕy VÕn Ph§t Bäo Sám b¡t ð¥u t× thÑ
sáu ngày 10 tháng 4 ðªn ngày 2 tháng 5, t× 8
gi¶ sáng ðªn 5 gi¶ chi«u m²i ngày.

L Ph§t ÐänL Ph§t ÐänL Ph§t ÐänL Ph§t ÐänL Ph§t Ðän s¨ cØ hành ngay sau VÕn Ph§t
Bäo Sám tÑc vào chü nh§t ngày 3 tháng 5, nh¢m
mùng tám tháng tß âm l¸ch.

Hoa Nghiêm Pháp Hµi

Cûng nhß hai nåm trß¾c, vào d¸p l gi² cüa
C¯ Lão Hòa Thßþng, VÕn Ph§t Thành ð«u t±
chÑc Pháp Hµi Hoa Nghiêm, trong su¯t 21
ngày chuyên trì tøng kinh Hoa Nghiêm, b¡t
ð¥u t× 8 gi¶ sáng ðªn 5 gi¶ chi«u. Nåm nay,
Pháp Hµi b¡t ð¥u t× ngày 31 tháng 5 ðªn ngày
20 tháng 6.

L ðÕi tß¶ng cüa C¯ Lão Hòa ThßþngL ðÕi tß¶ng cüa C¯ Lão Hòa ThßþngL ðÕi tß¶ng cüa C¯ Lão Hòa ThßþngL ðÕi tß¶ng cüa C¯ Lão Hòa ThßþngL ðÕi tß¶ng cüa C¯ Lão Hòa Thßþng s¨
cØ hành vào ngày ð¥u tiên cüa Pháp Hµi tÑc là
vào chü nh§t ngày 31 tháng 5.

Tu Vi®n Long BeachTu Vi®n Long BeachTu Vi®n Long BeachTu Vi®n Long BeachTu Vi®n Long Beach

ÐÕi Bi Th¤t:ÐÕi Bi Th¤t:ÐÕi Bi Th¤t:ÐÕi Bi Th¤t:ÐÕi Bi Th¤t: T× 7 gi¶ sáng ðªn 7 gi¶ t¯i thÑ
bäy ngày 18 tháng 4. Bát quan trai gi¾i s¨ truy«n
vào 6 gi¶ 30 sáng.

L¾p Ph§t pháp chuyên ð«:L¾p Ph§t pháp chuyên ð«:L¾p Ph§t pháp chuyên ð«:L¾p Ph§t pháp chuyên ð«:L¾p Ph§t pháp chuyên ð«: Hi®n tÕi l¾p ðang
h÷c t¾i ph¦m thÑ mß¶i mµt cüa Kinh Hoa
Nghiêm, ph¦m T¸nh HÕnh, (b¢ng Vi®t ngæ) vào
m²i t¯i thÑ sáu t× 7 ðªn 9 gi¶ 30.

L¾p Thäo Lu§n: V« Ph§t pháp s½ c¤p b¢ng Anh
Ngæ, m²i thÑ Tß.
Buddhist Studies (in English):Buddhist Studies (in English):Buddhist Studies (in English):Buddhist Studies (in English):Buddhist Studies (in English):
Introduction to BuddhismIntroduction to BuddhismIntroduction to BuddhismIntroduction to BuddhismIntroduction to Buddhism, every, every, every, every, every
Wednesday night, from 7:00-9:00PM.Wednesday night, from 7:00-9:00PM.Wednesday night, from 7:00-9:00PM.Wednesday night, from 7:00-9:00PM.Wednesday night, from 7:00-9:00PM.

L¾p Nghiên CÑu: Tiªp tøc tìm hi¬u v« Th÷ �m
Ma trong Ngû Th§p �m Ma cüa Kinh Lång
Nghiêm. Giäng b¢ng tiªng Anh và Hoa, m²i
thÑ bäy t× 7 t¾i 9 gi¶ t¯i.

Meditation Class:Meditation Class:Meditation Class:Meditation Class:Meditation Class:  Every Sunday from 8:30
to 10 AM. (Instructions are given in English )
Các bÕn ðã biªt t¸nh t÷a hay có th¬ tham gia
ng°i t× 8 ðªn 11 gi¶ sáng chü nh§t.

L Ph§t Ðän:L Ph§t Ðän:L Ph§t Ðän:L Ph§t Ðän:L Ph§t Ðän:      s¨ cØ hành vào chü nh§t
ngày 10 tháng 5, b¡t ð¥u t× 7 gi¶ sáng. LLLLL
T¡m Ph§t T¡m Ph§t T¡m Ph§t T¡m Ph§t T¡m Ph§t  b¡t ð¥u lúc  9 gi¶.  Mong quý
Ph§t tØ tham dñ.
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Hoà Thßþng Quäng Khâm
C¦m Nang Tu ÐÕo
(tiªp theo t× s¯ 33)

Chß½ng 7:Chß½ng 7:Chß½ng 7:Chß½ng 7:Chß½ng 7:     Xu¤t gia và TÕi giaXu¤t gia và TÕi giaXu¤t gia và TÕi giaXu¤t gia và TÕi giaXu¤t gia và TÕi gia

1. TÕi gia:1. TÕi gia:1. TÕi gia:1. TÕi gia:1. TÕi gia:

¨ Tham lam, quyªn luyªn m÷i thÑ ·
tr¥n gian thì bÕn s¨ mãi luân h°i trong
b¯n loài (sanh ra t× trÑng, t× bào trai,
t× n½i ¦m ß¾t, t× sñ biªn hóa).

¨ M÷i thÑ trong xã hµi ð«u là s¡c, th÷,
tß·ng, hành, thÑc. Khi chßa xu¤t gia,
ai cûng gieo tr°ng ðü thÑ hÕt gi¯ng cüa
cõi tr¥n gian tøc løy.

¨ Ngß¶i ð¶i ai cûng mong c¥u hß·ng
thø v§t ch¤t, ai cûng yêu thích ð©p ð¨;
ån m£c tß½m t¤t. Ngß¶i giàu thì có nång
lñc truy ðu±i nhæng thÑ ¤y; kë không
ti«n thì cûng vì nhæng thÑ ¤y mà l£n
lµi truy c¥u.

¨ H ai tham nhæng thÑ thanh, hß½ng,
v¸, xúc, pháp, thì s¨ có ph¥n luân h°i
trong b¯n loài.

¨ Ngß¶i ð¶i b¸ ngû døc làm mê m¶.
Chï vì mu¯n ån ngon nên sát sanh ð¬
nuôi dßÞng thân mÕng. H÷ không biªt
r¢ng ån th¸t chúng sanh tÑc là ån th¸t
chính h÷. B·i, ån mµt cân th¸t, bÕn
nh¤t ð¸nh phäi trä 16 lßþng; ðây là vi®c
bÕn không th¬ tr¯n tránh ð£ng. Do ðó,
cä mµt ð¶i, ngß¶i ð¶i cÑ phäi trä nþ,
ðòi nþ; ð¶i ð¶i kiªp kiªp không th¬
thoát khöi luân h°i. Hu¯ng chi nhæng
miªng th¸t h÷ ån có khi là th¸t cüa chúng
sinh mà xßa kia ðã t×ng là cha m© cüa
h÷. Làm sao tâm mình có th¬ b¤t nhçn
ðªn nhß v§y?

¨ Kë tÕi gia sát sanh ð¬ ån th¸t; chúng

sinh b¸ giªt ð«u là h÷ hàng quyªn thuµc
cüa h÷ trong nhi«u kiªp trß¾c. “ Mày giªt
tao, tao s¨ giªt mày;” cÑ v§y mà có luân
h°i sinh tØ. Nhæng ngß¶i tÕi gia không
hi¬u biªt, thiªu nh§n thÑc, cho r¢ng nªu
h÷ không sinh con ðë cái thì mÕng h÷
kh± l¡m; tñ than th· r¢ng mình không
ðßþc nhß gia ðình kë khác, con cái ð¥y
nhà. H÷ nào ng¶ r¢ng, không con cái
tÑc là ít oan gia, nþ n¥n!

2.  Xu¤t gia: Báo ð«n b¯n ân l¾n

¨ Hiªu thäo v¾i chß Ph§t, chß T±, thì
m¾i là có hiªu v¾i cha m©.

¨ BÕn hãy khéo léo dùng m÷i cách cho
cha m© bÕn hi¬u ÐÕo. Nªu có lòng
thành, t¯i thi¬u h÷ s¨ ðßþc sanh lên cõi
tr¶i.

¨ Là kë xu¤t gia, mình phäi ðµ thoát
bà con h÷ hàng cüa mình. T¯i thi¬u, hãy
làm cho h÷ tin Ph§t, ån chay trß¶ng,
không sát sinh; nhß thª m¾i viên mãn
b±n ph§n cüa mình.

¨ Ân cha m© sinh thành dßÞng døc l¾n
l¡m, nªu không xu¤t gia tu hành thì khó
ð«n ðáp công ½n này. Ðó là vì giæa cha
m© và con cái v¯n có thÑ ân oán lçn
thân tình ðan kªt t× nhi«u ð¶i.

Xu¤t gia mu¯n báo ðáp b¯n ân l¾n
thì bÕn phäi ðµ thoát cha m© bÕn, khiªn
h÷ liu sanh tØ. Song cha m© nào phäi
chï có · ð¶i này thôi ðâu; mà cha m© có
t× nhi«u ð¶i trß¾c næa, b¤t quá mình
không biªt ðó thôi. Không tu thì làm
sao hi¬u ð£ng kiªp trß¾c mình có nhi«u
cha m© nhß v§y? Song bÕn ch¾ kh·i lòng
thß½ng nh¾ cha m©; h°i tß·ng nhæng
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kÖ ni®m ¤y ð«u là thÑ sanh tØ!
Làm cha m©, ai cûng mu¯n con mình
l¤y vþ, sinh con, h®t nhß h÷ v§y - mµt
cuµc ð¶i ð¥y dçy thß½ng yêu, kh±, não.
Nªu bÕn, kë tu hành, mà ham thích
nhæng vi®c ¤y, thì sau này bÕn s¨ tha
h° ðóng v· tu°ng ¤y. Ðây là nhæng
‘ màn k¸ch ’  mà bÕn có th¬ din vô cùng
tñ nhiên, không c¥n phäi h÷c cách l,
nghîa, liêm, sî gì cä. Khi ð÷a lÕc làm
súc sinh, bÕn s¨ din nhæng t¤n tu°ng
¤y tñ nhiên h½n næa!

¨ Cha m© càng t¯t v¾i bÕn bao nhiêu,
là h÷ càng có ân oán nhân duyên v¾i
bÕn b¤y nhiêu.

Quan ði¬m cüa ngß¶i tu th§t khác
xa so v¾i quan ði¬m cüa ngß¶i ð¶i: Cha
m© càng thß½ng yêu bÕn, thì khi lâm
chung, h÷ s¨ b¸n r¸n, không buông bö
bÕn ðßþc. Song le, bÕn ch¾ vì thª mà
sanh phi«n não, trách móc cha m© bÕn.

Hãy chuyên tâm tu ÐÕo. Nªu không,

Kinh Sách �n T¯ngKinh Sách �n T¯ngKinh Sách �n T¯ngKinh Sách �n T¯ngKinh Sách �n T¯ng

T× khi sang MÛ, C¯ Lão Hòa Thßþng giäng giäi nhi«u kinh
ði¬n ÐÕi Th×a nhß Hoa Nghiêm, Pháp Hoa, Lång
Nghiêm, Kim Cang, Ð¸a TÕng, Løc T± Ðàn Kinh, Tâm
Kinh, Kinh Ðà La Ni, Kinh A Di Ðà... Ban Phiên D¸ch
có ý nguy®n d¸ch và ph± biªn min phí ðªn các Ph§t
tØ nhæng chú giäi ¤y cûng nhß nhæng bài Pháp thoÕi
cüa Ngài. Hi®n tÕi nhæng sách ðã xu¤t bän là:

- Khai Th¸ 1 & 2: Nhæng bài Pháp thoÕi cüa
Hòa Thßþng Tuyên Hóa

- Hoa Sen Ngày Xuân: Ngæ Løc cüa
Hòa Thßþng Tuyên Hóa

- C¦m Nang Tu ÐÕo: Ngæ Løc cüa
Hòa Thßþng Quäng Khâm

- Bång ð÷c Khai Th¸ 1 (g°m 6 cu¯n)

S¡p xu¤t bän:
- Khai Th¸ 3 Hòa Thßþng Tuyên Hóa

Nªu quý Ph§t tØ mu¯n thïnh nhæng bång sách
trên, xin g·i cß¾c phí v« Long Beach Monas-
tery. Nªu phát tâm üng hµ ¤n t¯ng nhæng kinh
sách s¨ xu¤t bän, xin liên lÕc v« Tu Vi®n Long
Beach, chi phiªu xin ð«  DRBA (memo ð« ¤n

t¯ng kinh sách Vi®t ngæ).

bÕn s¨ r½i vào vòng tình cäm yêu ghét,
ch¸u cái kh± xa cách ngß¶i mình thß½ng
mªn; r°i do ðó b¸ cu¯n hút vào chu±i
luân h°i sanh tØ. Th§t nguy hi¬m l¡m!

¨ BÕn ch¾ ch¤p trß¾c (quyªn luyªn)
cha m©, bà con, anh em trong ð¶i này.
H÷ ð«u là nhæng chü nþ, nhæng kë có
ân oán v¾i bÕn t× nhi«u kiªp trß¾c cä.

¨ M²i ngß¶i ð«u do nhân quä nên
sinh ra; r°i vì nhân quä nên chªt ði.
Cha m©, bà con cüa mình ð«u · trong
vòng luân h°i; do ðó, mình phäi mau
mau tu hành ð¬ ðµ thoát h÷.

¨ Mình vì nghi®p nên sinh ra, song
ch¾ vì nghi®p mà chªt ði.
Phäi tu - trên ð«n b¯n ân l¾n, dß¾i ðµ
ba ðß¶ng kh±. Tñ mình phäi tu cho
ð£ng giäi thoát thì m¾i có ch² thành
tñu.

           (còn tiªp)
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V¤n  Ðáp

Höi:Höi:Höi:Höi:Höi:  Ma là gì ?  Có bao nhiêu loÕi?
ÐápÐápÐápÐápÐáp:  Ma là tr· ngÕi sñ tu ðÕo.  Sñ biªn hóa cüa
v÷ng tâm, hay nhæng hi®n tßþng ngoÕi gi¾i.  Có
4 loÕi ma:
1    Phi«n não ma: Phi«n não ma g°m có tham

sân si mÕn nghi tà kiªn, v.v... là nhæng tâm
thái, che l¤p chân tâm, tr· ngÕi sñ phát tri¬n
cüa trí hu®.

2.   Thiên ma: Là mµt loÕi chúng sinh ð¡m trß¾c
vào sñ khoái lÕc cüa bän ngã, thích ðßþc tñ
tÕi, tñ do phóng d§t. Thiên ma thì cß trú ·
trên tr¶i Tha hóa tñ tÕi; chúng r¤t sþ ngß¶i
tu thành ðÕo do ðó tìm cách phá hoÕi ngß¶i
tu, làm tr· ngÕi ðß¶ng giác ngµ.

3.   TØ ma: Hay là sñ chªt.  Chªt cûng làm tr·
ngÕi công phu tu hành. Chªt làm gián ðoÕn
công phu tu hành miên m§t cüa hành giä.

4.    �m ma:  Là cänh gi¾i sinh kh·i do hành giä
quán chiªu, phá v· nåm ¤m (s¡c, th÷, tß·ng,
hành, thÑc) trong quá trình khai m· Ph§t
tánh.  Nhæng cänh gi¾i này g÷i là  ma vì nó
có th¬ làm hành giä mê muµi, khiªn h÷ r½i
lÕc vào nëo tà, ho£c giä r½i vào tay cüa thiên
ma. �m ma g°m có 50 thÑ (m²i ¤m có mß¶i
loÕi).

HöiHöiHöiHöiHöi:   Xin th¥y giäi thích thêm v« bän ch¤t cüa
          �m ma hay 50 ¤m ma.
Ðáp:Ðáp:Ðáp:Ðáp:Ðáp:  Sau ðây xin trích dçn l¶i dÕy cüa Hòa
Thßþng Tuyên Hóa v« 50 ¤m ma  (giäng vào
tháng 1, 1983 ) nhß sau:  �m ma không phäi chï
có 50 thÑ, nó có th¬ có 500, 5000 hay 5 vÕn, hay
50 vÕn loÕi.  M²i loÕi lÕi phân chia mß¶i thÑ.
Nªu phân chiªt thì chúng có th¬ lên ðªn tråm
vÕn loÕi.  Tóm t¡t thì thª nào là ¤m ma? Th§t ra,
cån bän cüa chúng chÆng là gì cä, chúng chï là
mµt thÑ âm khí. Âm khí này t× ðâu t¾i ?  T× n½i
âm ni®m ( tß tß·ng ý nghî âm hi¬m âm ðµc ) cüa
ta mà ra.  Âm ni®m tÑc là  tâm ni®m tham lam,
sân h§n, ngu si.  T× ðó chúng sän sinh ra s¡c th÷
tß·ng hành thÑc.  Trong m²i ¤m ¤y lÕi sinh kh·i
ra không biªt bao nhiêu  là âm tß¾ng ( hay hi®n
tßþng âm hi¬m ).  Âm tß¾ng này xu¤t hi®n là b·i
vì công phu cüa bÕn ðÕt ðªn mµt trình ðµ nào

ðó.  Nªu công phu cüa bÕn chßa có trình ðµ thì
dù mu¯n có ¤m ma, bÕn cûng không th¬ nào g£p
ð£ng.  H công phu có trình ðµ thì ma hi®n.  Khi
chúng hi®n bÕn ð×ng h¯t hoäng, cûng ð×ng sþ b¸
ma nh§p.  Khi âm tß¾ng xu¤t hi®n, bÕn phäi giæ
thái ðµ an nhiên, gi¯ng nhß chÆng có chuy®n gì
xäy ra.

Kiªn nhß b¤t kiªn
Vån nhß b¤t vån

   Ðó cûng chính là nhìn mà chÆng th¤y, nghe
mà chÆng l÷t tai, nªm nhßng chÆng biªt mùi v¸.
Nªu bÕn có th¬ không nh§p vào s¡c, thanh,
hß½ng, v¸, xúc, pháp thì ¤m ma chÆng có cách gì
hÕi bÕn ðßþc.  Nªu bÕn chÆng có tham, sân, si thì
bÕn có th¬ hàng phøc b÷n ¤m ma. Và nªu bÕn
chÆng có lòng ích kÖ, chÆng tñ lþi, chÆng mong
c¥u, chÆng tham lam chÆng tranh giành gì cä thì
không có ma nào phá hoÕi bÕn ðßþc.  Khi mình
nghiên cÑu ngû ¤m ma, các bÕn ch¾ sþ chúng.
Mình không c¥n thiªt phäi sþ.  ThÑ âm khí cüa
ma này thì nhß thª nào?  Có th¬ ví dø nhß  làn
h½i do nß¾c ðun sôi b¯c ra.  Khi ðun nß¾c nªu
h½i b¯c lên tÑc nß¾c ðang sôi.  Khi bÕn tu hành (
có trình ðµ r°i ) thì ma hi®n ra. Chúng là các thÑ
âm ni®m, âm khí huyn hóa xu¤t hi®n n½i tñ
tánh cüa bÕn y h®t nhß khi nß¾c sôi thì h½i b¯c
ra - Khi chúng huyn hóa xu¤t hi®n, bÕn ch¾ b¸
chúng làm ðµng tâm.  Nªu ðßþc v§y thì chÆng có
gì r¡c r¯i.  Khi nß¾c sôi, thì h½i b¯c lên, chÆng có
gì kÏ lÕ. Sau khi h½i b¯c ra, nß¾c s¨ nguµi ð¬
mình u¯ng.
   Khi ngß¶i tu xu¤t hi®n ra ma khí nhß v§y thì
cûng gi¯ng nhß vàng ðßþc thanh l÷c tôi luy®n.
Khi c¤u b¦n tr× hªt thì chï còn lÕi vàng ròng.  Tu
ðÕo thì chÆng khác gì tôi luy®n vàng ròng v§y.
R¢ng:   Vàng thi®t không sþ lØa.

   BÕn phäi luy®n cho ra vàng ròng, luy®n cho
thành thân kim can b¤t hoÕi.  Mu¯n có thân kim
cang b¤t hoÕi, bÕn phäi døng công tu hành trong
m÷i th¶i m÷i lúc, ni®m ni®m liên tøc.  Khi tu, b¤t
lu§n bÕn ðÕt t¾i trình ðµ nào, bÕn ch¾ sinh lòng
hoan hÖ hay sþ hãi. Ðây là ði«u t¯i quan yªu, t¯i
cån bän ð¬ ngß¶i tu giäi quyªt các ma chß¾ng.
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PHÁT TÂM XU�T GIAPHÁT TÂM XU�T GIAPHÁT TÂM XU�T GIAPHÁT TÂM XU�T GIAPHÁT TÂM XU�T GIA

      Trong nhà cüa ngài chÑa r¤t nhi«u sách c±
kính. Có l¥n xem xét nhæng sách ¤y ngài tìm
th¤y quy¬n truy®n Hß½ng S½n nói v« sñ tích
ÐÑc Quán Thª Âm B° Tát. Truy®n ¤y kh¡c sâu
vào tâm khäm cüa ngài, khiªn ngài quyªt ý
sau này s¨ xu¤t gia tu ðÕo, chÆng màng t¾i
công danh vinh hi¬n hay giàu sang phú quý.
Ngài chï mu¯n s¯ng ðÕm bÕc ð¬ tö chí hß¾ng,
trau gi°i ðÑc hÕnh ð¬ th§t thanh cao.

    Hòa Thßþng Tuyên Hoá có bài k® khen
r¢ng:

           Phát lòng b° ð«, ngµ bän tâm,
           Ngñc ð¥y chí khí vßþt tr¶i xanh,
           Nay ð÷c Hß½ng S½n truy®n Quán Âm,
           Mong nhß chí Ngài: xu¤t hi«n nhân.


