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Chö  vò thieän tri thöùc thaân meán.Toâi cuõng
muoán nhö  caùc chö vò giaùo thoï sö, ngoûõ

lôøi chuùc �Happy New Year� ñeán Quyù vò. Khi
noùi �Happy New Year� thì chuùng ta ñaõ coù ñöôïc
happy trong naêm cuõ khoâng ?. Leõ ra ta phaûi coù
söï an laïc töø naêm naøy ñeán naêm khaùc, thaùng naøy
ñeán thaùng khaùc, ngaøy naøy sang  ngaøy khaùc.
Taïi sao chuùng ta neân coù söï an laïc ? Söï an laïc
khoâng phaûi  laø ñöôïc aên thöù gì ngon maø caûm
thaáy haïnh phuùc, cuõng khoâng coù nghóa laø maëc
quaàn aùo ñeïp seõ laøm  cho ta haïnh phuùc. Cuõng
chaúng phaûi laø khi ta mua ñöôïc chieác xe môùi,
hay ôû  trong ngoâi nhaø ñeïp maø laøm cho ta ñöôïc
haïnh phuùc.

Theá naøo laø ñöôïc an laïc ?.  Nghóa laø töï baûn
taâm ta luoân luoân thaáy bieát ñuû. Nhö ngöôøi ta
thöôøng noùi :�Bieát  ñuû thì thöôøng  ñöôïc vui,
thöôøng kham nhaãn thì ñöôïc an oån�. Chuùng ta
neân thöôøng töï bieát  ñuû vaøo moïi luùc moïi thôøi.
Loaøi ngöôøi chuùng ta coù trí tueä vaø linh giaùc nhaïy
beùn hôn loaøi vaät. Ta vöôït qua noù raát nhieàu
phöông dieän. Do ñoù, ñaùng leõ ta phaûi töï bieát

 Hoøa Thöôïng TUYEÂN HOÙA

   Lòng Ngß¶i Không Th¬
Mµt Ngày Thiªu An Vui
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All good and Wise Advisors, Happy New Year!

Like Professor Tsu, I would like to wish all of you a

Happy Chinese New Year in advance! We say,

“Happy New Year!” Should we be happy in the old

year? We ought to b e happy year after year, month

after month, day after day, and moment after mo-

ment. Why should we be happy? Happiness does

not mean we eat some delicious food and feel happy.

Nor does it mean we wear nice clothes, and that

makes us happy. Nor is it that we buy a fancy car,

or live in a fine house, and that makes us happy.

How should we be happy? In our own natures,

we should always be content. As it is said, “Know-

ing contentment, one is always happy. Able to

be patient, one is naturally at peace.” We should

always be content. In every moment and at all times,

we ought to be content. We human beings have

more wisdom and more spiritual awareness than

animals. We surpass them in every respect. For

that reason, we should be content. If we are con-

tent, we will be happy and without afflictions. So

not only should we be happy when celebrating the

new year, we should be happy and free of afflic-

tions all the time. That way, we can “cultivate the
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ñuû. Neáu ta töï bieát  ñuû, ta seõ  thaáy  an laïc khoâng
gôïn chuùt phieàn  naõo. Vaäy neân ta khoâng chæ
thaáy happy luùc vaøo dòp möøng naêm môùi, maø ta
coøn coù söï an laïc  töï taïi thoaùt khoûi phieàn naõo
vaøo moïi luùc. Caùch ñoù laø �Vun troàng maûnh ñaát
taâm, haøm döôõng baûn taùnh trong saùng nhö  baàu
trôøi� (Taùi boài taâm thöôïng ñòa �haøm döôõng taùnh
trung thieân).  Neáu baïn coù theå laøm cho maûnh
ñaát taâm mình töôi toát cuõng nhö baàu trôøi baûn
taùnh saùng trong, thì söï saùng suoát quang minh
aáy ñoàng vôùi söï quang minh cuûa chö Phaät. Taïi
sao ta khoâng bieåu hieän söï saùng suoát ñoù ra? Vì
ta khoâng thaät söï vun ñaép maûnh ñaát taâm, haøm
döôõng baûn taùnh trong saùng nhö  baàu trôøi. Do
vaäy, theo tinh thaàn ñaïo Phaät, chæ nhôø vaøo söï
vun troàng tuï taäp nhö theá naøy maø baïn coù ñöôïc
söï an vui trong moïi thôøi.

Trong �Thaùi caên ñaøm� coù noùi :� Quang
phong teå nguyeät, thaûo moäc haân  haân�; khi coù
gioù maùt, traêng saùng khoâng maây, caây coû taêng
tröôûng nhanh, caûm thaáy töôi maùt. Vaäy khi möa
raøo gioù giaät �Noä vuõ, taät phong� thì sao ? Khi
trôøi noåi giaän thì laøm möa lôùn. Gioït möa rôi bieåu
töôïng cho gioït  nöôùc maét khi oâng trôøi caûm thaáy
buoàn. Gioù maïnh lieân heä tôùi baõo. Khi baõo thoåi
ñeán, khoâng rieâng gì loaøi ngöôøi maø caû chim
choùc, muoâng thuù ñeàu bò taøn haïi vaø baát  an. Do
vaäy, neân noùi : Quang phong teå nguyeät, thaûo
moäc haân  haân. Noä vuõ taät phong caàøm ñieåu thích
thích. Bôûi vaäy, Trôøi ñaát khoâng theå moät ngaøy
toàn taïi maø thieáu söï hoøa hôïp. Loøng ngöôøi khoâng
theå moät ngaøy thieáu ñöôïc nieàm an  nhieân. Neáu
xaûy ra möa  baõo, cuoàng phong, ñoù laø trôøi ñaát
khoâng hoøa hôïp ; maø “Trôøi ñaát khoâng theå moät
ngaøy toàn taïi thieáu söï hoøa hôïp”  ;  trôøi ñaát caàn
phaûi luoân  luoân coù ngoïn gioù trong laønh vaø khí
vaän toát töôi.

Coøn �Loøng ngöôøi khoâng theå moät giaây thieáu
thaàn thaùi an nhieân�;  moïi luùc ta neân coù söï hoan

ground of the mind and nurture the sky of the

nature.” If you can make the ground of your mind

bright, and the sky of your nature bright, this bright-

ness is the brightness of the Buddha. Why haven’t

we manifested this brightness? It’s because we have

not truly been able to “cultivate the ground of the

mind and nurture the sky of the nature.” There-

fore, according to Buddhism, if you can be happy

all the time, just this is cultivation,

In Vegetable Root Discourses, it says, “ With

the brilliant wind and unclouded moon, the grass

and trees are delighted.” At this time, there is a

gentle breeze, a clear moon, and few clouds. The

grass and trees all thrive and flourish, feeling very

joyful. What about “the furious rain and strong

wind”? If heaven gets angry, it rains heavily. The

falling rain symbolizes heaven’s tears; heaven is

feeling sad. The strong wind refers to a hurricane.

When a hurricane blows in, not to mention people,

even the birds and beasts are distressed and un-

happy. So it says, “With the brilliant wind and un-

clouded moon, the grass and trees are delighted.

With the furious rain and strong wind, the birds and

beasts are woeful.” Therefore heaven and earth

cannot exist for a day without harmony. A person’s

heart cannot be for a moment without happiness. If

there are rainstorms and gusty winds, then heaven

and earth are not in harmony. “Heaven and earth

cannot exist for a day without harmony.” There

should always be a gentle breeze and an auspicious

energy.

“A person’s heart cannot be for a moment with-

out happiness.” In our hearts, we should be happy

and joyous all the time. We should be like Maitreya

Bodhisattva, who never becomes afflicted, no mat-

ter how people treat him. He said, “The Old Fool

wears a patched cloak.” I am a dumb old man who

doesn’t know anything. The clothes I wear are

patched up rags. “He fills his belly with tasteless
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hæ,  an laïc. Ta phaûi töï nhuû : �Boà Taùt Di Laëc,
Ngaøi khoâng bao giôø  coù phieàn naõo, baát luaän
ngöôøi ta ñoái xöû vôùi Ngaøi nhö theá  naøo.”  Ngaøi
töï goïi mình laø : �Laõo giaø trong aùo vaù� (Laõo
chuyeát  xuyeân naïp  aùo). Toâi chæ laø oâng giaø laõng
tai khoâng hay bieát vieäc gì caû,  manh  aùo toâi
maëc laø töøng maûnh rôøi gheùp laïi, �Buïng chöùa
ñaày côm haåm�  (Ñaïm phaïn  phuùc  trung baøo);
neân khi naøo toâi cuõng coù theå aên no ñaày buïng
vôùi côm nhaït traø haåm.  Neân Ngaøi thöôøng voã
buïng haùt, �Haõy xem ta thaät sung maõn�.  Ngaøi
khoaùc  aùo vaù chæ laø ñeå phoøng laïnh, khi aùo raùch
Ngaøi vaù laïi - ñeå �cho moïi  söï  troâi qua theo
nhaân duyeân� (Vaïn söï tuøy duyeân lieãu). Khi vieäc
ñeán  lieàn tieáp xöû, vieäc xong loøng laïi trôû laïi
thanh thaûn.  �Neáu coù ngöôøi chöûi maéng laõo giaø,
laõo giaø chæ noùi cöôøi�  (Höõu nhaân maï laõo chuyeát,
laõo chuyeát chæ thuyeát haûo). �Neáu coù ngöôøi ñaùnh
laõo  giaø, laõo giaø seõ töï naèm cho  ngöôøi ñaùnh�
(Höõu nhaân ñaû laõo chuyeát, laõo chuyeát töï thuøy
ñaûo). �Neáu coù ngöôøi  phæ nhoã vaøo maët laõo, laõo
ñeå noù töï khoâ  ñi� (Thoùa taïi ngaõ dieän thöôïng,
baèng tha töï can lieãu). Ta chaúng lau noù ñi, vì
sao vaäy ? �Ñeå khoûi hao toán söùc, ngöôøi khoûi
sinh phieàn naõo� (Ngaõ daõ tieâu löïc khí, neã daõ voâ
phieàn naõo). Toâi khoûi nhoïc coâng lau ñi, khi hoï
nhìn thaáy ta khoâng coù phaûn öùng hay tìm caùch
phæ nhoå laïi thì ngöôøi ta seõ khoâng sinh theâm
phieàn naõo nöõa. �Nhaãn nhuïc ba-la-maät aáy laø haïnh
quyù baùu nhieäm maàu� (Giaù daïng ba-la-maät, kieän
thò  dieäu trung baûo). Ngöôøi thöôøng khoâng bieát
caùch thöïc haønh haïnh nhaãn nhuïc ba-la-maät naøy.
Haïnh nhaãn nhuïc aáy seõ ñöa con ngöôøi qua ñeán
beán bôø beân kia (giaùc ngoä). Ñoù laø nhieäm maàu
trong söï nhieäm  maàu, cuûa quyù ôû trong kho baùu.
�Neáu baïn nhaän ra chaân lyù aáy, sao coøn buoàn seõ
khoâng lieãu ñaïo ?�  (Nhöôïc tri giaù tieâu töùc, haø saàu
ñaïo baát  lieãu). Baïn chaéc chaén seõ thaønh töïu ñaïo
nghieäp, khi nhaän ra ñaïo lyù naøy.

food.” “ It is all right if I can get full with simple

meals,” he says. So he often pats his big belly and

says, “See how full I am!” “He mends his clothes

to keep out the cold.” When my clothes are torn, I

mend them. “And lets the myriad things go by.”

When things come up, he responds; when things

are gone, he is still. He handles the myriad things

according to their conditions. “If some one scolds

the Old Fool…” If someone scolds him, “You old

freak!” “The Old Fool just says, “Fine!” This old

fool will just say, “ Good, good. It’s great that you’re

scolding me.” “If some one beats the Old Fool, he

falls down and goes to sleep.” If someone beats

me, I lie there and take the beating, as if I was

asleep. “If someone spits on his face, he lets it dry

be itself.” If you spit saliva on my face, I let it dry

by itself. I won’t wipe it off. How is it? “That way,

he saves his strength, and you don’t’ get afflicted.”

I save the energy of having to wipe it off. When

you see that I do not react or try to spit back at you,

You don’t be afflicted either. “This kind of Paramita

is the jewel within the wonderful.” Ordinary people

do not know how to apply this Paramita, this way

to get to the other shore. This is the wonderful of

the wonderful, the treasure of the treasure. “If you

know this news, why worry about not realizing the

Way?” If you know this principle, how could

you not accomplish the Way? You will surely

accomplish the Way!
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L¶i Cänh Tïnh
Sß Cô ChÑng Nghiêm

4.  HOA SEN THANH TÎNH4.  HOA SEN THANH TÎNH4.  HOA SEN THANH TÎNH4.  HOA SEN THANH TÎNH4.  HOA SEN THANH TÎNH

KhÖi mào trí hu�, gieo nhân lànhKhÖi mào trí hu�, gieo nhân lànhKhÖi mào trí hu�, gieo nhân lànhKhÖi mào trí hu�, gieo nhân lànhKhÖi mào trí hu�, gieo nhân lành

· Tâm m�i ngÜ©i Ç�u có m¶t Çóa sen
thanh tÎnh, m¶t trí hu� vô lÜ®ng. Khi
bån phát huy lÜÖng tri, lÜÖng næng cûa
mình thì quä báo phÜ§c ÇÙc và trí hu�
së vô lÜ®ng vô biên.

· Khi PhÆt còn tåi th�, nh»ng Çi�u ngài
thuy�t không ngoài dåy chúng sinh hãy
t¿ giác cái trí hu� giÓng nhÜ ngài, r¢ng
t¿ tánh cûa chúng sinh và cûa PhÆt thì
giÓng nhau. Ai cÛng có th� ti�n tu tØ bi
và trí hu�.

· NgÜ©i h�c PhÆt ¡t phäi tôn gi» ba
nguyên t¡c mà PhÆt dåy: gi§i, ÇÎnh, và
hu�. Gi§i là tông chÌ cûa sinh hoåt và
hành Ç¶ng; gi§i dùng Ç� ræn ngØa tâm
mình ÇØng làm bÆy. Khi hành vi không
lÀm l�i thì tâm m§i có ÇÎnh l¿c, tinh
thÀn m§i chuyên nhÃt. TØ Çó m§i sinh
trí hu�.

· Lòng có yên ÇÎnh thì trí hu� m§i sinh.
NgÜ©i ta thÜ©ng bÎ ngoåi cänh änh

hÜªng nên không Çû sÙc yên ÇÎnh.
H�c PhÆt thì phäi ÇÎnh. ñÎnh, trong
ngôn ng» bây gi© có nghïa là nghiêm
trang, t¿ cÜ©ng.

· ThÙ mà ngÜ©i có trí hu� Çem theo là
nh»ng h»u tình mà h� giác ng¶.

· Thông minh không nhÃt thi�t là có trí
hu�. Có trí hu� thì nhÃt ÇÎnh bao quát
thông minh. Thông minh chÌ là næng
l¿c suy tÜ, so Ço s¿ l®i håi, Ç¡c thÃt
(ÇÜ®c mÃt). Gian tham, dÓi trá, lØa
Çäo cÛng tÜ®ng trÜng cho tánh thông
minh vÆy.

· NgÜ©i thông minh thì n¥ng lòng (tính
toán, chÃp trÜ§c v� s¿) ÇÜ®c mÃt. NgÜ©i
trí hu� thì luôn månh dån buông xä.

· Cùng m¶t ch» “Ç¡c”  trong ch» xä Ç¡c
(buông bÕ) và Ç¡c thÃt (ÇÜ®c mÃt)
nhÜng chúng hoàn toàn có � nghïa
khác nhau. NgÜ©i có trí hu� thì chuy�n
gì cÛng có th� xä, mà cÛng tÙc là Ç¡c:
Ç¡c ni�m an vui vô hån. Không bi�t xä
thì së bÎ thÃt  (mÃt Çi): mÃt h�t nguÒn
an låc trong tâm.
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· Không träi qua vi�c gì, ch£ng th� có trí
hu� hi�u bi�t vi�c Ãy. Trí hu� phát sinh
là do tôi luy�n khi va chåm v§i ngÜ©i
và s¿ vi�c. N�u bån chåy trÓn trách
nhi�m trÜ§c m¡t, tách mình ra khÕi
ngÜ©i và công vi�c, thì ch£ng sao có
trí hu� Ç¥ng.

· N�u bån th� hi�n ÇÜ®c lòng thÜÖng:
Çó là phÜ§c. N�u bån tiêu trØ ÇÜ®c
phi�n não: Çó là hu�.

· Trí hu� và phi�n não thì giÓng nhÜ lòng
bàn tay và lÜng bàn tay: Cä hai Ç�u tåi
nÖi tay. NhÜng lÜng bàn tay thì ch£ng
th� cÀm vÆt gì. N�u trª ng»a tay, thì gì
cÛng n¡m ÇÜ®c. Hai tay, vån næng.

· Thi�n thì l®i ích; ác thì t°n håi. M¶t ni�m
sai lÀm thì trÒng nhân xÃu. M¶t ni�m
tÓt së Çem t§i quä lành.

· Tâm Çi�n (ru¶ng tâm) cÀn trÒng thÆt
nhi�u håt giÓng tÓt. Gieo càng nhi�u
håt tÓt thì së càng ít cÕ hoang. ñÃt Çai
không canh tác thì cÕ dåi m�c ÇÀy. Do
vÆy làm lành thì phäi làm hàng ngày,
làm hàng gi©, làm không ngØng. NhÃc
tay, bÜ§c chân cÛng Ç�u phäi có m¶t
phÀn � tÓt.

· Làm lành không phäi là Ç� cÀu danh,
cÀu công ÇÙc. Khi làm vi�c gì hãy gi»
tâm ni�m r¢ng mình làm Ç� tròn b°n
phÆn. Khi Ãy vi�c Ãy m§i chân chính
là vi�c tÓt, m§i Çúng là vi�c chí thành,
không riêng tÜ ích k�.

· Ý nghïa cûa ch» thi�n là thích Çáng,
vØa Çúng, vØa Çû; không thiên l�ch,
không nghiêng ngºa, không c¿c Çoan.
Khi thÜÖng, không nên thái quá, cÛng
ch§ làm phát sinh lòng oán hÆn. ñÓi
v§i quan h� gi»a mình và ngÜ©i, ch£ng
nên có thái Ç¶ bÃt bình Ç£ng, hay có
lòng phân bi�t. ñÓi v§i ngÜ©i mình
thÜÖng, hãy dùng trí hu� Ç� dÙt trØ tình
cäm muÓn chi�m h»u ngÜ©i Ãy. ñÓi v§i
ngÜ©i mình không thÜÖng, không có
nhân duyên thì mình nên h�t lòng thi�n
giäi, dùng tâm lành � tÓt ÇÓi Çãi h�.

��
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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.

ÐOÕN Mß¶I MµT:

VÔ VI PH¿¾C TH�NG

Tu B° Ð« nhß H¢ng hà trung s· hæu sa s¯, nhß

th¸ sa ðÆng H¢ng hà. ¿ ý vân hà? Th¸ chß H¢ng

hà sa, ninh vi ða phü? Tu B° Ð« ngôn: Th§m ða,

Thª Tôn! Ðän ða, thª tôn! chß H¢ng hà, thßþng

ða vô s¯, hà hu¯ng kÏ sa. Tu B° Ð«! Ngã kim

th§t ngôn cáo nhæ, nhßþc hæu Thi®n nam tØ,

Thi®n næ nh½n, dî th¤t bäo mãn nhî s· H¢ng hà

sa s¯ tam thiên ðÕi thiên thª gi¾i, dî døng b¯

thí, ð¡c phúc ða phü? Tu B° Ð« ngôn: Th§m ða,

Thª Tôn! Ph§t cáo Tu B° Ð«: Nhßþc thi®n nam

tØ, thi®n næ nh½n ß thØ kinh trung, nãi chí

th÷ trì tÑ cú k® ðÆng, v¸ tha nh½n thuyªt, nhi

thØ phß¾c ðÑc th¡ng ti«n phß¾c ðÑc.

Tu-b°-ð«! Nhß có nhi«u sông H¢ng, b¢ng
s¯ cát trong mµt sông H¢ng, ý ông nghî
sao? S¯ cát · trong nhæng sông H¢ng ¤y
có phäi là nhi«u chång?

Tu-b°-ð« ðáp: R¤t nhi«u, Thª-tôn! Chï
nhæng sông H¢ng ¤y cûng ðã là nhi«u vô
s¯ r°i, hu¯ng chi là cát.

Này Tu-b°-ð«! Nay ta nói th§t cho ông
nghe. Nªu có ngß¶i thi®n nam, ngß¶i thi®n

næ, ðem bäy thÑ báu, chÑa ð¥y tam thiên
ðÕi thiên thª gi¾i b¢ng s¯ cát k¬ trên dùng
ð¬ b¯ thí, thì phß¾c ðÑc ðó nhi«u chång?

Tu-b°-ð« nói: R¤t nhi«u, Thª-tôn!
Ph§t bäo Tu-b°-ð«: Nªu có ngß¶i thi®n
nam, ngß¶i thi®n næ th÷ trì Kinh này, cho
ðªn chï b¯n câu k®, và giäng nói cho ngß¶i
khác nghe, thì phß¾c ðÑc lÕi nhi«u h½n
phß¾c ðÑc kia.

Lßþc giäng:

Tu-b°-ð«! Nhß có nhi«u sông H¢ng, b¢ng
s¯ cát trong mµt sông H¢ng, ý ông nghî
nhß thª nào? S¯ cát · trong nhæng sông
H¢ng ¤y có phäi là nhi«u chång?

Tu-b°-ð« ðáp: R¤t nhi«u, Thª-tôn! Chï
nhæng sông H¢ng ¤y cûng ðã là nhi«u vô
s¯ r°i, hu¯ng chi là cát.

ÐoÕn kinh trß¾c (ÐoÕn 10 - xem B° Ð«
Häi #46) nói phß¾c ðÑc vô l§u, quý h½n
phß¾c ðÑc hæu l§u. Ph§t lÕi e r¢ng ngß¶i
ta còn có ch² ch¤p trß¾c trong vi®c b¯ thí,
nên m¾i bäo nhß sau: “Tu-b°-ð«! Ông có
th¤y ðßþc chång?  Con sông H¢ng trß¾c
m£t chúng ta, s¯ cát cüa nó có nhi«u hay
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không? Cát cüa sông H¢ng nó nhö, m¸n
nhß ph¤n bµt, nhìn t×ng hÕt ph¤n mà nhìn
mãi không ra, cát sông H¢ng nó nhö nhß
v§y ðó. S¯ hÕt cát này tính ra là bao nhiêu?
Ðem kÛ thu§t cao c¤p cüa toán h÷c ra ðây
cûng không th¬ ðªm ra s¯ cát mµt cách rõ
ràng. Nay, cån cÑ vào s¯ lßþng cát này, cÑ
m²i hÕt cát thì có mµt sông H¢ng, ông thØ
nói coi v§y là có t¤t cä bao nhiêu sông
H¢ng? Cát cüa sông H¢ng ðã không biªt
s¯ lßþng, m²i hÕt cát lÕi làm ra mµt sông
H¢ng, thì có biªt bao nhiêu sông H¢ng?
Trong cái s¯ lßþng sông H¢ng nhi«u không
k¬ ðßþc, thì s¯ lßþng cüa toàn bµ cát nó
nhi«u ðªn thª nào? Tu-b°-ð«! Ý ông nghî
nhß thª nào? T¤t cä s¯ cát cüa nhæng sông
H¢ng ðó, ông có nói ðßþc là nhi«u nhß
thª nào không?”

Trong mµt ph¥n · ðoÕn trß¾c (ÐoÕn
10), kinh vån chï nói “mµt tam thiên ðÕi
thiên thª gi¾i,”  nay nói s¯ lßþng tam
thiên ðÕi thiên thª gi¾i b¢ng s¯ cát sông
H¢ng, tÑc tÖ dø cüa Ph§t ðã tiªn thêm
mµt bß¾c, ði sâu thêm mµt t¥ng. Nhân
s¯ tam thiên ðÕi thiên thª gi¾i v¾i s¯ cát
cüa các sông H¢ng thì sñ gia tång s¨ g¤p
lên ngàn vÕn bµi.

Ngài Tu-b°-ð« ðáp: “ R¤t nhi«u, con
không th¬ ðªm ðßþc s¯ lßþng này, tÕi sao?
S¯ sông H¢ng ðã nhi«u không th¬ ðªm
ðßþc, hu¯ng chi là s¯ cát! Con th§t không
th¬ biªt n±i.�

Này Tu-b°-ð«! Nay ta nói th§t cho ông
nghe. Nªu có ngß¶i thi®n nam, ngß¶i thi®n
næ, ðem bäy thÑ báu, chÑa ð¥y tam thiên
ðÕi thiên thª gi¾i b¢ng s¯ cát k¬ trên dùng
ð¬ b¯ thí, thì phß¾c ðÑc ðó nhi«u chång?

ÐÑc Ph§t nghe Ngài Tu-b°-ð« trä l¶i nhß
v§y, m¾i bäo: “Ngài Tu-b°-ð«! Ta nay bäo
th§t cho ông nghe, nªu ngß¶i thi®n nam
hay thi®n næ, tu ngû gi¾i, có các ð° bäy
báu nhß vàng, bÕc, lßu ly, pha lê, xà c×,
xích châu, mã não, nhi«u ðªn n²i chÑa
ð¥y các tam thiên ðÕi thiên thª gi¾i, mà s¯
thª gi¾i này b¢ng s¯ cát nói trên cüa các
sông H¢ng, ðem ra b¯ thí, thì phß¾c ðÑc
cüa ngß¶i ðó có nhi«u hay không?”

Tu-b°-ð« nói: R¤t nhi«u, Thª-tôn!
Ph§t bäo Tu-b°-ð«: Nªu có ngß¶i thi®n
nam, ngß¶i thi®n næ th÷ trì kinh này, cho
ðªn chï b¯n câu k®.

Ngài Tu-b°-ð« ðáp: �Phß¾c ðÑc ðó r¤t
nhi«u.�

Nói nhi«u thì ðúng là nhi«u; tuy nhiên,
ðây chï là phß¾c ðÑc hæu vi, phß¾c ðÑc
hæu l§u. Phß¾c hæu vi thì có lúc phäi hªt,
phß¾c hæu l§u thì không phäi là phß¾c
ðÑc r¯t ráo. Tuy cüa b¯ thí là bäy báu
nhi«u nhß thª, có th¬ chÑa ð¥y các tam
thiên ðÕi thiên thª gi¾i, nhi«u nhß s¯ cát
cüa các sông H¢ng, nhßng vçn n¢m trong
vòng  hæu vi, hæu l§u, chßa phäi là vô vi,
vô l§u.

Ph§t lÕi bäo Tu-b°-ð«: �Giä thØ, có
ngß¶i thi®n nam, ngß¶i thi®n næ, tu Ngû
gi¾i, Th§p thi®n, không c¥n nói ngß¶i ðó
hành trì toàn bµ Kinh Kim Cang Bát-nhã
Ba-la-m§t này, mà chï c¥n tu theo b¯n câu
k® v.v...�

Chæ �cho ðªn� (nãi chí) trong kinh vån,
hàm ý nghîa tóm t¡t. Tóm t¡t nghîa là
không nói rß¶m rà, nói g÷n lÕi. Giä thØ
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các bÕn không ð÷c tøng hªt toàn bµ kinh,
chï ð÷c ph¥n nhö, ph¥n t¯i thi¬u, nhßng
mà thi¬u là bao nhiêu? Thi¬u là nhö ðªn
cái ch² th÷ trì b¯n câu k®. Th÷ là trong
lòng lãnh th÷, trì là thân giæ l¤y, tÑc là cä
thân tâm thành kh¦n làm theo. Thª nào
g÷i là trong lòng lãnh th÷? Ví dø nhß khi
hi¬u ý nghîa câu �B°-tát nên lìa m÷i tß¾ng,
chÑng ðßþc a-n§u-ða-la tam-mi®u-tam-b°-
ð«,� thì ta th§t tâm áp døng nó. Khi b¯ thí
không dính vào tß¾ng ngã, tß¾ng nhân,
tß¾ng chúng sanh, tß¾ng th÷ giä, và sau
khi b¯ thí thì thñc hi®n ðúng nguyên lý
�tam luân th¬ không,� không vß¾ng m¡c
vào ý tß·ng kë b¯ thí, v§t b¯ thí, ngß¶i
ðßþc b¯ thí.  Buông bö hªt m÷i tß¾ng,
(quan ni®m, ý tß·ng hay thành kiªn) chÆng
ch¤p trß¾c vào công ðÑc:  Ðó là nghîa cüa
th÷ trì.

Th÷ trì bao nhiêu? Th÷ trì b¯n câu k®.
Nhß câu �không tß¾ng ngã, không tß¾ng
nhân, không tß¾ng chúng sanh, không
tß¾ng th÷ giä� ðây là b¯n câu k®. Các bÕn
giäng cho ngß¶i khác r¢ng:  �Trong Kinh
Kim Cang có ch² nói không tß¾ng ngã,
tÑc là ð×ng coi mình quan tr÷ng, ð×ng
ch¤p trß¾c vào cái ta. LÕi cûng không ch¤p
trß¾c vào tß¾ng nhân næa, không có tß¾ng
cüa ngß¶i. Nªu không có tß¾ng ngã, không
có tß¾ng nhân, tÑc s¨ không có tß¾ng
chúng sanh; không tß¾ng chúng sanh thì
cûng không có tß¾ng th÷ giä.� Mµt khi
ngß¶i ta nghe các bÕn nói: �À! Phäi lìa m÷i
tß¾ng, nªu lìa ðßþc  m÷i tß¾ng thì thành
B°-tát. Ta chÆng c¥n nói công ðÑc này, do
ta làm, chùa kia do ta tÕo, kinh n÷ do ta
in.� Ngß¶i ðó nghe quý v¸ giäng b¯n câu
k®, lòng li«n b×ng sáng, chÆng còn ch¤p

tß¾ng, không c¥u danh dñ, tên tu±i cho
mình; cho in kinh ra, là xong r°i chÆng
ch¤p gì næa. Tâm hæu l§u thì công ðÑc
hæu l§u, tâm vô l§u thì công ðÑc vô l§u.

Và giäng nói cho ngß¶i khác nghe, thì
phß¾c ðÑc lÕi nhi«u h½n phß¾c ðÑc kia.

“ Và giäng nói cho ngß¶i khác nghe,”
tÑc nhß quí v¸, nªu hi¬u rõ b¯n câu thì
giäng b¯n câu, hi¬u rõ nåm câu thì
giäng nåm câu, hi¬u rõ cä bµ kinh thì
giäng cä bµ kinh, hi¬u ðßþc ch×ng nào
giäng ch×ng ðó.

Dù chï vön v©n giäng ðßþc b¯n câu
Ph§t-pháp, nhßng phß¾c ðÑc này còn h½n
phß¾c ðÑc do vi®c b¯ thí b¢ng cüa bäy
báu, chÑa ð¥y mµt s¯ lßþng tam thiên ðÕi
thiên thª gi¾i ngang v¾i s¯ cát cüa các sông
H¢ng. TÕi sao v§y? B·i vì nhß ðã nói, giäng
Ph§t-pháp là mµt công ðÑc vô l§u, mµt
loÕi công ðÑc không bao gi¶ b¸ hüy hoÕi.
Công ðÑc nói · ph¥n trên là công ðÑc hæu
vi, công ðÑc hæu l§u. Cho nên vô tß¾ng
tuy là ít mà lÕi th¡ng cái nhi«u, vô l§u tuy
là ít nhßng so v¾i hæu l§u thì vçn là thù
th¡ng, cho nên kinh nói �phß¾c ðÑc này
lÕi nhi«u h½n phß¾c ðÑc kia.�

          (còn tiªp)

          B° Ð« Häi Online:B° Ð« Häi Online:B° Ð« Häi Online:B° Ð« Häi Online:B° Ð« Häi Online:

      http://www.saigon.com/~fopusa
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 DiÎu Ph�p LiÅn Hoa Kinh DiÎu Ph�p LiÅn Hoa Kinh DiÎu Ph�p LiÅn Hoa Kinh DiÎu Ph�p LiÅn Hoa Kinh DiÎu Ph�p LiÅn Hoa Kinh
Qu�n ThÆ �m Bã T�t Phä Mán Ph¸m

H�n dÙch:  Dao T·n, Tam Tng Ph�p sõ Cõu-ma-la-thºp.
Gi¨ng thuºt:  HÝa Thõìng TuyÅn HÜa, Vn Phºt Th�nh Th¡nh.

Kinh vaên:

Ñoaïn kinh  naøy noùi veà vieäc giaûi tröø naïn
quyû Daï-xoa, La-saùt vaø naïn goâng cuøm xieàng
xích. �Hoaëc coõi nöôùc tam thieân ñaïi
thieân�. Sao goïi laø coõi nöôùc tam thieân ñaïi
thieân ? Nhaân vì ba �thieân� (ngaøn) neân goïi
laø coõi nöôùc tam thieân ñaïi thieân. Theá giôùi
chuùng ta ôû ñaây goàm coù moät maët trôøi, moät
maët traêng, moät nuùi Tu Di, moät töù thieân
haï. Moät töù thieân haï goàm boán chaâu lôùn :
Nam Thieäm Boä chaâu, Baéc Caâu Loâ chaâu,
Taây Ngöu Hoùa chaâu vaø Ñoâng Thaéng Thaàn
chaâu. Boán boä chaâu lôùn naøy thaønh moät töù
thieân haï. �Moät� ñaây laø chæ cho moät nuùi Tu
Di, moät maët trôøi, moät maët traêng vaø boán
chaâu. Moät ngaøn nuùi Tu Di, moät ngaøn maët
trôøi maët traêng, moät caùi töù thieân haï, goïi laø
moät tieåu thieân theá giôùi; moät ngaøn tieåu
thieân theá giôùi thaønh moät trung thieân theá
giôùi; moät ngaøn trung thieân theá giôùi môùi

tính laø moät ñaïi thieân theá giôùi. Vì coù ba
chöõ ngaøn neân goïi laø Tam thieân ñaïi thieân
theá giôùi.

�Ñaày daãy caû Daï-xoa La saùt� : ÔÛ trong
Tam thieân ñaïi thieân theá giôùi ñaày daãy caû
quyû Daï-xoa. Quyû Daï-xoa coù nhöõng loaïi :
Phi haønh daï-xoa, Ñòa haønh daï-xoa vaø
Khoâng haønh daï-xoa. Loaïi quyû naøy chaïy ñi
raát nhanh, hoûa tieãn baây giôø cuõng chaïy
khoâng kòp toác ñoä cuûa noù, vì theá noù coøn coù
teân laø Toác taät quyû hay Tieäp taät quyû. La-
saùt laø quyû aên tinh khí, noù chuyeân moân aên
tinh khí cu ûa ngöôøi.  �Muoán ñeán haïi
ngöôøi�: Loaïi quyû Daï-xoa, La-saùt naøy
chuyeân moân haïi ngöôøi, ñeán ñaâu cuõng tìm
caùch quaáy raày ngöôøi. Nhö baïn muoán phaùt
taâm Boà-ñeà, chuùng nhaát ñònh khoâng bao giôø
thích, chuùng coá yù gaây raéc roái cho baïn,vaø
nghó ra moïi caùch ngaên caûn khieán baïn khoâng

 �Hoaëc coõi nöôùc tam thieân ñaïi thieân ñaày daãy caû Daï-xoa,
La-saùt muoán ñeán haïi ngöôøi, nghe coù ngöôøi xöng nieäm danh
hieäu Boà-taùt Quaùn Theá AÂm, thì nhöõng aùc quyû aáy coøn khoâng
daùm laáy maét döõ tôïn ñeå nhìn huoáng chi laø gia haïi. Giaû söû laïi
coù ngöôøi, hoaëc coù toäi hoaëc khoâng toäi, bò goâng cuøm xieàng
xích troùi buoäc thaân mình, neáu xöng nieäm danh hieäu Boà-taùt
Quaùn Theá AÂm thì xieàng xích ñöùt heát, lieàn ñöôïc giaûi thoaùt�.
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theå tu haønh ñöôïc roài thoái thaát ñaïo taâm. Töø
tröôùc quyù vò ñaõ phaùt taâm Boà-ñeà moät caùch
maïnh meõ, nhöng noù laïi leûn vaøo thaân taâm
quyù vò laøm cho quyù vò töï nhieân khôûi leân
voïng töôûng: �Tu haønh laøm chi ! Hoïc Phaät
phaùp ñeå laøm gì ! Thoâi ñöøng neân hoïc Phaät
phaùp nöõa ! Ñi choã khaùc chôi, moïi vieäc ñeàu
töï do theo yù mình, thích nhaûy ñaàm thì nhaûy,
thích nghe aâm nhaïc thì nghe. Coøn hoïc Phaät
ö ! Caùi naøy khoâng ñöôïc laøm, caùi kia khoâng
ñöôïc laøm, coù bieát bao caùi khoâng ñöôïc laøm!
Laïi khoâng ñöôïc xem haùt, khoâng ñöôïc uoáng
röôïu, khoâng ñöôïc huùt thuoác nöõa, caû khoái
vieäc phaûi kieâng cöû ! Phaät phaùp quaû laø caøng
hoïc caøng raéc roái !� Ai coù yù nghó ñoù thì laø
quyû Daï-xoa, La-saùt ñeán xuùi baãy ñoù. Coù
ngöôøi muoán xuaát gia laøm hoøa thöôïng. Noù
xui vò aáy nghó : �A, laøm hoøa thöôïng cöïc
laém ! Caû ngaøy laøm vieäc quaàn quaät, laïi aên
khoâng ngon, maëc khoâng ñeïp, cöïc khoå quaù
möùc ! Ñi tu ñeå laøm gì ?� Nghó theá roài thoái
taâm ñi. Laïi coù vò muoán laøm Tyø-kheo-ni,
quyû Daï-xoa, La-saùt seõ ñeán giuïc vò aáy nghó:
�OÁi chaøo ! Neân ñi laáy choàng ñi ! Laáy
choàng moãi ngaøy coù choàng baàu baïn, vöøa
loøng thích yù hôn�. Laøm cho quyù vò ñöøng
phaùt taâm Boà-ñeà nöõa, chính laø coâng vieäc
cuûa quyû Daï-xoa La-saùt ñaáy. Chuùng chuyeân
moân laøm toån haïi ñaïo taâm Boà-ñeà, phaù hoaïi
vieäc tu haønh cuûa ngöôøi. Vì theá noùi : �Muoán
ñeán haïi ngöôøi�.

�Nghe ngöôøi xöng nieäm danh hieäu cuûa
Boà-taùt Quaùn Theá AÂm�. Cho duø coù raát
nhieàu quyû Daï-xoa La-saùt muoán ñeán laøm
haïi, gaây phieàn phöùc cho ngöôøi. Nhöng moät
khi chuùng nghe quyù vò nieäm �Nam moâ Quaùn
Theá AÂm Boà-taùt� thì �nhöõng aùc quyû aáy
coøn khoâng daùm laáy maét döõ tôïn ñeå nhìn�.

Moät khi quyù vò nieäm Boà-taùt Quaùn Theá AÂm,
töï nhieân haøo quang toûa saùng, boïn quyû aáy
muoán nhìn quyù vò cuõng khoâng nhìn thaáy
ñöôïc. Vì chuùng thaáy quyù vò coù aùnh saùng
choùi loøa nhö ñeøn ñieän, môû maét khoâng ra.
Cho neân noùi laø : �Coøn khoâng theå laáy maét
döõ tôïn ñeå nhìn�. -----  �Huoáng laø gia haïi� :
Caû ñeán maét cuõng khoâng theå môû thì laøm
sao gia haïi ñöôïc ? Töï nhieân noù phaûi chaïy
xa thoâi. Vì theá quyù vò phaûi luoân luoân nieäm
danh hieäu Boà-taùt Quaùn Theá AÂm thì môùi
ñöôïc Ngaøi baûo hoä cho.

�Giaû söû laïi coù ngöôøi�, laø giaû söû coøn
coù moät ngöôøi. �Hoaëc coù toäi hoaëc khoâng
toäi� : Khoâng luaän laø coù toäi hay khoâng. �Bò
goâng cuøm xieàng xích troùi buoäc thaân
mình� : Ngöôøi coù toäi taát nhieân bò chính
phuû baét giö,õ bò coøng tay, mang goâng, ñoùng
traên. Ngöôøi �coù toäi� laø chæ ngöôøi phaïm toäi,;
coøn ngöôøi �khoâng toäi� laø chæ ngöôøi bò oan
uoång, bò vu caùo, baûn thaân khoâng phaïm phaûi
toäi loãi, nhöng bò chính phuû baét giöõ caàm tuø
trong nguïc, tay mang coøng, chaân mang
goâng. Goâng cuøm xieàng xích laø nhöõng hình
cuï xöû phaït maø toäi nhaân phaûi mang, noù duøng
ñeå troùi buoäc ngöôøi. �Neáu xöng nieäm danh
hieäu Boà-taùt Quaùn Theá AÂm� :  Neáu ngay
luùc ñoù ngöôøi aáy coù theå xöng nieäm  �Nam
moâ Ñaïi bi Quaùn Theá AÂm Boà-taùt�. �Thì
thaûy ñeàu ñöùt lìa� : Nhöõng thöù hình cuï goâng
cuøm xieàng xích naøy beøn töï nhieân bò gaõy
ñöùt. �Lieàn ñöôïc giaûi thoaùt� : Töùc thôøi
ñöôïc giaûi thoaùt töï do ngay vì coøng töï ñoäng
ñöùt, goâng töï nhieân môû. Noùi toùm laïi, baát
cöù hình cuï naøo ñang ôû treân thaân ñeàu töï
nhieân rôi ruïng xuoáng. Vieäc naøy toâi ñaõ
chöùng kieán raát nhieàu. Coù laàn ñoù, toâi ôû chuøa
Nam Hoa, vaøo thôøi kyø Nhaät Baûn xaâm löôïc
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Trung Quoác, toâi gaëp moät vò Sö bò quaân
Nhaät baét giam vaøo nguïc, tay chaân ñeàu bò
xieàng xích caû. Vò Sö aáy ôû trong nguïc suoát
ngaøy ñeàu nieäm danh hieäu Boà-taùt Quaùn
Theá AÂm lieân mieân khoâng döùt. Vaøo moät
buoåi chieàu, boãng nhieân nhöõng goâng cuøm
treân thaân Sö ñeàu bò gaõy ñöùt, cöûa nguïc cuõng
töï ñoäng môû ra neân troán thoaùt ñöôïc.

�Neáu trong coõi nöôùc tam thieân ñaïi thieân
ñaày caû oaùn taëc, coù moät vò thöông chuû
daãn caùc laùi buoân mang theo haøng quyù
baùu ñi qua ñöôøng hieåm trôû. Trong ñoù
coù moät ngöôøi xöôùng raèng : Naøy caùc
ngöôøi, chôù coù sôï haõi ! Caùc ngöôøi haõy
nhaát taâm xöng nieäm danh hieäu Boà-taùt
Quaùn Theá AÂm ñi. Vò Boà-taùt aáy hay ban
cho chuùng sanh nieàm khoâng lo sôï. Caùc
ngöôøi neáu xöng danh hieäu Ngaøi thì seõ
thoaùt khoûi caùc oaùn taëc naøy. Moïi ngöôøi
nghe noùi ñeàu caát tieáng nieäm : �Nam moâ
Quaùn Theá AÂm Boà-taùt�. Do nhôø xöng
nieäm danh hieäu maø ñöôïc giaûi thoaùt�.

�Neáu trong coõi nöôùc tam thieân ñaïi
thieân� : Giaû söû trong coõi nöôùc cuûa tam thieân
ñaïi thieân naøy. �Ñaày caû oaùn taëc� : Baát cöù
choã naøo trong coõi nöôùc tam thieân ñaïi thieân
naøy ñeàu coù oaùn taëc. Oaùn taëc laø ngaøy xöa hoï
coù oan traùi vôùi quyù vò neân ñôøi naøy laøm giaëc
ñeå cöôùp cuûa caûi quyù vò.  �Coù moät vò thöông
chuû daãn caùc laùi buoân mang theo haøng hoùa
ñi qua ñöôøng hieåm trôû� : Coù moät ngöôøi buoân
baùn daãn theo raát nhieàu ngöôøi laùi buoân, laïi
coù mang theo raát nhieàu baûo vaät giaù trò phi
thöôøng, ñi qua moät nôi coù nhieàu giaëc cöôùp
thoå phæ. �Trong ñoù coù moät ngöôøi xöôùng leân

raèng: �Naøy caùc ngöôøi, chôù sôï haõi! Caùc ngöôøi
haõy nhaát taâm xöng nieäm danh hieäu Boà-taùt
Quaùn Theá AÂm ñi. Vò Boà-taùt aáy hay ban cho
chuùng sanh nieàm khoâng lo sôï. Caùc ngöôøi
neáu xöng danh hieäu Ngaøi thì seõ thoaùt khoûi
caùc oaùn taëc naøy�:  Nhöng trong soá nhöõng
ngöôøi laùi buoân ñoù coù moät ngöôøi ñeà nghò vôùi
moïi ngöôøi nhö theá naøy : �Thöa quyù oâng, quyù
anh em, quyù baïn ! Caùc ngöôøi ñöøng neân sôï
haõi. Moïi ngöôøi chuùng ta neân nhaát taâm chuyeân
nieäm �Nam moâ Quaùn Theá AÂm Boà-taùt� ñi, vì
vò Boà-taùt naøy hay duøng tinh thaàn voâ uùy baûo
hoä cho taát caû chuùng sanh. Hieän taïi moïi ngöôøi
chuùng ta neáu hay nieäm danh hieäu Ngaøi thì
hieän taïi chuùng ta gaëp boïn oaùn taëc, chuùng ta
töï nhieân ñöôïc thoaùt naïn maø khoâng phaûi bò
thoå phæ cöôùp giöït hay gieát haïi�. �Moïi ngöôøi
nghe noùi ñeàu caát tieáng nieäm : �Nam moâ
Quaùn Theá AÂm Boà-taùt�. Do nhôø xöng nieäm
danh hieäu maø ñöôïc giaûi thoaùt� :  Nhöõng
ngöôøi laùi buoân kia nghe noùi roài ñeàu ñoàng loaït
caát tieáng nieäm : �Nam moâ Quaùn Theá AÂm
Boà-taùt�. Nhôø nieäm danh hieäu Boà-taùt Quaùn
Theá AÂm maø ñöôïc thoaùt khoûi naïn oaùn taëc,
khoâng bò thoå phæ cöôùp giöït. Nhôn vì coù söï
linh caûm khoâng theå nghó baøn aáy neân moãi
ngöôøi ñeàu phaûi thaønh taâm thaät yù xöng nieäm
danh hieäu Ngaøi, chôù coù hoaøi nghi.

�Naøy Voâ Taän YÙ ! Ñaïi Boà-taùt Quaùn Theá
AÂm coù söùc oai thaàn cao voïi nhö theá�.

 Ñöùc Phaät Thích-ca Maâu-ni sau khi giaûng
giaûi lyù leõ nhö treân xong, laïi goïi tieáp : �Naøy
Voâ Taän YÙ ! Söùc oai thaàn cuûa Boà-taùt Quaùn
Theá AÂm thaät laø roäng lôùn cao caû !� Noùi maõi
khoâng roài, giaûng hoaøi khoâng heát.

         (coøn tieáp)
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14. TAÙT BAØ A THA ÑAÄU DU BAÈNG.
(Sarvadvatashubham)

Caâu chuù naøy phaûi chia laøm ba, vì trong
caâu naøy coù ba yù khaùc nhau.

�Taùt Baø� laø tieáng Phaïn, ôû ñaây dòch laø
�Nhaát Thieát�, haøm nghóa �Nhaát Thieát� naøy
cuøng moät yù vôùi haøm nghóa �bình ñaúng�, vì
vaäy �Taùt Baø� chæ cho taâm thöù hai (cuûa möôøi
loaïi taâm) töùc laø �Bình Ñaúng Taâm�.

�A Tha Ñaäu� cuõng laø tieáng Phaïn, dòch laø
�Phuù Laïc Voâ Baàn�; Phuù laø giaøu coù, laïc laø
töôi vui. Vì sao giaøu coù maø laïi töôi vui? Laø
vì khoâng coù söï ngheøo naøn, ngheøo naøn veà taâm
linh, veà Ñaïo lyù, veà Phaùp laïc... Laïi coù moät
caùch dòch nöõa laø �Nhö YÙ Baát Dieät�. �Nhö
YÙ� töùc laø baïn muoán nhö theá naøo thì coù theå
nhö yù baïn maø thaønh töïu. �Baát Dieät� laø vieäc
thaønh töïu nhö yù ñoù vónh vieãn khoâng theå naøo
tieâu maát. ÔÛ trong möôøi loaïi taâm thì ñaây laø
taâm thöù ba: �Voâ Vi Taâm�, voâ vi taâm naày
töùc laø �Phuù Laïc Voâ Baàn�, cuõng laø �Nhö  YÙù
Baát Dieät�.

�Du Baèng� dòch laø �Nghieâm Tònh Voâ
Öu�; Nghieâm laø Trang nghieâm, Tònh laø
Thanh tònh, trang nghieâm maø laïi coøn thanh
tònh, thanh tònh laïi coøn trang nghieâm, cho neân

khoâng coù söï öu naõo, saàu lo. Ñaây laø chæ cho
taâm thöù chín cuûa möôøi loaïi taâm, töùc laø �Voâ
Kieáân Thuû Taâm�. Kieán thuû laø moät trong naêm
traïng thöùc bò sai söû hay noâ leä goïi laø Nguõ Lôïi
Söû. Vöøa nhìn thaáy (kieán) thì chôùp maét lieàn
sanh loøng tham tröôùc, muoán chieám ñoaït, oâm
giöõ (thuû).

15. A THEÄ DÖÏNG.
(Ashiyum)

�A Theä Döïng� laø tieáng Phaïn, ñöôïc dòch
nghóa laø gì? Nghóa laø �Voâ Tyû Phaùp�; töùc laø
loaïi phaùp naày khoâng coù phaùp gì coù theå saùnh
vôùi noù. Laïi coøn goïi laø �Voâ Tyû Giaùo�, loaïi
giaùo naày khoâng moät Toâng giaùo naøo so saùnh
ñöôïc. Ñoù laø �Tyø Haï Taâm�, taâm thöù baûy trong
möôøi loaïi taâm ñaõ noùi, töùc laø taâm khieâm
nhöôøng vaø hieàn hoøa ñoái vôùi moïi ngöôøi ta
gaëp. A Theä Döïng cuõng chæ cho taâm thöù taùm,
töùc laø �Voâ Taïp Loaïn Taâm�. Ñaây laø thanh
tònh voâ nhieãm Baùt Nhaõ Taâm Phaùp cuûa Ñöùc
Boà Taùt Quaùn Theá AÂm.

Y theo Kinh Ñaïi Bi Taâm Ñaø La Ni maø
giaûng, thì möôøi loaïi taâm naày laø töôùng maïo
cuûa chuù Ñaïi Bi. Vì vaäy, chuùng ta phaûi y
chieáu theo �Kinh Ñaø La Ni� ñeå tu haønh,

ÐÕi Bi Chú Cú GiäiÐÕi Bi Chú Cú GiäiÐÕi Bi Chú Cú GiäiÐÕi Bi Chú Cú GiäiÐÕi Bi Chú Cú Giäi
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phaûi nöông theo �Kinh Ñaø La Ni� ñeå thaønh
Ñaïo chöùng quaû.

16. TAÙT BAØ TAÙT ÑAÙ, NA MA BAØ
TAÙT ÑA, NA MA BAØ GIAØ.

(Sarvasattva namo pasattva namo
bhaga)

�Taùt Baø Taùt Ñaù� laø tieáng Phaïn, ôû ñaây
dòch laø �Ñaïi thaân taâm Boà Taùt�.

�Na Ma Baø Taùt Ña� cuõng laø tieáng Phaïn,
dòch nghóa laø �Ñoàng trinh khai só�. Sao goïi
laø �Ñoàng trinh khai só�? Ñaây cuõng laø teân goïi
khaùc cuûa Phaùp Vöông Töû. Phaät laø Ñaáng Phaùp
Vöông (vua cuûa taát caû caùc phaùp), Boà Taùt laø
con cuûa Phaùp Vöông. Ñoàng Trinh töôïng tröng
cho �baûn tính�. Coøn Khai Só cuõng laø teân khaùc
cuûa Boà taùt, Boà Taùt coù luùc goïi laø Ñaïi Só, coù
luùc goïi laø Khai Só. Boà Taùt vaøo caûnh giôùi Phaät
hay cho ñeán Boà Taùt Thaäp Ñòa cuõng ñeàu goïi
laø Phaùp Vöông Töû.

�Na Ma Baø Giaø� laø tieáng Phaïn, Hoa ngöõ
dòch laø �Voâ Ñaúng Ñaúng�. Trong Taâm Kinh
coù noùi ñeán �Voâ Ñaúng Ñaúng Chuù� phaûi khoâng?
Voâ Ñaúng töùc laø khoâng theå ngang baèng vôùi
noù. Ñoù laø ai? Laø �Baø Giaø� dòch laø Theá Toân,
cuõng laø möôøi phöông chö Phaät.

17. MA PHAÏT ÑAËC ÑAÄU.
(Ma bhate tu)

�Ma Phaït Ñaëc Ñaäu� laø tieáng Phaïn, dòch
laø �Thieân Thaân Theá Höõu�. YÙ cuûa ñoaïn chuù
naày noùi veà söï gia hoä cuûa Boà Taùt cho chuùng
ta, raèng: Xin Boà Taùt laøm ngöôøi thaân coõi trôøi
(thieân thaân) vaø baïn höõu coõi ñôøi (theá höõu)
cuûa con ñeå con coù theå troïn neân taát caû caùc
thieän phaùp. Caâu chuù naày ngöôõng caàu möôøi
phöông chö Phaät, chö Boà Taùt gia hoä cho mình.

18. ÑAÙT ÑIEÄT THA.
(Tadhyta)

�Ñaùt Ñieät Tha� laø tieáng Phaïn, dòch nghóa
laø gì? Trong Taâm Kinh coù noùi laø �Töùc Thuyeát
Chuù Vieát�. Töùc Thuyeát Chuù Vieát laø Ñaùt Ñieät
Tha, Ñaùt Ñieät Tha laø Töùc Thuyeát Chuù Vieát.
�Ñaùt Ñieät Tha� dòch laø �Sôû Vò�. Ñöùc Quaùn
Theá AÂm Boà Taùt duøng loøng Ñaïi Bi maø thuyeát
ra chôn ngoân thaàn chuù naày, thuyeát ra nhöõng
chuûng töï naày (chuûng töï Phaïn Thieân), laïi
thuyeát ra nhieàu Thuû AÁn (aán khuyeát) vaø
thuyeát ra nhieàu Trí Nhaõn (töùc laø khai môû
con maét Trí Hueä cho taát caû chuùng sanh). Töø
ñoù löu xuaát ra voâ soá phaùp moân. Neân �Ñaùt
Ñieät Tha� cuõng yù noùi laø voâ löôïng phaùp moân,
voâ löôïng Trí nhaõn, cho neân dòch laø �Sôû Vò�.

19. AÙN, A BAØ LOÂ HEÂ.
(Om! Avaloka)

Chöõ �AÙn� cuõng nhö treân ñaõ noùi qua, luùc
baïn nieäm ñeán chöõ �AÙn� thì heát thaûy quyû thaàn
ñeàu phaûi chaáp tay cung kính, nghe baïn chæ
giaùo. Chöõ �AÙn� naày sanh xuaát ra nhieàu nghóa
lyù döôùi ñaây.

�A Baø Loâ Heâ� laø tieáng Phaïn, Hoa
ngöõ  dòch laø �Quaùn AÂm�. A Baø Loâ Heâ laø
Quaùn AÂm, Quaùn AÂm laø A Baø Loâ Heâ. Toâi
nghó laø A Baø Loâ Heâ so vôùi nguyeân baûn (Phaïn
ngöõ) Avalokite, aâm naày khoâng sai khaùc gì
heát.

Vì sao goïi laø Quaùn AÂm? Nghóa laø
quaùn xeùt aâm thanh cuûa coõi ñôøi. Duøng caùi gì
ñeå quaùn? Duøng Trí Hueä ñeå quaùn saùt taát caû
aâm thanh cuûa theá gian. AÂm thanh cuûa theá
gian coù raát nhieàu loaïi, nhöng ñaëc bieät choã
quaùn xeùt cuûa Boà Taùt Quaùn AÂm laø aâm thanh
reân xieát quaèn quaïi cuûa theá gian, aâm thanh bi
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thöông ñau xoùt cuûa theá gian, aâm thanh cuûa
taát caû chuùng sanh luùc laâm naïn.

20. LOÂ CA ÑEÁ.
(Lokate)

�Loâ Ca Ñeá� laø tieáng Phaïn, dòch laø �Theá
Töï Taïi�, laïi dòch laø �Theá Toân�. Hôïp laïi caâu
treân �A Baø Loâ Heâ Loâ Ca Ñeá� töùc laø �Quaùn
AÂm Töï Taïi�.

21. CA RA ÑEÁ.
(Kalati)

�Ca Ra Ñeá� dòch laø �Bi Giaû�chæ cho moät
vò coù loøng Töø Bi bao la roäng lôùn. Vò ñoù coù
theå cöùu vôùt cho taát caû khoå naïn cuûa theá gian,
coù theå laøm cho noåi khoå cuûa taát caû chuùng sanh
ñeàu ñöôïc vôi saïch. Laïi coøn moät caùch dòch
nöõa laø �Taùc giaû�, laø ngöôøi coù theå laøm cho
ñaïo phaùp höng long, laøm cho taát caû chuùng
sanh ñeàu phaùt Boà Ñeà Taâm, thi haønh ñöôïc
ñaïi söï Phaät Phaùp vaø ñöôïc thaønh töïu Ñaïo
nghieäp.

22. DI HEÂ RÒ.
(Ishiri)

�Di Heâ Rò� laø tieáng Phaïn, dòch nghóa laø
�Thuaän Giaùo�, coù nghóa noùi: Toâi nhaát ñònh
phaûi nghe theo lôøi giaùo hoùa cuûa Quaùn Theá
AÂm Töï Taïi Boà Taùt Ma Ha Taùt; toâi nhaát ñònh
thuaän theo lôøi giaùo hoùa cuûa Boà Taùt Quaùn
Theá AÂm maø thöôøng giaùo hoùa chuùng sanh, toâi
nhaát ñònh y giaùo phuïng haønh. Vì �Di Heâ Rò�
cuõng coù nghóa laø y giaùo phuïng haønh. Y theo
lôøi daïy cuûa ai? Y theo lôøi giaùo chæ cuûa Boà
Taùt Quaùn Theá AÂm maø thaät haønh.

                   (còn tiªp)

Thßa chß Tôn ÐÑc,
quý Ph§t tØ, thân hæu,
bÕn ð÷c.

V¾i tâm nguy®n ho¢ng pháp và
phøng sñ; trong nhæng nåm nay,
m²i kÏ h½n ba ngàn bän tin B° Ð«
Häi ðã ðßþc g·i ðªn quý Ph§t tØ
kh¡p n½i. M÷i chi phí ¤n loát và
bßu phí ð«u t× sñ ðóng góp cüa quý
Ph§t tØ xa g¥n. Ð¬ tiªt ki®m t¯i ða
vi®c xØ døng quÖ ¤n t¯ng mà quý
bÕn ðã ðóng góp, thïnh thoäng ð¸a
chï g·i báo (mailing list) c¥n phäi
c§p nh§t hóa. Quý bÕn có th¬ giúp
chúng tôi b¢ng cách cho biªt:

1) Ð¸a chï m¾i nªu di chuy¬n.
2)  Không mu¯n tiªp tøc nh§n báo.

(Có trß¶ng hþp thân nhân hay thân
hæu g·i ð¸a chï cüa bÕn ðªn thïnh
báo cho bÕn, nhßng bän thân bÕn
không mu¯n nh§n).

3) Nh§n dß báo ( 2 ho£c 3 bän tin
g·i v« cùng mµt ngß¶i · ð¸a chï khác
nhau).

Nhân d¸p nåm m¾i và thiên
niên kÖ m¾i, xin tö lòng biªt ½n
chân thành. C¥u Ph§t gia hµ Chß
Tång Ni, Ph§t tØ tinh t¤n tu hành,
thân tâm an lÕc.

B° Ð« Häi
VÕn Ph§t Thánh Thành
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Töø vieän nhoû cho ñeán vieäc lôùn, khoâng gì ôû
ngoaøi khaû naêng taâm baïn. Thaáy, nghe, ngöûi,
neám, xuùc chaïm, suy nghó: taát caû laø vieäc cuûa
taâm. Söûa soaïn böõa aên ñaõi ngöôøi baïn laâu môùi
gaëp, baïn tính toaùn, suy nghó phaûi neân naáu
moùn gì, mua thöù gì, ñaët tieäc hoâm naøo. Caát
moät ngoâi nhaø ñuû choã cho gia ñình caøng ngaøy
caøng lôùn, baïn tính ñeán soá tieàn trong tröông
muïc tieát kieäm, vay nhaø baêng bao nhieâu, khu
ñaát maáy ngaøn boä vuoâng, ngoâi nhaø maáy phoøng,
nôi thôø Phaät ôû ñaâu�

Coù ngöôøi noùi, �Toâi khoâng raõnh ñeán chuøa,
tu taâm ôû nhaø cuõng ñuû.� Hay laém. Hy voïng
ngöôøi aáy coù ñuû caên laønh, ñaõ tu nhieàu kieáp,
neân baây giôø khoâng caàn thaày cuõng tu ñöôïc,
nhö Tueä Trung Thöôïng Só ñôøi Traàn, nhö Baøng
Coâng Uaån ñôøi Ñöôøng. Coøn neáu noùi vaäy thì
chæ laø moät lyù leõ ñeå chôû baø vôï ñeán ñoå tröôùc
coãng chuøa, roài ñöùc lang quaân ñi voøng voøng
huùt thuoác, hay ñeán nhaø baïn taùn gaãu� thì ñoù
laø moät chuyeän khaùc.

Baïn ñeán chuøa. Chuøa ñöôïc goïi laø �cöûa
khoâng.�  Khoâng ôû ñaây taïm hieåu laø khoâng
tranh, khoâng tham, khoâng caàu, khoâng töï kyû,

khoâng töï lôïi, khoâng noùi doái. Khoâng oàn aøo,
khoâng thò phi, khoâng khoe caùi �ta� to lôùn cuûa
mình. Khoâng laáy cuûa thöôøng truï maø khoâng
xin pheùp, vì cöù töôûng caùi thaønh ngöõ raát phoå
thoâng cuûa ngöôøi Vieät, �cuûa chuøa,� laø ñuùng.
Khoâng phaûi ñaâu. Coù chuù Sa-di aên caép caùi
baùnh treân baøn thôø bò ñoïa ñeán naêm traêm kieáp
laøm con quaï muø: kinh daïy nhö theá. ÔÛ chuøa,
taâm baïn giöõ giôùi, ruû boû chuyeän ñôøi.

Chuøa laø nôi baïn taïo phöôùc baèng caùch laøm
coâng quaû, nhö hai vôï choàng noï khoâng tuaàn
naøo laø khoâng ñeán queùt doïn, lau buïi treân baøn
thôø, ñaùnh saùng nhöõng ñænh ñoàng, ñeàu ñaën,
nhaãn naïi, im laëng� laøm vieäc chuøa nhö cho
chính nhaø mình. Nhöng quan heä hôn, chuøa
chính laø kho taøng chaâu baùu, ôû ñoù baïn phaûi
laáy ñöôïc vaøng baïc, traân chaâu. Nhöõng baûo vaät
naøy laø söï an laïc, söï thanh tònh, söï vaõng sanh
veà nöôùc Cöïc laïc cuûa Phaät A Di Ñaø, söï giaûi
thoaùt luaân hoài sanh töû. Chuøa laø nôi baïn trôû
veà nguoàn taâm trong saùng muoân thuôû cuûa chính
mình: ngöôøi ta goïi ñoù laø Phaät taùnh, laø chôn
taâm.

Ngaøy nay, khoa hoïc ñaõ khaùm phaù ra ñöôïc

SÖÙC MAÏNH VAÏN NAÊNGSÖÙC MAÏNH VAÏN NAÊNGSÖÙC MAÏNH VAÏN NAÊNGSÖÙC MAÏNH VAÏN NAÊNGSÖÙC MAÏNH VAÏN NAÊNG

Boà Ñeà Haûi
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nhieàu söï nhieäm maàu veà taâm baïn. Taâm baïn
ñöôïc boä oùc baïn phuï giuùp moät caùch phi thöôøng.
Moãi teá baøo trong naõo boä coù töø moät ngaøn ñeán
naêm traêm ngaøn caùi aên-ten ñeå truyeàn vaø nhaän
tin töùc, vaø toaøn theå boä naõo coù ñeán voâ löôïng
voâ soá aên-ten nhö theá1 . Taâm baïn vaø naõo boä
baïn coù theå saûn xuaát ra chöøng 60 chaát hoùa
hoïc khaùc nhau, tuøy theo tính chaát cuûa töøng
nieäm baïn khôûi leân2 . Taâm laø thaân, vaø thaân laø
taâm, ñoù laø moät caùch noùi saéc töùc thò khoâng,
khoâng töùc thò saéc. Caøng lo laéng baát an, thì
thaân taâm baïn caøng tieát ra nhöõng chaát ñoäc
gaây beänh. Ngöôøi ta noùi raèng tyû soá ngöôøi cheát
vì hai beänh lôùn taøn hoaïi xaõ hoäi Taây phöông
hieän nay laø ung thö vaø beänh tim cao hôn cho
nhöõng ngöôøi bò tinh thaàn caêng thaúng; coøn
nhöõng ngöôøi soáng an laïc, thaûnh thôi, thì tyû leä
thaáp hôn.

Neáu baïn soáng an laïc, tu haønh, thieàn taäp
ñeàu ñaën, baïn seõ ngaïc nhieân laø coù theå noùi
chuyeän vôùi caây coû, muoâng thuù. ÔÛ vuøng Hay-
ward, California coù ngöôøi coù moät caây cam
ñaõ giaø, traùi chua ruïng ñaày ñaát. Ngöôøi baïn
ñaïo cuûa toâi moät hoâm khôûi nieäm noùi chyeän
vôùi noù. Beøn noùi raèng, �Caây cam ôi, haõy cho
toâi traùi ngoït ñeå toâi cuùng Phaät.� Noùi nhö vaäy
nhieàu laàn, khi boû phaân, xôùi coû, töôùi nöôùc. Thì
naêm sau, hoa cam nôû roä, vaø töø ñoù cam trôû
thaønh ngoït. Ngöôøi vieát naøy ñaõ aên thöû. Taïi
Vaïn Phaät Thaønh, coù ngöôøi noùi chuyeän ñöôïc
vôùi nhöõng con coâng daét con ñi aên. Ngöôøi aáy
quan saùt coâng meï vaø boán coâng con töø khi
chuùng baèng cuû khoai, taäp bay leân caây thaáp
roài caây cao ñeå nguû ñeâm. Goïi chuùng thì chuùng
ñeán. Taâm vaïn naêng cuûa baïn caûm thoâng ñöôïc
vôùi caây coû, chim muoâng.

Neáu moät boä phaän trong cô theå baïn bò ñau,
haõy thanh tònh tónh taâm quaùn noù, noùi chuyeän
vôùi noù. Raèng, �Böôùu ôi, toâi bieát nghieäp
chöôùng toâi naëng neà neân böôùu môùi moïc, vaø
toâi ñang traû nghieäp. Nhöng vôùi loøng thaønh,
khoâng tham laãn, toâi yeâu caàu böôùu ñi ñi, ñeå
cho toâi tieáp tuïc giuùp ñôõ nhöõng ngöôøi ngheøo,
nhöõng keû beänh hoaïn��  Haõy trì chuù Ñaïi Bi,
thaønh khaån xin Boà Taùt Quaùn AÂm, hoä trì cho
tai qua naïn khoûi, taät beänh tieâu tröø. Taâm
thaønh thì caûm öùng ñeán Phaät Thaùnh, trôøi ñaát.

Naêm môùi naøy, muøa xuaân naøy, baïn haõy
phaùt moät nguyeän lôùn: nöông vaøo taâm thöùc
voâ cuøng huøng maïnh cuûa baïn ñeå tinh taán
tu, khaéc phuïc beänh taät, ngaõ chaáp, loøng luoân
höôùng veà Tam Baûo, luoân nuoâi döôõng ñöùc
töø bi, vun troàng trí hueä.

1 Your Maximum Mind, Herbert Benson, M.D.,

Avon Books, New York, 1987. Saùch naøy noùi raèng toång

soá nhöõng �xuùc tu� (aên-ten) naøy leân ñeán soá 25, theo sau

laø 30 con soá khoâng.
2 Ageless Body, Timeless Mind, Deepak Chopra,

M.D., Harmony Books, New York, 1993.
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Th¤t và Pháp HµiTh¤t và Pháp HµiTh¤t và Pháp HµiTh¤t và Pháp HµiTh¤t và Pháp Hµi
VÕn Ph§t Thành 2000VÕn Ph§t Thành 2000VÕn Ph§t Thành 2000VÕn Ph§t Thành 2000VÕn Ph§t Thành 2000

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 bababababa 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 19 ðªn 25

L ðÑc Quán Thª Âm B° Tát ðän sanh s¨ cØ hành vào chü nh§t ngày 19/3.

2) Tháng 7: t× ngày 16 ðªn 22

L ðÑc Quán Thª Âm B° Tát thành ÐÕo s¨ cØ hành vào chü nh§t ngày 16/7.

3) Tháng 10: t× ngày 15 ðªn ngày 21

L vía ðÑc Quán Thª Âm B° Tát Xu¤t Gia s¨ cØ hành vào chü nh§t
ngày 15/10.

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× chü nh§t ngày 27 tháng 8 ðªn thÑ bäy ngày 2 tháng 9, chuyên tøng Kinh
Ð¸a TÕng và trì ni®m h°ng danh ðÑc  Ð¸a TÕng B° Tát.
L vía ÐÑc Ð¸a TÕng B° Tát s¨ cØ hành vào chü ngày 27 tháng 8, ngày ð¥u
tiên cüa Th¤t.

L Vu LanL Vu LanL Vu LanL Vu LanL Vu Lan s¨ cØ hành vào chü nh§t ngày 13/8.

Ph§t Th¤t:
T× chü nh§t ngày 10 ðªn  thÑ bäy ngày 16 tháng 12, chuyên trì ni®m h°ng
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danh ðÑc Ph§t A Di Ðà.
L vía ðÑc Ph§t A Di ÐàL vía ðÑc Ph§t A Di ÐàL vía ðÑc Ph§t A Di ÐàL vía ðÑc Ph§t A Di ÐàL vía ðÑc Ph§t A Di Ðà s¨ cØ hành vào chü nh§t ngày  10/12.

Thi«n Th¤t:
-  Mµt tu¥n thi«n t§p mùa hè b¡t ð¥u t× t¯i chü nh§t ngày 23 ðªn chü
    nh§t ngày 30 tháng 7.
-  Ba ngày thi«n t§p vào Thanksgiving weekend (t× t¯i thÑ nåm ngày 23
    ðªn chü nh§t ngày 26 tháng 11.
-  Ba tu¥n thi«n th¤t mùa ðông (ngay sau Ph§t th¤t) b¡t ð¥u t× ngày 18
    tháng 12 nåm 2000 ðªn ngày 7 tháng 1 nåm 2001.

Hoa Nghiêm Pháp HµiHoa Nghiêm Pháp HµiHoa Nghiêm Pháp HµiHoa Nghiêm Pháp HµiHoa Nghiêm Pháp Hµi

Cûng nhß m÷i nåm, vào d¸p l gi² C¯ Lão Hòa Thßþng VÕn Ph§t Thành ð«u t±
chÑc 21 ngày Pháp Hµi trì tøng Kinh Hoa Nghiêm. Kinh ðßþc tøng b¢ng ba thÑ
tiªng: Hoa, Anh, Vi®t · ba Ph§t ði®n khác nhau. Nåm nay, Pháp Hµi b¡t ð¥uNåm nay, Pháp Hµi b¡t ð¥uNåm nay, Pháp Hµi b¡t ð¥uNåm nay, Pháp Hµi b¡t ð¥uNåm nay, Pháp Hµi b¡t ð¥u
t× ngày t× ngày t× ngày t× ngày t× ngày 11 tháng 6 ðªn ngày 1 tháng 7.11 tháng 6 ðªn ngày 1 tháng 7.11 tháng 6 ðªn ngày 1 tháng 7.11 tháng 6 ðªn ngày 1 tháng 7.11 tháng 6 ðªn ngày 1 tháng 7.

L gi² cüa C¯ Lão Hòa ThßþngL gi² cüa C¯ Lão Hòa ThßþngL gi² cüa C¯ Lão Hòa ThßþngL gi² cüa C¯ Lão Hòa ThßþngL gi² cüa C¯ Lão Hòa Thßþng  s¨ cØ hành vào ngày ð¥u tiên cüa Pháp Hµi
tÑc là vào chü nh§t ngày 11 tháng 6.ngày 11 tháng 6.ngày 11 tháng 6.ngày 11 tháng 6.ngày 11 tháng 6.

L Sám H¯iL Sám H¯iL Sám H¯iL Sám H¯iL Sám H¯i

Truy«n th¯ng VÕn Ph§t Thành, m²i nåm vào mùa xuân ð«u LÕy VÕn Ph§t Sám
theo nghi thÑc trong Kinh VÕn Ph§t. Nåm nay, Sám VÕn Ph§t b¡t ð¥u t× chü
nh§t ngày 16 tháng 4 ðªn chü nh§t ngày 10 tháng 5.

L Ph§t ÐänL Ph§t ÐänL Ph§t ÐänL Ph§t ÐänL Ph§t Ðän      s¨ cØ hành vào chü nh§t
ngày 7 tháng 5 b¡t ð¥u t× 8 gi¶ sáng.

Nhæng khóa tu hay Th¤t trên là c½ hµiNhæng khóa tu hay Th¤t trên là c½ hµiNhæng khóa tu hay Th¤t trên là c½ hµiNhæng khóa tu hay Th¤t trên là c½ hµiNhæng khóa tu hay Th¤t trên là c½ hµi
r¤t t¯t giúp chúng ta chuyên tâm døngr¤t t¯t giúp chúng ta chuyên tâm døngr¤t t¯t giúp chúng ta chuyên tâm døngr¤t t¯t giúp chúng ta chuyên tâm døngr¤t t¯t giúp chúng ta chuyên tâm døng
công, và là môi trß¶ng r¤t t¯t ð¬ chocông, và là môi trß¶ng r¤t t¯t ð¬ chocông, và là môi trß¶ng r¤t t¯t ð¬ chocông, và là môi trß¶ng r¤t t¯t ð¬ chocông, và là môi trß¶ng r¤t t¯t ð¬ cho
công phu ðßþc miên  m§t.  Nªu mu¯ncông phu ðßþc miên  m§t.  Nªu mu¯ncông phu ðßþc miên  m§t.  Nªu mu¯ncông phu ðßþc miên  m§t.  Nªu mu¯ncông phu ðßþc miên  m§t.  Nªu mu¯n
thêm chi t iªt ,  x in l iên lÕc VÕn Ph§tthêm chi t iªt ,  x in l iên lÕc VÕn Ph§tthêm chi t iªt ,  x in l iên lÕc VÕn Ph§tthêm chi t iªt ,  x in l iên lÕc VÕn Ph§tthêm chi t iªt ,  x in l iên lÕc VÕn Ph§t
Thánh Thành.Thánh Thành.Thánh Thành.Thánh Thành.Thánh Thành.
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20. Haønh Ñöôøng
Theo thanh quy cüa tùng lâm các n½i, vi®c th÷ trai theo ðúng nghi thÑc (thßþng ði®n quá ðß¶ng) ðßþc xem

là quan tr÷ng hàng ð¥u. Trß¾c kia, khi s¡p ðªn th¶i ån, ÐÑc Nhß Lai ð¡p y, ôm bình bát ði vào thành kh¤t thñc.
V« sau, vì ði«u ki®n khí h§u cüa Trung Hoa và �n Ðµ có
ph¥n khác nhau, chß Tång bèn tùy thu§n ð£t ra quy chª
th÷ trai theo nghi thÑc; do ðó mà có kh± hÕnh cüa Hành
Ðß¶ng. Là ngß¶i chân chánh phát B°-ð« tâm, Ngài hång
hái gánh vác trách nhi®m phøc d¸ch ðÕi chúng lúc th÷ trai,
nhân ðó kªt thi®n duyên v¾i mß¶i phß½ng chúng sanh.

K® tán cüa Hòa Thßþng Tuyên Hóa:

Ph± Hi«n ÐÕi Sî ði«u chúng v¸,
Quán Âm B° Tát nhi®m thiên trù,
Vån Thù, Di L£c ð°ng Ñng cúng,
Thanh t¸nh ðÕi häi phÕn thñc mang.

Nghîa là:
ÐÕi Sî Ph± Hi«n nêm gia v¸,
B° Tát Quán Âm giæ bªp tr¶i.
Vån Thù, Di L£c ð«u Ñng cúng,
Häi hµi B° Tát cùng th÷ trai.


