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T ô i Ngß¶i ta s¯ng cùng mµt n½i
v¾i nhau tÑc là có duyên v¾i
nhau, do ðó ð×ng nên sanh lòng
bñc bµi, tÑc gi§n, và càng không
nên m¡ng chØi lçn nhau - các
hành vi nhß thª hoàn toàn
không thích hþp và không th¬
ch¤p nh§n ðßþc. Hy v÷ng m÷i
ngß¶i ð«u có ðßþc công phu tu
dßÞng và phong ðµ cüa b§c
quân tØ.

Trong Løc-ðµ, pháp môn
Nhçn-nhøc quan tr÷ng b§c
nh¤t. M÷i ngß¶i phäi tu t§p
pháp môn Nhçn-nhøc cho viên
mãn thì m¾i có sñ thành tñu.
Ngß¶i tu ðÕo tuy®t ð¯i không
ðßþc “ nhóm lØa trong gan,”
không ðßþc n±i gi§n, c¥n phäi
nhçn nh¸n m÷i chuy®n, b·i có
câu r¢ng:

“ Vô minh höa thiêu t§n công
ðÑc lâm.”
(LØa vô minh -  sñ nóng  gi§n
-  ð¯t sÕch  r×ng công ðÑc.)

All of you who are dwelling
together in one place have affini-
ties with each other, and so you
should not become angry, and
even more so, you should not scold
each other.  Such behavior is to-
tally unacceptable.  I hope that all
of you will have the deportment
of superior people and the skill of
restraining your tempers.  Among
the Six Paramitas, the Dharma-
door of patience is very impor-
tant.  If all of you cultivate the
Dharma-door of patience to per-
fection, then you wil l  have
reached an accomplishment.  Cul-
tivators of the Way absolutely
must not be hot tempered, but in-
stead should endure everything.
As the saying goes:  “The fire of
ignorance burns down the for-
est of merit and virtue.”  What-
ever you do, you must remember
this.

Today, there is a disciple who
wanted to make a formal public
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Do ðó các bÕn phäi ghi nh¾ ði¬m này b¢ng
m÷i giá!

Hôm nay có mµt ð® tØ xin ðßþc sám h¯i.
Tôi th¤y l²i y phÕm không nghiêm tr÷ng l¡m,
nên bäo y r¢ng không c¥n phäi ra trß¾c ðÕi-
chúng mà sám h¯i, chï c¥n y h¯i cäi, sØa  ð±i l²i
l¥m là ðßþc. C± nhân có nói:

    “Nhân phi Thánh Hi«n, thøc nång vô quá?
     Quá v§t ðan cäi, thi®n mÕc ðÕi yên!”

Nghîa là:

“ Con ngß¶i nào phäi Thánh Hi«n, ai
 chÆng l¥m l²i?
 ChÆng sþ sØa ð±i, còn gì t¯t h½n!”

Tñ mình biªt l²i, v« sau không tái phÕm là
t¯t r°i; nên nói:

“ Hæu quá nång cäi quy ß vô.”
(Có l²i mà sØa ð±i tµi l²i s¨ sÕch tiêu.)

Biªt sØa ð±i l²i l¥m thì l²i l¥m không còn
næa. Dù là tµi l¾n tày tr¶i, nªu biªt sám h¯i thì
tµi cûng s¨ tiêu tan. Chï e r¢ng tñ biªt mình sai
mà lÕi cÑ cÑng ð¥u cho là ðúng - ði«u sai l¥m
mà ch¤p ðúng thì lÕi càng sai næa!

Nhæng ði«u tôi nói hôm nay không phäi
dành riêng cho mµt cá nhân nào mà là cho chung
t¤t cä m÷i ngß¶i. B¤t lu§n ngß¶i nào, nªu nh§n
th¤y mình thuµc vào trß¶ng hþp nói trên thì hãy
mau mau sØa ð±i; còn nªu không thuµc vào
trß¶ng hþp trên, thì hãy tñ khích l®, l¤y ðây làm
ði«u sách t¤n. Phàm h mình có thái ðµ không
ðßþc viên mãn t¯t ð©p v¾i ngß¶i khác, thì nên
l§p tÑc cäi thi®n ngay.

Các bÕn ðªn ðßþc ðây (chùa) là nh¶ bao
kiªp lâu xa v« trß¾c ðã  gieo tr°ng thi®n duyên,
kªt duyên lành v¾i nhau; nªu không thì kiªp
này không th¬ tø hµi lÕi nhß thª này ðßþc. Ðó
là ði«u mà m÷i ngß¶i c¥n phäi hi¬u rõ; nh¤t là
mang danh Ph§t tØ lÕi càng nên chú tr÷ng ðªn
chæ “duyên”  h½n næa! Tøc ngæ có câu:

“ Có duyên, ngàn d£m v« g£p g·,
 Không duyên, ð¯i di®n chÆng biªt nhau.”

Hai câu này th§t là ð¥y triªt lý.

repentance.  I saw that his offense was not a
major one, and so I told him that he does not
need to repent before the assembly.  It would be
sufficient if he would change.  The ancients said:

"People are not worthies and sages—who
can be without error?
To have faults and to not shrink from
changing them—there is no greater good-
ness.”

When you yourself know you have done
something wrong, provided you do not make that
mistake again, things will be all right.  As it is
said:

“Faults when changed then disappear.”

Once corrected, your mistakes are eradi-
cated.  Even offenses so great that they fill the
heavens, will be obliterated once you repent of
them.  It’s only to be feared that, while knowing
you are at error, you stubbornly insist that you
are right, and argue your own case unreason-
ably.  That is truly wrong.

What I am saying is not just being said for
one person, but for all of you.  Whoever you may
be, if you in that kind of situation, you should
quickly change, and not continue to maintain a
false front.  The ways in which you are not as
you should be with regard to others should be
immediately corrected.  All of you who have
come here have planted wholesome affinities in
the past.  Otherwise, you would not have been
able to assemble together in this lifetime.  You
should all be clear about this point.  Buddhists, in
particular, should emphasize "affinities."  There
is a popular expression which states this prin-
ciple very well.  It says:

“Those with affinities come together from
a thousand miles away.  Those lacking
affinities, even face to face, do not rec-
ognize each other.”
There are a lot of principles implied in these

two lines.

We, who are living together should have re-
spect for each other and be mutually supportive
of each other.  It is not permissible to look on
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Các bÕn nên kính tr÷ng, giúp ðÞ lçn nhau,
chÑ không nên có thái ðµ th¶ ½ “ khoanh tay
ðÑng nhìn”  ho£c “ ðÑng bên kia b¶ xem nhà
cháy.”  M÷i ngß¶i hãy h÷c tinh th¥n cüa chß B°
Tát, th¤y chúng sanh chìm ð¡m, kh± s· trong
cänh “nß¾c sôi lØa böng”  thì cäm  th¤y nhß chính
bän thân mình ðang ch¸u kh±. Do ðó các Ngài
tìm cách cÑu chúng sanh thoát khöi bi¬n kh± -
ðó là b±n ph§n cüa tín ð° Ph§t Giáo. Chúng ta
không nên có tâm trÕng “hÕnh tai lÕc h÷a,”  (vui
m×ng trß¾c tai h÷a cüa ngß¶i khác). Ðó là ði«u
tôi kÏ v÷ng · t¤t cä các bÕn. Hy v÷ng r¢ng ai ai
cûng có t¤m lòng B° Tát - sÇn sàng quên mình
vì ngß¶i.

Trong m²i ý ni®m, mình nên luôn luôn nghî
cách h² trþ Ph§t giáo, ho¢ng dß½ng Ph§t Pháp,
t¤t cä ð«u vì Ph§t giáo mà phøc vø. Hãy làm
mµt tín ð° Ph§t Giáo chân chính, không sþ khó
nh÷c, chÆng ngÕi gian nan, t§n tâm t§n lñc üng
hµ ðÕo tràng. Phäi · trong Ph§t giáo mà “ l§p
công l§p ngôn,”  làm vi®c công ðÑc, nói l¶i chân
th§t, thì m¾i ðúng là mµt Ph§t-tØ. Các bÕn c¥n
phäi có nång lñc dûng mãnh chiªn ð¤u thì m¾i
có th¬ “ bách chiªn bách th¡ng” ; không ðßþc
v×a lâm tr§n là ð¥u hàng, không vßþt qua n±i
thØ thách. Nªu vßþt qua ðßþc thØ thách thì các
bÕn không còn · cách ÐÕo bao xa næa!

and laugh from the sidelines, or to watch the fire
and jeer from the opposite bank. You should learn
the spirit of the Bodhisattvas, who upon seeing
living beings undergoing suffering in deep water
or intense fire, feel as if they, themselves were
undergoing that torment, and find ways to help
those beings leave the sea of suffering.  That is
the fundamental responsibility of a Buddhist.
Your attitude should not be one of rejoicing in
the misfortunes of others.  This is my wish for
all of you.  I hope that each one of you will have
the sympathies comparable to that of a
Bodhisattva, and will sacrifice yourself for the
sake of others.

In every instant of thought, be of assistance
to Buddhism, propagate the Buddha Dharma, and
take responsibility for Buddhism in every way.
Be true Buddhist disciples.  Do not fear suffer-
ing or difficulty.  You should exhaust your ef-
forts to protect the Way Place (Bodhimanda),
and establish merit and words within Buddhism.
A true Buddhist will have the ability to keep up a
good  fight with courage, and will emerge victo-
rious from every battle.  It shouldn’t be that you
can not stand the test, and that you go down in
defeat as soon as you enter the fray.  If you can
stand the test, then you are not far from the Way.

Khai Th¸ 3 &Khai Th¸ 3 &Khai Th¸ 3 &Khai Th¸ 3 &Khai Th¸ 3 &
Hoa Sen Ngày XuânHoa Sen Ngày XuânHoa Sen Ngày XuânHoa Sen Ngày XuânHoa Sen Ngày Xuân

Khai Th¸ 3 ðã xu¤t bän và Hoa Sen Ngày Xuân ðã tái bän.
Nªu quý Ph§t tØ mu¯n thïnh xin g·i cß¾c phí v« Tu Vi®n
Long Beach.

Ban Vi®t ngæ cüa Vi®n d¸ch Kinh s¨ tiªp tøc phiên
d¸ch và ¤n t¯ng nhæng dçn giäi v« Kinh Lu§n cùng
các bài Pháp thoÕi cüa C¯ Lão Hòa Thßþng. Kính
mong quý Ph§t tØ hoan hÖ h² trþ công ðÑc ¤n t¯ng
kinh sách và bång ð÷c cüa b±n Vi®n ðßþc viên mãn.
Chi phiªu xin ð«  DRBA/ Vietnamese Account.
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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 Re-
lief 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

(tiªp theo)(tiªp theo)(tiªp theo)(tiªp theo)(tiªp theo)

• L¶i d¯i trá thì nhß mµt ðóa hoa tß½i ð©p,
bên ngoài tuy xinh x¡n nhßng sinh m®nh
thì ng¡n ngüi.

• Mµt v¸ thi«n sß n÷, kªt l«u tranh mµt mình
kh± tu trong thâm s½n hoang dã. Ngày ngày
thanh t¸nh ðÕm bÕc tu hành. BØa n÷ mµt tên
trµm t¾i l«u ngài, ngó tru¾c dòm sau r°i nhè
nh© ð¦y cØa tiªn vào. Ngài vçn ng°i yên
tham thi«n b¤t ðµng · phòng trong. Tên trµm
rón rén tìm n½i này løc lÕo n½i kia, song
chÆng th¤y gì ðáng giá ð¬ trµm. H¡n ðành
l¡c ð¥u, dþm bß¾c, xô cØa ði ra. Lúc ¤y thi«n
sß t× phòng trong, chþt th¯t r¢ng: "BÕn ½i!

Xin bÕn vui lòng ðóng cØa dùm, khi bÕn ði
nhé!"  Tên trµm ngoái ð¥u, vô cùng bñc d÷c,
chØi r¢ng: "Trong nhà chÆng có ð° gì ðáng
ð¬ ta l¤y, v§y mà còn b¡t ta ðóng cØa dùm!"
Thi«n sß chï th· dài mà nói r¢ng: "Ðáng tiªc,
ðáng tiªc! Ánh trång long lanh ð©p thª này,
nhßng bÕn không th¬ l¤y trµm nó ð£ng!"

• Ngß¶i trí hu® thì vui v¾i thiên nhiên non
nß¾c. Ngß¶i chÆng có trí hu® thì thß¶ng bö
g¯c theo ng÷n, truy c¥u theo nhæng vi®c hß
huyn (giä d¯i, dß¶ng nhß th§t có).

• Mµt bà cø 74 tu±i hàng ngày sáng s¾m tinh
sß½ng là ra ðß¶ng quét tß¾c, d÷n sÕch n½i
công cµng. Ai th¤y bà, h÷ cûng vui vë thích
thú. BØa n÷ m¤y chú thanh niên lân la höi
bà nåm nay bao nhiêu tu±i. Bà ðáp r¢ng chï
m¾i b¯n tu±i. Nghî r¢ng nghe l¥m, h÷ höi
lÕi, song bà vçn ðáp r¢ng b¯n tu±i. H÷ höi:
"Cø nay tu±i bäy b¯n hay là tám b¯n?" Bà
ðáp r¢ng: "Nói v« tu±i tác thì tôi bäy b¯n.
Nói v« làm ngß¶i thì tôi chï m¾i b¯n tu±i.
Ðó là b·i: "Bäy mß½i nåm ð¥u tôi s¯ng trong
mê m¶, chÆng biªt ðÕo lý. T× khi hi¬u ðÕo,
t¾i nay chï m¾i b¯n nåm, tôi m¾i cäm nh§n
sâu xa ðÕo lý chân chính làm ngß¶i, biªt
r¢ng mình phäi phøc vø nhân qu¥n, lþi ích
chúng sinh. Do ðó tôi m¾i nói r¢ng mình
chï m¾i b¯n tu±i." Ngày nào mình biªt th¬
hµi ðÕo lý làm ngß¶i, phøc vø nhân qu¥n,
thì ngày ðó m¾i chính là ngày sinh nh§t cüa
mình.

• Nhçn ch¸u ðau kh±, thì kh± hªt vui sß¾ng
t¾i. Hß·ng thø phß¾c báo, thì phß¾c hªt
bi thß½ng tìm.
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• Có mµt cô t¾i chùa nói v¾i tôi r¢ng: "Thßa
sß cô, h con t¾i chùa tu hành là ch°ng con
phän ð¯i, khiªn con vÕn ph¥n kh± s·." Tôi
nói v¾i cô r¢ng: "Nªu cô cÑ ngày ngày b§n
rµn chuy®n chùa, hªt lÕy Ph§t, nghe kinh;
bö bê chÆng lo l¡ng vi®c nhà cho v©n tròn,
thì sao chÆng khiªn ch°ng cô bñc d÷c,
không vui. ChÆng làm tròn trách nhi®m v¾i
gia ðình trß¾c, lÕi bö ði lo giúp ð· vi®c ngoài,
hay ngß¶i ngoài thì tÑc là trß¾c sau ðäo lµn,
chÆng hþp tình lý. Vì thiªu trí hu®, giúp bên
ngoài trß¾c khi tròn b±n ph§n bên trong,
nên ch°ng cô m¾i phän ð¯i. Bây gi¶ cô hãy
v« nhà, sØa ð±i tánh tình, ð¯i xØ ôn hoà nhu
thu§n v¾i ch°ng cô. Ðàn bà ð©p là · tánh
tình ôn nhu, thành công cûng do ôn nhu
hi«n lành, làm tròn b±n ph§n ngß¶i vþ ngß¶i
m©." Mình ch¾ nên yêu c¥u ngß¶i khác cho
(làm theo) mình ði«u gì, phäi nghî mình phäi
làm gì giúp ngß¶i khác.

• Mµt n½i n÷, có anh n÷ chuyên môn bçy chim
ð¬ bán. Khi chim m¡c bçy, b¸ thµp c±, chúng
thß¶ng vùng vçy c¯ tìm l¯i thoát. Nªu có ai
mu¯n ån chim, thì anh li«n b¡t chim ra khöi
l°ng, cÕo lông, c¡t c±, n¤u ngay tÕi ch² ð¬
khách thß·ng thÑc. Th§t là b¤t nhçn l¡m
thay. Thß¶ng nªu ði ngang qua ch² ¤y, tôi
nh¤t ð¸nh s¨ mua hªt m¤y chú chim ðó. Lúc
ð¥u anh ta bán bäy ð°ng mµt con, sau anh
ta tång giá thành 15 ð°ng mµt con, nhßng
tôi cûng mua hªt chÆng ð¬ sót con chim nào.
Ch¶ khi xe chÕy r°i thì tôi thä hªt m¤y chú
chim ðó ði. CÑ nhß v§y, h có ðü nång lñc
là có bao nhiêu chim tôi cûng mua hªt ð¬
phóng sinh. Có ngß¶i th¤y nhi«u ðµng v§t
khác b¸ b¡t, thì höi r¢ng: Thßa sß cô! Chúng
con có th¬ mua nhæng ðµng v§t ¤y v« phóng
sinh chÑ? Tôi ðáp r¢ng: Ðß½ng nhiên! Song,
khi mua, các con phäi mua hªt, không ðßþc
ch×a mµt con nào cä. Ð°ng th¶i phäi xem,
nhæng thÑ mình mua v« phóng sinh, chúng
có ðü sÑc s¯ng hay không. Ðó m¾i là ði«u
quan tr÷ng nh¤t.

• Hi®n tÕi  có nhi«u ngß¶i  hi¬u r¢ng phóng
sinh là vi®c tÕo công ðÑc l¾n lao, do ðó cÑ
m°ng mµt và r¢m là h÷ phóng sinh. H÷ nói
v¾i nhæng ngß¶i bán cá r¢ng, vào r¢m và

m°ng mµt, hãy ðem cá t¾i bán cho tøi tôi
làm l phóng sinh. Ngß¶i bán cá m²i ngày
chï bán 50 cân cá, song vì có ngß¶i ð£t cá
nhß v§y, nên h÷ b¡t thêm 50 cân cá næa ð¬
bán!  Khi cá ra khöi nß¾c thì chúng ðau ð¾n
vô cùng. Dù biªt r¢ng mình s¨ ðem cá phóng
sinh, song bÕn có biªt khi cá ra khöi nß¾c
trong khoänh kh¡c thôi, chúng ðã ðau kh±
ðªn dß¶ng nào. Chï c¥n nhìn cá vùng vçy
là ta ðã biªt chúng kh±, hà hu¯ng sau khi b¸
câu lên, chúng lÕi b¸ ðßa ði ch² khác phóng
sinh, thØ höi mÕng s¯ng cüa chúng möng
manh ðªn dß¶ng nào. Phóng sinh phäi chång
biªn thành phóng tØ. CÑ m²i nåm, kh¡p tïnh
không biªt ta phäi hao phí bao nhiêu ti«n
mua cá phóng sinh? M²i v¸ ngß phü, không
biªt ðã tÕo bao nhiêu sát nghi®p? Nªu các
bÕn mu¯n phóng sinh, tuy®t ð¯i không nên
"ð£t hàng", vì làm v§y là gieo nhân duyên,
c½ hµi khiªn ngß¶i buôn tÕo nghi®p. Khi
bÕn th¤y (ðµng v§t), sÑc cüa bÕn có bao
nhiêu thì giúp b¤y nhiêu; (nªu ðü sÑc ð¬
mua hªt các ðµng v§t), bÕn nh¤t ð¸nh phäi
mua hªt ð¬ phóng sinh. Ngoài chuy®n phóng
sinh các ðµng v§t, chim cua rùa cá... mình
phäi nghî t¾i nhæng ngß¶i b¸nh kh±, ðang
vùng vçy trong vòng sinh tØ. Nªu bÕn có
th¬ giúp h÷ tr¸ lành b¸nh, hªt th¯ng kh±, s¯ng
vui vë, thì chÆng phäi ðây m¾i th§t là phù
hþp v¾i ý nghîa phóng sinh?

• Bäo v® môi sinh (ecology) khiªn cho không
b¸ ô nhim, c¥n ki®m phß¾c duyên thì m¾i
th§t là phóng sinh.

• Th¶i gian có th¬ dùng ð¬ tích lûy ðÕo
nghi®p, thành tñu sñ nghi®p, hoàn thành h÷c
nghi®p cûng nhß vun b°i công ðÑc.

• Nåm ngoái có anh thanh niên ðßþc ðßa t¾i
b¸nh vi®n chæa b¸nh vì anh b¸ ðøng xe gãy
xß½ng s¯ng, toàn thân chÆng th¬ ðµng ð§y
gì ðßþc. Sau khi ch¦n ðoán các bác sî ð«u
nói r¢ng h÷ không có cách gì khôi phøc ðßþc
công nång hoÕt ðµng cüa chân tay anh ta.
Tuy v§y, các bác sî vçn ði«u tr¸ anh ta, các
cô y tá và các ngß¶i tình nguy®n vçn hªt
lòng chåm sóc c¦n th§n, khuyªn khích anh
ta. Tôi cûng thß¶ng khích l® tinh th¥n anh
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ta. Anh có cô cháu gái cûng hªt lòng chåm
sóc anh h®t nhß m© cüa anh v§y. Trß¾c sñ
quan tâm cüa nhæng ngß¶i xung quanh nhß
v§y, anh ta dûng cäm ch¤p nh§n sñ th§t.
Tình thß½ng và sñ t§n tâm t§n lñc giúp ð·
ðã làm anh khôi phøc lÕi ngh¸ lñc và ðÑc
tin. D¥n d¥n hai tay cüa anh có th¬ nhúc
nhích ðµng ð§y! Do v§y anh phát nguy®n
r¢ng: "Nªu tôi có th¬ ng°i ðßþc trên xe lån,
tôi nguy®n s¨ ði giúp kë khác, tôi mu¯n làm
mµt ngß¶i tình nguy®n nghîa vø th§t vui vë."

• Träi qua mµt th¶i gian n± lñc và ph¤n
ð¤u, anh ðã có th¬ ng°i ðuþc trên xe lån.
B¤y gi¶ anh dñ tính s¨ t± chÑc mµt hµi ngh¸
v« tüy s¯ng b¸ t±n thß½ng. B·i vì anh th¬
nghi®m sâu xa n±i ðau kh± trong tâm linh
ngß¶i b¸nh, nh¤t là nhæng ngß¶i thanh niên
trë tu±i. Anh hy v÷ng r¢ng nhæng ngß¶i tàn
phª nhß anh t± chÑc mµt ðoàn th¬ ð¬ c± võ
khuyªn khích nhæng ngß¶i tàn phª khác,
khiªn h÷ dûng cäm ð¯i di®n v¾i xã hµi v¾i
nhân qu¥n. V§y thì nhæng ngß¶i t§t nguy«n
s¨ s¯ng  mµt cuµc ð¶i cûng nhß nhæng
ngß¶i lành mÕnh khác. Thª r°i chÆng bao
lâu do hµi T× Tª giúp sÑc, anh ðã thành l§p
hµi ¤y, v¾i h½n mµt tråm hµi viên. Anh ta
vô cùng nhi®t thành, mµt tháng xu¤t bän mµt
t¶ nguy®t san g·i t¾i các hµi viên.

• Tuy tay anh ta ðã biªn hình chÆng còn
linh hoÕt ð¬ viªt lách nhß xßa, song anh
chÆng vì  thª mà bö phª công tác mình mu¯n
làm. Anh ði höi nh¶ nhæng v¸ y sî, y tá ·
khoa ði«u phøc tìm cách giúp anh. V¾i tâm
thß½ng yêu và nhçn nÕi, h÷ ðã dÕy cho anh
dùng "tay giä" ð¬ ðánh máy vi tính. V¾i t¤t
cä ngh¸ lñc, anh ðã døng tâm h÷c ðánh chæ
trên máy vi tính. CÑ ch¥m ch§m t×ng chæ
t×ng chæ ðánh xu¯ng. Vô cùng gian kh±
m¾i hoàn thành ðßþc t¶ báo. Khi tôi nhìn
th¤y báo, lòng tôi cäm ðµng vô ng¥n, khâm
phøc thay cho sÑc nhçn nÕi và ngh¸ lñc cüa
anh. Do lòng nhi®t thành tha thiªt cüa anh,
ðªn nay hµi viên càng ngày càng ðông.

• Anh nh§n th¤y nhi«u hµi viên cä ngày
chï n¢m mµt ch², không th¬ tr· mình, lÕi
cûng chÆng ai chåm sóc chiªu c¯. Do v§y

thân th¬ n¢m yên lâu ngày sinh ghë l·. Anh
li«n phát nguy®n s¨ tìm cách mua giß¶ng tñ
ðµng chuy¬n thân ngß¶i b¸nh, ð¬ t£ng nhæng
ai c¥n dùng nó. Ðªn cu¯i nåm, anh ði bán
xuân lin, ð¸nh mua mµt cái giß¶ng giá h½n
sáu vÕn (ti«n Ðài Loan). Nhßng kªt quä, anh
chï bán ðßþc h½n mµt vÕn. Song anh vçn
không nän chí! Anh ði t× nhà này t¾i nhà
khác ð¬ lÕc quyên cho ðü ti«n. Tiªc thay kªt
quä chÆng khä quan gì m¤y. Vi®c này th§t
khiªn cho chúng ta phäi cäm thán. Vì sao
nhæng ngß¶i thân th¬ lành l£ng thì lÕi l½ là
chÆng làm nhæng vi®c mà h÷ có khä nång
làm, nhæng vi®c mà h÷ c¥n phäi làm?

• Lúc xã hµi c¥n ðªn ta, mình phäi mau
mau hiªn mình ra sÑc. Ngày nay mà mình
còn bß¾c ði ðßþc thì mình phäi mau mau
d¤n bß¾c.

    (còn tiªp)

Thông Báo cüa Chùa Berkeley:

 Khóa H÷c
Thi«n T¸nh Song Tu

(giäng b¢ng tiªng Vi®t và tiªng Anh)

Hß¾ng dçn lý thuyªt và thñc t§p
Thi«n quán và T¸nh ðµ

Th¶i bi¬u: T× 6 tháng 3 ðªn 29 tháng 5 nåm
1998

M²i t¯i thÑ Sáu 7:30 - 9:00 t¯i

Ð¸a Ði¬m: Chùa Berkeley
2304 McKinley Avenue
Berkeley, CA 94703
Ði®n thoÕi: (510) 848-3440

Giäng viên: Th¥y H¢ng Hi¬n
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tÕi Ph§t Giáo Giäng Ðß¶ng, San Francisco t× tháng 11 nåm
1968 ðªn tháng 4 nåm 1969.

                             ___________________________

(Tiªp theo)

 2. THI�N HI�N KHÄI TH�NH

Th¶i Trß·ng Lão Tu B° Ð«, tÕi ðÕi chúng
trung, tÑc tùng tòa kh·i, thiên ðän hæu kiên,
hæu t¤t trß¾c ð¸a, hi®p chß·ng cung kính nhi
bÕch Ph§t ngôn: Hy hæu Thª Tôn! Nhß Lai
thi®n hµ ni®m chß B° Tát, thi®n phó chúc chß
B° Tát. Thª Tôn, Thi®n nam tØ thi®n næ nhân,
phát A n§u ða la tam mi®u tam b° ð« tâm,
ßng vân hà trø, vân hà hàng phøc kÏ tâm?
Ph§t ngôn: Thi®n tai! Thi®n tai! Tu B° Ð«! Nhß
nhæ s· thuyªt, Nhß Lai thi®n hµ ni®m chß B°
Tát, thi®n phó chúc chß B° Tát. Nhæ kim ðª
thính, ðß½ng v¸ nhæ thuyªt. Thi®n nam tØ, thi®n
næ nhân, phát A n§u ða la tam mi®u tam b° ð«
tâm, ßng nhß th¸ trø, nhß th¸ hàng phøc kÏ tâm.
Duy nhiên, Thª Tôn! Nguy®n nhÕo døc vån.

B¤y gi¶, trß·ng lão Tu-b°-ð«, · trong
ðÕi chúng, li«n t× ch² ng°i ðÑng d§y, tr¸ch
vai áo bên m£t, ð¥u g¯i bên m£t quÏ xu¯ng
ð¤t, ch¤p tay cung kính bÕch Ph§t r¢ng:

Hiªm có thay ÐÑc Thª-tôn! ÐÑc Nhß-
lai khéo hµ ni®m các v¸ B°-tát, khéo phó
chúc các v¸ B°-tát.

BÕch ÐÑc Thª-tôn! Ngß¶i thi®n nam,
ngß¶i thi®n næ, phát tâm A-n§u-ða-la tam-
mi®u tam-b°-ð«, nên làm sao trø, làm sao
hàng phøc ðßþc tâm?

ÐÑc Ph§t nói: Lành thay! Lành thay!

Tu-b°-ð«! Ðúng nhß l¶i ông nói, Nhß-lai
khéo hµ ni®m các v¸ B°-tát, khéo phó chúc
các v¸ B°-tát. Nay ông hãy l¡ng nghe cho
kÛ, ta s¨ vì ông mà nói. Ngß¶i thi®n nam,
ngß¶i thi®n næ, phát tâm a-n§u-ða-la tam-
mi®u tam-b°-ð«, nên nhß thª mà trø, nhß thª
mà hàng phøc tâm.

DÕ! BÕch Thª-tôn! Con nguy®n vui lòng
l¡ng nghe.

Lßþc giäi:

B¤y gi¶, trß·ng lão Tu-b°-ð«, · trong ðÕi chúng,
li«n t× ch² ng°i ðÑng d§y, tr§t vai áo bên m£t,
ð¥u g¯i bên m£t quÏ xu¯ng ð¤t, ch¡p tay cung
kính bÕch Ph§t r¢ng:

Sau khi ÐÑc Ph§t thâu y bát, rØa chân, r°i lên
tòa ng°i, thì có mµt v¸ trß·ng lão ðÑng lên thßa
höi.

" Trß·ng lão" Danh xßng trß·ng lão có th¬
mµt là chï các trß·ng lão cao niên hay nhi«u
tu±i hÕ, hai là trß·ng lão v« pháp tánh, ba là
trß·ng lão v« phß¾c ðÑc. Nªu tu±i l¾n, cµng
thêm v¾i nhi«u tu±i hÕ, tÑc là th÷ gi¾i ðã lâu, thì
g÷i là trß·ng lão. Nªu chï l¾n tu±i mà tu±i hÕ ít
thì không ðßþc k¬ trong s¯ này. ÐÕi ð¬ nhß
trß¶ng hþp Tôn-giä Ma-ha Ca-diªp, ông là ngß¶i
l¾n tu±i nh¤t, th¶i gian th÷ gi¾i cûng lâu nh¤t,
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nên g÷i là trß·ng lão.
Trß·ng lão v« pháp tánh thì không c¥n có

niên cao hay tu±i hÕ nhi«u. V¸ này có th¬ ít tu±i
nhßng trí hu® vßþt hÆn lên, có khä nång giäng
kinh thuyªt pháp, giáo hóa chúng sanh, hi¬u rõ
Ph§t-pháp, thông ðÕt di®u nghîa cûng nhß có
bi®n tài vô ngÕi. Trß·ng lão v« phß¾c ðÑc thì có
phß¾c báo và cûng là ngß¶i ðü ðÑc hÕnh.

Danh xßng trß·ng lão là do m÷i ngß¶i cung
kính mà xßng hô v¾i mình, ch¾ không phäi do
mình mu¯n làm trß·ng lão, hay tñ ý phong mình
nhß v§y, phäi là do m÷i ngß¶i ð°ng lòng công
nh§n mà thành danh xßng, cûng không th¬ do
mình mu¯n tranh ðoÕt mà ðßþc. Trß·ng lão v«
tu±i tác hay nhi«u nåm hÕ cûng chia thành thÑ
b§c. Nhß th÷ gi¾i 10 nåm thì kêu là hÕ t÷a, 20
nåm g÷i là trung t÷a, 30 nåm g÷i là thßþng t÷a.

Pháp tánh trß·ng lão thì không k¬ v« tu±i
tác. Nhß Ngài Xá-lþi-ph¤t m¾i có tám tu±i mà
ðã thành trß·ng lão. Vì lý do gì v§y? S¯ là khi
lên tám tu±i, Tôn-giä ðã lên tòa thuyªt pháp,
khu¤t phøc hàng loÕt các lu§n sß, khiªn h÷ líu
lßÞi, ¤p úng không còn tranh cãi ðßþc ði«u gì,
ðành phäi gieo cä nåm vóc xu¯ng ð¤t, cam tâm
d§p ð¥u trß¾c c§u bé lên tám, mà tuyên b¯ thua
cuµc. Có nhß thª, Ngài Xá-lþi-ph¤t m¾i ðßþc
tôn là mµt pháp tánh trß·ng lão ngay khi m¾i

lên tám. Sanh ra m¾i ðßþc bäy
ngày, Ngài Xá-lþi-ph¤t ðã
thông ðÕt hªt các kinh tÕng.
Chúng ta hãy tß·ng tßþng chï
có bäy ngày mà thông su¯t
Ph§t-pháp, thì ngài ðã ðü tß
cách làm trß·ng lão chßa? Th§t
là siêu vi®t có th×a, b·i v§y

trong các s¯ ð® tØ hàng Thanh-vån cüa Ph§t,
Ngài là b§c bi®n tài vô ngÕi, trí hu® hàng ð¥u.

Bi®n tài có b¯n loÕi, g÷i là "tÑ vô ngÕi bi®n."
ThÑ nh¤t là vô ngÕi bi®n v« l¶i, tÑc ngôn t×. B¤t
cÑ ai có v¤n ð« gì, ngài ð«u bi®n giäi ðßþc mµt
cách trôi chäy. L¶i l¨ mà ngài xØ døng nghe r¤t

hay, v×a tinh luy®n lÕi v×a chính xác, dùng r¤t
ðúng ch². Ð¯i phß½ng lý lu§n cách nào, cûng
không sao th¡ng n±i. Vô ngÕi bi®n thÑ hai là v«
nghîa. Không riêng ngôn t× mÛ l®, nghîa lý cûng
vô cùng mÕch lÕc. ThÑ ba là vô ngÕi bi®n v«
pháp. L¶i ngài nói ra, ch² nào
cûng là ðÕo, l¶i nào cûng quy
v« g¯c; t¤t cä ð«u là Ph§t-pháp,
không có gì bª t¡c tr· ngÕi. ThÑ
tß là vô ngÕi bi®n v« vui thích
thuyªt pháp. Là mµt loÕi tam
muµi nhÕo thuyªt, vui thích
thuyªt pháp cho m÷i ngß¶i, tr×
phi ngß¶i ta không mu¯n nghe,
nªu mu¯n nghe, thì l¶i pháp s¨ nhß nß¾c ngu°n
tuôn chäy, không lúc nào ng×ng.

V¸ trß·ng lão ðßþc nói ðªn trong Pháp-hµi
Kim Cang này là Tôn-giä Tu-b°-ð«. ThÑ b§c
trß·ng lão cüa Tôn-giä thuµc v« tu±i tác và nhi«u
nåm hÕ. Ngoài ra ngài còn ðßþc coi là mµt pháp
tánh trß·ng lão, mà cûng là phß¾c ðÑc trß·ng
lão næa, tÑc kiêm cä ba loÕi. Tu-b°-ð« có ba
nghîa là: Thi®n Cát, Thi®n Hi®n và Không Sinh.
Khi Tôn-giä ra ð¶i, kho chÑa cüa báu cüa gia
ðình h¯t nhiên tr¯ng không. Ngß¶i cha sþ l¡m,
m¾i bói mµt quë, nhßng quë ðó lÕi v×a t¯t, v×a
lành, nên ð£t tên Tôn-giä là "Thi®n Cát." Bäy
ngày sau, cüa báu lÕi hi®n ra, nên ð£t mµt tên
næa là "Thi®n Hi®n." TÕi làm sao cüa báu lÕi
biªn thành không v§y? Nguyên do vì Tôn-giä
Tu-b°-ð« ðã tu pháp môn "quán không" t× nhi«u
kiªp trß¾c. Ngài ðã chÑng
ð¡c lý không, và trong hàng
ð® tØ cüa Ph§t, ngài là v¸ giäi
không ð® nh¤t. Có v§y nên
khi sinh ra ð¶i, trong nhà có
t¤t cä 108 kho châu báu, tñ
nhiên biªn thành tr¯ng
không. Ðó là ý nghîa
"Không Sinh" (sinh t× không) cüa danh hi®u
Tôn-giä Tu-b°-ð«.

"� trong ðÕi chúng" Tôn-giä Tu-b°-ð« t×

Ba loÕi

Trß·ng lão:

1. Tu±i hÕ.

2. Pháptánh.

3. Phß¾c ðÑc.

B¯n Bi®n tài:

1. L¶i l¨.

2. Nghîa lý.

3. Pháp.

4. Vui thích

    nói pháp.
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Tu b° ðè

có 3 nghîa:

1. Thi®n Hi®n.

2. Thi®n Cát.

3. Không Sinh.



S¯ 38       Trang 9

trong ðÕi chúng cüa pháp hµi bát-nhã, g°m có
cä tråm ngàn vÕn Ñc tr¶i và ngß¶i.

"Li«n t× ch² ng°i ðÑng d§y"  Tôn-giä trông
th¤y ÐÑc Ph§t Thích Ca Mâu Ni ng°i ngay ng¡n
trong tß thª kiªt-già, nhß nhß b¤t ðµng mà luôn
sáng su¯t (nhß nhß b¤t ðµng, liu liu thß¶ng
minh), ông hi¬u ðßþc ý nghîa cüa sñ bi¬u hi®n
này. Bi¬u hi®n ði«u gì v§y? Chính là bi¬u hi®n
trí hu® bát nhã. ÐÑc Ph§t thß¶ng ngày, trong
m÷i oai nghi, ði, ðÑng, n¢m, ng°i, ð«u bi¬u hi®n
din thuyªt thñc tß¾ng bát nhã, quán chiªu bát
nhã, và vån tñ bát nhã, ðü các loÕi di®u pháp
bát nhã. Pháp bát nhã m¥u nhi®m này, chï duy
kë có trí hu® m¾i thâm nh§p ðßþc. Ngài Tu-b°-
ð«, v×a ðü trí hu®, v×a ðü phß¾c ðÑc, nên m¾i
nh§n ra và hi¬u ý Ph§t mu¯n thuyªt di®u pháp
thñc tß¾ng bát nhã. Ông li«n t× ch² ng°i ðÑng
d§y.

"Tr¸ch vai áo bên m£t" Theo l nghi cüa
ngß¶i �n Ðµ, thì tr¸ch vai áo bên tay phäi là
bi¬u th¸ sñ tôn kính. V« ði¬m này, ta th¤y áo
cüa ngß¶i xu¤t gia ð¬ lµ bên vai tay m£t, ðó là
ki¬u áo mà xßa Ph§t ðã chª ra. Tuy nhiên, tÕi
�n Ðµ, Thái Lan, Miªn Ði®n, và Tích Lan, áo
cà-sa cüa ngß¶i xu¤t gia ð«u có m¥u vàng ð§m,
không có khoen móc, hoàn toàn giæ ðúng cách
thÑc cüa th¶i Ph§t tÕi thª. TÕi sao · Trung Hoa,
áo cà-sa lÕi có khoen móc? ChÆng qua ðây là
mµt sñ canh cäi linh ðµng, có tính cách quy«n
biªn, vì khí h§u · Trung Hoa tß½ng ð¯i lÕnh
h½n, nên trong áo cà-sa còn có áo lót. Nhß áo
cà-sa mà khoác · ngoài áo lót thì ta khó có cäm
giác áo ð¡p lên thân mình, áo có r¾t xu¯ng ta
cûng không hay. Cûng vì l¨ này, các th¥y ðã
thông minh nghî ra cái khoen ð¬ móc, giæ cho
áo không b¸ tuµt ra; nên v×a giæ ðßþc cách thÑc
do Ph§t chª, v×a thích Ñng v¾i hoàn cänh. Ðó là
ngu°n g¯c cüa cái khoen trên áo cà-sa cüa ngß¶i
Hoa.

"Ð¥u g¯i bên m£t quÏ xu¯ng ð¤t, ch¡p tay
cung kính bÕch Ph§t" Tr¸ch vai áo bên m£t, ð¥u
g¯i bên m£t quÏ xu¯ng ð¤t, có nghîa là thân

nghi®p thanh t¸nh, ch¡p tay cung kính là ý
nghi®p thanh t¸nh, bÕch Ph§t là kh¦u nghi®p
thanh t¸nh. Các ði«u này bi¬u th¸ ba nghi®p thanh
t¸nh. L¤y thân, tâm, kh¦u, cä ba thanh t¸nh mà
thïnh Ph§t thuyªt pháp.

Hiªm có thay ÐÑc Thª-tôn! ÐÑc Nhß-lai
khéo hµ ni®m các v¸ B°-tát, khéo phó chúc
các v¸ B°-tát.

"Hiªm có thay ÐÑc Thª-tôn!" là nghîa thª
nào? Nghîa là Ph§t r¤t hiªm có.

Ph§t Thích Ca ðß½ng ng°i trên pháp tòa, mµt
l¶i cûng chÆng th¯t ra. Trß·ng lão Tu-b°-ð« sao
mà l¡m chuy®n v§y? Gió chÆng ðµng mà sóng
lÕi d§y lên, ðß½ng vô sñ mà sñ lÕi sanh, có ð¥u
lÕi ðµi thêm ð¥u, có tß¾ng lÕi thêm tß¾ng, nhß
v§y chÆng phäi là ðß½ng yên ±n mà tñ nhiên
kiªm chuy®n cho r¡c r¯i hay sao? Ph§t Thích
Ca không nói gì, sao trß·ng giä lÕi nói là "hiªm
có." Thän nhß ðÑc Thích Ca, có nói gì, ho£c có
bi¬u hi®n gì, thì câu "ÐÑc Thª-tôn hiªm có" có
th¬ ch¤p nh§n ðßþc. Ðàng này Ph§t không làm
gì, Ngài chï bày t÷a cø ð¬ ng°i xu¯ng mà lÕi nói
"hiªm có!" Các v¸ nên chú ý nhìn nh§n cho
th§t kÛ: tÕi ch² này, toàn bµ ý nghîa Kinh Kim
Cang n¢m tÕi ch² này ðây!

Thích Ca Mâu Ni Ph§t "träi t÷a cø ra, ng°i
xu¯ng (phu tòa nhi t÷a)" là ðã thuyªt pháp r°i
ðó, cho nên ông Tu-b°-ð« m¾i nói: "ÐÑc Thª-
tôn hiªm có! ÐÑc Nhß-lai khéo hµ ni®m các v¸
B°-tát, khéo phó chúc các v¸ B°-tát." Ph§t
thuyªt bát-nhã chính là ð¬ hµ ni®m các B° tát,
chính là vì phó chúc các B° tát. Ngài lìa các
tß¾ng ngôn ngæ, các tß¾ng vån tñ, các tß¾ng
tâm duyên, ly m÷i tß¾ng ð¬ tuyên thuyªt cái
thñc tß¾ng bát-nhã. Chï ngß¶i nào chÑng ðßþc
quä thánh m¾i hi¬u n±i thñc tß¾ng bát nhã, còn
nhß phàm phu thì không vào ðßþc, không hµi
ðßþc pháp m¥u bát nhã này. Tôn-giä Tu-b°-ð«
m¾i nghî ra bi®n pháp ð¬ ÐÑc Ph§t dùng phß½ng
ti®n khéo léo, l¤y vån tñ bát nhã din pháp lÕi
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mµt l¥n næa, do ðó ông m¾i th¸ hi®n quy«n biªn
chúng sinh thïnh pháp, và t× trong ðÕi chúng
ðÑng lên, tr¸ch vai bên m£t, ch¡p tay cung kính
bÕch Ph§t, nói r¢ng ÐÑc Thª-tôn th§t là hiªm
có, các pháp mà Ngài nói th§t là khéo hµ ni®m
các v¸ B°-tát, khéo phó chúc các v¸ B°-tát, các
pháp này thñc là m¥u nhi®m vô cùng!

BÕch Thª-tôn! Ngß¶i thi®n nam, ngß¶i
thi®n næ, phát tâm A-n§u-ða-la tam-mi®u
tam-b°-ð«, nên làm sao trø, làm sao hàng
phøc ðßþc tâm?

Trß·ng lão Tu-b°-ð«, vì chúng sanh mà thïnh
pháp, Ngài bÕch Ph§t r¢ng: "BÕch Thª-tôn! Ngài
ðã giäng thñc tß¾ng bát-nhã xong, nhßng mµt
s¯ chúng sanh vçn chßa hi¬u rõ, v§y xin Ngài
hãy vì các chúng sanh ð¶i mÕt pháp sau mà giäng
thuyªt lÕi. Nhß quä có ngß¶i thi®n nam, có ngß¶i
thi®n næ, phát tâm A-n§u-ða-la tam-mi®u tam-
b°-ð« . . ."

"Phát tâm A-n§u-ða-la tam-mi®u tam-b°-
ð«" là tiªng PhÕn (Anuttara-Samya-Sambohi),
nghîa là phát tâm vô thßþng chánh ðÆng chánh
giác. TÕi sao trong bän kinh Hán-tÕng không
phiên d¸ch chæ này? Vì nó là mµt danh t× chï
quä v¸ Ph§t, nên tôn kính mà không d¸ch, giæ
nguyên âm PhÕn.

A-n§u-ða-la là vô thßþng, tam-mi®u là chánh
ðÆng, tam-b°-ð« là chánh giác.

Là chánh giác thì khác v¾i phàm phu; Ph§t
ðã giác ngµ chân chánh nên không gi¯ng kë
phàm phu là nhæng ngß¶i không giác ngµ. Là
chánh ðÆng thì khác v¾i kë nh¸ th×a, vì nh¸ th×a
chï là chánh giác mà không phäi chánh ðÆng.
G÷i là giác ngµ chánh ðÆng chánh giác tÑc là
sñ giác ngµ này "chân chánh ngang b¢ng" v¾i
sñ giác ngµ cüa Ph§t (ðÆng là ngang hàng). Vô
thßþng tÑc là có sñ khác bi®t v¾i hàng B°-tát, vì
B°-tát chï ðßþc chánh ðÆng mà chßa ðÕt t¾i hàng
vô thßþng. B° tát còn ðßþc g÷i là "Hæu Thßþng

Sî," Ph§t m¾i có hi®u là "Vô Thßþng Sî," tÑc là
không có thÑ b§c nào · trên Ph§t, Ph§t là quä v¸
tµt cùng.

Tôn-giä Tu-b°-ð« thßa v¾i Ph§t r¢ng: "Nhß
có ngß¶i mu¯n phát tâm vô thßþng chánh ðÆng
chánh giác thì h÷ phäi làm sao ð¬ an trø chân
tâm? Phäi làm sao ð¬ hàng phøc tâm v÷ng tß·ng,
tâm phan duyên, tâm phóng túng, tâm hß
v÷ng, tâm c¯ng cao ngã mÕn, tâm tham, tâm
sân, tâm si?"

"Hàng phøc ðßþc tâm," ý mu¯n nói · ðây
là nhæng loÕi tâm không hay. V§y hàng phøc
cách nào? Nhß chúng ta nói hàng phøc quân
ð¸ch trong cuµc giao tranh cüa hai bên ð¸ch quân,
hàng phøc chính là chiªn th¡ng ð¯i phß½ng v§y.

Con ngß¶i ta làm thª nào ð¬ chª phøc ðßþc
tham, sân, si? Phäi vun tr°ng gi¾i, ð¸nh, hu®.
Có m£t cüa gi¾i, ð¸nh, hu® thì không có m£t cüa
tham, sân, si. Tham, sân, si tÑc là gi¾i, ð¸nh,
hu®; gi¾i, ð¸nh, hu® tÑc là tham, sân, si, chï xem
mình có biªt dùng hay không. Cûng là mµt s¯
ti«n, ta có th¬ dùng nó mua thu¯c phi®n v« hút,
mà cûng có th¬ dùng nó giúp ðÞ kë khác qua
ðßþc c½n kh¯n cùng. Tùy cách thÑc ta dùng
ti«n ðó. Ðó cûng là ý nghîa cüa tham, sân, si là
gi¾i, ð¸nh, hu®. Biªt cách dùng thì có gi¾i, ð¸nh,
hu®; không biªt cách dùng thì có tham, sân, si.
Ð¯i v¾i ngß¶i ngu si thì gi¾i, ð¸nh, hu® s¨ biªn
thành tham, sân, si. Nß¾c v¾i bång cûng v§y,
nß¾c chÆng khác bång, bång chÆng khác nß¾c,
nß¾c tÑc là bång, bång tÑc là nß¾c. Cùng mµt
nghîa lý này, ta th¤y phi«n não tÑc b°-ð«, b°-
ð« tÑc phi«n não, phi«n não và b°-ð« chÆng phäi
là hai thÑ. Nªu không biªt cách dùng thì phi«n
não là phi«n não; ngßþc lÕi, nªu biªt, thì phi«n
não s¨ tr· thành b°-ð«.

L¶i nói là pháp, thñc hành là ðÕo. Nói cho
t¯t, nói cho hay, mà chÆng thñc hành thì chÆng
phäi là ðÕo. Siêng nång tu gi¾i, ð¸nh, hu®, s¨
di®t tham, sân, si, nhß v§y chính là hàng phøc
tâm. Nªu chúng ta hàng phøc ðßþc v÷ng tâm,
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thì chân tâm s¨ thß¶ng trø, cho nên có câu
"thß¶ng trø chân tâm, tánh t¸nh minh th¬."

ÐÑc Ph§t nói: Lành thay! Lành thay! Tu-
b°-ð«! Ðúng nhß l¶i ông nói, Nhß-lai khéo
hµ ni®m các v¸ B°-tát, khéo phó chúc các v¸
B°-tát. Nay ông hãy l¡ng nghe cho kÛ, ta
s¨ vì ông mà nói. Ngß¶i thi®n nam, ngß¶i
thi®n næ phát tâm A-n§u-ða-la tam-mi®u
tam-b°-ð«, nên nhß thª mà trø, nhß thª mà
hàng phøc tâm.
DÕ! Thª-tôn. Con nguy®n vui lòng l¡ng
nghe.

ÐÑc Ph§t Thích Ca th¤y ông Tu-b°-ð« vì chúng
sanh mà thïnh pháp, Ngài hoan hÖ nên m¾i khen
r¢ng: "Ông Tu-b°-ð«, ông thñc là t¯t." Kª ðó
Ph§t nói: "Ðúng l¡m! Nhß-lai khéo hµ ni®m các
v¸ B°-tát, khéo phó chúc các v¸ B°-tát, nên m¾i
nói pháp bát-nhã. Bây gi¶, ông phäi hªt sÑc chú
ý, ta nay giäng di®u pháp bát nhã cho ông,
nhßng ông không ðßþc nghe nhß gió thoäng
qua tai, mà phäi ð£c bi®t chú tâm, nªu ð¬ ph¾t
qua thì th§t u±ng phí công sÑc cüa Nhß-lai."

"Ngß¶i thi®n nam, ngß¶i thi®n næ, phát tâm
A-n§u-ða-la tam-mi®u tam-b°-ð«, nên nhß thª
mà trø, nhß thª mà hàng phøc tâm." Câu này
nghîa là nên theo nhß thª này mà an trø chân
tâm, nhß thª này mà hàng phøc v÷ng tâm.

Trong Kinh Kim Cang, t¾i ðoÕn nào kh¦n
yªu, ta cûng th¤y m¤y chæ nhß thª (nhß th¸).
ÐÑc Ph§t có mµt cách bi¬u th¸, mà không din
tä ra b¢ng vån tñ. "Nhß thª," tÑc không có giäng
gì hªt, ðó là ch² "hªt ðß¶ng ngôn ngæ, di®t m÷i
tâm ý," cho nên có câu:

"Kh¦u døc ngôn nhi t× táng,
Tâm døc duyên nhi lñ vong."

Nghîa là:
Mi®ng mu¯n nói mà l¶i tan biªn,
Tâm mu¯n duyên mà ý chÆng còn.

"Nhß thª!" tÑc là ch² không có l¶i giäng, nghîa
là bäo chúng ta hãy ng°i xu¯ng tham thi«n ði!
Nªu chúng ta có th¬ tham thi«n, có th¬ døng
công thi«n quán, thì chân tâm an trø tÕi ð¸a ði¬m
này, v÷ng tâm tñ nhiên b¸ hàng phøc, do ðó
m¾i nói "nhß thª." Nªu ngß¶i ta cÑ nhß v§y mà
tu, thì thß¶ng an trø ðßþc chân tâm, t¾i ðßþc
b±n lai Ph§t tánh, tánh t¸nh minh th¬ và hàng
phøc ðßþc tâm.

Trß·ng lão Tu-b°-ð«, khi trông th¤y nhß
v§y . . . mà nhß v§y là cái gì ðó? ChÆng có cái
gì cä. Vô tß¾ng bát-nhã thì không có hình tß¾ng
gì hªt. Lúc ðó Ngài Tu-b°-ð« ðã hi¬u minh bÕch,
và cûng mu¯n cho chúng sanh ð¶i sau ðßþc
hi¬u th¤u nên ông ðáp Ñng: "DÕ!"

Nói t¾i ðoÕn này, chúng ta liên tß·ng t¾i
mµt l¥n n÷, ðÑc Kh±ng-tØ nói v¾i Tång-tØ, có
sñ hi®n di®n cüa mµt s¯ ð® tØ.

ÐÑc Kh±ng-tØ nói r¢ng: "ÐÕo cüa ta là chï
có mµt chân lý xuyên su¯t." Th¥y Tång-tØ m¾i
ðáp: "DÕ!" Khi ðÑc Kh±ng ði r°i, các môn ð°
không hi¬u th¥y Tång-tØ ðáp "dÕ" là ý nghîa gì.
Tång-tØ thì hi¬u, nhßng các ð® tØ khác không
hi¬u, m¾i höi: "Câu th¥y v×a nói ðó có nghîa
gì? Làm sao mà chúng tôi chÆng hi¬u gì hªt?"
Tång-tØ ðáp: "ÐÕo cüa Phu-tØ chï là trung thÑ
mà thôi."

Trung, nghîa là hªt lòng mình (t§n kÖ); thÑ,
nghîa là xä mình (thôi kÖ). Trung thÑ tÑc là hªt
lòng vì ngß¶i, hoàn toàn xä thân vì ngß¶i.

Trß·ng lão Tu-b°-ð« bÕch Ph§t: "Thª-tôn!
Con nguy®n vui lòng l¡ng nghe," l¶i thuyªt
pháp cüa Ph§t.
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      Ngu°n g¯c cüa l t¡m Ph§t b¡t ngu°n t× sñ
tích ðÑc Ph§t ðän sinh, Tß½ng truy«n khi Ph§t
giáng sinh, có chín v¸ r°ng t¾i phun nß¾c t¡m
rØa cho Ngài.  Cùng v¾i nß¾c là hß½ng hoa do
các v¸ tr¶i r½i xu¯ng làm thanh t¸nh thân Ph§t.
V« sau �n Ðµ, các tñ vi®n thß¶ng hay ð¬ tßþng
mµt v¸ Ph§t s½ sinh, m²i ngày tín ð° có th¬ t¾i
viªng chùa và l¤y nß¾c rß¾i lên mình Ph§t nhß
là mµt hành ðµng t¦y tr× sñ ô nhim n½i thân
Ph§t, cûng nhß thân mình.  V« sau không rõ
ðích xác nguyên do gì truy«n th¯ng này l¥n l¥n
cäi biªn.  � Trung Hoa, vào ð¶i Ðß¶ng, ð¶i
T¯ng, t¡m Ph§t là mµt pháp hµi r¤t lông tr÷ng,
m²i nåm ðßþc t± chÑc mµt l¥n vào ngày Ph§t
ðän sinh.  Nh¤t là · Nh§t Bän, vào khoäng nåm
840, niên hi®u Th×a Hòa thÑ bäy tr· v« sau,
m²i nåm nh¢m vào ngày tám tháng tß l t¡m
Ph§t ðßþc cØ hành vô cùng trang nghiêm trong
hoàng cung.  Vì v§y, · Trung Hoa, Nh§t Bän,
ÐÕi Hàn, Vi®t Nam, l Ph§t ðän là mµt ngày vô
cùng quan tr÷ng ðßþc g÷i là Ph§t Sinh Hµi, Døc
Ph§t Hµi, Quán Ph§t Hµi, ð«u là chï vào nghi
thÑc t¡m Ph§t cØ hành trong ngày ¤y.  Lý do
nghi thÑc t¡m Ph§t ðßþc tín ð° Ph§t giáo tôn
tr÷ng và cung kính thñc hành hàng nåm vì nó là
mµt phß½ng pháp r¤t hay ð¬ ngß¶i tu phän tïnh.
Phß½ng pháp t¡m Ph§t thì r¤t giän d¸:  bÕn lên
trß¾c tßþng v¸ Ph§t s½ sinh ð£t giæa mµt b°n
nß¾c, thông thß¶ng là nß¾c pha trµn b·i các v¸
hß½ng th½m nhß nß¾c th½m chiên ðàn hß½ng
bÕch ðàn hß½ng, u¤t ðàn hß½ng, long não, xÕ
hß½ng, tØ chiên ðàn, ðinh hß½ng, v.v... BÕn quÏ
xu¯ng ðänh l ba lÕy ð¬ bày tö lòng thành kính
và khiêm cung ð¯i v¾i v¸ Ph§t s½ sinh.  BÕn
cûng có th¬ cúng dß¶ng hß½ng hoa, ph¦m v§t,
ð¬ bày tö lòng kính mµ cüa mình.  Xong bÕn

dùng mµt cái mu²ng múc nß¾c hß½ng th½m, t×
t× rß¾i lên thân mình Ph§t ba l¥n.  M²i khi t¡m
Ph§t nhß v§y, bÕn c¥n quán tß·ng r¢ng thân
Ph§t cûng ví nhß là thân tâm cüa mình v§y.  Ba
mu²ng nß¾c rß¾i lên thân Ph§t, s¨ gµi rØa ba
nghi®p ác do thân, mi®ng và ý cüa mình tÕo ra.
Nªu nß¾c hß½ng th½m là thÑ dùng ð¬ t¡m thân
Ph§t, thì Ph§t pháp là thÑ mà bÕn phäi dùng ð¬
t¦y rØa c¤u b¦n cüa hành ðµng, suy nghî và l¶i
nói.  Nhßng ði«u tuy®t di®u là v¸ Ph§t s½ sinh
trß¾c kia ðßþc t¡m, v¯n là mµt em bé thanh t¸nh
vô nhim; sau khi t¡m xong, bøi tr¥n gµi sÕch,
em bé ðó tr· v« lÕi v¾i sñ vô nhim thanh t¸nh
sÇn có.  Cûng v§y, hành ðµng, l¶i nói và suy
nghî cüa kë phàm chúng ta trãi qua bao kiªp,
tích t§p vô s¯ thói hß t§t x¤u, tà kiªn ác hÕnh,
ngu si ch¤p trß¾c, khiªn ta · trong vòng mê m¶
v¦n ðøc; song bän tánh xßa nay cüa chúng ta
chßa h« b¸ ô nhim, h®t nhß v¸ Ph§t s½ sinh thanh
t¸nh vô c¤u.  Nªu dùng Ph§t Pháp nhß nß¾c t¦y,
t¡m gµi tam nghi®p, tÑc là nªu ta sØa ð±i thói hß
t§t x¤u, xä tr× ch¤p trß¾c, minh tâm kiªn tánh,
thì ta s¨ khôi phøc lÕi ðßþc th¬ tánh thanh t¸nh
sÇn có xßa nay.  B·i v§y ði«u then ch¯t trong l
t¡m Ph§t là ta phäi hªt sÑc thành tâm, tø th¥n
chú ý, tâm ni®m sáng su¯t, thì nghi thÑc t¡m
Ph§t s¨ là mµt phß½ng ti®n xäo thù th¡ng ð¬ ta
tiêu tr× nghi®p chß¾ng ch¤p trß¾c.  Ð¬ giúp cho
sñ t§p trung chuyên nh¤t cüa thân kh¦u ý, ð°ng
th¶i biªn sñ t¡m Ph§t thành sñ t¦y tr× nghi®p
chß¾ng, chß T± khi xßa ðã khuyên dÕy ta ð÷c
câu chú sau ðây:  Án, ði sa ði sa, xång che,
sô pô hô.  V¾i câu chú này, nªu ta thành tâm
tøng ni®m s¨ làm tâm ta không kh·i v÷ng
tß·ng, d©p tr× phi«n não, và do ðó tñ nhiên
an t¸nh siêu nhiên.***      B° Ð« Häi

Ý NGHîA L T¡M PH§T
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Thông BáoThông BáoThông BáoThông BáoThông Báo

VÕn Ph§t Thánh Thành
(Th¤t và Pháp Hµi nåm 1998)

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.

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.
T× ngày 13 - 19 tháng 9, chuyên tøng kinh Ð¸a
TÕng và trì ni®m h°ng danh ðÑc  Ð¸a TÕng B° Tát.
L Vu Lan s¨ t± chÑc vào thÑ bäy ngày 5 tháng 9
nh¢m ðúng 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 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 (707) 462-0939 ð¬ biªt thêm
chi tiªt.

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. Pháp Hµi
trì tøng kinh Hoa Nghiêm b¢ng tiªng Vi®t cØ hành
tÕi Vãng Sanh Ðß¶ng, tiªng Hoa tÕi VÕn Ph§t Ði®n
và tiªng Anh tÕi Diên Sanh Ðß¶ng.

L 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 Beach

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

Lß½ng Hoàng Sám: Vào d¸p l ÐÕi
Tß¶ng cüa C¯ Hòa Thßþng, Tu Vi®n
Long Beach s¨ t± chÑc 9 ngày lÕy Lß½ng
Hoàng Sám t× thÑ bäy ngày 12 ðªn ngày
21 tháng 6. M²i gi¶ sau khi lÕy có giäng
lu§n v« Sám vån. Mu¯n biªt thêm chi tiªt
xin liên lÕc v« Tu Vi®n (562) 438-8902.

Tu Vi®n Long Beach s¨ t± chÑc xe bus v« VÕn
Ph§t Thành dñ L ÐÕi Tß¶ng cüa C¯ Lão Hòa
Thßþng. Xe s¨ kh·i hành vào lúc 7 gi¶ sáng thÑ
bäy ngày 30 tháng 5 và v« lÕi Long Beach vào
khoäng 11 gi¶ ngày Chü nh§t 31 tháng 5. Nªu
quý tØ mu¯n biªt thêm chi tiªt hay ghi danh, xin
g÷i bác Tâm Ngân (626) 286-7194, bác Vß½ng
Cung (213) 620-0432.

B° Ð« Häi Online:
   http://www.saigon.com/~fopusa/



Trang 14                 B° Ð« Häi

Tam  Sinh ThÕchTam  Sinh ThÕchTam  Sinh ThÕchTam  Sinh ThÕchTam  Sinh ThÕch

Hàng Châu, Tây H° có mµt cøc ðá tên là
tam sinh thÕch. Cøc ðá ¤y có sñ tích nhß sau:
Vào ð¶i Ðß¶ng, tri«u vua Huy«n Tông, lúc
¤y có loÕn An Lµc S½n hßng binh tác quái
phá hoÕi ðông ðô là LÕc Dß½ng. V¸ thü tß¾ng
cüa thành là quan l bµ thßþng thß, tên Lý
Ðång, vì không hàng gi£c nên b¸ giªt chªt.
Các ngß¶i con cüa Lý Ðång ð«u theo cha nên
b¸ hÕi cä, chï có ngß¶i con tên Lý Bàng vì
nh§m chÑc · Hàm Ninh nên không b¸ nÕn.
Mµt ngß¶i con khác là Lý Nguyên, m¾i lên
tám tu±i, ðã tñ ðào thoát, r°i phiêu bÕt, làm
tôi t¾ cho ngß¶i, lßu lÕc trong nhân gian.

Bäy tám nåm sau, có ngß¶i quen biªt v¾i
gia ðình Lý Ðång nh§n di®n ra ðßþc Lý
Nguyên nên ðem chàng v« giao lÕi cho quyªn
thuµc. B¤y gi¶ cån nhà cû cüa Lý Ðång ðã b¸
sung công làm chùa, tên là Hu® Lâm Tñ.

Ngày tháng th¤m thoát thoi ðßa, m¤y nåm
sau, tri«u ðÕi lÕi ð±i vua. Bây gi¶ vua Ðß¶ng
ÐÕi Tông nghe ðßþc Lý Nguyên là h§u du®
cüa trung th¥n Lý Ðång nên hÕ chiªu phong
Lý Nguyên làm Tham Quân · phü Hà Nam,
sau ðó t¤n phong làm Ty Nông Chü BÕc.
Nhßng Lý Nguyên trong lòng ðau bu°n
chuy®n cha b¸ gi£c giªt nên chÆng còn hÑng
thú gì làm quan. Chàng phát th® r¢ng tr÷n ð¶i
s¨ không làm quan, không cß¾i vþ, không ån
th¸t u¯ng rßþu, ð¬ t§n lòng hiªu thäo. Vì v§y
chàng khß¾c t× quan v¸, quyªt ð¸nh tr· v«
quê cû, thåm nhà là ngôi chùa Hu® Lâm.

Träi qua m¤y tu¥n hªt ði ngña lÕi ng°i
thuy«n, chàng m¾i v« t¾i ðßþc quê nhà. ÐÑng
trß¾c cØa, nhìn cänh cü, ðã träi qua bao ð±i
thay, lòng chàng b°i h°i. Ngçm nghî ð¡n ðo,
chàng th¤y nhà mình ðã biªn thành chùa cûng

là ði«u t¯t, vì là cúng dß¶ng Tam bäo, còn
h½n là r½i vào tay kë ích kÖ tñ lþi. Chàng bß¾c
t¾i, run tay gõ cØa.

V¸ sß trø trì là thi«n sß Viên TrÕch ra m·
cØa. Thi«n sß cûng còn niên thiªu, hai ngß¶i
g£p nhau, chï bao phút hàn huyên , ðã cäm
thông nhß bÕn cû. Sß Viên TrÕch dçn Lý
Nguyên lên ði®n l Ph§t xong, lÕi ðßa chàng
t¾i phòng cüa Lý Ðång xßa kia trú ngø. Th¥y
nói r¢ng: Tiên sß cüa tôi có dÕy r¢ng cß sî Lý
Ðång là b§c trung th¥n nhân nghîa, mß¶i m¤y
nåm trß¾c gia tµc h÷ Lý quyªt ð¸nh ðem nhà
sung công này ra cúng dß¶ng Tam Bäo, là
vi®c hªt sÑc phß¾c ðÑc. B·i v§y chùa giæ lÕi
phòng cüa cß sî ð¬ làm kÖ ni®m. Khi Lý
Nguyên th¤y phòng cüa phø thân chàng vô
cùng cäm ðµng, b§c khóc cho ngß¶i ðã khu¤t
bóng.

Thª r°i Lý Nguyên quyªt ð¸nh · lÕi chùa,
ngày ngày l Ph§t, tu t§p tham thi«n, ån ngày
mµt bØa, theo h÷c khuôn kh± ngß¶i xu¤t gia.
M²i ngày chàng lÕi ð¬ gi¶ t¾i trß¾c phòng
cha mình, quÏ xu¯ng l lÕy, tö tình hiªu thäo.

Th¶i gian th¡m thoát, lÕi m¤y mß½i nåm
qua ði.  B¤y gi¶ Viên TrÕch và Lý Nguyên
cûng ðã ngoài sáu mß½i.  Mµt hôm, Lý
Nguyên nói v¾i sß r¢ng: "TrÕch công! Tôi
nghe nói ÐÑc Ph± Hi«n B° Tát · núi Nga Mi
tïnh TÑ Xuyên r¤t linh cäm thù th¡ng. Hi®n
tÕi chúng ta còn có sÑc lñc tôi mu¯n cùng
ngài tri«u bái th¡ng cänh, ý ngài ra sao?"

Ngài Viên TrÕch trä l¶i: "Tôi ðã nghe qua
ðÕo tràng · Nga Mi. Nhßng tråm nghe không
b¢ng mµt th¤y."
Lý Nguyên nói: "Chúng ta có th¬ ng°i thuy«n
xu¯ng Kinh Châu, H° B¡c, luôn ti®n xem cänh
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non nß¾c."
Thi«n sß tr¥m ngâm, lµ vë khó xØ: "Tôi

nghî mình nên dùng ðß¶ng bµ t¾i Trß¶ng An,
ng¡n h½n ði ðß¶ng thüy."

Lý Nguyên phän ð¯i:  "Không xong!
Trß¶ng An tôi có r¤t nhi«u kë quen biªt. Vì
tôi không mu¯n làm quan, nên nªu ði ngang
ðó e s¨ g£p r¤t nhi«u kë quen, chï thêm phi«n
hà."  Thª r°i hai ngß¶i ý kiªn b¤t ð°ng không
giäi quyªt ðßþc, nên mãi sáu tháng sau m¾i
quyªt ð¸nh s¨ ði ðß¶ng thüy.

Vào ngày lên ðß¶ng, Thi«n sß g÷i chú th¸
giä Liu T¸nh vào phòng, giao cho mµt bÑc
thß, nói r¢ng: "Ðây là bÑc thß th¥y viªt cho
Lý cß sî. Khi Lý cß sî v« lÕi chùa, con hãy
trao t§n tay bÑc thß này giùm ta."  Liu T¸nh
vô cùng ngÕc nhiên không biªt th¥y mình vì
sao không l§p tÑc trao thß, phäi nh¶ mình ðþi
Lý Nguyên tr· v« m¾i giao. Song không dám
trái l¶i, Liu T¸nh chï biªt c¤t thß, ch¶ ðþi.

Thª r°i hai ngß¶i lên ðß¶ng, ngày ði ðêm
nghï, hªt c·i ngña lÕi sang thuy«n. CÑ thª tiêu
dao tñ tÕi, hân thß·ng s½n thanh thüy tú, th§t
vô cùng khoái lÕc.  BØa chi«u n÷ khi con
thuy«n ngang qua huy®n Nam Phü ð¬ tr÷
ðêm, h÷ chþt th¤y mµt phø nhân t× ngôi nhà
ven sông bß¾c ra, men t¾i b¶ sông ð¬ múc
nß¾c. V×a nhìn th¤y thiªu phø, bß¾c ði ch§m
chÕp vì ðang hoài thai, thi«n sß Viên TrÕch
ðã lµ vë bàng hoàng, loÕng choÕng th¯i lùi,
tay v¸n vách thuy«n ð¬ khöi té ngã.

Lý Nguyên vµi höi: "TrÕch công! Ngài
thân th¬ có gì b¤t an chång?"

Thi«n sß chï th· dài: "Tôi...tôi... ChÆng
phäi tôi thân th¬ b¤t an, mà là... mà là..."  Nói
ðªn ðây, thi«n sß t× t× ng°i xu¯ng. Ngài tr¥m
ngâm giây lát, m¾i th· dài, nói tiªp: "Hà! Chï
nghî t¾i lúc chúng ta phäi vînh bi®t, lòng tôi
th§t ðau bu°n."

Lý Nguyên höi: "TrÕch công! Sao ngài lÕi
nói l¶i b¤t tß¶ng nhß v§y!"

Thi«n sß l¡c ð¥u mà nói r¢ng: "Lý cß sî!
Ngài có th¤y v¸ thiªu phø kia chång? Nguyên
lai là tôi phäi ði ð¥u thai làm con bà thiªu phø
kia ðó..."

Lý Nguyên thäng th¯t: "A! Ngài nói th§t

sao?"
Thi«n sß g§t ð¥u, tiªp r¢ng: "Ðúng v§y!

Nhßng vì tôi không mu¯n ði ð¥u thai quá s¾m
nên thiªu phø ¤y hoài thai ðã lâu mà vçn chßa
th¬ sinh con. Trß¾c kia tôi tính không ði ðß¶ng
thüy, chï vì mu¯n tránh m£t bà ¤y. Ng¶ ðâu
nhân duyên, nghi®p quä th§t không th¬ tránh
né ðßþc. Bây gi¶, ðã g£p m£t, th¤y bà ¤y v¤t
vä v¾i bào thai nhß v§y, tôi làm sao có th¬
ích kÖ chï nghî ðªn mình, r°i Ö vào nång lñc
thi«n ð¸nh ð¬ cßÞng lÕi nghi®p lñc?"

Lý Nguyên b§t khóc: "Phäi chi, th¥y s¾m
nói rõ, chúng ta s¨ không ði ðß¶ng thüy, và
s¨ không g£p bà này, và..."

Thi«n sß an üi: "Th§t chÆng ai có th¬ ð±i
thay ð¸nh nghiêp! D¥u tôi mu¯n tránh cûng
không ðßþc. Bây gi¶ anh hãy giúp tôi lo li®u
chuy®n h§u sñ v§y. Sau ba ngày næa anh hãy
t¾i nhà thiªu phø ¤y thåm tôi. Khi g£p anh tôi
s¨ mïm cß¶i ð¬ chÑng minh. Sau ðó mß¶i ba
nåm, vào ðêm trung thu anh hãy t¾i phía sau
chùa Thiên Trúc · Hàng Châu ð¬ g£p tôi."

Lý Nguyên chï ðành gÕt l®, chÆng biªt nói
sao cho phäi.

Ðêm ¤y, thi«n sß t¡m rØa s£ch s¨, m£c y
áo chïnh t«, chính thân ðoan t÷a, cáo bi®t Lý
Nguyên r°i an nhiên nh¡m m¡t, nh§p ð¸nh th¸
t¸ch. Sáng lÕi Lý Nguyên cho ngß¶i ði lo li®u
h§u sñ, ð°ng th¶i thông tin cho ð® tØ, tín ð°.
Ðªn ngày thÑ ba thì Lý Nguyên m¾i mµt mình
ði tìm t¾i nhà thiªu phø n÷. Khi t¾i n½i, Lý
Nguyên ðßþc ngß¶i nhà cho biªt là bà ta ðã
sinh vào hai ðêm trß¾c r°i. Song có ði«u lÕ,
h÷ nói r¢ng, cháu bé sinh ra ðã h½n hai ngày
nay, khóc lóc không ng×ng. Lý Nguyên m¾i
ðánh bÕo nói r¢ng: "Tôi có phß½ng pháp làm
cho em ng×ng khóc và mîm cß¶i, bà có th¬
cho tôi thåm em chång?" Ngß¶i nhà bèn dçn
Lý Nguyên vào. Khi em bé ðßþc m© b°ng
vào, em khóc lóc om sòm. Lý Nguyên höi
em: "TrÕch Công, phäi chång là ngài? Nªu là
TrÕch công, ngài hãy mïm cß¶i cho tôi biªt."
Chú bé dß¶ng nhß hi¬u ý, l§p tÑc mïm cß¶i,
ngo¡t tay, ra vë thân thiªt vô cùng. B¤y gi¶,
Lý Nguyên tin ch¡c ðây là h§u thân cüa thi«n
sß Viên TrÕch r°i, nên chàng khóc oà lên,
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vui bu°n lçn lµn. Ngß¶i m© ngÕc nhiên vô
ng¥n, höi Lý Nguyên vì sao anh khóc. Thª là
chàng ðem ð¥u ðuôi tñ sñ k¬ lÕi cho bà và
ngß¶i trong gia ðình nghe. Ai cûng ðµng tâm
kinh ngÕc. Chàng nói: "Tôi hi®n trú tÕi chùa
Hu® Lâm, LÕc Dß½ng. Hy v÷ng v« sau chúng
ta giæ m¯i liên lÕc. Tôi nh¤t ð¸nh s¨ t¾i thåm
chú bé thß¶ng xuyên." Nói xong, chàng cáo
t×.

Tr· v« bªn ðò lo li®u l höa táng cho thi«n
sß Viên TrÕch xong, Lý Nguyên quyªt ð¸nh
l§p tÑc quay v« LÕc Dß½ng. Khi Liu T¸nh
m· cØa chùa, th¤y Lý Nguyên, chú ngÕc
nhiên l¡m, không hi¬u chuy®n gì ðã xäy ra,
sao chÆng th¤y sß phø cùng v«. Lý Nguyên
bèn k¬ lÕi nhæng din biªn v×a qua. B¤y gi¶
Liu T¸nh m¾i ng§m l® nói r¢ng: "Trß¾c khi
ra ði sß phø có ð¬ lÕi bÑc thß cho Lý cß sî
ð¤y. Ð¬ tôi l¤y cho anh coi!"  Nói r°i Liu
T¸nh vào thß phòng l¤y ra mµt phong thß. Lý
Nguyên, quÏ xu¯ng, trang tr÷ng nh§n l¤y thß.
Thß ¤y viªt:

Kì quân nhçn kh±, v§t ßu quyªn,
Thù nghi®p luân h°i vô khä diên,
Duyên kªt tam sinh tình v¸ liu,
Ðãi tùng tha tuª, thoÕi ti«n duyên.

Ý th½ là: Xin bÕn nhçn kh±, ch¾ lo l¡ng
quyªn luyªn. Nghi®p ðã tÕo ra trong luân h°i,
gi¶ ðây tôi phäi trä, chÆng th¬ trì hoãn kéo
dài ð£ng. Song tình bÕn giæa chúng ta trong ba
ð¶i vçn chßa dÑt hªt. Thôi hãy ch¶. Tß½ng lai
có d¸p mình s¨ hàn huyên chuy®n cû, duyên
xßa.

Ð÷c xong thß, Lý Nguyên không th¬ tñ
k«m ðôi hàng l® tuôn trào. Nguyên lai TrÕch
công ðã biªt trß¾c chuy®n này. Nªu ta biªt
ðßþc vi®c này là thª, ¡t ta không ði ðß¶ng
thüy làm gì.

M¤y tháng sau, vào mµt ngày thu lá røng,
mßa r½i, Lý Nguyên nh§n ðßþc mµt lá thß t×
thiªu phø · Nam Phü. Song khi xem thß xong
lòng chàng sØng s¯t: Em bé mà Thi«n sß Viên
TrÕch ð¥u thai ðã qua ð¶i. Lý Nguyên suy
nghî: "Nªu TrÕch công · tÕi Nam Phü thì c¾

gì lÕi mu¯n ta t¾i Chùa Thiên Trúc tß½ng kiªn.
Nguyên lai là TrÕch công ðã s¾m tiên tri ðªn
ð¶i thÑ ba cüa ngài r°i. Ðó phäi chång là ý
nghîa cüa câu: Duyên kªt tam sinh tình v¸ liu."
Lý Nguyên im l£ng ðÑng bên song cØa, tr¥m
ngâm v« ý nghîa cüa nhân sinh, v« ð¶i TrÕch
công, v« nghi®p duyên cüa mình...

Thª r°i th¶i gian th¡m thoát thoi ðßa. Ch¾p
m¡t ðã mß¶i ba nåm. Lý Nguyên gi¶ ðây thân
tuy vçn trú ngø tÕi chùa Hu® Lâm song nét
ngß¶i ðã khác v¾i nåm xßa. SÑc trai tráng,
tinh anh lúc m¾i vào chùa, gi¶ ðây ðã nhß¶ng
lÕi cho tóc hoa râm, g§y trúc ðÞ chân. Song
m¯i tình ðÕo kh¡ng khít v¾i TrÕch công vçn
nhß xßa. G¥n t¾i ngày tªt Trung Thu nåm ¤y,
Lý Nguyên nôn nao chu¦n b¸ ngña xe lên
ðß¶ng, nh¡m hß¾ng Tây H° · Hàng Châu.

Nghi r¢ng TrÕch công nh¤t ð¸nh phäi ð¥u
thai · vùng phø c§n chùa Thiên Trúc, Lý
Nguyên bèn ði kh¡p các n½i quanh chùa ð¬
d÷ tin, song chàng chÆng tìm ðßþc tin tÑc gì.
Cu¯i cùng, ðúng nhß l¶i TrÕch công phú chúc,
chàng t¾i phía sau chùa ch¶ ðþi. Chàng tìm
th¤y mµt con lÕch nß¾c chäy quanh co, hai
bên cây c¯i u nhã. Hoàng hôn l© làng buông
xu¯ng trùm phü kh¡p n½i...

Mµt ch£p sau, ánh trång r¢m ðêm Trung
Thu t× t× vß½n ra khöi ven núi, thång lên giæa
tr¶i, soi sáng b¯n b«. Nhßng Lý Nguyên nào
còn lòng dÕ ð¬ ng¡m trång? Bøng dÕ chàng
cÑ nao nao, b°n ch°n: "Không biªt TrÕch công
có nh¾ l¶i hÑa chång? V¾i râu tóc, m£t mày
biªn ð±i theo tuª nguy®t cüa ta, Ngài có nh§n
ra ta chång?" Cäm th¤y ch² ng°i cüa mình
không phäi d dàng ð¬ kë khác th¤y, Lý
Nguyên bèn räo bß¾c tìm mµt täng ðá cñc
l¾n, r°i leo lên ðÑng trên ¤y, ch¶ ðþi.

ChÆng bao lâu, tiªng bß¾c chân lao xao
vang lÕi t× bên kia con lÕch. Nhìn kÛ, Lý
Nguyên th¤y mµt em bé di®n mÕo ðoan chính,
thanh thän tñ tÕi, cÞi lßng trâu, t× t× tiªn t¾i.
Tràn ng§p xúc ðµng, Lý Nguyên l¡p b¡p:
"Phäi chång là TrÕch..." Chàng chßa dÑt l¶i,
em bé mi®ng mïm cß¶i, thong thä ngâm lên
bài th½ r¢ng:
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Tam sinh thÕch thßþng cñu tinh h°n,
Thß·ng nguy®t ngâm phong mÕc yªu lu§n,
Tàm quý tình nhân vin tß½ng phöng,
ThØ thân tuy d¸ tánh trß¶ng t°n.

Ý th½ là: Lý Nguyên, kë ðang ðÑng trên
hòn ðá ¤y là bÕn cû trong ba ð¶i cüa ta. Song
chúng ta ch¾ nói chuy®n ng¡m trång, ngâm
th½, ðàm lu§n làm gì. Ta th§t h± th©n ð¬ ngß¶i
bÕn thân thß½ng t× xa ðªn thåm viªng. Thân
ta tuy ðã ð±i thay song bän tánh Ph§t cüa ta
thì còn mãi mãi.

Biªt ch¡c là TrÕch công, Lý Nguyên m×ng
rÞ xúc ðµng: "Ðúng là TrÕch công! TrÕch
công..."

Chú bé thong dong tiªp l¶i: Lý cß sî! Ngài
th§t là giæ ðúng chæ tín! Lý cß sî! Ðß¶ng cüa
ngài và cüa tôi thì khác nhau l¡m. Duyên ð¶i
cüa ngài vçn còn chßa hªt. Nªu ngài tiªp tøc tu
hành, không ð÷a lÕc vào tam ác ðÕo thì tß½ng
lai chúng ta s¨ còn hµi ngµ.

Lý Nguyên ngÞ ngàng: "A! TrÕch công,
nói thª, phäi chång ngài chÆng có ý v« chùa
Hu® Lâm?"

Chú bé mïm cß¶i: "Lý cß sî! Nhân duyên
trên ð¶i h có h÷p thì phäi có tan. Có hoa nào
n· r°i chÆng tàn, lá m÷c mà chÆng røng, cuµc
h÷p m£t chÆng tan? Bu°n ðau quyªn luyªn
nào có ích gì."

Nói r°i, chú bé v² lßng trâu, mà r¢ng: "Ði
thôi trâu! Lý cß sî! Xin ngài hãy nh¾ l¶i tôi nhé:
tiªp tøc tu hành, ð×ng ð÷a vào ba ác ðÕo thì
tß½ng lai chúng ta s¨ lÕi tß½ng kiªn."

Thª r°i chú cÞi trâu thong thä quay ð¥u
bß¾c v« hß¾ng mà trâu ðã t¾i. Chú bé t× t×
nhè nh© c¤t lên l¶i ngâm th½ êm ä:

Thân ti«n thân h§u sñ mang mang,
Døc thoÕi nhân duyên khüng ðoÕn trß¶ng,
Ngô Vi®t tam xuyên t¥m dî biªn,
Khß¾c h°i yên trác thoÕi cù ðß¶ng.
Thân ti«n . . . . .

Ý th½ là: Ð¶i trß¾c và kiªp sau m÷i chuy®n
th§t là mênh mang m¸t mùng. Mu¯n nói hªt

nhân duyên m÷i chuy®n nhßng sþ r¢ng bÕn
s¨ ðau bu°n ðÑt ruµt. Núi này song n÷ tôi ðã
tìm hªt thäy, nhßng chï có tr· v« n½i nhà ðây
m¾i th¤y nó (Ph§t tánh).

Lý Nguyên ðÑng l£ng nhß tr¶i tr°ng,
chÆng biªt phäi phän Ñng ra sao. Chàng tñ
nghî cuµc hµi ngµ hôm nay l¨ nào ng¡n ngüi
ðªn thª. Mình phäi m¶i cho ðßþc TrÕch công
v« lÕi chùa cû ð¬ hàn huyên tâm sñ... Ðªn khi
bóng trâu và em bé t× khu¤t l¥n sau lùm cây,
chàng m¾i gi§t mình choàng tïnh. H¯t hoäng
chàng kêu lên: TrÕch công! TrÕch công! . . .
R°i c¯ g¡ng hªt sÑc mình, chàng vµi vã leo
xu¯ng täng ðá. H¾t hãi vì sþ không ðu±i theo
k¸p TrÕch công, chàng h¤p t¤p bß¾c ngang
qua lÕch. Trong lúc c¤p bách, chàng v¤t chân,
té nhoài xu¯ng lÕch. C¯ g¡ng ðÑng d§y, toàn
thân ß¾t ð¦m, phäi khó khån l¡m chàng m¾i
lê bß¾c qua ðßþc con lÕch. B¤y gi¶ ðßa m¡t
nhìn quanh, chï th¤y dß¾i ánh trång r¢m, m÷i
n½i yên l£ng nhß t¶. Tiªng côn trùng g÷i réo
v« ðêm vang v÷ng b¯n b«. Nhßng ðâu là bóng
dáng TrÕch công? B¤t giác hai hàng l® tuôn
dài trên má Lý Nguyên.

Lý Nguyên v« sau tr· lÕi chùa Hu® Lâm
tiªp tøc tu hành. Hai nåm sau quan ngñ sØ là
Lý ÐÑc Døc t¤u bi¬u r¢ng Lý Nguyên là ngß¶i
trung h§u, chí hiªu, ðÕo ðÑc, thïnh vua phong
quan tr÷ng døng. B¤y gi¶ Ðß¶ng Møc Tông
nghe t¤u bèn phong Lý Nguyên chÑc Gián
Ngh¸ ðÕi phu, song chàng cß½ng quyªt th¯i
t×. Chàng tiªp tøc tu hành tinh t¤n · chùa,
giúp ðÞ giáo hóa bÕn ðÕo hi¬u rõ ý nghîa
nhân quä. Chàng cäm nh§n sâu xa sÑc mÕnh
vô biên cüa nghi®p, và n±i hi¬m nghèo s¯ng
và lßu chuy¬n trong cõi Ta Bà này. Th§t chÆng
có gì c¤p bách h½n thành tâm ni®m Ph§t, c¥u
sinh T¸nh ðµ, ð¬ vînh thoát luân h°i.
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Hoa NghiêmHoa NghiêmHoa NghiêmHoa NghiêmHoa Nghiêm
Thª nào là ma nghi®p?

(tiªp theo)

4. Vin thi®n tri thÑc, c§n ác tri thÑc, lÕc c¥u
nh¸ th×a, b¤t lÕc th÷ sinh, chí hß¾ng Niªt Bàn,
ly døc t¸ch t¸nh.

(Xa r¶i b§c thi®n tri thÑc, g¥n gûi kë ác tri
thÑc, ßa thích pháp Nh¸ th×a, chÆng ßa vi®c th÷
sinh, chí hß¾ng v« Niªt Bàn, ly døc t¸ch t¸nh).

Thi®n tri thÑc là b§c chính trñc ðÑc hÕnh,
hi¬u biªt chân lý, có lòng t× bi, có th¬ dÕy mình
ði ðß¶ng chính, làm ngß¶i t¯t. theo kinh Hoa
Nghiêm b§c thi®n tri thÑc có nhi«u loÕi :

a. Kë có th¬ làm cho ta an trø tâm b° ð«:
làm ta phát tri¬n lòng ðÕi bi, ðÕi nguy®n,
tu hành hß¾ng v« nh¤t thiªt trí.

b. Kë có th¬ làm cho ta tu t§p thi®n cån:
làm ta phát tri¬n ðÕo ðÑc, công hÕnh t¯t,
hi¬u biªt ðúng ð¡n, xä thân làm lþi ích
chúng sinh.

c. Kë làm ta t¾i ch² cÑu cánh cüa pháp ba
la m§t: tÑc làm ta tu t§p các pháp ba la m§t
t¾i ch² r¯t ráo viên mãn.

d. Kë có th¬ phân bi®t, thuyªt giäi t¤t cä
các pháp: tÑc là kë hi¬u th¤u tß¶ng t§n
các pháp môn và sñ lý tu hành, do ðó có
th¬ giäng giäi cho ta hi¬u biªt ð¬ dÑt tr×
nghi ho£c.

e. Kë có th¬ làm ta an trø thành thøc t¤t cä
chúng sinh: Thành thøc chúng sinh là làm
tâm b° ð« cüa chúng sinh kh·i phát, tång
trß·ng, và viên mãn. Công hÕnh thành
thøc chúng sinh ðòi sñ thành kh¦n, tín
nhi®m, nhçn nÕi và t× bi.

f. Kë có ð¥y ðü bi®n tài trí hu®, tùy theo

v¤n ð« khéo léo giäi ðáp: tÑc là kë có trí
hu® hi¬u biªt ðß¶ng ðÕo, có nång lñc giäi
tr× nghi v¤n và nghi ng¶ cüa ta.

g. Kë làm ta không ch¤p trß¾c vào sinh tØ:
Chï có ngß¶i bÕn t¯t m¾i có th¬ giúp ta
không ð¡m trß¾c vào nåm thÑ døc v÷ng
cüa thª gian nhß ti«n tài, s¡c døc, danh
v÷ng, ån u¯ng và hß·ng thø. V¸ thi®n tri
thÑc cûng còn giúp ta biªt ðuþc ch² ch¤p
trß¾c, thói quen x¤u vi tª cüa mình và
khiªn mình dûng cäm xä bö nhæng ch¤p
trß¾c ¤y.

h. Kë làm ta tu b° tát hÕnh trong vô lßþng
kiªp mà không h« sinh lòng nhàm chán
m®t möi: B° tát hÕnh là công hÕnh không
có ng×ng nghï, không có gi¾i hÕn trong
không gian và th¶i gian, do ðó ðòi höi
hành giä phäi có lòng tinh t¤n và nhçn nÕi
vô biên. V¸ thi®n tri thÑc dÕy ta tu b° tát
hÕnh nhß v§y thì không nhæng có lòng
nhçn nÕi và t× bi, mà ngài còn có trí hu®
th¤u su¯t nhân quä cüa vi®c tu hành næa.

i. Kë làm ta an trø n½i hÕnh Ph± Hi«n: tÑc
là làm ta tu t§p b° tát hÕnh cho ðªn cÑu
cánh. Tinh th¥n cüa ðÑc Ph± Hi«n trong
khi tu hành là tinh th¥n: "Ðªn khi nào thª
gi¾i chúng sinh cùng t§n, nghi®p báo cüa
chúng sinh dÑt sÕch, phi«n não cüa chúng
sinh hªt t§n, lúc ðó hÕnh nguy®n tu hành
cüa ta m¾i hªt."

j. Kë làm ta thâm nh§p vào trí hu® cüa chß
Ph§t:  tÑc là dçn d¡t ta vînh vin ði trên
chính ðÕo, khai m·, chï bày, làm ta th¬
nghi®m và cu¯i cùng hµi nh§p vào cänh
gi¾i cüa chß Ph§t.

Nhæng kë g÷i là ác tri thÑc là nhæng ai làm
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trái ngßþc v¾i nhæng ði«u trên; ví dø nhß làm ta
th¯i th¤t b° ð« tâm, ho£c làm ta hüy phá gi¾i
lu§t, lánh xa Tam Bäo, tr· nên c¯ng cao ngã
mÕn, ích kÖ tñ th¸, chÆng mu¯n hy sinh xä thân
tu b° tát ðÕo, chï mu¯n hß·ng thø thú vui thª
gian døc lÕc, s¯ng ð¶i nhö h©p, hß¾ng ngoÕi.
Tóm lÕi, thi®n tri thÑc thì khuyªn khích ði«u t¯t,
khiªn ta hß¾ng thßþng; ác tri thÑc thì dÕy ta
buông lung, ð¡m nhim ngû døc, kh·i tri kiªn
sai l¥m nhân quä, r°i sinh ð÷a lÕc.

B·i vì không th¤u rõ r¯t ráo ng÷n ngành
ðß¶ng tu, không g¥n güi thi®n tri thÑc, ð¬ ðßþc
khuyªn khích và chï dÕy ðúng ð¡n pháp tu nên
hành giä sinh tri kiªn sai l¥m v« chuy®n tu trì.
Mµt trong nhæng l²i l¥m thông thß¶ng nh¤t là
cho r¢ng có quä v¸ khä chÑng, có cänh gi¾i khä
ð¡c. Tâm ¤y g÷i là tâm lßþng tñ hÕn chª, nhö
h©p. Ngß¶i tu ðÕo g÷i tâm ¤y là tâm nh¸ th×a.
Ð¯i v¾i ngß¶i s½ c½ hay lão luy®n tu hành,
khuynh hß¾ng thích so sánh, nhß so sánh ð¸a v¸
cao th¤p, so sánh công phu, bi®n tài, phß¾c ðÑc,
v.v.. ð«u là nhân x¤u ðßa t¾i con ðß¶ng hÕn
chª nhö h©p hay ma ðÕo. Ð¯i v¾i ngß¶i tu chÑng
cänh gi¾i thâm sâu thì khuynh hß¾ng an trø Niªt
Bàn s¨ hÕn chª sñ phát tri¬n viên mãn b° ð«
tâm và do ðó ngån ch§n sñ viên thành chánh
ðÆng chánh giác. Ngài Tïnh Am có l¶i khuyên
nhß v§y:

Vì biªt tñ tánh là chúng sinh nên mình
nguy®n ðµ thoát hªt thäy.
Vì biªt tñ tánh là Ph§t ðÕo nên mình nguy®n
thành tñu ðÕo cä.
ChÆng thÑ gì r¶i ra tâm này mà tñ hi®n hæu.
Do v§y, hãy dùng tâm lßþng rµng rãi nhß
hß không ð¬:
phát nguy®n vô biên nhß hß không,
tu hÕnh vô cùng nhß hß không,
chÑng quä vô lßþng nhß hß không.
Song phäi biªt, ð£c tính vô t§n nhß hß không
chÆng có th¬ chÑng ð¡c.

Do v§y b° tát không sþ hãi phäi ði th÷ sinh
hay chuy¬n thân ð¥u thai. Các ngài cûng không
thích thú lßu huy¬n trong song tØ luân h°i. Các
ngài chï tùy duyên ðµ sinh mà Ñng hi®n trong
thª gian. Trong lúc ðµ sinh các ngài thñc hành

vô vàn công hÕnh, v¾i tâm lßþng vô ngÕi không
ch¤p trß¾c. Các ngài luôn luôn là b§c thi®n tri
thÑc, chï ðÕo ðß¶ng lành. Tinh th¥n vô ngÕi giæa
hai ð¯i cñc nh§p thª và xu¤t thª b¡t ngu°n t× sñ
th¬ nghi®m thâm sâu Ph§t tánh bình ðÆng, và
ðßþc v§n døng b·i lòng vô ngã và ðÕi t× bi. Do
ðó b° tát luôn tu trung ðÕo, không ghét th÷ sinh,
không tham bình an trong cõi t¸ch t¸nh ly døc.
Tóm lÕi, ð¯i v¾i nhæng kë s½ c½ nhß chúng ta
thì mình nên g¥n güi thi®n tri thÑc, phát chí b«n
sâu, l§p nguy®n rµng l¾n. Ð×ng hi¬u l¥m tu t¾i
Niªt Bàn thì ng×ng nghï hªt tu; phäi tiªp tøc tu
trì nhß hÕnh Ph± Hi«n. Ð×ng buông lung phá
gi¾i, chê bai ngß¶i tu. Phäi tu hÕnh ly døc thanh
t¸nh, nhßng ch¾ ch¤p trß¾c công hÕnh thanh
t¸nh, r°i ð¡m trß¾c vào sñ t¸ch t¸nh chÆng mu¯n
ðµ sinh. Tinh t¤n tu hành, nhßng ch¾ ð¬ tri kiªn
cüa bän ngã d¡t dçn, l×a gÕt. Nói tóm, hãy giæ
trung ðÕo.

      B° Ð« Häi
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     Tháng tám nåm nhâm tý (1852), khi ð£ng 13 tu±i, Ngài theo chú ði
tri«u bái các chùa chi«n, các th¡ng cänh n±i danh · núi H¢ng S½n, Nam
NhÕc ð¬ l lÕy chß B° tát. T¾i ch² nào ngài cûng cäm giác rµn rã nhß tr·
lÕi thåm quê xßa, ch¯n cû. Ngài th¤y quen thuµc h®t nhß quen biªt ngß¶i
thân trong nhà. Do ðây mà suy, có l¨ kiªp trß¾c ngài ðã t×ng · vùng Nam
NhÕc, giáo hoá chúng sinh, làm chúng sinh phát tâm tinh t¤n dûng mãnh
c¥u ðÕo vô thßþng.

     Hoà thßþng Tuyên Hoá có bài k® r¢ng:

Nam NhÕc H¢ng S½n di®u cao phong,
L¸ch ðÕi tß½ng truy«n xu¤t thánh tång,
Tam sinh thÕch bÕn, thùy thÑc thùy?
VÕn kiªp sinh trung, thân phøc thân.

Nam NhÕc H¢ng S½n, ðïnh cao ng¤t,
Xßa nay ð¶i ð¶i hi«n thánh tång,
BÕn "ðá ba ð¶i"*  ai biªt ai,
Sinh trong vÕn kiªp, thân vçn thân**.

      * Xin xem "Tam Sinh ThÕch" trang 14
     ** Thân nghîa là ngß¶i thân quyªn.


