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Huyn duyên vçn kh·i

m¯i bu°n lo!

NÕn tai ma b¸nh

thay ðòi l¾p

G¥n chót thß½ng mình

chÆng s¾m tu

Lan Ðài
   (M¤y Ði®u Sen Xanh)

N
gÜ©i trên th� gian Ç�u
ª trong cänh sÓng mê
ch�t m¶ng, không có

lúc nào tÌnh ng¶ Ç� tìm ra lÓi
thoát khÕi luân hÒi. TØ th©i vô
thûy Ç�n nay, chúng sanh bÎ vô
minh ÇÜa ÇÄy, Çi trong sáu nÈo
luân hÒi, sÓng rÒi ch�t, ch�t rÒi
sÓng, quÄn quanh lên xuÓng
không có hån kÿ.

Cu¶c Ç©i nhÜ m¶t vª tuÒng.
Trong tuÒng, khi thì Çóng vai
vua, vui thú v§i vinh hoa, phú
qu�; khi thì Çóng vai æn mày,
chÎu Çû thÙ kh° nån. Khi làm
hoàng Ç� thì không  bi�t cái lúc
kh° làm thân æn mày; làm æn
mày không bi�t cái vui khi làm
vua. Nh»ng cänh bi hoan ly h®p
thoáng qua nhÜ trong nháy m¡t,
ch£ng khác gì m¶t giÃc mÖ
xuân.

People in the world all live a

befuddled life. They never have

a lucid moment. They don’t try

to break away f rom the

suffering of the cycle of rebirth.

Since time without beginning,

they’ve been dragged by their

ignorance into the six paths of

rebirth, where they undergo

bir th,  death,  and rebi r th,

revolving on the wheel that

never stops turning.

Life is like a play. In this play,

they might play the role of a

king who enjoys honor and

wealth. In another play, they

might play the part of a beggar

who suffers great hardship.

When they are playing a king,
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Nghi�p chÜ§ng cûa mình, tæng nhi�u hay
ít? Không hay bi�t. ñÙc hånh cûa mình gieo
trÒng ÇÜ®c bao nhiêu? Không hay bi�t. Không
hay bi�t tÙc là vô minh, vô minh là gÓc rÍ cûa
sanh tº. N�u không vô minh thì Çâu có còn bÎ
kh° trong cänh luân hÒi. Møc Çích cûa chúng ta
tu Çåo là phá vô minh, chuy�n thÙc thành trí,
chuy�n thÙc a-låi-da thành trí ñåi Viên Kính.

NgÜ©i có vô minh cûa ngÜ©i, thú vÆt có vô
minh cûa thú vÆt, cho Ç�n qu� Çói, chúng sanh
ÇÎa ngøc, m�i loài Ç�u có vô minh riêng. Trong
ch� vô minh, các chúng sanh tìm lÓi ra (ra khÕi
tam gi§i), nhÜng càng tìm càng hÒ ÇÒ, tìm không
ra lÓi, vÅn chÎu kh° sª trong luân hÒi. Tåi sao?
Bªi vì v�ng tâm tác quái, và không bi�t dùng
chân tâm (trí hu�) Ç� ki�m lÓi ra.

Vô minh tÙc không có trí hu�. NgÜ©i không
có trí hu� thì bÃt luÆn làm vi�c gì cÛng làm trong
s¿ Çiên Çäo, lÃy trái cho là phäi và ngÜ®c låi.
Bi�t rõ Çi�u sai quÃy mà vÅn làm, Ãy chÌ vì vô
minh che lÃp khi�n ta phäi lÀm ÇÜ©ng. “Ch�n
ÇÜ©ng gai góc mà Çi,”  thì vïnh viÍn không ki�m
ra ÇÜ©ng chánh.

KÈ h�c PhÆt pháp, cÀn phäi phá vô minh
này, cho pháp tánh hi�n l¶. Bªi có vô minh, nên
vui vÈ mà làm chuy�n hÒ ÇÒ. Có các loåi tà tri tà
ki�n này nên tâm t¿ tÜ, ích k� m§i n°i lên tác
quái, mÃt h�t cä s¿ công b¢ng và vô tÜ. TØ Çó,
m�i ki�p sanh ra là m�i lÀn Çi xuÓng, cho Ç�n
tÆn cùng là ki�p súc sanh, ho¥c làm thân con
ki�n, ho¥c làm thân con mu�i, lúc Çó chÌ còn
chút xíu tri giác mà thôi. VÆy mà vÅn tham, tham

they don’t know the misery of being a beggar.

As a beggar, they don’t realize the pleasure

of being a king. In the twinkling of an eye,

the sorrows and joys of partings and reunions

which seemed so real become no more than

a spring dream.

How much have our karmic hindrances

increased? We don’t know. How much virtue

have we fostered? We don’t know. That no

knowing is ignorance. Ignorance is the root

of birth and death. If we didn’t have

ignorance, we wouldn’t suffer in the six paths

of rebirth. The purpose of cultivating is to

destroy ignorance and to turn consciousness

into wisdom. We want to turn the alaya-

consciousness into the Great Perfect Mirror

wisdom.

Humans have human ignorance, and animals

have the ignorance of animals. Hungry ghosts

and hell-beings have their own ignorance as

well. Living beings are trying to find a way

out of ignorance (out of the Three Realms),

but the more they search the more muddled

they get. They can’t find an escape route.

They are trapped in the cycle of rebirth. Why?

Because their false mind is causing mischief,

and they don’t use their true mind (wisdom)

to find the way out.

Ignorance is simply the lack of wisdom. When

people have no wisdom, everything they do

is upside-down. They take what’s true to be

false, what’s right to be wrong. They clearly

know that something is wrong, yet they insist

on doing it. They always take the wrong road

because they are covered up by ignorance.
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không bi�t chán, vÅn hành Ç¶ng trong hÒ ÇÒ.
Qu� vÎ coi! Các loåi Ç¶ng vÆt Ç�u có tánh cä.
Các chúng sanh vÓn s¤n có PhÆt tánh, nhÜng
không hoàn toàn, Ãy bªi l� do “ tánh hóa linh
tàn,”  cho nên chúng ngu si, thÜ©ng xuyên sÓng
trong vô minh.

Con ngÜ©i tuy g�i là vån vÆt chi linh, có trí
hu�, nhÜng låi tåo ra nghi�p ác, cÛng vì l� do
vô minh che khuÃt trí hu�, nên m§i lÃy v�ng
tâm mà hành Ç¶ng. Có câu k� tøng nói v� tác
døng cûa cái �tâm�( ¤ß ), nay tôi lÜ®c giäi ra
nhÜ sau:

Tam Çi�m nhÜ tinh bÓ
Loan câu t¿ nguy�t nha
Phi mao tòng thº khªi
Tác PhÆt dã do tha

DÎch nghïa:

Ba chÃm nhÜ sao bÀy
Móc cong nhÜ træng m§i
Mang lông tØ Çây ra
Thành PhÆt cÛng tØ ÇÃy.

    Tam Çi�m nhÜ tinh bÓ: Trên ÇÀu cûa ch»
“ tâm”  là ba chÃm, giÓng nhÜ mÃy ngôi sao ª
trên tr©i bÀy thành m¶t hàng.

Loan câu t¿ nguy�t nha: � dÜ§i ch» “ tâm”

là m¶t cái móc cong, giÓng nhÜ vÀng træng m§i
vào các ngày mÒng ba hay mÒng bÓn âm lÎch,
n¢m cong cong trên bÀu tr©i.

Phi mao tòng thº khªi: Phi mao, Çái giác,
là mang lông Ç¶i sØng, chÌ các loài súc sanh.
TÃt cä Ç�u do änh hÜªng tâm l� mà tåo thành.
Làm thân chó, thì có quä báo cûa loài chó, làm
nhân mèo có quä báo cûa mèo, cho Ç�n thân
ng¿a, trâu, dê, rÒi gà, vÎt, ng�ng cÛng nhÜ vÆy.

Tác PhÆt dã do tha: Thành PhÆt, làm T° sÜ,
cÛng do tâm mà nên, cho nên nói “nhÃt thi�t do

Having gone astray, they never find the right

path.

Those who study Buddhism have to destroy

ignorance and unveil the Dharma-nature. Due

to their ignorance, they like to do stupid

things. With deviant knowledge and views,

their selfishness acts up and they are not

public-spirited. Thus they fall lower and

lower in every life, until they fall into the

animal realm, where they become creatures

with very little consciousness, such as ants

or mosquitoes. Yet they are still as insatiably

greedy as ever, and do all kinds of stupid

things. Take a look! All the animals have their

own natures. Basically all living beings have

the Buddha-nature, but not in completion.

Since their natures have been split up and

their spirits have scattered, they are stupid

and cling tightly to their ignorance.

Even though people are the most efficacious

of all creatures and are possessed of wisdom,

all they do is commit bad karma. Why?

Because their ignorance is in control,

obscuring the light of their wisdom. Thus they

use their false mind in doing things. There’s a

verse which goes:

Three dots like a cluster of stars,

A hook like the crescent moon:

Furred creatures come from it;

The Buddhas come from it too.

The verse describes the mind. What follows

is a brief explanation:

Three dots like a cluster of stars. The three
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tâm tåo.”  ChÎu kh° ª ÇÎa ngøc, hÜªng phÜ§c ª
thiên Çàng, tÃt cä Ç�u tØ cái ni�m trong tâm mà
tåo ra cä.

N�u khªi lên m¶t ni�m thi�n, thÀn cát tÜ©ng
së h¶ trì ta. Khªi lên ni�m ác tÙc thì hung thÀn
ác qu� cÛng së bám sát ta. NgÜ©i xÜa nói: “M¶t
lÀn l« bÜ§c hÆn thiên thu,”  cÛng nhÜ nói: “M¶t
ni�m sai là thiên c° hÆn.”  Thi�n hay ác chÌ cách
nhau m¶t ni�m. Nghï thi�n thì Çi lên, nghï ác së
Çi xuÓng. Tâm ngÜ©i nhÜ håt bøi, bay lÖ lºng
trong không, b�ng chÓc lên thiên ÇÜ©ng, b�ng
chÓc xuÓng ÇÎa ngøc, b�ng chÓc là thú vÆt, b�ng
chÓc là qu� Çói, ch£ng bao gi© ngÜng tåo nghi�p
rÒi chÎu quä, chÎu quä rÒi tåo nghi�p, cÙ vÆy mà
tuÀn hoàn luân chuy�n.

T§i khi nào thì hi�u ÇÜ®c “bi�n kh° vô b©,
quay ÇÀu là b�n”? Bi�t ÇÜ®c bi�n nghi�p là mênh
mông, không b© không b�n, mau quay ÇÀu låi
thì Ç�n ÇÜ®c b�n b©. H�c PhÆt pháp là h�c Çi�u
này, ngoài ra ch£ng có Çi�u gì huy�n di�u cä.
Nói giän dÎ hÖn, phá bÕ các tÆp khí, phá bÕ tâm
t¿ tÜ, t¿ l®i, sÓng không tranh, không tham,
không cÀu, tÙc là n¡m ÇÜ®c y�u nghïa cûa PhÆt
pháp.

Ngày ngày nghe pháp, phäi hi�u y�u nghïa
cûa pháp. ñâu là ch� khÄn y�u nhÃt cûa pháp?
Chính là các Çi�m không tranh, không tham,
không cÀu, không t¿ tÜ, không t¿ l®i, không
nói dÓi. Sáu tiêu chuÄn này chính là m¿c thÜ§c
dÅn d¡t chúng ta hàng ngày trong m�i hành
Ç¶ng.  N�u có gì không Çúng v§i tiêu chuÄn
chúng ta bi�t ngay Ç� sºa Ç°i. Sºa làm sao Ç�
không còn sai n»a thì toàn là công ÇÙc, lúc Çó
m§i Çúng là tín ÇÒ PhÆt giáo. ñây cÛng là sáu
tôn chÌ cûa Vån PhÆt Thánh Thành, hy v�ng
m�i ngÜ©i chúng ta Ç�u tuân theo, m�i ngÜ©i
Ç�u giác ng¶, m�i ngÜ©i Ç�u thành PhÆt.

dots on the upper part of the Chinese

character for “mind” resemble stars lined up

in the sky.

A hook like the crescent moon. The curved

hook on the bottom part of the character

looks like the new, cresent-shaped moon on

the third or fourth night of the lunar month.

Furred creatures come from it. Animals with

fur and horns are created from the mind. If

you act like a dog, you will receive the

retribution of becoming a dog. If you do what

cats do, you’ll have the retribution of being a

cat. The same goes for horses, oxen, sheep,

chickens, ducks, and geese.

The Buddhas come from it too. When one

becomes a Buddha or a Patriarch, it’s also

because of  the mind.  As i t ’s  sa id,

“Everything’s made from the mind.” Whether

you suffer in the hells or enjoy heavenly bliss,

it all comes from a single thought of your

mind.

If you have a good thought, auspicious spirits

come to protect you. If you give rise to a

bad thought, evil spirits follow you. The

ancients said, “Once you trip and fall, you’ll

regret it for a thousand ages.” You could also

say, “If you err in a single thought, you’ll

regret it for a thousand ages.” The difference

between good and evil lies in a single thought.

Good thoughts take you upwards, while bad

thoughts send you down. The mind is like a

mote of dust floating in the air. It is suddenly

in the heavens, suddenly in the hells, suddenly

in the animal realm, suddenly among hungry

ghosts, constantly creating karma and

please see page6����������
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L¶i Cänh Tïnh
Ni Sß ChÑng Nghiêm

9. 9. 9. 9. 9. NG¶ R¢NG TR©I ñÃT BAO LANG¶ R¢NG TR©I ñÃT BAO LANG¶ R¢NG TR©I ñÃT BAO LANG¶ R¢NG TR©I ñÃT BAO LANG¶ R¢NG TR©I ñÃT BAO LA

Hi�u bi�t hånh phúc và tài phúHi�u bi�t hånh phúc và tài phúHi�u bi�t hånh phúc và tài phúHi�u bi�t hånh phúc và tài phúHi�u bi�t hånh phúc và tài phú

• Hånh phúc trong Ç©i không có gì làm
tiêu chuÄn. Ai ÇÜ®c ngÜ©i quan tâm,
ÇÜ®c ngÜ©i yêu m�n, låi bi�t quan tâm
kÈ khác, yêu m�n kÈ khác: y là ngÜ©i
hånh phúc vô cùng.

• Trong th� gian này còn nhi�u ngÜ©i bi
thäm hÖn mình n»a. N�u mình có th�
phøc vø kÈ khác thay vì ÇÜ®c ngÜ©i ta
phøc vø mình thì Çó thÆt là hånh phúc.

• Càng tha thÙ cho ngÜ©i ta thì mình
càng có phÜ§c. Mª r¶ng tâm lÜ®ng thì
phÜ§c m§i l§n ÇÜ®c.

• T¶i và phÜ§c trong Ç©i là ngÜ©i mình
t¿ tåo ra cä. ñáng s® nhÃt là ngÜ©i mà
Çáng yêu nhÃt cÛng là ngÜ©i.

• Có lòng thì có phÜ§c. Có nguy�n thì
có sÙc månh.

• T¿ mình tåo ru¶ng phÜ§c, t¿ mình

hÜªng duyên phÜ§c.

• ChÎu kh° thì kh° h�t. Kh° h�t thì ng�t
ngào låi. HÜªng phÜ§c thì h�t phÜ§c.
PhÜ§c h�t thì bi ai t§i.

• CÀu phÜ§c cÀu th� không b¢ng cÀu
bình an. Bình an tÙc là thêm phÜ§c tæng
th� rÒi vÆy.

• Mình thÜ©ng nghe nói hai ch» bÓ thí
(xä Ç¡c). BÓ thí thì có phÜ§c hÖn là th�
nhÆn. S¿ sung sÜ§ng chân chính là cõi
lòng thanh tÎnh, yên °n và an vui sau
khi mình bÓ thí.

• NgÜ©i h�t sÙc bình thÜ©ng m§i là ngÜ©i
h�t sÙc giàu có.

• VÆt chÃt trên Ç©i chÌ là thÙ trào lÜu (nhÜ
nÜ§c thûy tri�u, t§i rÒi Çi không ngØng).
Vào th©i hòa  bình thì vàng båc châu
báu là cûa qu�. ñ�n lúc chi�n tranh
loån låc thì gåo cÖm áo quÀn m§i là
cûa qu�. Giá trÎ cûa vÆt chÃt thÆt hoàn
toàn do lòng ngÜ©i chuy�n theo (quan
ni�m v�) trào lÜu và lòng tôn sùng hÜ
vinh mà ra.
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• Ti�n tài là vÆt ngoài thân. N�u Çã là vÆt
ngoài thân, h£n nhiên së có lúc nó së
mÃt. Do vÆy, khi có ti�n, bån ch§ Ç¡c
�. Khi không ti�n, cÛng ch§ bi ai.

• Suy nghï thÃu tri�t m¶t chút v� Ç©i
ngÜ©i: ch£ng có chuy�n gì, vÆt gì vïnh
viÍn là bån cûa mình. Dù cho ngÜ©i
mình có thÜÖng yêu cách mÃy, dù cho
ti�n tài mình có nhi�u bao nhiêu, rÓt
cu¶c có lúc chúng së r©i mình. Th� thì
còn gì n»a mình chÜa chÎu buông xä?

• Ch£ng phäi có ti�n là sung sÜ§ng Çâu!
N�u t¿ hÕi lòng, ch£ng gì h° thËn thì
lòng an °n nhÃt. Có th� phøc vø, Çem
sÙc giúp ngÜ©i, cÙu ngÜ©i thì m§i thÆt
là tÓi khoái låc.

• Phàm phu truy cÀu tài vÆt, thánh nhân
theo Çu°i chân l�.

• M�i thÙ vÆt chÃt ÇËp ÇÈ trên Ç©i bÃt
quá chÌ làm thoä mãn lòng phàm phu
tham cÀu hÜ vinh nhÃt th©i mà thôi.

• NgÜ©i không bÎ s¿ nghèo hèn làm h�
cäm thÃy bÎ thÃt båi, Çày Ç�a và kÈ
không bÎ s¿ giàu sang khi�n cho trª nên
kiêu ngåo xa xÌ hay hà ti�n: Cä hai loåi
ngÜ©i Ãy m§i là kÈ thành công.

• TØ trong vòng døc v�ng, tham muÓn
vÆt chÃt vùng vÅy thoát ra: n�u ít døc,
h�t tham thì t¿ nhiên bån së thÃy tr©i
r¶ng ÇÃt b¢ng, sung sÜ§ng vô hån.

undergoing the retribution, undergoing

retribution and creating karma in an endless

cycle.

When will one realize that “the sea of suffering

is boundless, a turn of the head is the other

shore? When you realize that the vast sea of

karma has no boundaries, quickly turn

around and you’ll reach the shore. This is

what the study of Buddhadharma is all about.

There’s no other clever or ingenious way. To

put it simply, it’s just about getting rid of

habits and faults, and purging selfishness and

self-benefit from our mind. If we can also

refrain from contending, being greedy, and

seeking, then we’ve grasped the essence of

Buddhadharma.

We listen to the Dharma everyday, but we

have to understand the essentials of the

Dharma. What’s the key point of the Dharma?

It’s to refrain from contending, being greedy,

seeking, being selfish, pursuing personal

advantage, and lying. We should use these

six guidelines as a standard to evaluate our

daily conduct. If we don’t meet the standard,

we should correct ourselves right away.

When we have eliminated all our faults, and

have only merit and virtue, we can be

considered Buddhists. These are the six great

principles of the City of Ten Thousand

Buddhas. I hope everyone can follow them.

I wish everyone can become enlightened and

attain Buddhahood.

WWWWWith a Singith a Singith a Singith a Singith a Single le le le le TTTTThought ofhought ofhought ofhought ofhought of...............
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ThiÅn Thð ThiÅn Nh¬n Qu�n ThÆ �m Bã T�t
Qu¨ng �i ViÅn M¬n Vá Ngi �i Bi Tµm
�¡ La Ni Kinh

H�n dÙch:  �õéng, Tµy ThiÅn Trîc, Sa Mán Gi¡ Phm �t Ma
ThiÌn gi¨ng:  Vn Phºt Th�nh Th¡nh, HÝa Thõìng TuyÅn HÜa.

KINH
NHÖ THÒ NGAÕ VAÊN: NHAÁT THÔØI, THÍCH

CA MAÂU NI PHAÄT TAÏI PHOÅ ÑAØ LAÏC GIAØ SÔN.

QUAÙN THEÁ AÂM BOÀ TAÙT CUNG ÑIEÄN, BAÛO

TRANG NGHIEÂM ÑAÏO TRAØNG TRUNG, TOÏA

BAÛO SÖ TÖÛ TOØA. KYØ TOØA THUAÀN DÓ VOÂ

LÖÔÏNG TAÏP MA NI, BAÛO NHI DUÏNG TRANG

NGHIEÂM, BAÙCH BAÛO TRAØNG PHAN CHAÂU

TRAÙP HUYEÀN.

NGHÓA
Toâi nghe nhö vaày: Moät thuôû noï, Ñöùc

Phaät Thích Ca Maâu Ni ngoài treân baûo toøa
Sö töû trong ñaïo traøng Baûo Trang Nghieâm,
laø cung ñieän cuûa Ngaøi Quaùn Theá AÂm Boà
Taùt thò hieän ôû nuùi Phoå Ñaø Laïc Giaø. Choã aáy
toaøn duøng voâ soá ngoïc baùu ma ni ñeå trang
nghieâm, treo xung quanh laø traøng phan laøm
baèng traêm thöù quyù baùu khaùc.

LÖÔÏC GIAÛNG:
�Nhö thò ngaõ vaên�:
�Nhö thò� laø tín thaønh töïu
�Ngaõ vaên� laø vaên thaønh töïu
�Nhö thò� coù nghóa: Ñuùng laø nhö vaäy,

hoaøn toaøn ñaùng tin caäy. �Nhö� coù nghóa laø
baát bieán, khoâng theå naøo khaùc ñöôïc. �Thò�
laø nhö vaäy, hoaøn toaøn laø chính xaùc. �Nhö
thò� nghóa laø hoaøn toaøn nhö thaät, hoaøn toaøn
ñích xaùc, khoâng gì thay ñoåi ñöôïc. Moïi Kinh
Phaät ñeàu môû ñaàu baèng boán chöõ �Nhö thò
ngaõ vaên�. Vì sao coù nguoàn goác boán chöõ
naøy? Boán chöõ naøy laø do A Nan tieáp chæ töø
Ñöùc Thích Ca Maâu Ni Phaät luùc saép nhaäp
Nieát baøn ñaõ Di giaùo laïi.

Luùc Phaät Thích Ca saép nhaäp Nieát baøn,
tuy A Nan ñaõ chöùng ñeán nhò quaû nhöng vaãn
coøn söï caûm ñoäng löu luyeán khoâng döùt. Bieát
vaäy, A Nan caàu thænh Phaät phaûi truï theá,
chöa coù theå vieân tòch, nhöng vaãn khoâng
ñöôïc. Caàu thænh khoâng ñöôïc thì laøm sao?
OÂng ta khoùc, khoùc oaø leân ñaàm ñìa nöôùc
maét, moïi caùi ñeàu queân heát. Vì sao vaäy?
Vì oâng ta raát aùi moä Phaät.

Quyù vò xem trong �Kinh Laêng Nghieâm�,
A Nan vì sao xuaát gia? Laø vì thaáy Phaät
�töôùng haûo quang minh, coù ñuû ba möôi hai
töôùng toát, vaø taùm möôi veû ñeïp� OÂng ta lieàn
sanh aùi kieán vaø töï nhuû loøng: �OÀ, töôùng haûo
Ñöùc Phaät toát nhö theá, toâi nguyeän ôû moïi
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luùc moïi nôi theo laøm thò giaû haàu caän Ñöùc
Phaät, daãu coù khoù nhoïc bao nhieâu toâi cuõng
nguyeän theo�. Sô taâm xuaát gia vì loøng aùi
moä nhö theá, neân luùc Ñöùc Thích Ca saép nhaäp
Nieát baøn, oâng ta vaãn coøn mang aùi kieán,
khoâng muoán thaáy coù ñieàu ñoù, neân lieàn khoùc
than caàu khaån.

Nhö quyù vò bieát A Na Luaät Toân giaû laø
moät vò ñeä töû bò muø, tuy bò muø nhöng trong
taâm raát saùng toû. Luùc ñoù, A Na Luaät vaãn
bieát Ñöùc Phaät Thích Ca saép nhaäp Nieát baøn,
maø cöù thaáy A Nan maõi khoùc loùc khoâng ngôùt
nhö theá, neân oâng ta ñeán beân caïnh A Nan
noùi raèng:

Naøy A Nan! OÂng khoùc gì vaäy?
A Nan noùi: Ñöùc Phaät Thích Ca saép nhaäp

Nieát baøn, laøm sao thaày baûo toâi khoâng khoùc!
Khoâng coù caùch naøo maø khoâng khoùc caû?

A Na Luaät noùi: OÀ! Baây giôø thaày ñang
coù nhieàu vieäc troïng yeáu phaûi laøm maø! Thaày
khoùc coù ích lôïi gì cô?

A Na Luaät noùi vaäy, A Nan cuõng tænh ra
moät chuùt vaø ngôùt khoùc.

A Nan noùi: AØ, coù vieäc quan troïng, vieäc
quan troïng gì?

A Na Luaät lieàn noùi: Ñöùc Phaät saép nhaäp
dieät, chuùng ta phaûi thænh vaán, laø sau naøy
keát taâïp Kinh Taïng, thì taát caû nhöõng ñieàu
Ñöùc Phaät tuyeân thuyeát sau naøy, seõ keát taäp
thaønh Kinh ñieån thì phaûi môû ñaàu Kinh ñieån
nhö theá naøo?

A Nan ñaùp: Vieäc naøy quan troïng ñaáy,
ñoù laø vieäc phaûi laøm, coøn vieäc gì nöõa khoâng?

Toân Giaû A Na Luaät noùi: Luùc Ñöùc Phaät
coøn taïi theá chuùng ta ñöôïc theo Phaät maø an
truù, sau naøy Ñöùc Phaät nhaäp Nieát baøn roài
chuùng ta phaûi ôû truù xöù naøo?
A Nan ngöøng moät laùt roài baûo: OÀ! Giôø toâi

nhö laån thaån, neáu thaày khoâng baûo toâi coù
leû toâi khoâng nghó ra. Vieäc naøy cuõng khaù
troïng yeáu ñaáy! Coøn vieäc gì nöõa khoâng?

A Na Luaät laïi baûo raèng: Luùc Phaät coøn
taïi theá, Phaät laø Ñaáng Ñaïo Sö cuûa chuùng
ta, sau khi Phaät nhaäp Nieát baøn, chuùng ta
neân toân ai laøm thaày? Chuùng ta neân tieán cöû
ai laøm laõnh tuï Taêng ñoaøn, moät ngöôøi ñaïi
bieåu cuûa Taêng giaø maø moïi ngöôøi phaûi tuaân
thuû?

A Nan ñaùp raèng: OÀ! Thaày noùi ñieàu naøy
cuõng raát quan troïng, ñoù laø ñieàu thöù ba, coøn
coù ñieàu gì nöõa khoâng?

A Na Luaät Toân giaû baûo: Ñieàu thöù tö laø
luùc Ñöùc Phaät coøn taïi theá, coù moät soá Tyø
kheo tha hoùa, phaïm giôùi goïi laø �aùc tính Tyø
kheo� thì Ñöùc Phaät coù theå cheá phuïc vaø giaùo
huaán ñöôïc. Sau naøy Ñöùc Phaät ñaõ nhaäp dieät
thì caùc �aùc tính Tyø Kheo� naøy laøm sao coù
bieän phaùp nghieâm trò?

A Nan ñaùp: AØ! Ñieàu naøy cuõng raát quan
troïng, coøn coù vaán ñeà gì nöõa khoâng?

A Na Luaät noùi: Khoâng coøn nöõa! Nhöõng
vaán ñeà toâi muoán ñeà caäp toâi ñaõ noùi heát.
Coøn chính thaày coøn thaéc maéc vaán ñeà gì
nöõa khoâng? Töï thaày nghó laïi xem!

A Nan ñaùp: Chính toâi cuõng khoâng coøn
vaán ñeà gì, boán ñieàu naøy ñaõ ñuû roài!

Vì theá Toân giaû A Nan voäi vaøng ñeán choã
Ñöùc Phaät maø thænh vaán:

Baïch Ñöùc Theá Toân! Ngaøi ñaõ saép nhaäp
Nieát baøn, baây giôø chuùng con coù maáy vaán
ñeà thaéc maéc, kính xin Ñöùc Phaät töø bi chæ
giaùo.

Ñöùc Phaät baûo: Vaán ñeà gì, oâng cöù trình
baøy ra!

A Nan lieàn baïch Phaät: Baïch Ñöùc Theá
Toân! Luùc Ngaøi taïi theá, Ngaøi coù theå giaùo
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hoùa ñöôïc haïng �aùc tính Tyø kheo�, coøn sau
khi Ngaøi dieät ñoä roài thì laøm sao coù theå hoaùn
caûi ñöôïc hoï. Daï! Ñaây laø ñieàu thöù tö leû ra
con khoâng neân hoûi tröôùc, nhöng cuõng coù
theå laøm ñieàu thöù nhaát ñeå tham vaán Ngaøi.

Ñöùc Phaät ñaùp raèng: AÙc tính Tyø kheo
laøm sao cheá phuïc ö?

Caùc Ngaøi phaûi duøng phaùp �Maëc taån�
ñeå baét ñaàu hoaùn ñoåi hoï.

Sao goïi laø maëc? Maëc laø im laëng, khoâng
coù giaûng giaûi gì theâm vôùi hoï. Taån laø gì?
Nghóa laø moïi ngöôøi phaûi neân cho hoï bieät
laäp, moïi ngöôøi khoâng ñöôïc trao ñoåi, quan
heä gì vôùi hoï. Haõy duøng söï �im laëng saám
seùt� cuûa Ñaïi chuùng ñeå giaûi hoùa hoï? Lôøi
noùi khoâng lôøi aáy seõ laøm cho hoï coù moät söùc
neùn ñeå böøng tænh! Ñieàu naøy Ñöùc Phaät
coù daïy roõ trong Giôùi luaät.

Ñöùc Phaät baûo: Coøn coù thaéc maéc gì nöõa
khoâng, oâng cöù noùi ra.

A Nan lieàn baïch: Baïch Ñöùc Theá Toân!
Luùc Ngaøi coøn taïi theá. Ngaøi laø Ñaáng Ñaïo
Sö cuûa chuùng con, vaäy sau khi Ngaøi dieät
ñoä, chuùng con phaûi toân ai laøm thaày? Chuùng
con coù phaûi tìm moät vò thaày naøo khaùc ñeå
thoï giaùo khoâng?

Ñöùc Phaät baûo: Khoâng phaûi vaäy! Sau khi

ta dieät ñoä, caùc oâng haõy laáy �Giôùi luaät� laøm
thaày, laáy Ba La Ñeà Moäc Xoa laøm thaày cuûa
caùc oâng. Phaøm laø Tyø kheo phaûi nghieâm trì
Giôùi luaät, laáy Giôùi luaät laøm thaày!

A Nan laïi baïch Phaät: Baïch Ñöùc Theá
Toân! Luùc Ngaøi coøn taïi theá, chuùng con ñöôïc
haàu caän beân Ngaøi, vaäy sao khi Ngaøi dieät
ñoä chuùng con bieát dôøi ñeán truù xöù naøo maø
cö truù?

Ñöùc Phaät daïy: Sau khi Ta dieät ñoä, caùc
oâng haõy y theo �Töù Nieäm Xöù� maø an truù.
Töù Nieäm Xöù nhö ta ñaõ töøng daïy, caùc oâng
phaûi duøng �boán loaïi quaùn� naøy ñeå an truù,
ngoû haàu tieán xa treân loä trình ñaïo nghieäp.

A Nan baïch Ñöùc Phaät tieáp: Con coøn coù
vaán ñeà naøy nöõa, vaán ñeà naøy raát troïng yeáu
hôn caùc vaán ñeà tröôùc.

Ñöùc Phaät baûo: Vaán ñeà gì nöõa, oâng cöù
noùi ra.

A Nan lieàn baïch Phaät. Baïch Ñöùc Theá
Toân! Taát caû nhöõng lôøi daïy cuûa Ngaøi ñöôïc
tuyeân thuyeát trong ñôøi naøy. Sau khi Ngaøi
nhaäp dieät, chuùng con phaûi kieát taäp Kinh
ñieån, luùc bieân taäp chuùng con neân duøng chöõ
gì ñeå môû ñaàu caùc Kinh ñieån, xin Ngaøi Di
giaùo.

Ñöùc Phaät lieàn daïy: Vaán ñeà naøy cô?
OÂng neân duøng boán chöõ �Nhö Thò Ngaõ
Vaên� ñeå laøm söï môû ñaàu cho caùc
Kinh ñieån.
Vì vaäy, neân taát caû caùc Kinh Phaät

hieän giôø ñeàu môû ñaàu baèng �Nhö Thò
Ngaõ Vaên�. Nghóa laø taát caû nhöõng
Kinh phaùp naøy laø ñích thaân A Nan
toâi taän tai nghe Ñöùc Phaät tuyeân
thuyeát. Taát nhieân Toân giaû A Nan laø
�Ña vaên ñeä nhaát� neân Ñöùc Phaät ñaõ
maät yù phoù chuùc cho A Nan �taùi phaùt
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aâm�. Vì Toân giaû A Nan coù moät coâng naêng
kyø laï maø khoâng ai coù: Ñoù laø moät ñieàu nghe
qua ñeàu nhôù roõ moàn moät, goïi laø �quaù nhó
baát vong�, khoâng bao giôø queân soùt.

Boán chöõ �Nhö Thò Ngaõ Vaên� naøy coù 3
yù nghóa.

Thöù nhaát laø khaùc vôùi ngoaïi ñaïo.
Thöù hai traùnh tranh luaän.
Thöù ba laø ñoaïn loøng nghi.

Thöù nhaát laø khaùc ngoaïi ñaïo: Sao goïi
laø khaùc ngoaïi ñaïo? Vì taát caû nhöõng kinh
ñieån cuûa ngoaïi ñaïo. moät khi môû ñaàu thöôøng
duøng hai chöõ A [       ] vaø UÙM [       ]. A
nghóa laø �Voâ� . UÙm nghóa laø höõu, môû ñaàu
lieàn noùi �Voâ höõu� hoaëc �höõu voâ�. Ngoaïi
ñaïo coù kieán giaûi raèng, taát caû vaïn höõu coù
hai ñaïo lyù, moät laø �höõu� vaø moät laø �voâ�.

�Höõu� coù nghóa laø chaáp thöôøng.
�Voâ� nghóa laø ñaõ chaáp ñoaïn.
Noùi nhö vaäy thì baát keå caùi gì, khoâng

phaûi laø �voâ� thì nghóa laø �höõu� maø khoâng
phaûi laø �höõu� thì laø �voâ�. Noùi toùm laïi laø
khoâng theå chaáp nhaän hai phaïm truø �höõu
voâ� naøy cuõng töùc laø khoâng theå ñöa ra hai
kieán giaûi moät ñaèng laø �ñoaïn kieán�, moät
ñaèng laø �thöôøng kieán�

ÔÛ ñaây noùi �Nhö Thò Ngaõ Vaên� naøy
cuõng khoâng phaûi chaáp ñoaïn, cuõng chaúng
phaûi chaáp thöôøng, cuõng khoâng phaûi laø �höõu�
chaúng khaúng quyeát laø �voâ�. Ñoù laø söï khaùc
nhau vôùi kieán giaûi ngoaïi ñaïo laø ôû choã naøy
vaäy.

Thöù hai laø traùnh tranh luaän.
Luùc aáy, Toân giaû A Nan chæ môùi chöùng

Nhò quaû Tö Ñaø Haøm, tuy veà sau luùc keát
taäp Kinh Taïng A Nan ñaõ chöùng ñöôïc Töù

quaû A La Haùn, nhöng cuõng laø moät vò A La
Haùn raát nhoû tuoåi. Trong luùc caùc vò nhö Ñaïi
Ca Dieáp, Tu Boà Ñeà ñeàu laø caùc vò tröôûng
thöôïng, tuoåi cao taùc lôùn, laïp tueá cao thaâm,
ñöùc ñoä troøn ñaày. Vì A Nan laø ngöôøi tuoåi
coøn treû nhö theá, neân luùc thaêng toøa keát taäp
Kinh Taïng, thì sôï trong ñaïi chuùng coù ngöôøi
tranh chaáp. Baïn cuõng muoán laø ñeä nhaát, toâi
cuõng muoán laø ñeä nhaát, nhöng vì �ñeä nhaát�
chæ coù moät ngöôøi, khoâng theå coù nhieàu
ngöôøi. Vaäy thì nhieàu vò A La Haùn nhö theá
seõ tieán cöû vò naøo? Cho ngöôøi tuoåi lôùn thì
sôï ngöôøi tuoåi nhoû khoâng caûm phuïc, choïn
ngöôøi tuoåi nhoû thì ngöôøi tuoåi lôùn khoâng
baèng loøng, choïn ngöôøi trung nieân thì cuõng
chaúng bieát choïn ai laø hay nhaát? Cho neân
seõ khoâng coù caùch naøo seõ xöû lyù ñöôïc söï kieän
naøy, neáu nhö Ñöùc Theá Toân khoâng Di huaán
laïi.
Nhö theá neân duøng boán chöõ �Nhö Thò Ngaõ
Vaên� nghóa laø ñieàu aáy khoâng phaûi laø yù baïn,
cuõng chaúng phaûi laø yù toâi maø cuõng chaúng
phaûi yù cuûa baát cöù moät ai caû. Ñoù laø taát caû
nhöõng ñieàu maø Ñaáng Ñaïo Sö tuyeân thuyeát,
nay ñöôïc keát taäp maø khoâng moät ai coù quyeàn
�can giaùn� vaøo ñoù. Baïn cuõng khoâng phaûi
laø ñeä nhaát, toâi cuõng khoâng phaûi laø ñeä nhaát,
khoâng coù ñeä nhaát neân moïi ngöôøi khoâng coù
söï tranh chaáp gì caû.

Thöù ba laø ñoaïn caùc nghi.
Boán chöõ �Nhö Thò Ngaõ Vaên� naøy laø ñöôïc
Ñöùc Phaät phoù thaùc Di huaán laïi. Cuõng coù
nghóa laø nhöõng ñieàu sau naøy ñöôïc cheùp laïi
trong Kinh ñieån laø ñieàu �chaéc thaät�. Ñöùc
Theá Toân Di huaán laø boán chöõ �Nhö Thò Ngaõ
Vaên�, trong maät yù laø Ñöùc Phaät ñaõ tin chaéc
vaø xaùc quyeát laïi moät laàn nöõa, laø nhöõng
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Kinh ñieån sau naøy ñöôïc Toân giaû A Nan �taùi
thuyeát� thì ñeàu laø söï thaät. Vì Baûo Taïng
Kinh trong �Taïng thöùc kyù öùc� cuûa A Nan
cuõng laø Baûo Taïng Kinh maø Ñöùc Theá Toân
ñaõ töøng tuyeân thuyeát.

Vì theá boán chöõ naøy cuõng laø ñaïi bieåu
cho �Kim khaåu� cuûa Ñöùc Phaät, neân trong
Taêng ñoaøn vaø chuùng sanh veà sau khoâng ai
coøn co ù the å tha éc maéc, hay nghi hoaëc
nhöõngñieàu trong Kinh Taïng nöõa.

�Nhö Thò� laø tín thaønh töïu.
�Ngaõ Vaên� laø vaên thaønh töïu.
�Nhaát thôøi� laø thôøi thaønh töïu.
�Thích Ca Maâu Ni Pha ät�  la ø  chu û

thaønh töïu.
�Taïi Phoå Ñaø Laïc Giaø Sôn� la ø xöù

thaønh töïu.
�Luïc thaønh töïu� naøy laø moät söï �xaùc

quyeát chaéc thaät� veà nhöõng gì xung quanh
moät Phaùp Hoäi maø Ñöùc Theá Toân ñaõ töøng
thuyeát phaùp.

�Phoå Ñaø Laïc Giaø� laø tieáng Phaïm. Trung
vaên dòch laø �Tieåu Baïch Hoa�, vì treân nuùi
naøy coù nôû moät loaïi hoa Tieåu Baïch neân goïi
nuùi naøy laø Tieåu Baïch Hoa Sôn hay coøn goïi
laø Phoå Ñaø Laïc Giaø Sôn.

�Quaùn Theá AÂm Boà Taùt cung ñieän�, ñoù
laø cung ñieän thò hieän cuûa Ñöùc Quaùn Theá
AÂm.

�Ba ûo Trang Nghie âm Ñaïo Tra øng
Trung�: Laø ôû trong ñaïo traøng naøy ñeàu laøm
baèng thaát baûo raát trang nghieâm. Chính
trong ñaïo traøng naøy Ñöùc Theá Toân ngoài
treân baûo toøa Sö töû ñeå ñaêng ñaøn thuyeát
phaùp.

       (coøn tieáp)

Kinh Sách BångKinh Sách BångKinh Sách BångKinh Sách BångKinh Sách Bång
�n T¯ng�n T¯ng�n T¯ng�n T¯ng�n T¯ng

- Khai Th¸ 1, 2, 3:  Nhæng bài Pháp
thoÕi cüa HT Tuyên Hóa

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

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

- Kinh A Di Ðà do Hòa Thßþng
    Tuyên Hóa lßþc giäng.

- Chß½ng ÐÕi Thª Chí B° Tát Ni®m
Ph§t  Viên Thông  do  C¯  Lão  Hòa
Thßþng lßþc giäng.
 - Pháp Ngæ: ngæ løc hay nhæng l¶i khai
th¸ cüa C¯ Lão Hòa Thßþng.

- Bång ð÷c Khai Th¸ 1 (g°m 6 cu¯n)
- Bång ð÷c Khai Th¸ 2 (g°m 6 cu¯n).
- Bång ð÷c "Khai Th¸ 3"  (g°m 5 cu¯n).
- Bång ð÷c "Pháp Ngæ"  (g°m 4 cu¯n).
- Bång ð÷c "Kinh A Di Ðà do HT Tuyên

Hóa lßþc giäng."  (g°m 4 cu¯n).
-Bång ð÷c "Chß½ng ÐÕi Thª Chí B°
Tát Ni®m Ph§t Viên Thông Lßþc Giäi"

(1 cu¯n).
- Bång ð÷c "c¦m nang tu ðÕo"
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bång ð÷c xin thß v« VÕn Ph§t Thánh
Thành hay email: bodehai@hotmail.com
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T
eân cuûa boä Kinh naøy laø �Luïc Toå

Phaùp Baûo Ñaøn Kinh�, teân rieâng laø
�Luïc Toå Phaùp Baûo Ñaøn�. �Kinh�

laø teân chung cuûa caùc boä Kinh. Kinh Phaät laäp
ñeà thöôøng duøng 7 loaïi ñeå phaân bieät : töùc Ñôn
Nhaân, Ñôn Phaùp, Ñôn Duï, Nhaân Phaùp, Nhaân
duï, Phaùp duï, Nhaân Phaùp duï. Nhö �Kinh Phaät
thuyeát A Di Ñaø� laø ñôn nhaân laäp ñeà, vì Ñöùc
Phaät vaø Phaät A Di Ñaø laø ngöôøi, laø ngöôøi tu haønh
thaønh Phaät. Ngöôøi chính laø Phaät, Phaät chính laø
ngöôøi, vì theá ngöôøi Trung Quoác vieát chöõ Phaät
coù boä nhaân beân caïnh. Ñôn phaùp laäp ñeà nhö
�Kinh Baùt nhaõ�, �Kinh Nieát Baøn�. Nieát baøn laø
phaùp, Nieát baøn baát sanh baát dieät. Ñôn duï laäp
ñeà nhö �Phaät Thuyeát Phaïm Voõng Kinh�, neáu
nghieâm trì giôùi luaät thì coù theå sanh ra quang
minh, nhö chaâu baùu cuûa coõi Ñaïi Phaïm Thieân.
Neáu phaïm giôùi phaù giôùi, bieát phaùp phaïm phaùp
thì coù choã höõu laäu, höõu laäu taát ñi ñeán tam aùc
ñaïo : ñòa nguïc, ngaï quyû, suùc sanh, nôi ñoù tuyeät
khoâng coù tình ngöôøi. Phaùp duï laäp ñeà nhö �Kinh
Dieäu Phaùp Lieân Hoa�, Dieäu phaùp laø phaùp, Lieân
hoa laø duï. Nhaân duï laäp ñeà gioáng nhö �Nhö Lai
Sö Töû Hoáng�, Nhö Lai laø ngöôøi, Sö töû laø duï,
Phaät thuyeát phaùp nhö Sö töû Hoáng. Nhaân phaùp
laäp ñeà nhö �Vaên Thuø Vaán Baùt Nhaõ Kinh�. Ñaày
ñuû Nhaân Phaùp duï laäp ñeà nhö �Ñaïi Phöông
Quaûng Phaät Hoa Nghieâm Kinh�, Ñaïi Phöông
Quaûng laø Phaùp, Phaät laø ngöôøi, Hoa Nghieâm laø

duï.

Nhöng quyeån �Luïc Toå Phaùp Baûo Ñaøn
Kinh� laø Kinh Trung Quoác, khoâng phaûi Kinh
AÁn Ñoä, cho neân ngoaøi 7 loaïi laäp ñeà ra, coøn
nhieàu hôn moät loaïi. Luïc Toå laø ngöôøi, Phaùp baûo
laø phaùp, Ñaøn laø xöù sôû, vì theá quyeån  Kinh naøy
laø Nhaân Phaùp Xöù laäp ñeà, khoâng theå giaûng theo
7 loaïi laäp ñeà keå treân.

Ngoâi vò Luïc Toå khoâng phaûi deã thöøa keá,
ñaûm traùch. Vì sao vaäy ? Vì coù raát nhieàu ngöôøi
muoán gieát Ngaøi. Ngay caû ñeä töû cuûa Ngaøi laø
Chí Trieät cuõng tìm caùch gieát haïi Ngaøi. Vì theá
Ñaïi sö sau khi ñaéc phaùp ñaõ tî naïn 16 naêm trong
nhoùm thôï saên. Thaäm chí sau khi kieán laäp Phaùp
ñaøn taïi Nam Hoa Töï, vaãn coøn coù ngoaïi ñaïo
coâng khai muoán gieát Ngaøi. Cho neân Ñaïi sö chaïy
leân treân nuùi aån trong nuùi ñaù toïa thieàn, hoøn ñaù
maø Ñaïi sö tî naïn, ñeán nay vaãn coøn thaáy ôû Nam
Hoa Töï.

Luïc Toå Ñaïi sö töø ñaâu maø coù danh haøm Luïc
Toå? Ñieàu naøy baét ñaàu töø Ngaøi Boà Ñeà Ñaït Ma.
Boà Ñeà coù nghóa laø Giaùc, Ñaït Ma coù nghóa laø
Phaùp. Ngaøi Boà Ñeà Ñaït Ma laø Toå thöù 28 taïi AÁn
Ñoä, nhöng taïi sao Ngaøi khoâng ôû AÁn Ñoä laøm
Toå maø ñi ñeán Trung Quoác laøm gì ? Vì xöa kia
Phaät ñaõ thoï kyù : Ñeán ñôøi thöù 28, Ñaïi thöøa Phaät
phaùp seõ truyeàn ñeán Trung Quoác. Do nhaân
duyeân nhö theá, Ngaøi Boà Ñeà Ñaït Ma ngoài

HT Tuyeân Hoùa thieån giaûng

     Løc T± Pháp Bäo Ðàn KinhLøc T± Pháp Bäo Ðàn KinhLøc T± Pháp Bäo Ðàn KinhLøc T± Pháp Bäo Ðàn KinhLøc T± Pháp Bäo Ðàn Kinh
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thuyeàn ñeán Trung Quoác truyeàn ñaïo. Nhöng luùc
ñoù Phaät phaùp taïi Trung Quoác, döôøng nhö coù
döôøng nhö khoâng, vì Phaät phaùp ñöông thôøi chæ
laøm coâng taùc beân ngoaøi nhö tuïng kinh, nghieân
cöùu kinh ñieån, giaûng kinh v.v..., ngay caû vieäc
baùi saùm cuõng khoâng coù. Ñöông thôøi caùc hoïc
giaû ñeàu cho raèng Phaät giaùo nhö laø moät loaïi hoïc
vaán ñeå nghieân cöùu thaûo luaän.

Caùc ñaïo lyù maø Phaät giaùo noùi ñeán, neân y
theo ñoù maø tu haønh. Nhöng thôøi ñaïi Nam Baéc
trieàu cuûa Trung Quoác luùc ñoù khoâng coù ngöôøi
naøo chaân chaùnh tu haønh ngoài thieàn, vì sôï khoå.
Hieän nay tình hình Myõ quoác cuõng gioáng nhö
vaäy. Ngoài moät chuùt chaân ñau beøn duoãi chaân,
nghieâng nghieâng laéc laéc, xoa boùp moät hoài.
Ngöôøi duø sao cuõng laø ngöôøi ! ñeàu sôï khoå.

Tröôùc khi Toå Sö Ñaït Ma ñeán Trung Quoác,
Ngaøi coù phaùi 2 ngöôøi ñeä töû laø Phaät Ñaø vaø Da
Xaù ñeán Trung Quoác truyeàn phaùp moân ñoán ngoä,
töùc laø Thieàn toâng. Ai ngôø 2 Ngaøi ñeán Trung
Quoác laïi gaëp phaûi caûnh traùi yù nghòch loøng, taát
caû caùc Taêng só thôøi ñoù ñeàu khoâng xem troïng 2
Ngaøi. Sau ñoù ñeán Loâ Sôn gaëp Ñaïi sö Hueä Vieãn,
Ngaøi Hueä Vieãn chuyeân giaûng veà phaùp moân
nieäm Phaät. Ñaïi sö Hueä Vieãn hoûi :

- Hai vò laø caùc Taêng só AÁn Ñoä, truyeàn phaùp
moân gì ? Taïi sao khoâng coù ai theo hoïc phaùp
moân cuûa caùc vò ?

Ngaøi Phaät Ñaø vaø Da Xaù chæ bieát noùi raát ít
tieáng Trung Quoác, beøn ñöa tay ra noùi :

- Nhìn ñaây ! baøn tay naém vaøo vaø giôû ra,
nhanh khoâng ?

- Raát nhanh.

- Boà ñeà phieàn naõo cuõng nhanh gioáng nhö
vaäy.

Ñaïi sö Hueä Vieãn laäp töùc khai ngoä, nguyeân

lai Boà ñeà vaø phieàn naõo khoâng coù gì sai khaùc.
Boà ñeà töùc phieàn naõo, phieàn naõo töùc laø Boà ñeà !
Ngaøi Hueä Vieãn sau khi khai ngoä, raát cung kính
cung döôõng Ngaøi Phaät Ñaø vaø Da Xaù. Nhöng 2
baäc cao Taêng AÁn Ñoä naøy cuøng vaõng sanh trong
moät ngaøy. Phaàn moä cuûa 2 Ngaøi ñeán nay vaãn
coøn ôû Lö Sôn.

Toå Sö Ñaït Ma nhìn thaáy caên taùnh Ñaïi thöøa
ôû Trung Quoác ñaõ chín muoài, beøn khoâng ngaïi
ñöôøng saù xa xoâi, gian khoå ñem Phaät phaùp Ñaïi
thöøa ñeán Trung Quoác. Nhöng luùc ñoù vì ngoân
ngöõ khoâng thoâng, ngöôøi Trung Quoác goïi Ngaøi
laø �Ma la saùt�. Treû con nhìn thaáy göông maët
Ngaøi vôùi boä raâu daøi ñeàu hoaûng sôï chaïy maát.
Ngöôøi ta cho raèng Ngaøi ñeán ñeå baét treû con vì
theá khoâng cho treû con ñeán gaàn Ngaøi.

Sau ñoù Toå Sö Ñaït Ma ñeán Nam Kinh nghe
Phaùp sö Thaàn Quang giaûng Kinh, nhìn thaáy caûnh
giôùi thuø thaéng : trôøi raûi hoa cuùng döôøng, ñaát
hieän ra hoa sen vaøng. Caûnh giôùi naøy chæ coù
ngöôøi ñaõ ñaéc nguõ nhaõn luïc thoâng môùi thaáy
ñöôïc. Sau khi giaûng Kinh xong, laø ñeán phaàn
thænh phaùp, hoûi phaùp, Toå Sö Ñaït Ma hoûi :

- Phaùp sö ! OÂng ôû ñaây laøm gì ?

Thaàn Quang traû lôøi :

- Toâi ôû ñaây giaûng Kinh.

- OÂng giaûng Kinh laøm gì ?

- Toâi giaûng Kinh, ñöa ngöôøi lieãu ngoä sinh
töû.

- Laøm sao coù theå lieãu ngoä ñöôïc sanh töû ?
Kinh maø oâng giaûng ñeàu laø giaáy traéng möïc ñen,
oâng duøng caùi gì maø coù theå giuùp ngöôøi lieãu ñoaïn
sanh töû ?

Thaàn Quang bò hoûi khoâng coù caùch naøo traû
lôøi, vì theá xaáu hoå maø töùc giaän. Tuy Phaùp sö
Thaàn Quang giaûng Kinh ñöôïc Chö thieân raûi hoa
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cuùng döôøng nhöng vaãn coøn tính saân si. Vì theá
toâi noùi Phaät phaùp ñöông thôøi döôøng nhö coù
döôøng nhö khoâng. Phaùp sö Thaàn Quang töùc
giaän lieàn caàm laáy xaâu chuoãi nieäm Phaät laøm
baèng saét (Phaùp sö töùc giaän khoâng phaûi laø
chuyeän taàm thöôøng, gioáng nhö hoàng thuûy,
gioáng nhö trôøi long ñaát lôõ) noùi :

- OÂng daùm huûy baùng phaùp !

Noùi xong lieàn duøng xaâu chuoãi nieäm Phaät
ñaùnh vaøo maët Ñaït Ma. Toå Sö Ñaït Ma tuy bieát
voõ thuaät, nhöng khoâng ngôø Thaàn Quang lôïi
haïi nhö theá, noùi khoâng laïi lieàn ñoäng voõ, keát
quaû bò ñaùnh gaõy hai caùi raêng. Nghe noùi, raêng
cuûa baäc Thaùnh neáu bò ñaùnh gaõy, nhoå ôû choã
naøo thì choã ñoù bò haïn haùn 3 naêm. Ñaït Ma nghó
thaàm : �Ba naêm khoâng möa, cheát ñoùi bieát bao
nhieâu ngöôøi. Ta ñeán Trung Quoác laø muoán ñoä
chuùng sanh, khoâng phaûi laø gieát haïi chuùng
sanh�, vì theá Ngaøi nuoát 2 caùi raêng vaøo trong
buïng, khoâng noùi moät lôøi lieàn boû ñi.

Vì Ngaøi laø ngöôøi xuaát gia, laïi laø baäc Toå Sö,
cho neân ñaõ nhaãn nhuïc ñöôïc nhöõng vieäc nhö
vaäy. Treân ñöôøng ñi gaëp moät con chim Anh Vuõ
bò nhoát trong loàng. Chim Anh Vuõ coøn thoâng
minh hôn Thaàn Quang vì bieát Boà Ñeà Ñaït Ma
laø moät vò Toå Sö, neân thöa vôùi Ngaøi raèng :

- Taây laïi yù, Taây laïi yù, thænh Ngaøi daïy cho
chuùng con caùch thoaùt ra khoûi loàng.

Ñaït Ma ñeán Trung Quoác chöa gaëp phaûi tri
aâm, nhöng chim Anh Vuõ naøy laïi laø tri aâm cuûa
Ngaøi. Nghe ñoâi chim thænh giaùo mình nhö vaäy,
Ñaït Ma raát vui veû daïy cho chuùng moät bí quyeát:
�Muoán thoaùt khoûi loàng, hai chaân duoãi thaúng,
ñoâi maét nhaém nghieàn, ñaây laø dieäu keá, giuùp
con thoaùt loàng�.

Anh Vuõ sau khi hieåu ñöôïc phöông phaùp
thoaùt loàng, beøn thöa : �Nay con ñaõ hieåu roài,

caùm ôn Ngaøi chæ daïy�. Anh Vuõ nhìn thaáy ngöôøi
chuû töø xa trôû veà, ñôïi ngöôøi chuû ñeán gaàn, noù
lieàn söû duïng phöông phaùp ñoù. Moãi ngaøy ngöôøi
chuû trôû veà ñeàu ñeán chôi vôùi Anh vuõ yeâu quyù
ñeå tieâu saàu giaûi muoän, nay nhìn thaáy con chim
yeâu quyù naèm baát ñoäng trong loàng lieàn raát lo
laéng, beøn môû cöûa loàng ñem Anh vuõ ra ñeå nôi
loøng baøn tay. OÀ ! thaân chim vaãn coøn noùng, vì
chim giaû cheát neân khí noùng vaãn coøn. Ngöôøi
chuû vöøa môû naém tay ra Anh Vuõ lieàn bay ñi !
Keá xuaát loàng thaät hieäu nhieäm.

Chuùng ta hieän nay vaãn coøn ôû trong loàng,
ñöøng neân cho raèng mình ñang töï do. Muoán aên
thì aên, muoán uoáng thì uoáng, khoâng giöõ gìn quy
cuû cho laø töï do. Ñieàu naøy thaät laø hoà ñoà, ñaõ
hieåu laàm töï do moät caùch sai laàm. Töï do chaân
chaùnh laø sanh töû töï do, muoán bay leân trôøi, muoán
ñoän thoå xuoáng ñaát, coù ñöôïc nhöõng baûn laõnh
nhö theá môùi goïi laø töï do chaân chaùnh.

Giaûng veà �Luïc Toå Ñaøn Kinh�, toâi voán
giaûng khoâng hay, nhöng maø daùm giaûng. Coù
ngöôøi giaûng raát hay nhöng khoâng giaûng. Toâi
giaûng khoâng hay nhöng thöû giaûng laàn ñaàu tieân,
sau naøy nhöõng ngöôøi giaûng hay nöông theo ñoù
maø giaûng tieáp. Sau naøy quyù vò trí tueä roäng môû
coù theå giaûng hay hôn toâi nöõa. Giaûng hay laø töø
caùi giaûng khoâng hay phaùt huy theâm.

Phaùp sö Thaàn Quang ñaùnh gaõy hai caùi raêng
cuûa Hoøa thöôïng maët ñen, nhìn thaáy Hoøa thöôïng
AÁn Ñoä khoâng coù phaûn öùng, beøn cho raèng mình
thaéng. Nhöng khoâng laâu sau ñoù quyû voâ thöôøng
ñeán gaëp Phaùp sö noùi :

- Phaùp sö, hoâm nay maïng soáng cuûa oâng ñaõ
heát. Vua Dieâm La sai toâi ñeán môøi oâng ñi.

- Toâi maø cuõng phaûi cheát aø ? Toâi giaûng Kinh
ñöôïc trôøi raûi hoa cuùng döôøng, ñaát hieän ra hoa
sen vaøng maø coøn khoâng theå lieãu ñoaïn sanh töû
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thì theá gian naøy coøn coù ai coù theå lieãu ñoaïn
sanh töû ?

- Coù. Chính laø Ngaøi Hoøa thöôïng maët ñen bò
oâng ñaùnh gaõy 2 caùi raêng. Dieâm Vöông khoâng
nhöõng khoâng quaûn ñöôïc soá maïng cuûa Ngaøi
maø moãi ngaøy coøn phaûi höôùng veà Ngaøi khaáu
ñaàu ñaûnh leã.

- Quyû ñaïi ca ! baïn coù theå chôø toâi moät chuùt
ñöôïc khoâng ? Xin thay toâi noùi vôùi Dieâm Vöông
moät tieáng, xin cho toâi moät thôøi gian ngaén, cho
toâi ñi hoïc phaùp moân lieãu ñoaïn sanh töû cuûa Ngaøi
Hoøa thöôïng maët ñen.

- Neáu oâng thieät coù thaønh yù thì vieäc naøy
khoâng phaûi khoâng coù theå linh hoaït giaûi quyeát.

Thaàn Quang nghe noùi raát vui möøng, khoâng
kòp mang deùp, chaân ñaát ñuoåi theo Ngaøi Ñaït
Ma. Treân ñöôøng gaëp ñoâi chim Anh Vuõ ñaõ ñöôïc
Ngaøi Ñaït Ma giuùp cho thoaùt khoûi loàng. Anh
Vuõ noùi cho Thaàn Quang bieát Ngaøi Ñaït Ma ñaõ
giuùp chuùng noù nhö theá naøo. Thaàn Quang ñi
theo sau löng Ngaøi Ñaït Ma, nhöng Ngaøi Ñaït
Ma khoâng ñeå yù ñeán. Thaàn Quang ñi theo cho
ñeán nuùi Huøng Nhó ôû Laïc Döông (Chuøa Thieáu
Laâm, Tung Sôn, Haø Nam). Toå Sö Ñaït Ma ôû ñoù
dieän bích toïa thieàn, Ngaøi ngoài suoát chín naêm,
Thaàn Quang cuõng quyø ñuû chín naêm. Luùc tröôùc
khi toâi giaûng ñeán coâng aùn naøy, coù moät ñöùa beù
11 tuoåi nghe roài raát cao höùng lieàn hoûi : �Thaàn
Quang quyø suoát 9 naêm, vaäy coù aên côm khoâng
?� Toâi traû lôøi : �9 naêm khoâng aên côm laøm sao
coù theå soáng ñöôïc ? Chính laø luùc Toå Sö Ñaït Ma
aên côm thì Thaàn Quang cuõng aên côm, Ñaït Ma
ngoài thieàn thì Thaàn Quang quyø ñoù, nhöng maø
trong saùch thì khoâng coù ghi vieäc naøy�.

Trong thôøi gian 9 naêm dieän bích cuûa Ñaït
Ma raát coù nhieàu ngöôøi ñeán Quy y leã Ngaøi laøm
Thaày.

Thaàn Quang quyø suoát 9 naêm, moät ngaøy kia
tuyeát lôùn, tuyeát phuû ñeán löng. Ñaït Ma noùi :

- Tuyeát lôùn nhö vaäy oâng quyø ñoù laøm gì ?

Thaàn Quang traû lôøi :

- Baïch Toå Sö, con muoán lieãu ñoaïn sanh töû.
Luùc tröôùc con giaûng Kinh khoâng theå lieãu ñoaïn
sanh töû, nay kính xin Toå Sö truyeàn daïy cho
con phaùp moân lieãu ñoaïn sanh töû.

- Ngöôi nhìn, ngoaøi trôøi hieän nay laø caùi gì ?

- Baïch Toå Sö, ngoaøi trôøi ñaày tuyeát.

- Tuyeát coù maøu gì ?

- Baïch Toå Sö, tuyeát maøu traéng.

- Ngöôi ñôïi ñeán luùc naøo tuyeát maøu hoàng
luùc ñoù ta seõ truyeàn daïy phaùp moân lieãu ñoaïn
sanh töû cho ngöôi. Neáu trôøi khoâng rôi tuyeát
maøu hoàng thì ngöôi ñöøng coù hy voïng ta truyeàn
daïy cho ngöôi. Ngöôi laø moät keû xuaát gia hung
aùc nhö vaäy, duøng xaâu chuoãi nieäm Phaät baèng
saét ñaùnh gaõy 2 caùi raêng cuûa ta, ta khoâng baùo
thuø cuõng laø töø bi laém roài, laøm sao coù theå truyeàn
phaùp cho ngöôi ñöôïc ?

Ñaït Ma ñöa ra vaán ñeà nan giaûi nhö vaäy ñeå
thöû thaùch Thaàn Quang, nhöng Thaàn Quang ñaõ
giaûi quyeát ñöôïc. Thaàn Quang nhìn thaáy treân
töôøng coù moät thanh giôùi ñao cuûa ngöôøi tu ñaïo,
döï bò luùc phaïm giôùi thaø ñem ñao chaët ñöùt ñaàu
mình chôù khoâng ñeå phaïm ñeán giôùi theå. Thaàn
Quang lieàn laáy thanh ñao ñoù xuoáng chaët ñöùt
caùnh tay, maùu rôi ñaày maët ñaát ñaõ laøm tuyeát
traéng bieán thaønh tuyeát ñoû. Thaàn Quang lieàn
buïm laáy moät naém tuyeát ñoû ñem daâng ñeán tröôùc
maët Ngaøi Ñaït Ma vaø noùi :

- Baïch Toå Sö, Ngaøi xem, ñaây chính thaät laø
tuyeát ñoû.

Ñieàu naøy voán ñaõ ôû trong döï lieäu, chæ vì
muoán thöû thaùch chaân taâm cuûa Thaàn Quang, Ñaït
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Ma môùi ñöa vaán ñeà thöû thaùch naøy ra. Vì theá
Ñaït Ma raát hoan hyû noùi :

- Ta ñeán Trung Quoác thaät khoâng coù uoång
coâng, gaëp phaûi ngöôi laø ngöôøi chaân thaønh caàu
phaùp tu haønh nhö vaäy, ngay caùnh tay cuûa chính
mình cuõng boû ñi ñeå caàu phaùp, quaû laø coù taâm
thaønh.

Sau ñoù Ngaøi Ñaït Ma môùi ñem phaùp moân dó
taâm aán taâm, tröïc chæ nhaân taâm, kieán taùnh thaønh
Phaät truyeàn cho Thaàn Quang. Sau khi Ngaøi Ñaït
Ma giaûng xong phaùp moân, Thaàn Quang lieàn
sanh taâm phaân bieät noùi :

- Con chaët ñöùt caùnh tay, raát ñau nhöùc, taâm
cuõng raát nhöùc nhoái, xin Toå Sö an taâm cho con.

- Ñem taâm cuûa oâng ra ñaây ta môùi coù theå
giuùp oâng an taâm.

Thaàn Quang beøn ñi tìm taâm cuûa mình, Ñoâng
Taây Nam Baéc, töù duy thöôïng haï, tìm hoaøi khoâng
thaáy taâm cuûa mình. Thaàn Quang noùi :

- Con tìm khoâng ra.

- Ta ñaõ an taâm cho oâng roài.

Thaàn Quang laäp töùc hoaùt nhieân ñaïi ngoä. Vì
theá Thaàn Quang noùi :

- Vaïn phaùp quy nhöùt, nhöùt quy haø xöù ? Thaàn
Quang baát minh caûn Ñaït Ma, Huøng Nhó sôn
tieàn quî cöûu taùi, chæ caàu nhöùt ñieåm ñoùa Dieâm
Vöông.

Vaïn phaùp quy nhöùt, vaäy nhöùt quy veà ñaâu ?
Thaàn Quang khoâng roõ nghóa lyù cuûa chöõ �hôïp�,
vì theá ñuoåi theo Ñaït Ma, taïi nuùi Huøng Nhó quyø
suoát 9 naêm, chæ caàu Toå Sö Ñaït Ma chæ ñieåm
caùch lieãu ñoaïn sanh töû, thoaùt khoûi Dieâm
Vöông.

Thaàn Quang sau khi ñöôïc Toå Sö Ñaït Ma
truyeàn phaùp, lieàn ñoåi teân laø Hueä Khaû, töùc trí

hueä ñaõ ñaày ñuû, thieän caên vieân maõn. Ñaïi sö
Hueä Khaû hoûi Toå Sö Ñaït Ma :

- Baïch Toå Sö, ôû AÁn Ñoä Ngaøi coù ñoà ñeä
truyeàn phaùp chöa ? ÔÛ AÁn Ñoä truyeàn phaùp coù
ñem ca sa y baùt truyeàn cho ñoà ñeä ñeå laøm y cöù
hay khoâng ?

- Khoâng coù, ôû AÁn Ñoä ta truyeàn phaùp khoâng
coù ñem ca sa y baùt laøm vaät y cöù, vì taâm ngöôøi
AÁn Ñoä raát thaúng thaén, tu haønh ñaéc ñaïo lieàn noùi
ñaéc ñaïo, chæ caàn coù ngöôøi chöùng minh ñaéc ñaïo
laø ñuû. Neáu chöa ñöôïc chöùng minh, hoï seõ khoâng
noùi laø : toâi ñaõ ñaéc ñaïo chöùng quaû, toâi ñaõ chöùng
A La Haùn, hoaëc toâi ñaõ laø Boà taùt. Ngöôøi Trung
Quoác khoâng gioáng nhö vaäy. ÔÛ Trung Quoác,
ngöôøi coù caên taùnh Ñaïi thöøa cuõng raát nhieàu,
nhöng ngöôøi noùi voïng ngöõ cuõng khoâng ít, tu
haønh chöa thaønh töïu ñaïo nghieäp maø khoe
khoang ñaõ thaønh ; chöa chöùng quaû cuõng töï noùi
ñaõ chöùng quaû, vì theá caàn phaûi duøng ca sa y baùt
ñeå chöùng minh. Cho neân nay ta truyeàn ca sa y
baùt cho oâng, oâng neân caån thaän giöõ gìn.

Toå Sö Ñaït Ma ñeán Trung Quoác, töøng bò
ñaàu ñoäc 6 laàn, vì ñöông thôøi Baéc Nguïy coù 2 vò
Phaùp sö muoán haïi Ngaøi, moät vò laø Boà Ñeà Löu
Chi, moät vò laø Luaät sö Quang Thoáng. Hoï raát ñoá
kî Ngaøi, ñaõ laøm ra vaøi moùn ñoà chay, trong ñoù
coù chaát ñoäc cöïc maïnh ñem ñeán cuùng döôøng
cho Ngaøi. Ñaït Ma bieát trong thöùc aên coù ñoäc
nhöng vaãn aên moät caùch bình thöôøng. AÊn xong
keâu ngöôøi ñem moät caùi hoäp laïi, möûa vaøo trong
ñoù moät ñoáng raén, thì ra chaát ñoäc ñaõ bieán thaønh
raén. Boà Ñeà Löu Chi thaáy ñoäc khoâng theå gieát
ñöôïc Ñaït Ma, khoâng hieåu vì duyeân côù gì. Vì
theá laàn thöù hai boû lieàu löôïng thuoác ñoäc gaáp
ñoâi. Ñaït Ma cuõng ung dung thoï duïng, aên xong
lieàn ngoài taïi moät hoøn ñaù lôùn, phun thuoác ñoäc
ra, söùc maïnh cuûa thuoác ñoäc ñaõ laøm beå tan hoøn
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ñaù. Sau ñoù lieân tieáp theâm 4 laàn haï ñoäc ñeàu
khoâng theå haïi ñöôïc Ñaït Ma.

Moät ngaøy Toå Sö Ñaït Ma noùi vôùi Ñaïi sö
Hueä Khaû raèng :

- Ta ñeán Trung Quoác, ñeå ñoä chuùng sanh
coù caên taùnh Ñaïi thöøa. Nay ta ñaõ truyeàn phaùp,
ñaõ coù ngöôøi keá thöøa, giôø vieân tòch cuõng ñaõ
ñeán.

Sau khi Toå Sö Ñaït Ma vieân tòch, chuùng ñeä
töû duøng quan taøi boïc xaùc Ngaøi ñem choân.
Nhöng luùc aáy, Baéc Nguïy coù moät söù quan teân
laø Toáng Vaân, taïi vuøng Thoâng Laõnh, treân ñöôøng
ñi gaëp Toå Sö Ñaït Ma. Toå Sö Ñaït Ma caàm chieát
deùp noùi vôùi Toáng Vaân raèng :

- Quoác Vöông nöôùc oâng hoâm nay baêng haø,
oâng neân mau mau trôû veà.

Toáng Vaân hoûi :

- Ñaïi sö, Ngaøi ñi ñaâu ?

- Ta trôû veà AÁn Ñoä.

- Ñaïi sö, Ngaøi ñaõ truyeàn phaùp cho ai ?

- Boán möôi naêm sau taïi Trung Quoác.

Sau ñoù Toáng Vaân trôû veà ñeán Baéc Nguïy
ñem vieäc naøy keå cho moïi ngöôøi nghe, nhöng
khoâng ai tin lôøi noùi cuûa Toáng Vaân. Vì theá moïi
ngöôøi môùi quaät moà cuûa Toå Sö Ñaït Ma ra xem,
trong quan taøi chæ coøn chieác deùp, ngoaøi ra
khoâng coù caùi gì khaùc. Nhö vaäy Toå Sö Ñaït Ma
ñi ñaâu ? Moïi ngöôøi cuõng khoâng ai bieát, sôï raèng
hoâm nay ñaõ ñeán Myõ quoác khoâng bieát chöøng,
vì Ngaøi coù theå thieân bieán vaïn hoùa, cho neân
khoâng coù ai coù theå nhaän ra ñöôïc Ngaøi. Khi
Ngaøi ñeán Trung Quoác Ngaøi noùi Ngaøi ñaõ 150
tuoåi, nhöng luùc Ngaøi ra ñi vaãn laø 150 tuoåi, lòch
söû cuõng khoâng coù caùch naøo khaûo chöùng.

Luùc Ngaøi Ñaït Ma saép vieân tòch, noùi :

- Ta ñeán Trung Quoác truyeàn phaùp cho 3
ngöôøi, Ñaïi sö Hueä Khaû ñöôïc phaàn tuûy, Thieàn
sö Ñaïo Duïc ñöôïc phaàn xöông, Tyø kheo ni Ñaïo
Teá (töùc Tyø kheo ni Toång Trì) ñöôïc phaàn thòt.

Tyø kheo ni Ñaïo Teá thöôøng trì tuïng
Kinh Phaùp Hoa, sau khi vieân tòch töø trong
mieäng nôû ra ñoùa hoa sen maøu xanh. Vì
Toå Sö Ñaït Ma ñaõ ñem thaân theå cuûa Ngaøi
maø phaân chia cho caùc ngöôøi khaùc, cho
neân ôû Myõ quoác quyù vò khoâng theå tìm ra
ñöôïc Ngaøi.

           (coøn tieáp)
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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 2001VÕn Ph§t Thành 2001VÕn Ph§t Thành 2001VÕn Ph§t Thành 2001VÕn Ph§t Thành 2001

Quán Âm Th¤t:Quán Âm Th¤t:Quán Âm Th¤t:Quán Âm Th¤t:Quán Âm Th¤t:
Bäy ngày chuyên tu trì ni®m h°ng danh ðÑc Quán Thª Âm B° Tát:

Tháng 8: t× ngày 5 ðªn 11

L ðÑc Quán Thª Âm B° Tát Thành ÐÕo s¨ cØ hành vào chü nh§t ngàyL ðÑc Quán Thª Âm B° Tát Thành ÐÕo s¨ cØ hành vào chü nh§t ngàyL ðÑc Quán Thª Âm B° Tát Thành ÐÕo s¨ cØ hành vào chü nh§t ngàyL ðÑc Quán Thª Âm B° Tát Thành ÐÕo s¨ cØ hành vào chü nh§t ngàyL ðÑc Quán Thª Âm B° Tát Thành ÐÕo s¨ cØ hành vào chü nh§t ngày
5 tháng 8, ngày cu¯i cüa Th¤t.5 tháng 8, ngày cu¯i cüa Th¤t.5 tháng 8, ngày cu¯i cüa Th¤t.5 tháng 8, ngày cu¯i cüa Th¤t.5 tháng 8, ngày cu¯i cüa Th¤t.

Tháng 10: t× ngày 28 ðªn ngày 3/11

L vía ðÑc Quán Thª Âm B° Tát Xu¤t Gia s¨ cØ hành vào chü nh§t
ngày 28 tháng 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 16 ðªn ngày 22 tháng 9, bäy ngày trì tøng Kinh Ð¸a TÕng
và h°ng danh ðÑc  Ð¸a TÕng B° Tát.
L vía ÐÑc Ð¸a TÕng B° Tát s¨ cØ hành vào chü ngày 16 tháng 9, 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 2/9.

Ph§t Th¤t:
T× chü nh§t ngày 23 ðªn ngày 29 tháng 12, bäy ngày chuyên trì ni®m h°ng
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 30 tháng 12.

Thi«n Th¤t:

-  Mµt tu¥n thi«n t§p mùa hèthi«n t§p mùa hèthi«n t§p mùa hèthi«n t§p mùa hèthi«n t§p mùa hè b¡t ð¥u t× t¯i chü nh§t ngày 12 ðªn chü
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nh§t ngày 19 tháng 8.

-  Ba ngày thi«n t§p vào Thanks-thi«n t§p vào Thanks-thi«n t§p vào Thanks-thi«n t§p vào Thanks-thi«n t§p vào Thanks-
giving weekendgiving weekendgiving weekendgiving weekendgiving weekend t× t¯i  ngày 22
ðªn chü nh§t ngày 25 tháng 11.

-  Ba tu¥n thi«n th¤t mùa ðôngthi«n th¤t mùa ðôngthi«n th¤t mùa ðôngthi«n th¤t mùa ðôngthi«n th¤t mùa ðông
(ngay sau Ph§t th¤t) b¡t ð¥u t× ngày
31 tháng 12 nåm 2001 ðªn ngày 21
tháng 1 nåm 2002.

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¥u t×Nåm nay, Pháp Hµi b¡t ð¥u t×Nåm nay, Pháp Hµi b¡t ð¥u t×Nåm nay, Pháp Hµi b¡t ð¥u t×Nåm nay, Pháp Hµi b¡t ð¥u t×
ngày ngày ngày ngày ngày 8 ðªn ngày 26 tháng 6.8 ðªn ngày 26 tháng 6.8 ðªn ngày 26 tháng 6.8 ðªn ngày 26 tháng 6.8 ðªn ngày 26 tháng 6.

L gi² cüa C¯ Lão HòaL gi² cüa C¯ Lão HòaL gi² cüa C¯ Lão HòaL gi² cüa C¯ Lão HòaL gi² cüa C¯ Lão Hòa
ThßþngThßþngThßþngThßþngThßþng  s¨ cØ hành vào thÑ bäy
ngày 30 tháng 6.ngày 30 tháng 6.ngày 30 tháng 6.ngày 30 tháng 6.ngày 30 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 VÕnVÕnVÕnVÕnVÕn
Ph§t Sám Ph§t Sám Ph§t Sám Ph§t Sám Ph§t Sám theo nghi thÑc trong
Kinh VÕn Ph§t. Nåm nay, Sám VÕn
Ph§t b¡t ð¥u t× thÑ nåm ngày 5
ðªn chü nh§t ngày 29 tháng 4.

L Ph§t ÐänL Ph§t ÐänL Ph§t ÐänL Ph§t ÐänL Ph§t Ðän      s¨ cØ hành vào chü
nh§t ngày 29 tháng 4 b¡t ð¥u t× 8

gi¶ sáng.

Truy«n TÕi Gia B° Tát Gi¾iTruy«n TÕi Gia B° Tát Gi¾iTruy«n TÕi Gia B° Tát Gi¾iTruy«n TÕi Gia B° Tát Gi¾iTruy«n TÕi Gia B° Tát Gi¾i
và U Minh Gi¾i:và U Minh Gi¾i:và U Minh Gi¾i:và U Minh Gi¾i:và U Minh Gi¾i:

Hàng nåm VÕn Ph§t Thành ð«u
có truy«n TÕi Gia B° Tát Gi¾i và
t± chÑc khóa h÷c B° Tát Gi¾i.
Nªu quý Ph§t tØ nguy®n mu¯n th÷
gi¾i xin ði«n ð½n ghi danh trß¾c,
nªu ðü ði«u ki®n, chùa s¨ thông
báo. Ph§t tØ mu¯n th÷ gi¾i phäi
trß¶ng trai và phäi tham dñ khóa
h÷c gi¾i.  Khóa h÷c gi¾i tuy dành
cho gi¾i tØ nhßng m÷i ngß¶i ð«u
có th¬ dñ thính. Xin liên lÕc v«
chùa ð¬ l¤y application form. Nåm
nay,  khóa h÷c b¡t ð¥u t× ngày
25 ðªn ngày 28 tháng 525 ðªn ngày 28 tháng 525 ðªn ngày 28 tháng 525 ðªn ngày 28 tháng 525 ðªn ngày 28 tháng 5, và l
truy«n gi¾i s¨ cØ hành vào sáng
thÑ hai ngày 28 tháng 528 tháng 528 tháng 528 tháng 528 tháng 5.
L Truy«n U Minh Gi¾i là l truy«n
10 gi¾i cho vong linh thân nhân
quá c¯. L s¨ cØ hành vào chi«uchi«uchi«uchi«uchi«u
thÑ hai ngày 28 tháng 5thÑ hai ngày 28 tháng 5thÑ hai ngày 28 tháng 5thÑ hai ngày 28 tháng 5thÑ hai ngày 28 tháng 5.
Khóa tu và l Truy«n Gi¾i ð«u
b¢ng ba ngôn ngæ Anh, Hoa, Vi®t.
Nåm ngoái có h½n 250 v¸ phát tâm
th÷ TÕi Gia B° Tát Gi¾i và 700 v¸
U Minh Gi¾i. Nªu mu¯n thêm chi
tiªt xin liên lÕc v« VÕn Ph§t Thành.

Lång Nghiêm Pháp HµiLång Nghiêm Pháp HµiLång Nghiêm Pháp HµiLång Nghiêm Pháp HµiLång Nghiêm Pháp Hµi      t×
ngày 1 ðªn ngày 4 tháng 7 ð¬ kÖ
ni®m 25 nåm thành l§p VÕn Ph§t
Thánh Thành.....

WebsiteWebsiteWebsiteWebsiteWebsite cüa VÕn Ph§t Thánh Thành
(cä 3 ngôn ngæ):  www www www www www.drba.or.drba.or.drba.or.drba.or.drba.orggggg



Dharma Realm Buddhist Association
City of Ten Thousand Buddhas
P. O. Box 217
Talmage, CA 95481 - 0217,  U. S. A.
Tel. (707) 462-0939 / Fax. (707) 462 - 0949
bodehai@hotmail.com

To :

     Hß Vân Hoà Thßþng H÷a Truy®nHß Vân Hoà Thßþng H÷a Truy®nHß Vân Hoà Thßþng H÷a Truy®nHß Vân Hoà Thßþng H÷a Truy®nHß Vân Hoà Thßþng H÷a Truy®n

 #25. Soáng Ñôøi Tòch Tónh Choán Thaâm Sôn

* B° Ð« Häi phát hành m²i 3 tháng. M÷i thß t×, góp ý
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Periodicals

Suoát töø naêm hai möôi taùm ñeán ba möôi tuoåi, Ngaøi Hö Vaân aån thaân nôi ñoäng ñaù, soáng baèng coû nuùi rau
röøng, khoâng heà thoï duïng caùc thöùc aên naáu chín cuûa nhaân gian. Ban ñaàu, Ngaøi thöôøng thaáy thaéng caûnh

hieän ra, song khoâng chaáp tröôùc vaøo caûnh, chæ nhaát taâm chaùnh
quaùn nieäm Phaät. Laâu daàn, Ngaøi caûm thaáy thaân theå nheï nhoõm,
traùng kieän, böôùc ñi nhö bay, tai thính maét tinh nhìn thaáy toû
töôøng töøng ñöôøng tô keõ toùc. Hai maét Ngaøi saùng quaéc, khieán ai
gaëp cuõng ngôõ Ngaøi laø quyû mò, hoaûng sôï boû chaïy maát.

Keä taùn cuûa Hoøa Thöôïng Tuyeân Hoùa:
Huyeät cö daõ xöù nguyeân thuûy phong,
Thieåu duïc tri tuùc voâ sôû tranh,
Baát ngöõ quaùn taâm haø sanh truï,
Tieâu dao Tam Giôùi nhaäm taây ñoâng.
Nghóa laø:
Hang saâu ñoäng vaéng soáng ñôn sô,
Bieát ñuû, khoâng ham, chaúng tranh caàu,
Laëng thinh quaùn xeùt taâm sanh, truï,
Tam Giôùi thanh nhaøn daïo ñoù ñaây.
_________________


