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Taùm Qui Luaät
cuûa Vieän Phieân Dòch Kinh Ñieån

1. Dòch giaû phaûi thoaùt mình ra khoûi ñoäng cô 
töï truy caàu danh lôïi.

2. Dòch giaû phaûi tu taâm döôõng taùnh, döùt boû 
ñi thoùi cao ngaïo.

3. Dòch giaû phaûi töï cheá, khoâng ñöôïc töï khen 
roài cheâ bai keû khaùc.

4. Dòch giaû khoâng ñöôïc töï cho mình laø tieâu 
chuaån, laø thöôùc ño, roài haï thaáp keû khaùc 
baèng caùch tìm loãi laàm nôi taùc phaåm cuûa hoï.

5. Dòch giaû phaûi laáy taâm Phaät laøm taâm 
mình.

6. Dòch giaû phaûi duøng Traïch Phaùp Nhaõn ñeå 
phaùn xeùt ñaâu laø chaân lyù.

7. Dòch giaû phaûi cung kính caàu thænh Cao 
Taêng, Ñaïi Ñöùc ôû möôøi phöông chöùng minh 
cho baûn dòch cuûa mình.

8. Dòch giaû phaûi hoan hyû truyeàn baù giaùo 
nghóa nhaø Phaät baèng caùch in Kinh, Luaät, 
Luaän moät khi phaàn phieân dòch cuûa mình 
ñöôïc chöùng minh laø ñuùng ñaén.



 Hoøa Thöôïng Tuyeân Hoùa 
 (AÛnh chuïp taïi Ñoâng Baéc, TQ) 



Vaïn Phaät Thaùnh Thaønh - Voâ Ngoân Ñöôøng, 
nôi thôø phöôïng Xaù Lôïi Phaät, Toå 
vaø Xaù Lôïi cuûa Hoøa Thöôïng Tuyeân Hoùa.



     Ngöõ Luïc laø söï trích dòch keát taäp nhöõng phaàn tinh hoa raát coâ ñoäng 

veà nhöõng lôøi raên daïy cuûa caùc baäc ñaïo cao ñöùc troïng vaø ñöôïc xem nhö 

nhöõng baøi hoïc voâ cuøng quyù giaù. Khoâng ngoaøi yù treân, noäi dung quyeån 

Ngöõ Luïc naøy cuõng bao goàm moät soá lôøi daïy neâu cao tinh thaàn luaân lyù 

ñaïo ñöùc, thaám nhuaàn ñaïo haïnh cuûa HT Tuyeân Hoùa, vò saùng laäp chuøa 

Vaïn Phaät Thaønh. Hoøa Thöôïng voán raát chuù troïng ñeán nhaân caùch, ñaïo lyù, 

nhaát laø veà vieäc tu söûa mình vaø giaùc tænh nhaân taâm. Vì vaäy trong suoát quaù 

trình haønh ñaïo, Hoøa Thöôïng luoân nhaéc nhôû vaø chæ daãn nhieàu bí quyeát tu 

haønh cho taát caû chuùng ta, nhöõng ngöôøi chöa, hoaëc ñaõ vaø ñang phaùt taâm 

muoán hoïc hoûi ñeå trôû thaønh moät phaàn töû thieän haûo, ngoõ haàu soáng moät 

cuoäc ñôøi an vui, töï taïi hôn. 

      Caên taùnh chuùng sanh voán baát ñoàng, khoâng ai gioáng ai. Cho neân, Hoøa 

Thöôïng thöôøng ñaùnh thöùc nhöõng ngöôøi coù taâm hoàn meâ muoäi baèng caâu 

noùi nhö: “Ba thöù ñoäc: tham, saân, si so vôùi baïch phieán, röôïu say hoaëc 

vôùi caùc chaát ñoäc döôïc cöïc ñoäc coøn nguy haïi hôn gaáp boäi. Vì nhöõng thöù 

thuoác ghieàn, röôu say hay ñoäc döôïc laø nhöõng ñoäc toá höõu hình chæ coù haïi 

cho thaân theå con ngöôøi, nhöng tham, saân, si thì seõ haïi cho phaùp thaân hueä 

maïng cuûa chuùng ta. Bôûi vaäy, chuùng môùi chính laø thöù toái chöôùng ngaïi 

cuûa söï tu haønh.” Ngoaøi ra, Ngaøi cuõng thöôøng khuyeân nhaéc moïi ngöôøi 

neân bieát caùch ñoái xöû vôùi nhau trong cuoäc soáng haèng ngaøy nhö: “Hoïc 

Phaät thì chuùng ta caàn phaûi hoïc loøng töø bi, ñaïo ñöùc vaø bieát tha thöù cho 

keû khaùc. Chôù mình khoâng neân coù taâm so saùnh hôn thua vaø cuõng chaúng 

neân cuøng ngöôøi tranh chaáp, caõi vaõ.”

     Maëc duø Hoøa Thöôïng noùi nhöõng lôøi ngaén goïn, thaúng thaén, laém luùc 

nhö quaù khaét khe, nhöng ñoù laïi bao haøm nghóa cöû cuûa moät ngöôøi cha, 

luùc naøo cuõng quan taâm vaø muoán cho ñaøn con daïi töï bieát söûa ñoåi nhöõng 

thoùi hö taät xaáu cuûa mình, vaø bieát nhaän thöùc ñaâu laø chaân lyù ñeå coù theå tieán 

böôùc vöõng vaøng treân con ñöôøng giaûi thoaùt.

     Quyeån Ngöõ Luïc naøy ví nhö kim chæ nam höôùng ñöôøng daãn loái, neân 

seõ mang laïi raát nhieàu ích lôïi cho nhöõng ai thaät loøng muoán tieán tu vaø 

chòu thöïc haønh theo. Cuõng nhö Hoøa Thöôïng ñaõ töøng nhaán maïnh raèng: 

“Sö Phuï chæ daãn daét ñeä töû tôùi cöûa ñaïo, coøn tu hay khoâng laø do töï ôû moãi 

ngöôøi.” 

                                                                Ban Vieät Ngöõ

Lôøi Töïa



Ngöõ Luïc 

Vì sao con người ai cũng ở trong trạng thái mê mờ? Ðó 
là do họ không hiểu được mình từ đâu tới, chết đi về đâu. 
Mỗi ngày tự soi gương thấy bóng dáng quý vị nhưng nào  
phải là quý vị. 
Nếu quý vị muốn biết bản lai diện mục (chân tâm) thì phải 
hồi quang phản chiếu, tìm nơi tự tâm. Người đời thì bị ngũ 
dục làm mê mờ, ngày ngày bị tiền tài, sắc đẹp, danh vọng, 
ăn uống, ngủ nghỉ kềm tỏa đến ngột ngạt khó thở, song họ 
vẫn cứ cam tâm tình nguyện làm nô lệ cho những thứ ấy.

Lòng tham của ta thì cao hơn trời, dầy hơn đất, sâu hơn 
biển, như thùng không đáy, bỏ vào bao nhiêu cũng chẳng 
đầy.

Con người không có đạo đức mới thật là nghèo cùng.

Phải tìm đâu ra ngọc ngà châu báu mà mình sẵn có? Hãy 
tìm ở kinh Hoa Nghiêm. Có câu rằng: Không đọc kinh 
Hoa Nghiêm, không biết được sự giàu có của chư Phật. 
Kinh Hoa Nghiêm là vua của tất cả các vị vua Kinh điển 
(tức là kinh đứng hàng đầu của những bộ kinh tuyệt diệu 
nhất mà Phật thuyết).

Nếu dùng ba độc: tham, sân, si để xử lý mọi việc thì kết 
quả là trời đất sẽ u ám, sinh đủ tai nạn. Nếu dùng Giới, 
Định, Huệ để giải quyết vấn đề thì trời đất trong sáng, 
phát sanh kiết tường. Cho nên nói: Nơi nào nhiều kẻ ác, 
nơi ấy nhiều tai nạn; chốn nào nhiều người thiện, chốn ấy 
thường an vui. Tóm lại, tai nạn hay kiết tường đều do nơi 
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người mà ra cả.

Người ta không thành Phật là bởi vì cứ dụng công nơi 
miệng (nói mà không tu, không thực hành).

Mọi sự việc đều là Phật Pháp, không thể chấp trước, và 
không thể nắm bắt. Trên đời vạn sự, vạn vật, chuyện gì 
xảy ra cũng chính như là thuyết Pháp (hiển bày chân lý),   
giảng Kinh cho chúng ta nghe. Mỗi người chúng ta cũng 
nên đem bộ kinh của đời mình ra đọc cho kỹ, học cho 
thuộc, chớ làm việc sai lầm với đạo lý nhân quả. Vì vậy 
cuộc đời ta mới chính là bộ Kinh điển chân chính nhất.

Nếu quý vị cứ nhìn thấy lỗi lầm của kẻ khác hoài thì 
quý vị vẫn còn khổ. Nếu quý vị đã hết khổ thì quý vị nhìn 
ai cũng thấy họ là Phật. Nhìn người nào, quý vị cũng thấy 
họ giống như Phật. Thật là đơn giản, thật là cạn cợt như 
thế mà quý vị vẫn làm không xong!

Con người ta không phải sống để mà ăn. Sống: Ta phải 
lập công với đời, có đức với người và làm lợi cho thiên 
hạ. Mình phải: Từ bi thay trời dạy dỗ; trung hiếu vì nước 
cứu dân.

Một ngày chẳng sửa lỗi lầm là một ngày chẳng tiến 
bộ.

Phiền não tức Bồ-đề: Nghĩa là, ngay lúc phiền não mà 
mình chẳng sanh phiền não và mình có thể nhận biết được 
nó, thì ngay lúc đó gọi là Bồ-đề. Chẳng phải rằng: vất bỏ 
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phiền não đó đi rồi, sau mới tìm một cái Bồ-đề nào khác.

Bịnh ái tử, AIDS là một loại bịnh gây diệt chủng, làm 
mất nước. Tôi hy vọng người Trung Hoa vì không muốn 
mất nước, nên chớ học theo thứ hành vi gây bịnh này của 
người Tây phương.

Người học Phật Pháp, cần phải tiết dục, giữ lòng trong 
sạch, ít ham muốn, chớ nên có nhiều dục vọng. Ðó là điều 
quan trọng, vì nó là gốc rễ của vấn đề sức khỏe.

Quý vị ngày nay được quy y Tam Bảo và họp mặt lại 
với nhau như vầy, ấy là vì quý vị đã trồng nhiều căn lành 
trong quá khứ. Vì thế đại chúng nên phát tâm Bồ-đề, cầu 
đạo vô thượng. Không nên làm loài sâu bọ trong Phật 
giáo, không nên làm kẻ hư đốn bại hoại. Hễ quý vị thấy ai 
hủy báng Phật giáo, chớ cùng họ tranh biện. Quý vị hãy tu 
hành với hành động thực tế và dùng sự tu hành để chứng 
minh lời Phật dạy. Ðừng nên dùng lời nói ngoài miệng 
(khẩu đầu thiền) để làm họ tin mình mà cần phải chân thật 
tu hành.

Chiến tranh ở trên thế giới đều do những chiến tranh nho 
nhỏ phát khởi trong tâm mình. 
Cổ nhân nói: Thiên hạ hưng vong, thất phu hữu trách (Sự 
thạnh suy của một nước, ngay kẻ tầm thường cũng phải 
có trách nhiệm). Chẳng nên nghĩ rằng: Ðó là chuyện của 
người khác, chẳng phải chuyện của mình. Nếu mỗi người, 
ai cũng chẳng có chiến tranh, thì thế chiến cũng sẽ chấm 
dứt.
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Ñừng nên đem ánh sáng chiếu rọi bên ngoài. Lúc nào 
cũng phải biết xoay ánh sáng lại soi lòng mình. Quán 
chiếu xem mình là súc vật, là quỷ, hay là gì?

Thế nào là đạo đức? Tức là lấy sự lợi lạc của chúng sanh 
làm chủ, lấy sự không cản trở người khác làm tông chỉ. 
Ðạo đức cũng có nghĩa là trong lòng mình tràn ngập lòng 
nhân, nghĩa, lễ, trí và tín.

Vì sao mình không tương ưng với Đạo? Vì tâm cuồng 
chưa ngừng (tâm cuồng là tâm đầy vọng tưởng).

Việc tốt là do tâm khởi đầu. Việc xấu cũng từ tâm khởi 
điểm.

Ba thứ độc: tham, sân, si so với bạch phiến, rượu mạnh 
hay với các chất độc dược cực độc còn nguy hại hơn gấp 
bội. Vì thuốc ghiền, rượu say hay độc dược là những độc 
tố hữu hình chỉ có hại cho thân thể con người, nhưng 
tham sân si thì sẽ hại cho Pháp thân huệ mạng của chúng 
ta. Bởi vậy, chúng mới chính là thứ tối chướng ngại của 
sự tu hành.

Tu hành Phật pháp tức là: Ðừng làm việc ác, làm toàn 
việc thiện.

Nhìn xuyên thủng thì mình rõ ràng, hễ buông bỏ thì 
mình giải thoát. Giải thoát là tự tại. Khi tự mình không 
tại (không ở đây) thì sẽ bị giặc xâm phạm và bị cảnh giới 
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chuyển lay.

Người tu nếu không có tiền bạc gì cả thì còn có thể 
tu hành. Một khi có tiền thì tuyệt đối chẳng thể tu hành 
đặng. Ðó là điều tôi dám quả quyết.

Sự khoái lạc chân chính thì chẳng có gì mong cầu. Khi 
tới chỗ không còn mong cầu thì ta sẽ chẳng có âu lo. 
Khi quý vị chẳng mong cầu điều gì, thì đó mới là sự vui 
sướng chân chính, cũng là sự bình an, yên ổn thật sự của 
tự tánh.

Cái tật xấu lớn nhất của chúng sanh là lòng si ái (yêu 
đương si mê). Ngày đêm ở trong vòng si ái mà chẳng  
buông bỏ phút nào cho đặng. Nếu mình có thể đem lòng 
háo sắc biến thành lòng ham học Phật; giờ phút nào 
cũng chẳng quên học Phật, thì mình có thể thành Phật 
rất mau.

Hãy đem sự thông minh, trí huệ nhỏ bé để qua một 
bên. Ðừng nên nghĩ rằng chuyện gì mình cũng biết, cũng 
hiểu. Nếu quý vị nghĩ rằng việc gì mình cũng biết thì quý 
vị không phải là người chân chính hiểu Phật Pháp.

ÔÛ Vạn Phật Thánh Thành, không ai được phép nịnh hót, 
nói những lời dua nịnh, vuốt ve kẻ khác.

Trong chùa, nơi Đạo tràng, việc xấu xa nhất là ta chẳng 
chịu tu hành. Ai chẳng tu hành thì tương lai đều phải đọa 
lạc.
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Tu hành tức cần ta phải “dưỡng chuyết”, chuyết nghĩa 
là “khù khờ.” Càng ngu ngơ khù khờ càng tốt. Khù khờ 
đến chỗ rằng, một vọng tưởng cũng chẳng còn.

Người tu hành đừng nên có cái TA. Hãy vất cái ngã 
vô thùng rác. Ðến đâu cũng vì việc công mà phục vụ. 
Phải biết hòa quang (hòa đồng với mọi người), dùng sự 
nhượng bộ làm bước tiến. Việc gì cũng giữ gìn, chẳng đua 
đòi tranh giành, chơi nổi. Một khi muốn nổi bậc thì quý vị 
sẽ gặp rắc rối ngay.

Nếu đồ ăn thức uống không thanh đạm thì thà đừng ăn. 
Trách nhiệm của người tu là hoằng Pháp chớ không phải 
đi xã giao. (Ðây là ý nói về chuyện người xuất gia hay 
đi ra tiệm ăn uống để tiếp đãi, hoặc bàn bạc chuyện đời, 
chuyện danh lợi, chuyện riêng tư.)

Có người cư ngụ tại Vạn Phật Thánh Thành, nhưng chờ 
Sư Phụ tới mới chịu đi nghe giảng, còn bình thường thì 
chẳng chịu tham gia hai thời công phu sáng chiều, cũng 
không tùy hỷ tới nghe giảng kinh. Ðó thật là ích kỷ. Họ 
chỉ muốn tới lấy mà chẳng phải tới cho, đi ngược lại với 
tinh thần căn bản của chùa Vạn Phật. Ðại chúng là một 
thể, quý vị không thể làm việc riêng tư ích kỷ, chẳng đếm 
xỉa gì tới toàn thể đại chúng.

Ai là kẻ thù của người tu? Chẳng phải ma vương đâu, 
chính là lòng ích kỷ. Làm việc với lòng ích kỷ thì vạn sự 
chẳng thành; dẫu có thành công cũng chỉ là hư vọng.
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Người dụng công tu Đạo thì một tích tắc cũng không 
thể khởi vọng tưởng. Rằng: Ðại sự chưa xong, khổ như 
có tang. Việc sanh tử đại sự chưa giải quyết xong thì cũng 
bi ai đau khổ hệt như người con khóc cha mẹ mới chết 
vậy.

Phật Pháp sâu rộng như biển lớn: Phải dũng mãnh tinh 
tấn, siêng năng tu tập thì mới có thể thành tựu được.

Người tu Đạo cần phải có sự hiểu biết đúng đắn và cái 
nhìn đúng đắn (chánh tri, chánh kiến). Không nên điên 
đảo thị phi. Trắng đen phải phân cho rõ, chẳng thể lầm 
mắt cá là hạt ngọc. Chẳng thể trà trộn vào, làm có lệ. Nếu 
làm vậy thì quý vị sẽ có sự hiểu biết và cái nhìn lệch lạc 
(tà tri tà kiến) vĩnh viễn chẳng thể thành Phật đặng.

Vọng tưởng, suy nghĩ vẩn vơ: Nếu quý vị biết chắc 
chuyện đó chẳng thể làm được thì sao cứ cố ý nghĩ đến nó 
hoài? Nếu biết đó là vọng tưởng thì sao quý vị không dẹp 
nó qua một bên? Ðây là thói quen xấu của nhiều người: 
Biết sai mà cứ cố ý làm. Nói trắng ra, thì đó là quý vị 
không nhìn thủng, chẳng buông bỏ (chấp trước). Quý vị 
không chấp trước bên này thì cũng chấp trước bên nọ; 
không dính món này lại dính món khác; không chấp đàn 
ông thì cũng chấp trước đàn bà. Thế là quý vị lãng phí hết 
thời gian quý báu.

Lòng từ bi bắt nguồn nơi tự tánh. Nó chẳng cần bất kỳ 
sự tạo tác gì mới có. Mình không cần phải đi nịnh hót 
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(mới có lòng từ bi); nịnh hót là việc giả dối. Người ta từ 
từ trưởng thành, thế nào họ cũng sẽ hiểu đạo lý này. Khi 
ấy tâm họ sẽ tự nhiên phát sinh lòng từ bi, mà không cần 
phải cố ý làm bất kỳ việc gì. Cố ý ra vẻ từ bi thì quý vị sẽ 
rơi vào chỗ yếu mềm, nịnh bợ. Cố ý làm ra vẻ không từ 
bi, thì quý vị sẽ trở nên rất lạnh lùng, xa cách. Làm quá 
mức (thái quá) thì cũng chẳng khác làm chưa đủ, không  
vừa (bất cập). Chuyện gì cũng phải giữ trung đạo, cũng 
tức là vô tâm, vô niệm.

Học Phật là không nên ham muốn nhưng việc cao xa 
viễn vong, mà chỉ cần nhận thức ra đạo lý trong các sinh 
hoạt hằng ngày. “Tâm bình thường là đạo, tâm ngay thẳng 
là đạo tràng.” Cầu viễn vọng ắt là thiển cận, cầu cao xa ắt 
là tự hạ mình. Tức là hằng ngày trong mọi hành động nên 
thường tự rèn luyện mình, chớ giống như những kẻ phàm 
thường. Nếu được vậy, tức là một Phật tử thuần thành.  

Là đệ tử của Phật, mình phải cẩn thận chuyện nhân quả. 
Chớ tùy tiện hủy báng, chửi rủa người khác.

Khi một niệm chẳng sanh, quỷ gì cũng chẳng có. Tới 
lúc chẳng còn thứ gì (hết tham sân si, vọng tưởng phiền 
não) thì lúc ấy, cái gì cũng có: Phật, Bồ Tát đều tới. Vì 
sao? Vì rằng, quý vị chẳng có gì cả nên Phật mới tới. Nếu 
quý vị hãy còn có một thứ gì (phiền não chấp trước), thì 
Phật sẽ chẳng đến. Lúc tới cảnh giới “không” thì quý vị 
phải tận hết tánh (phiền não, chấp trước) của mình, của 
người, của vật, cũng tới tận cùng lý tánh của trời đất. Chư 
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Phật chính là quý vị, mà quý vị cũng là chư Phật. Khi bốn 
tướng chấp trước đều hết thì còn gì để phiền não!

Nếu quý vị hiểu (giác ngộ) thì chuyện gì cũng là ý của 
Tổ sư. Nếu quý vị không hiểu thì chuyện gì cũng nổi 
nóng được.

Một niệm lành, trời đất kiết tường. Một niệm ác, trời 
đất cuồng phong bão táp. Do đó, nước nào dân chúng 
lương thiện, biết giữ Ngũ giới, tu Thập thiện, thì nước ấy 
chẳng có việc gì (hung hiểm).

Nếu có người chân chính tu hành thì Phật giáo mới 
hưng thạnh. Nếu chẳng có ai tu hành chân chính thì Phật 
giáo sẽ bị hủy diệt.

Lúc tu hành, quý vị đừng sợ khó, đừng sợ khổ, đừng sợ 
chẳng có tiền, cũng đừng sợ không có cơm ăn. Nếu có 
lòng sợ hãi thì quý vị chẳng thể tu hành đặng. Người tu 
Đạo phải trái ngược với kẻ thế tục, vì người đời thì cầu 
ngũ dục (tiền tài, sắc dục, danh vọng, ăn uống, ngủ nghỉ), 
chẳng thể nào buông bỏ chúng được.

Nếu quý vị có thể nhẫn dục (nhẫn nhịn không khởi lòng 
ham muốn), đó tức là trì giới. Chẳng thể nhẫn dục thì 
chẳng phải trì giới.

Trong sinh hoạt của Tùng lâm thì giữ quy củ là việc trước 
tiên. Lên chánh điện theo công khóa, lễ lạy, cúng ngọ, là 
việc nhất định phải làm. Việc này quan trọng hơn tất cả 
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việc khác. Quý vị phải tùy chúng (làm theo mọi người) 
không được biệt chúng (làm khác hẳn đại chúng). Nếu 
không thì quý vị không được ở chung với đại chúng.

Nếu quý vị tu hành mà không hiểu Đạo, thì một mặt 
tu, một mặt tiêu (mất công đức). Ví như nói quý vị đừng 
nổi lòng tham dục, quý vị lại nổi tham dục nhiều hơn. Từ 
sáng đến chiều cứ nghĩ đến cái ái, cái dục, toàn là các ý 
nghĩ không thanh tịnh này. Như vậy, nước trí huệ trong 
tâm quý vị sẽ vẩn đục, quý vị sẽ chẳng còn trí huệ nào 
nữa, vì bị sự ô trược khuấy lên rồi. Do vì quý vị chẳng 
hiểu Đạo nên cứ tu tới tu lui mà chẳng chứng quả, chẳng 
thấy Đạo. Ðó là vì sao? Bởi vì quý vị có lòng ái dục. Nếu 
không có lòng ái dục thì quý vị sẽ thấy Đạo rất mau.

Nếu quý vị không dụng công, không tu hành thì quý vị 
cũng giống như cục đá mài dao. Tuy không thấy cục đá 
bị hư hao gì, nhưng để lâu ngày, mới hay là đá ngày càng 
mòn nhỏ lại.

Vô minh là một cái phòng tối đen. Nếu có trí huệ thì 
phòng tối sẽ biến thành sáng sủa. Trên đời này, hai chữ 
TÀI và SẮC đã hại không biết bao nhiêu người tu Đạo. 
Nếu người tu không buông bỏ được tiền tài thì sẽ sanh 
lòng tham tiền tài, của cải; không buông bỏ được sắc đẹp 
thì sẽ ham sắc. Các vị tham tài, háo sắc thì đạo nghiệp 
tuyệt đối chẳng thể nào thành tựu.

Nếu tinh đầy đủ, quý vị chẳng cảm thấy lạnh; nếu khí 
đầy đủ, quý vị chẳng thấy đói; nếu thần đầy đủ, quý vị 
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chẳng buồn ngủ. Tinh, Khí, Thần (theo Ðạo giáo) là Tam 
Bảo - tương tợ như Phật, Pháp, Tăng vậy.

Tu Đạo là sai một ly, đi một dặm, cho nên không được 
bê bối tùy tiện mảy may nào. Nếu quý vị khởi vọng tưởng, 
không tu luật nghi, không nghiêm chỉnh học Đạo, thì có 
thể quý vị sẽ lập tức chiêu cảm quả báo hay sự trừng phạt 
vô cùng nghiêm trọng.

Xuất gia là vì muốn tu hạnh thanh tịnh. Nếu sau khi xuất 
gia rồi, lại chẳng muốn xuất trần, tới đâu cũng giao tế, đãi 
đằng, thù tạc thì làm sao gọi là người xuất gia?

Quý vị chớ nên quá chấp trước, gồng gánh các thứ lôi 
thôi trên người mãi. Sao gọi là lôi thôi? Tức là những thứ 
thói hư tật xấu. Nếu quý vị có những thứ lôi thôi luộm 
thuộm đó thì chẳng thể nào rút chân ra khỏi bùn lầy và 
chẳng thể nào tới bờ bên kia đặng.

Người tu Đạo chân thật thì đi tới đâu cũng chẳng nên 
có tư tưởng, mong người ta cúng thức ăn ngon, có chỗ ở 
tốt. Vì đó là hạt giống đọa lạc. 
Tới đâu, hễ có đồ bình thường là đủ rồi, chớ nên tham 
cầu hưởng thụ. Chớ nên có thái độ vui vẻ khi người đối 
xử tốt với mình, và tỏ vẻ không vui khi người ta đối với 
mình không tốt.

Hễ ai không nổi nóng tức giận thì người ấy sẽ tương 
ưng với đạo lý Phật dạy, và sẽ rất thuận lợi trên đường tu  
hành thành Phật.
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Con người mình ai cũng bỏ gốc theo ngọn, đem việc tu 
hành sắp tại hạng nhì, còn việc kiếm tiền thì nâng lên 
hạng nhất, mà quên mất đạo lý căn bản làm người, chỉ 
dụng công nơi cái ngọn. Chúng ta nên biết, nếu lo làm 
ăn kiếm tiền thì chỉ duy trì sanh hoạt cuộc sống, còn học 
tập Phật Pháp mới nuôi dưỡng Pháp thân huệ mạng, tăng 
trưởng trí huệ của mình. Cho nên, mình nên chọn một bộ 
Kinh thích hợp với mình nhất để học hỏi, chớ nên ngày 
ngày chỉ chuyên tâm lo chuyện kiếm tiền.

Học trì chú, trước hết cần phải có tâm ngay thẳng, lòng 
chân thành. Nếu tâm không ngay thẳng thì học chú gì, 
mình cũng biến thành tà. Học trì chú với tâm ngay thẳng 
tức mới được cảm ứng.

Trong tự tánh quang minh của mình, chẳng hề có chút 
tham lam. Mà trong sự linh cảm, trong trí huệ cũng không 
hề tồn tại mảy may tham lam. Do đó, khi mình nổi lòng 
tham thì cũng như nơi mặt gương mà bị phủ lên một lớp 
bụi. Vì vậy, chúng ta những kẻ dụng công tu hành phải 
luôn ghi nhớ: Chớ tham nhiều, chớ tham mau, chớ tham 
tiện nghi, dễ chịu.

Nếu trong tâm người ta có quỷ thì người mới sợ quỷ. Nếu 
trong tâm người ta không có quỷ thì quỷ sẽ sợ người.

Bây giờ mình đắc được thân người, nếu không mượn 
nó để tu hành thì mình còn chờ tới lúc nào? Chờ tới lúc 
thân này mất rồi, lúc ấy muốn tu thì đã quá muộn rồi!
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Quý vị chẳng nên tìm cầu ở chỗ xa xôi, chẳng cần phải 
tìm pháp môn cao thâm gì. Khi quý vị nghe đọc tới câu 
Vô thượng thậm thâm vi diệu pháp thì quý vị nghĩ phải 
tìm pháp môn vi diệu thậm thâm vô thượng. Sự thật thì 
pháp cao sâu vô thượng cách quý vị quá xa, mà bước 
đầu tiên quý vị chưa bước gì cả. Vì sao mình phải bỏ cái 
gần, chạy theo cái xa xôi? Vì sao bỏ gốc, theo ngọn? Tại 
sao mình không dụng công tu hành ở nơi chỗ gần kề nơi 
thân, chỗ mình sinh hoạt hàng ngày. Vì sao cứ chạy theo 
truy tìm thứ quá xa xăm diệu vợi? Người xưa nói: Ðạo ở 
cạnh bên nhưng cứ cầu ngoài xa; việc vốn dễ nhưng cứ 
tìm cái khó.

Nếu quý vị thật sự không dối trá thì quý vị gọi trời, trời 
ứng (đáp); quý vị gọi đất, đất linh (thiêng).

Không tranh, không tham, không truy cầu, không ích 
kỷ, không tự lợi và không nói dối là phương pháp tu hành 
hữu hiệu nhất.

Một khi phạm giới dâm, quý vị sẽ dễ phạm giới sát, 
cũng dễ dàng phạm giới trộm cắp và vọng ngữ. Bởi vậy, 
phạm giới dâm thì các giới sát sanh, trộm cắp, dối trá đều 
bao hàm trong đó.

Vì sao quý vị khởi phiền não? Bởi vì lòng tham lam của 
quý vị chưa ngừng. Quý vị chưa nhìn thấu, chưa buông 
xả được. Cho nên, chốn nào cũng gai góc, nơi nào cũng 
đụng tường. (Gai góc là ví dụ cho phiền não. Có phiền 
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não thì có chướng ngại, giống như ta đi đụng vào tường 
vậy). Khi quý vị không còn bốn tướng (bốn sự chấp trước 
vào quan niệm về cái tôi, về người khác, về chúng sanh 
và về thọ mạng) thì ai chịu đau khổ? Nếu người đau khổ 
chẳng tồn tại, thì phiền não từ đâu mà sinh ra chứ?

Quý vị nên làm long tượng (đại nhân tài) trong pháp 
môn; chớ nên làm chuột nhắt trong Đạo pháp.

Trên trời có tám vạn bốn ngàn ngôi sao, người ta thì có 
tám vạn bốn ngàn sợi lông. Con người và thế giới đều có 
điểm tương thông. Nguyên do thế giới hủy diệt là vì con 
người có vô minh. Không khí trong trời đất và không khí 
nơi mỗi người cũng tương thông, bởi vì hai thứ không khí 
ấy không thể nào tách rời. Không khí của mỗi cá nhân 
đều có nguồn gốc của nó. 
Khi lòng người ta giữ niệm thiện thì sẽ bù giúp thêm vào 
cái chánh khí của trời đất, còn một khi nổi nóng tức giận  
sinh ra một niệm phiền não tức khiến tăng thêm khí ô 
trược trong vũ trụ. Nếu cứ dùng toàn lòng tham lam, sân 
giận, ngu si để hành sự thì trong trời đất sẽ có rất nhiều tai 
nạn. Một người là thế, mà nhiều người cũng vậy. Nơi nào 
có kẻ ác tụ tập thì nơi ấy, tai ương hoạn nạn nhiều một 
chút. Do đó trong thế giới chỗ này tốt, chỗ kia xấu, đều 
không thể tách rời với tình trạng của mỗi người chúng 
ta.

Niềm vui ở trên đời thì ngắn ngủi nhưng khoái lạc cứu 
cánh thì vĩnh cửu. Vì thế nên ta mới tu Đạo.
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Học Phật thì cần phải học lòng từ bi, đạo đức, biết tha 
thứ cho kẻ khác. Chẳng nên sinh lòng so sánh, hơn thua, 
chẳng nên cùng người tranh chấp cãi vã.

Lòng cung kính sẽ biến tánh cang cường, ngang ngạnh 
thành tánh ôn hòa, nhã nhặn. Lạy Phật là lạy Phật trong 
tự tánh. Tương lai thành Phật cũng là thành Phật của tự 
tánh.

Người xưa nói: Bậc quân tử có năng lực cải tạo vận 
mạng. Người có đạo đức, bậc chính nhân quân tử thì có 
thể sửa đổi cuộc đời của họ, vượt ra khỏi vòng số mạng. 
Vì sao có chuyện bất hạnh, chẳng lành? Là vì trong tâm 
mình có ý nghĩ xấu ác, chẳng lành. 
Một khi đã gieo xuống hạt giống xấu ác, thì đương nhiên 
sẽ gặt quả báo xấu ác. Nếu mình biết sửa lỗi, làm lành thì 
sẽ gặp chuyện tốt, tránh hẳn việc xấu.

Vì sao người ta gặp phải ma nghiệp? Bởi vì khi xưa họ 
không chịu nghe lời dạy bảo của bậc Thiện tri thức, không 
chịu tiếp thu lời khuyên răn của bậc Thiện tri thức. Họ cứ 
mặc sức dấy khởi vọng tưởng, tạo đủ ác nghiệp. Do vậy 
giờ đây họ thường bị ma nghiệp quấy nhiễu. Làm chuyện 
gì cũng không được tùy tâm mãn nguyện.

Tôi muốn quý vị bố thí cho tôi, tôi muốn hóa duyên lớn 
với quý vị: Hãy bố thí cho tôi tất cả lòng nóng giận, cũng 
như mọi cái vô minh, phiền não, ngu si của quý vị.
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Vạn Phật Thành là thành phố đại bi, là thành Lăng 
Nghiêm, là thành có Vạn Phật, là thành kiên cố, là thành 
Thủ Nhãn, là thành mà chánh pháp cửu trụ, là thành phố 
châu báu. Nó cũng là thành phố của người muốn tu hành, 
cầu phước, cầu huệ, cũng là nơi tụ hội của mười phương 
chư Phật.

Khi dụng công tu hành, dù mệt mỏi tới đâu mình cũng 
chịu đựng, nhẫn nại được hết thì đó mới là có sự thành 
tâm.

Khi tu hành, mình phải tận lực tiết kiệm, chớ nên lãng 
phí tiền tài của thí chủ. Nếu lãng phí vật chất, tham lam 
hưởng thụ thì mình vĩnh viễn chẳng bao giờ thành tựu 
đạo nghiệp - bởi vì mình chẳng chịu tu phước, tu huệ.

Thế nào là trí? Là không ích kỷ. Thế nào là vọng tưởng? 
Chính là lòng ích kỷ. Hễ dấy khởi ích kỷ thì vọng tưởng 
sẽ đến. 

Bản thân mình trong tận hư không biến Pháp giới là cái 
gì? Nó vốn chẳng có xưa có nay, chẳng có trên, có dưới, 
chẳng có mình, chẳng có người, chẳng có chúng sanh, 
chẳng có thọ giả. Con người ta vốn từ trong Đại Quang 
Minh Tạng biến hiện ra.

Muốn Phật giáo phát dương rạng rỡ, mình phải cần 
nhìn xa nhìn rộng. Phải làm sao truyền bá Phật giáo tới 
mỗi quốc gia, tới mỗi thôn xóm, thậm chí tới cả mỗi hạt 
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bụi. Ở nơi ấy mình chuyển đại Pháp luân, giáo hóa chúng 
sanh, khiến cho mỗi chúng sanh ai nấy đều được ly khổ, 
đắc lạc, liễu sanh thoát tử.

Tu hành là tu cái gì? Là tu sao cho hết vọng tưởng, hết 
dục vọng. Ðó chính là công phu đấy.

Vì sao con người có lo âu, sợ hãi? Là vì người ta còn có 
ái dục. Khi ái dục đoạn dứt thì chẳng còn âu lo, sợ hãi 
nữa.

Trai gái yêu nhau, rốt cuộc có ý nghĩa gì? Tướng mạo 
dù có đẹp bao nhiêu cũng chỉ là da bọc đồ thối, chứa 
toàn phân tiểu. Chín lỗ trong thân thường chảy ra những 
thứ bất tịnh: Mắt thì có nước mắt, tai thì có cứt ráy, mũi 
thì có cứt mũi, miệng thì có nước dãi, thêm đại tiểu tiện 
.v.v... Quý vị nghĩ coi, cuối cùng rồi thân này có sạch sẽ 
chăng?

Nếu như quý vị chẳng tu hành thì dù đức Phật Thích 
Ca Mâu Ni có làm Sư Phụ của quý vị đi nữa cũng chẳng 
có ích lợi gì!

Khi mình niệm danh hiệu Đức Quán Âm Bồ Tát, chớ 
nên thấy ai, mình cũng nhìn lỗi lầm của họ. Nếu mình cứ 
chuyên môn tìm chuyện xấu của người thì cái khổ của 
mình chưa trừ hết và gốc khổ chưa dứt tận.

Lòng ham tiền làm người ta điên đảo. Lòng háo sắc 
cũng làm người điên đảo. Tham danh cũng làm họ điêu 
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đứng. Tham ăn cũng làm người ta đảo điên. Mà tham ngủ 
nghỉ hưởng thụ cũng làm người ta quay cuồng. Tiền tài, 
sắc đẹp, danh vọng, ăn uống, ngủ nghỉ hưởng thụ là năm 
cái gốc của địa ngục. Nhưng chúng ta ai ai cũng chôn 
sâu cái gốc ấy trong lòng. Gốc lành thì mình chẳng trồng 
sâu  lại đi trồng thật sâu năm thứ dục vọng. Còn rằng:  A! 
Chắc nó chưa đủ sâu, mình cứ tiếp tục chôn cho nó sâu 
thêm.

Vì sao thế giới sẽ có ngày bị hủy diệt? Vì người ta có tâm 
niệm thiện thì ít, mà tâm niệm ác thì nhiều. Khởi một ý 
niệm tốt thì trời đất sanh thêm chánh khí. Khởi một niệm 
ác thì trời đất tăng thêm khí xấu. Mình phải biến khí xấu 
thành khí tốt lành.

Tu hành thì nơi nào mình cũng phải có đạo đức. Lấy sự 
không ngăn ngại đạo đức làm giới điều căn bản.

Những ai đối với mình không có thái độ từ bi, hoặc 
không nói chuyện đạo lý, đều là Thiện tri thức của mình. 
Nếu quý vị có thể - điều gì nghịch lòng tới mà mình cứ 
theo đó nhẫn chịu, tức là gặp chuyện trái ý khó chịu vô 
cùng mà quý vị vẫn có thể điềm nhiên xử lý thì mới thấy 
được công phu nhẫn nhục của quý vị. Ðừng nên vì một 
lời nói mà tâm mình liền bị dao động. Nếu quý vị tu tới 
chỗ chẳng bị dao động và có thể nhẫn nại điều người 
khác không thể nhẫn nại, thì đó mới chính thật là công 
phu chân chính. Nếu chẳng được như vậy, quý vị phải  
luyện tập lại từ đầu.
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Người tu Đạo thì giống như nước, lúc nào cũng có lòng 
khiêm tốn hạ mình, chẳng tranh công, chẳng tham đức. 
Chuyện gì tốt thì nhường cho người khác, việc gì xấu thì 
mình nhận chịu.

Vì sao người ta sanh làm người? Bởi vì có ái (lòng yêu 
đương) nên mới đầu thai vào thế giới nguõ trược này. Nếu 
lòng yêu đương ấy mà giảm thiểu bớt đi thì mình mới 
sanh tới nơi khác được, như cõi Cực Lạc, cõi Lưu Ly hay 
thế giới khác. Người xưa nói rằng: Ái không nặng, không 
sanh Ta Bà; Nghiệp chẳng hết, chẳng sanh Cực Lạc.

Tinh tấn là thân tinh tấn và tâm tinh tấn. Thân tinh tấn 
thì phải tụng kinh, lễ lạy, tọa thiền, trì chú, nghĩa là cần 
phải dùng thân thể để tu hành. 
Tâm tinh tấn thì trong mọi nơi, mọi lúc, quý vị phải siêng 
tu giới định huệ, diệt trừ tham sân si. Ngày cũng tinh tấn 
mà đêm cũng tinh tấn, lúc nào cũng nhắm về phía trước 
mà tiến bước, chẳng hề lười biếng. Mọi nơi, mọi lúc, đều 
phải tu  hành, hướng tới trước dõng mãnh tinh tấn, ngày 
cũng tinh tấn mà đêm cũng tinh tấn, ngày đêm đều tinh 
tấn. Ðối với người tu, tinh tấn là yếu tố vô cùng quan 
trọng. 
Chúng ta chẳng thể nào không tinh tấn, vì không tinh tấn 
thì chẳng thể thành Phật. Cho nên, nếu muốn thành Phật 
thì phải tinh tấn.

Thân thể của mỗi người chúng ta là một cái ngục tù, 
chẳng qua mình không biết đó thôi!
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Quán Thế Âm Bồ Tát thì nhìn vào trong, còn quý vị thì 
nhìn ra ngoài. Quán Thế Âm Bồ Tát thì nhìn vào tự tánh. 
Tự tánh của Ngài và của mỗi chúng sanh đều có làn sóng  
điện nên chúng sanh nào khởi vọng tưởng gì, Ngài đều 
biết cả.

Người trì giới thì làm tự tánh thanh tịnh: Quét sạch mọi 
thứ đen đúa xấu xa trong tự tánh đi.

Khi dụng công, mình đừng sợ khổ, sợ khó, sợ mệt mỏi, 
thì mới thành công đặng.

Bà mẹ sanh ra bom nguyên tử, bom khinh khí, tia phóng 
xạ là ai? Chính là tham, sân, si. Do vậy nếu mình diệt trừ 
tham, sân, si thì bom nguyên tử sẽ không nổ, bom khinh 
khí cũng chẳng bạo phát, mà tia phóng xạ cũng chẳng còn 
dùng được.

Tu hành thì hằng ngày phải giữ trạng thái quân bằng 
như cái cân vậy. Làm thế nào để quân bằng? Tức là lúc 
nào cũng giữ thái độ điềm đạm, yên tĩnh, chẳng một chút 
gợn sóng xao động trong tự tánh. Ðây chính là “phiền 
não tức Bồ-đề, và sanh tử là Niết Bàn vậy.

Người tu Đạo thì càng tu càng tổn thiệt, tổn thất tới chỗ 
chẳng còn gì nữa cả. Chớ nên theo thói người đời, cái gì 
cũng muốn cho nhiều.

Muốn dứt sanh tử thì phải đem hai chữ sanh tử treo nơi 
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giữa chân mày. Mở mắt nhìn thì thấy vấn đề sanh tử, mà 
nhắm mắt cũng nhìn thấy vấn đề sanh tử. Lúc nào, nơi 
nào cũng dụng công tu hành thì mới cắt đứt được sanh 
tử.

Việc đầu tiên người học Phật phải làm là trừ bỏ tánh 
nóng giận. Tánh nóng giận không ngừng thì học bao 
nhiêu Phật Pháp cũng chỉ là trồng nhân A-tu-la, sau này 
bị quả báo làm A-tu-la.

Người tu hành chẳng nên khi thấy kẻ khác thì làm ra vẻ 
trơ trơ chẳng thèm chú ý tới họ. Làm vậy là thiếu lễ độ. 
Người xuất gia và tại gia đều phải học phép lịch sự trong 
cách đối xử  với người. Thiếu lễ phép tức là chẳng có văn 
hóa. Mình nên phải văn chất bân bân tức khí chất nho 
nhã, ôn hòa, lịch sự mà chẳng nên thô lỗ, xấc xược.

Nếu quý vị có thể chẳng khởi vọng tưởng trong một 
thoáng chốc để thanh tịnh tâm ý, thì lâu dần, tâm của 
quý vị sẽ trở nên trạm nhiên thường tịch, trong lặng yên 
tĩnh.  

Ñạo đức thì như mặt trời, mặt trăng, hay trời, đất vậy. 
Nó cũng là tánh mạng của mỗi người. Người không có 
đạo đức thì cũng giống như người chẳng có tánh mạng, 
chẳng có nhật nguyệt thiên địa vậy.

Tham Thiền hay niệm Phật đều tốt cả. Chỉ cần mình 
chân thật tu hành thì có thể vượt qua được cửa sanh tử. 
Ðến khi lâm chung sẽ chẳng có thống khổ, lòng không 
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tham luyến, như nhập thiền định, tươi cười mà vãng 
sanh.

Người tu Đạo cần phải làm việc “vô sự,” nghĩa là tích  
lũy công hạnh nhưng chẳng được chấp trước vào nó.

Quý vị quy y Tam Bảo, tức là quy y Phật, Pháp và Tăng. 
Nhưng quý vị cũng phải quy y thêm Giới. 
Sau khi quy y rồi, quý vị phải tin sâu vào Tam Bảo. Trong 
phạm vi giáo lý của Phật quý vị phải làm những việc cho 
có ý nghĩa. Không nên vì lòng tham lam mà tin tưởng vào 
Phật Pháp.

Khi học Phật Pháp, việc chủ yếu là phải có con mắt 
chọn pháp, trạch pháp nhãn. Nếu quý vị cứ: chuyện này  
cũng tin, chuyện kia cũng tin, kết quả là quý vị sẽ không 
làm nên trò trống gì.

Thanh tịnh tức là không muốn tiền, cũng chẳng muốn 
sắc.

Khi có ai dạy thứ pháp làm phát tài thì quý vị hãy quan 
sát xem y đã phát tài chưa? Nếu y có tiền, hẳn là do quý 
vị đem tiền cho y để học pháp phát tài, nên y mới có tiền. 
Cũng như mua cổ phần, quý vị phải mua bao nhiêu cổ 
phần thì mới hy vọng có lời. Đây tức như quý vị phải trả 
tiền, cúng dường cho y trước, có thể là một ngàn, mười 
ngàn, trăm ngàn, do vậy mà y có đầy tiền. Rồi y nói, nào 
là phóng hào quang màu đỏ, màu vàng, màu đen, màu 
tím… Ðó toàn là chuyện lừa bịp. Chính bởi vì tôi không 
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biết làm sao truyền pháp phát tài nên tôi phải nói toạt ra 
cái bí mật này.

Thiên tai không có nghĩa là tai ương của trời, vì trời 
không có tai ương mà chính loài người chúng ta mới 
chịu tai ương. Nhân họa là việc mình tự làm tự thọ.

Khi tu hành không nên đi tìm Đạo ở Nam Sơn, Bắc 
Hải hoặc ở Tây Thiên, Ðông Ðộ. Ðạo thì ở ngay nơi thân 
mình. Do vậy chẳng nên hướng ngoại tìm cầu. Nhưng  
con người ta lúc nào cũng háo cao vụ (theo) viễn, thích 
tìm kiếm nơi chốn cao xa, diệu vợi.  

Tánh tình người ta thì ích kỷ lắm. Biết rõ rằng chuyện 
đó không đúng, nhưng nếu có lợi cho mình thì họ cứ cắm 
đầu mà làm. Do đó:
      Khuyến quân vi thiện, viết vô tiền: hữu dã vô.
      Họa đáo lâm đầu, dụng vạn thiên: vô dã hữu.
      Nhược yếu dữ quân đàm thiện sự: khứ dã mang.
     Nhất triều mệnh tận, tán hoàng tuyền: mang dã khứ.
Nghĩa là:
Khuyên ngài làm lành, ngài rằng, chẳng có tiền: có tiền 
cũng nói không.
Họa rớt xuống đầu, dùng trăm ngàn: không tiền cũng 
phải có.
Nếu muốn cùng ngài bàn việc lành: viện cớ bận không 
đi.
Ngày kia mạng hết xuống suối vàng: bận rộn cũng phải 
đi.
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Người học Phật nên trước tiên học chịu bị thua thiệt, 
không tham chiếm tiện nghi, muốn chiếm phần hơn. 
Chuyện gì cũng phải biết buông xả. Vì có xả, buông bỏ 
mới có đắc được. 

Mọi pháp đều là Phật Pháp, đều không thể đắc được.  
Nhưng ta cũng có thể nói rằng mọi pháp đều chẳng phải 
là Phật Pháp. Tóm lại, khi học Phật, ta cần buông xả tất cả 
mọi chấp trước, quét sạch hết mọi pháp, rời bỏ mọi hình 
tướng. “Phàm sở hữu tướng, giai thị hư vọng, giai bất 
khả đắc. Nhược kiến chư tướng phi tướng, tức kiến Như 
Lai,” nghĩa là phàm cái gì có hình tướng, đều là hư vọng, 
chẳng thể nắm bắt. Nếu thấy mọi sắc tướng là không có 
tướng, tức là thấy đặng Như Lai.

Ñiều tối kỵ của người học Phật là chấp trước. Khi chưa 
học Phật thì chẳng mấy gì chấp trước; sau khi học Phật 
rồi thì lại chấp trước nhiều hơn! Thật ra vạn sự vật lúc 
nào cũng như đang thuyết pháp. Nếu quý vị hiểu được 
thì hoảng nhiên quán thông, chợt thấu suốt mọi sự. Nếu 
quý vị chẳng hiểu ra thì càng chấp trước, càng lún sâu, và 
càng chấp trước thì càng mê muội.

Mỗi tín đồ Phật giáo đều phải gánh trách nhiệm - làm 
cho Phật giáo hưng thạnh.

Nghiệp lực lớn nhất trên thế giới là nghiệp sát sanh. 
Quả báo của nghiệp sát sanh thì nặng hơn các nghiệp 
khác. Chúng sanh cứ hỗ tương tàn sát lẫn nhau, hỗ tương 
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báo thù nhau, thật là việc bi thảm nhất trên thế giới này 
vậy.

Người tu phải luyện công phu nhẫn nhục. Nhẫn lạnh, 
nhẫn nóng, nhẫn gió, nhẫn mưa, nhịn đói, nhịn khát, 
chịu chửi, chịu đánh. Mình nên học tinh thần của Bồ 
Tát Thường Bất Khinh: Bất luận ai đối với mình không 
tốt, mình cũng chẳng sinh lòng sân hận, mà chỉ đem tâm 
thành đối xử với họ, khiến họ tự nhiên cảm hóa, như 
biến vũ khí thành ngọc, lụa (là).

Vì sao cần phải tu hành? Vì ta ngu si, chỉ làm toàn chuyện 
điên đảo, nên mới chịu khổ trong luân hồi, không được 
tự tại.

Vận mệnh của nhân sanh là do nghiệp lực chiêu cảm mà 
ra. Chúng ta không nên để tập khí bó buộc mình, cũng 
đừng để dục vọng, vật chất che lấp. Mình cần phải sáng 
tạo vận mệnh, lèo lái vận mạng. 
Muốn sửa đổi vận mạng thì phải tạo nhiều công đức. Lúc 
ấy, khi quý vị gặp nạn, tự nhiên điều lành sẽ tới, điều dữ 
sẽ biến thành điều kiết tường. Rằng: Hãy làm việc tốt, 
mà chớ hỏi sẽ được kết quả gì trong tương lai.

Ai ai cũng biết nhẫn nhục thì đưa mình tới bờ giải thoát. 
Nhưng khi gặp phải cảnh giới (chuyện nghịch với lòng 
mình) thì không thể nhẫn nhịn nổi. Lửa vô minh cao ba 
thước chỉ trong thoáng chốc đốt sạch hết mọi công đức 
tích lũy trong bao năm trường.
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Hễ quán sát mà được tự tại thì thành Bồ Tát. Quán sát 
mà không được tự tại thì là phàm phu.

Phải đối xử tốt với mọi người. Dùng lòng từ bi hỷ xả, 
tứ vô lượng tâm mà đối đãi với tất cả. Với ai mình cũng 
phải có lòng từ bi. Dù cho y là kẻ xấu xa nhất đi nữa, 
mình cũng phải tỏ lòng từ bi, để cảm hóa y. Nếu lần này 
cảm hóa chẳng đặng thì chờ lần sau sẽ cảm hóa. Ðời này 
chẳng thể cảm hóa thì mình phát nguyện đời sau nhất 
định mình sẽ cảm hóa được y, khiến y sửa ác, làm lành. 
Quý vị thấy trong Kinh Hoa Nghiêm nói, Bồ Tát phát 
tâm vì muốn độ một chúng sanh mà đi theo kẻ ấy không 
biết bao nhiêu đại kiếp, và bất kể là gian nan khốn khổ, 
nghịch cảnh gì Ngài cũng chẳng thối tâm, một lòng mong 
muốn cảm hóa kẻ kia mà thôi!

Muốn thành Phật, mình nhất định phải đoạn trừ dục 
vọng, cắt đứt ái tình, thanh tịnh tâm ý. Ít dục vọng thì mới 
khai phát đại trí huệ được.

Tu hành là tu cái gì? Chính là tu cái tâm. Tâm phải 
ra sao? Phải chuyên nhất. Rằng: Đắc nhất vạn sự tất là 
Ðược MỘT, vạn sự đều xong. Cho nên, chúng ta phải tu 
cái niệm chuyên nhất của mình. Khi ý niệm chuyên nhất 
rồi thì trí huệ mới khai mở. Ý niệm không chuyên nhất thì 
tâm sẽ hướng ngoại truy cầu.

Người tu Đạo cần phải “đừng nổi nóng”. Ai chẳng có 
tánh nóng nảy thì hợp nhất với Đạo, hợp nhất với pháp. 
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Khi quý vị không nóng nảy thì sẽ chẳng có lòng sân hận; 
khi lòng sân hận chẳng có thì quý vị chẳng còn ngu si. 
Vì sao mình ngu si? Bởi vì lòng sân hận của mình quá 
nặng nề. Một khi nổi nóng thì chuyện gì cũng không sợ. 
Trời cũng không sợ, đất cũng không sợ. Lúc này lại bài 
bác nhân quả, điên đảo chuyện trắng đen, làm nhiều việc 
không hợp với giới luật, không hợp với pháp luật, không 
hợp với nhân tình đạo lý.

Người học Phật chúng ta trước hết nên siêng năng tu 
Giới Định Huệ, diệt trừ tham sân si. Ðây là việc mỗi 
người cá nhân mình phải thực hành, áp dụng tự nơi thân 
thể này mà thật sự dụng công. Không phải rằng, mình 
bảo kẻ khác siêng năng tu giới định huệ, diệt trừ tham 
sân si, mà chính mình phải chân thật tu hành mới đúng.

Không nên có tâm cuồng vọng, dã tâm, ngu si vọng 
tưởng nhiều như vậy. Nếu cứ suy nghĩ loạn xạ tức chẳng 
giúp gì trong chuyện tu hành.

Muốn hiểu thấu cái hồ đồ mê muội của chính mình thì 
phải biết phản văn, văn tự tánh—xoay cái nghe lại để 
lắng nghe tự tánh.

Tu thì phải biết từ tâm hạ khí. Từ tâm nghĩa là đối với 
ai, mình cũng hiền hòa, từ bi. Hạ khí nghĩa là không  
cống cao ngã mạn, không chấp trước vào bốn tướng. 
Phá trừ hết tất cả các chấp trước đó thì mới tu Bồ Tát 
đạo được.
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Quý vị hãy tụng kinh Không Nổi Nóng, tụng kinh Không 
Chửi Bới, tụng kinh Không Sân Giận. Khi tụng được ba 
bộ kinh này rồi thì sẽ thành Phật rất mau vậy.

Người chân chính tu Đạo thì: Cử động hành vi tự kiểm 
thúc, đi đứng nằm ngồi chẳng rời “nhà”. Ðừng nên làm 
cái gương, chỉ chuyên môn phản chiếu ảnh người ta (hiện 
lên trên gương) nhưng không tự phản chiếu chính mình.

Người tu tập thiền định thì nơi nào, lúc nào cũng phải 
tu tập thiền định. Nghĩa là luôn phải thu nhiếp thân tâm, 
không buông lung, không tán loạn.

Người xuất gia là gương tốt cho kẻ tại gia. Nếu quý vị 
không làm gương tốt thì người tại gia sẽ không có lòng 
tin tưởng. Lúc ấy sức ảnh hưởng của quý vị sẽ chẳng còn. 
Do đó, người xuất gia cần phải có đúng phong cách của 
người xuất gia.

Người tu chúng ta nên ăn đồ đạm bạc, không có mùi 
vị gì. Vậy mới phá được chấp trước mà trừ đi tật xấu của 
mình.

Nếu mình không hao tán tinh, khí, thần thì có ăn uống 
hay không, cũng không thành vấn đề. Chính bởi vì mình, 
ngày ngày cứ xoay chuyển trong cảnh giới hữu lậu nên 
mới cần phải ăn uống.

Quý vị nên thâm nhập tu trì một pháp môn: Người tọa 
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thiền thì phải chuyên tâm trì chí học Thiền tông. 
Người học giáo thì phải chuyên tâm trì chí học Giáo 
tông. 
Người học luật thì phải chuyên môn học Luật tông. 
Người tu Mật (trì chú) thì phải chuyên tâm học Mật 
tông. 
Người tu niệm Phật thì cũng phải chuyên tâm niệm Phật. 
Khi niệm tới chỗ nhất tâm bất loạn thì quý vị tuyệt đối 
sẽ vãng sanh thế giới Cực Lạc. Quý vị chớ nên vừa học 
Thiền, lại muốn học Giáo, lại muốn học Luật, lại muốn 
học Mật, lại muốn học Tịnh. Khi quý vị tham nhiều món 
thì khó mà nhai cho kỹ. Mình phải chuyên nhất tâm chí, 
dụng công tu hành thì mới thành tựu. Giống như quý vị 
chỉ có một cái miệng mà ngậm đầy mồm thức ăn, thì 
không làm sao nhai cho nát được. Miệng quá đầy, muốn 
ăn cơm cũng không ăn được. Học Phật cũng vậy: Quý vị 
phải từ từ từng bước từng bước tuần tự, chầm chậm tiến 
lên. Ðừng ham mau, ham lẹ. 
Có câu: Dục tốc tắc bất đạt tức muốn mau thì chẳng tới 
nơi, là vậy.

Chân chính nhẫn nhục là sao? Ðối với những người 
không bằng như quý vị, địa vị của họ thấp hơn quý vị, 
trí huệ của họ cũng kém quý vị, học vấn cũng chẳng 
bằng: Thứ gì họ cũng thua quý vị. Khi họ đối xử với quý 
vị chẳng lịch sự, nhã nhặn tử tế mà quý vị có thể nhẫn 
nại được thì mới gọi là nhẫn nhục. 
Sự nhẫn nhục này không phải là nhẫn chịu đối với kẻ 
có địa vị cao hơn quý vị. Vì đối với kẻ địa vị cao hơn, 
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quý vị khuất phục bởi thế lực của họ chớ không phải chân 
chính nhẫn nhục.

Nổi nóng là ác. Không nổi nóng là thiện.

Người học Phật không nên hướng ngoại: Ðông tây nam 
bắc, chỗ nào cũng đi đây đi đó mà lãng phí mất hết thời 
giờ.

Vì sao người ta có bịnh? Vì lúc bình thường không chú 
trọng đến sức khỏe. Người tại gia nên bớt việc dâm dục, 
tăng cường việc thể dục, vận động. Ðó là căn bản của sự 
khỏe mạnh. Nếu quý vị cứ suốt ngày hành dâm, không 
giữ phép tắc quy củ thì thân thể vĩnh viễn không thể khỏe 
khoắn được.

Vật cực tất phản, bó cực thái lai—việc phát triển tới cực 
điểm thì sẽ chuyển hóa theo hướng ngược lại, khi bế tắc 
đến cực điểm thì sẽ hanh thông. Hết xấu thì đến tốt. 
Phản giả Ðạo chi động, nhược giả Đạo chi dụng—có 
việc phản nghịch thì (Đạo) mới có chuyển động, cái tác  
dụng (của Đạo) nằm trong sự hạ mình, mềm yếu. Nếu 
quý vị có thể nhìn bề trái của mọi chuyện để tìm điều hay, 
điều tốt thì mọi sự sẽ ô kê, không có gì rắc rối. Everything 
is OK, no problem!

Lúc ăn uống, bất luận là đồ sống, đồ chín, đồ ngon, đồ 
dở, đều không nên chấp trước vào mùi vị của nó.

Người tu Đạo ở nơi nào cũng phải biết tiết kiệm giữ 
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phước, không nên lãng phí tiền bạc vật chất. Kiệm 
phước lâu ngày chày tháng như vậy tức sẽ tích lũy đức 
hạnh cho chính mình. Do hạt giống tiết kiệm đó, sẽ sinh 
ra cây lá rậm rạp, quả trái cũng sum sê. Nếu không phân 
bón, tưới nước chăm sóc thì cây lá rất dễ khô héo rồi 
chết mất. Do đó, người tu Đạo phải “chú trọng đến đức 
hạnh,” là giới điều căn bản đệ nhất.

ÔÛ đời này, kẻ muốn cái giả thì sẽ vất bỏ cái thật đi. 
Nếu quý vị muốn tìm cái thật, tức phải buông bỏ cái 
giả trước. Chẳng thể vừa muốn tu pháp xuất thế mà vừa 
chẳng muốn buông xả pháp thế gian.

Phật Pháp là tôn giáo đề xướng lý vô ngã, không tán 
thành việc xem tướng, coi tử vi, bói toán, càng không 
tin vào phong thủy. Bởi vì những thứ ấy đi ngược lại 
với Phật Pháp, ngược với Đạo nên mới ngăn cấm không 
được phổ biến. Khi mình tin vào những thứ ấy thì sẽ tồn 
tại cái ngã. Từ đó tất mọi chuyện đều từ cái ngã này mà 
có, đều vì cái ngã này mà tính toán. Có ngã, không có 
người, là lý chẳng phù hợp với Phật Pháp.

Pháp tôi thuyết rất giản dị cạn cợt. Là Pháp gì? Là pháp 
ăn uống, mặc áo quần và ngủ nghỉ. Do đó, có người tới 
cầu pháp, tôi liền dạy họ nên ăn ít một chút, mặc ít một 
chút, ngủ ít một chút. Bởi vì, “bớt mặc thì tăng phước, 
bớt ăn thì tăng thọ, bớt ngủ thì tăng lộc.” Nếu ba ngôi 
sao (phước lộc thọ) này cùng chiếu vào, đó cũng chẳng 
phải là Phật Pháp sao?
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Trong gan nếu không lửa (không nổi giận),
Bịnh gì cũng tránh thoát.
Ðây là thuốc nhiệm mầu,
Lại cất đi một xó (không chịu dùng).
Ta bà ha!

Chấp trước nghĩa là gì? Tức không tin vào nhân quả nên 
mới sinh lòng chấp trước sâu dày. Thứ chấp trước này 
đưa tới việc hủy báng. Cho rằng, chẳng có lý nhân quả. 
Do vậy người Phật tử phải nhận diện rõ lý nhân quả. Vì 
sao cần tin sâu nhân quả? Không tin nhân quả, quý vị 
khó làm người Phật tử. Và không đọc tụng kinh điển Đại 
thừa, thì sẽ không khai trí huệ.

Thế nào là vọng tưởng? Tức là dục vọng tràn ngập.

Siêng năng trì giới cần thực hành ở chỗ người ta không 
thể thấy. Không phải là siêng năng trước mặt kẻ khác, 
giữ giới trước mặt người ta. Phải là khi, tại nơi chỉ có một 
mình quý vị đơn độc, mà quý vị vẫn siêng năng trì giới.

Hôm nay tu, nghĩ rằng mai thành Phật! Vừa cuốc đất đã 
tưởng đào xong giếng! Không có việc đó đâu! Tu hành 
thì như “mài sắt thành kim, công phu đầy đủ thì tự nhiên 
thành tựu.”

Tôi sửa chữ Phật giáo thành Tâm giáo vì ai ai cũng có 
tâm. Tu hành là bỏ vọng tâm, tồn chân tâm. Còn vọng 
tâm thì còn là phàm phu, có chân tâm thì là Phật.
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Khi tham thiền tới chỗ chín muồi thì chẳng những 
không còn vọng tưởng mà cũng bớt nóng giận cùng 
phiền não, còn nhân phẩm thì cao thượng và khí độ cũng 
lớn thêm.

Tông chỉ của Phật giáo là ai ai cũng có thể thành Phật. 
Những chúng sanh trong hiện tại là cha mẹ mình ở quá 
khứ, đồng thời cũng là chư Phật trong tương lai. Nếu 
mình sinh lòng sân hận với chúng sanh thì cũng chính 
là sinh lòng sân hận cha mẹ, chư Phật và sẽ trở thành kẻ 
đại bất hiếu vậy.

Khi mình đang ở trong thời tai nạn bịnh hoạn nhiễu 
loạn, mình nên chân thật, thành khẩn dụng công tu hành 
thì mới biến khí xấu xa thành kiết tường, hóa tai kiếp ra 
bình an.

Khi ở trong vòng sanh tử, mà muốn thoát ra thì phải 
bỏ ra chút sức lực vì chẳng dễ dàng thoát sanh tử đâu. 
Dùng sức lực nghĩa là sao? Tức là làm bất kỳ chuyện gì 
mình phải làm chân thật. Gặp phải nghịch cảnh, càng 
khó khăn trắc trở, càng không được động tâm, không 
nổi giận nóng nảy. Như câu:
     Taøi boài taâm thöôïng ñòa, 
     Haøm döôõng taùnh trung thieân.
Ðó tức là chăm bón và hàm dưỡng tâm tánh như trời đất 
của mình. Làm như vậy thì mình sẽ bù vào chánh khí 
của trời đất. Đó mới đúng là người chân chính tu Đạo, 
thật sự tin Phật.
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Nhìn thủng tức là hiểu suốt; buông xả tức là giải thoát. 
Có giải thoát thì quý vị mới chân chánh tự tại. Không thể 
giải thoát thì quý vị không thể tự tại. Tự mà chẳng tại là 
vậy.

Tu hành chẳng phải chuyện gì khác. Chỉ là dụng công 
phu ngay nơi thân tâm tính mạng này.

Pháp này là trừ tham sân si, tu Giới Định Huệ. Quý vị 
cứ muốn đi tìm thứ huyền diệu, thì chỉ đi ngược lại với 
Đạo. Ðạo này là “Tâm bình thường là Đạo, tâm chính 
trực là Đạo tràng.”

Người tu phải nhớ: Chẳng nên có nhân duyên quan hệ 
ô nhiễm với bất cứ ai. Vì như vậy sẽ sanh sự trói cột với 
ô trược (triền phược bất tịnh), rốt cuộc sẽ khiến quý vị 
đọa lạc.

Tôi chỉ hóa duyên lớn, không hóa duyên nhỏ (hóa duyên 
tức là đi xin). Thế nào là hóa duyên lớn? Tức là tôi muốn 
xin cái vô minh, nóng giận, phiền não của quý vị. 
Khi quý vị không có ba thứ: vô minh, nóng giận, phiền 
não thì sẽ hưởng kiết tường như ý. Nếu có ba thứ ấy thì 
có hung thần, việc xấu. 
Do vậy, quý vị à! Hãy buông xả chuyện quý vị chẳng thể 
buông xả, việc quý vị vất bỏ được càng nên vất bỏ gấp! 
Vất bỏ vô minh, nóng giận, phiền não thì quý vị sẽ được 
tốt lành.
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Mục đích chủ yếu của tu hành là để liễu thoát sanh tử, 
không phải vì cầu cảm ứng mà tu hành.

Người tham thiền cần nhận thức vấn đề căn bản một 
cách rõ ràng. Ðó là gì? Tức là thói quen tật xấu. Khi 
chúng ta đả Thiền thất (tham dự khóa thiền), tức là đánh 
bẹp (đả nghĩa là đánh) thói hư tật xấu đi.

Bất kỳ việc gì, nếu quý vị xem nó thật bình thường, 
chẳng phải thật quan trọng thì quý vị sẽ chẳng có gì 
phiền toái. 
Khi quý vị cho chuyện này, việc nọ là trọng yếu, là quan 
trọng thì có rắc rối ngay.

Tu Đạo thì phải tu Đạo đức chân chính, không trở ngại 
kẻ khác, cũng chẳng lo sợ kẻ khác trở ngại mình.

Việc khó khăn nhất trong lúc tu là chặt đứt phiền não. 
Chặt đứt không có nghĩa là cố đoạn dứt mà là biến, đem  
phiền não biến thành Bồ-đề.

Xem nhẹ tài sắc danh thực thùy, coi nó chẳng có gì, 
quên nó đi, đó mới thật là người tu hành chân chính.

Thế giới Cực Lạc cũng là do tâm hiện ra. Tự tâm của 
ta là Tịnh Ðộ, tự tánh của ta là đức A Di Ðà. 
Khi không có vọng tưởng, thì tâm đó chính là Tịnh Ðộ. 
Khi không có phiền não và phá được vô minh thì tâm ấy 
chính là A Di Ðà.
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Ñạo quý tại tâm chuyên nhất. Cũng như dụng binh, 
quý ở tinh luyện, không phải ở số đông. Mỗi cử chỉ hành 
vi của mình không được rời xa tự tâm. Khi ở trong đại 
chúng thì phải giữ gìn lời lẽ, đề phòng sáu tên giặc (mắt, 
tai, mũi, lưỡi, thân, ý), đừng để sáu tên giặc đó lôi đi.

Tin Phật thì mình chớ có thành kiến phe phái, coi tôn 
giáo mình là hơn hết, cho rằng mình đúng (kẻ khác sai), 
mình thì hay ghê lắm, đặc biệt lắm. Một khi khởi ý niệm 
như vậy thì mình chẳng học hỏi được gì. Mỗi người con 
Phật, cần nên có lòng rộng rãi bao dung mọi sự, đùm bọc 
mọi loài. Trong phạm vi của Đạo Phật, mình không có 
kẻ thù.

Khi niệm danh hiệu đức Quán Thế Âm Bồ Tát, mình 
(người dự khóa tu) không nên từ sáng đến tối cứ khởi 
vọng tưởng, rằng: Sáng ra đã không ăn gì, tối lại cũng 
chẳng có trà uống, khổ quá, chịu hết được rồi, phải chạy 
đi thôi! Nếu vậy thì thật không làm nên tích sự gì.

Thiếu nhẫn nại thì tu pháp gì cũng không thành. Không 
có lòng nhẫn nại thì thường cảm thấy việc này không 
đúng, chuyện kia không phải. Việc gì cũng trái ý mình. 
Vậy thì quý vị còn tu hành gì nữa? Ðạo thì chẳng có ngã 
kiến, cũng chẳng có ngã chấp.

Người tu hành phải tu vô ngã tướng. Nếu không có ngã 
tướng, thì có thể nhẫn chịu được mọi chuyện; cảnh giới 
tới, mình không động tâm, vì mình xem mình như là hư 
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không. Cảnh giới tới cũng phải tu hành, nghịch cảnh tới, 
cũng phải tu hành. Nói cách khác, thuận cảnh tới, không 
vui mừng; nghịch cảnh lại, chẳng lo âu. Bất luận, cảnh 
nghịch hay thuận, mình phải nhận biết rõ ràng. Nếu có 
thể như như bất động thì mình sẽ không bị cảnh giới lay 
chuyển. Nếu mình liễu liễu thường minh thì mới chuyển 
xoay được cảnh giới.

Người tu không đắp y thì cũng như đã hoàn tục, chẳng 
khác gì người thế tục. Cũng không phải do mặc áo tràng, 
đeo chuoãi hạt… thì chứng minh rằng mình là người xuất 
gia. Chớ nói mặc áo tràng là như đắp y, mà ngày ngày cứ 
phạm giới, hoàn toàn chẳng chân thật tu hành, hà huống 
nếu quý vị không đắp y. Không đắp y thì đã không có 
tướng Tỳ Kheo rồi.

Ma là thứ giúp đỡ mình tu Đạo. Ma giúp mình ở mặt 
trái ngược, xem mình thật có chí nguyện kiên cố hay 
chăng. Nếu quý vị thật kiên cố thì dù có ngàn con ma 
hại, quý vị cũng không thay đổi, vạn con ma phá, quý vị 
cũng không thối sụt. Cái gì quý vị cũng không sợ, vì quý 
vị không có mong cầu chi!

Nếu muốn dưỡng khí, quý vị không nên nói chuyện 
nhiều như thế. Người tu nếu không biết ít lời thì sẽ chẳng 
thể tu đặng. Không nuôi dưỡng cái khí lực thì chẳng có 
pháp. Cứ nói chuyện hoài thì sẽ tiêu mất hết pháp. Bấy 
giờ xem quý vị còn tu Đạo gì nữa đây?

Thật ra vạn sự vạn vật đều là thuyết Pháp. Cái bàn 
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nói pháp của cái bàn. Cái ghế nói pháp của cái ghế. Vạn 
sự vạn vật đều là chuyển Pháp luân. Người chuyển Pháp 
luân của người. Con mèo chuyển Pháp luân của con mèo. 
Nếu quý vị hiểu rõ, thì quý vị sẽ nghe được cái Pháp minh 
bạch. Nếu quý vị không hiểu rõ thì quý vị chỉ nghe phải 
cái Pháp ngu si.

Ñừng để danh lợi mê muội đầu óc, rồi tới chết thì vẫn 
hai tay trắng. Người xưa nói: “Ðừng để tới già mới học 
Đạo, mộ phần đầy dẫy đám thiếu niên.”

Tật xấu của tín đồ Phật giáo là luôn cho mình đúng, 
chẳng quan tâm đến ai khác. Và không có người nào dám 
tự nhận là mình sai lầm. Ngược lại, họ còn đi đến chuyện 
bài xích, dèm pha và nói xấu lẫn nhau.

Trong quá trình tu hành, lúc nào cũng không được lười 
biếng. Tu Đạo thì phải kiên trì hoài hoài, không thể gián 
đoạn. Nếu không, thì tu hằng hà sa số kiếp cũng như nấu 
cát mà muốn thành cơm. Thật chẳng có lợi ích chi!

Có chân chính biện tài vô ngại thì không cần nói lời chải 
chuốt. Bởi vì lời lẽ phát xuất từ tự tánh quang minh, trong 
kho tàng trí huệ của Như Lai. Nếu dùng lời chọn lọc, chải 
chuốt, lại có tác dụng phản nghịch, biến tốt thành xấu. 
Người xưa nói: 
     Thông minh là do làm âm đức. (Âm đức là việc tốt 
mình làm trong im lặng, không cho ai biết.)
      Âm đức dẫn vào đường thông minh.
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      Không làm âm đức để thông minh.
      Thông minh sẽ bị thông minh lừa.

Thương thân: đừng để thân mình phạm pháp.
Thương nhà: đừng để gia đình bị tan nát.
Thương nước: hãy hy sinh cho đất nước.

Không phải rằng, ăn chay là giữ giới không sát sanh. 
Chớ nói rằng: Chính tay tôi không giết chúng sanh nào 
nên tôi đâu có phạm giới sát. Giữ giới không sát sanh 
là cần phải trong tâm mình không khởi lòng sân hận đối 
với chúng sanh.

Khi quý vị có lòng sợ hãi thì dù quý vị không muốn 
kêu ma lại, ma cũng sẽ tới. Quý vị không có tâm lo sợ, 
thì dù ma muốn tới cũng không thể nào tới được. Ðây là 
bí quyết quan trọng nhất: đừng có sợ hãi. 
Khi quý vị không sợ hãi thì tâm sẽ chánh. Chánh mới có 
thể hàng phục mọi thứ, bởi vì tà bất thắng chánh. Vì thế 
ma sợ nhất bốn chữ Chánh Đại Quang Minh này.

Người minh tâm thì không ngu si. Kẻ kiến tánh thì 
không âu sầu. Tâm như gương sáng, lại cũng như nước 
lặng.

Quý vị nên: Tùy duyên để tiêu nghiệp cũ, chớ tạo thêm 
tội mới.

Kẻ tự mãn (kiêu ngạo, cho mình quá tốt quá giỏi quá 
đủ) thì tuyệt đối chẳng thành tựu được gì.
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Tôi nay nói “Sáu đừng” cho quý vị nghe:
1) Khi ngồi, đừng rung đùi.
2) Khi đứng, đừng rung quần.
3) Khi đi, đừng ngoái đầu.
4) Khi nói, đừng lộ răng
5) Khi vui, đừng cười lớn.
6) Khi giận, đừng cao giọng.
Cho nên phải tập: “Suy nghĩ chín chắn rồi hãy nói, lòng 
vui rồi mới cười, và thấy việc ấy có nghĩa rồi mới làm.”

Tất cả pháp hữu vi ở cõi đời này, thật sự là hết sức 
mỏng manh, không chắc chắn gì hết. Chẳng có chuyện gì 
vĩnh viễn không hoại diệt. Tất cả mọi sự, mọi vật không 
có thứ gì kiên cố cả.

Chúng ta ai mà thường thường cứ nổi nóng tức giận, nổi 
lửa vô minh, thì chính là đang ở trong lưới của ma. 
Làm sao thoát lưới ma? Có biện pháp rất đơn giản là: 
Ðừng nóng giận, không nổi cáu, không có lửa vô minh, 
không sân giận thì sẽ thoát khỏi lưới ma ngay.

Thân thể của mình là giả, thế sao mình cứ chấp trước 
nó hoài thế? Vì sao mà cứ vì nó mà tạo tội nghiệp, chẳng 
thể buông bỏ?

Người tu Đạo phải tu hạnh viễn ly: Viễn ly tài sắc danh 
thực thùy, viễn ly mọi thứ xấu ác mà thân cận mọi thứ 
thiện lành.
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Ai có thể hàng phục 18 giới: sáu căn, sáu trần, sáu thức 
khiến chúng nghe lời, không tạo phản, thì người ấy là 
Bồ Tát.
Ai có thể quét sạch hết các tình cảm riêng tư, không còn 
lôi thôi nữa, thì người ấy là Bồ Tát.

Các vị phải thức tỉnh, giác ngộ đời người là vô thường. 
Con quỷ vô thường lúc nào cũng có thể tới tìm mình 
được. Đến giờ đi thì: “Ngàn thứ chẳng đem theo đặng, 
chỉ có nghiệp tùy thân.” Nếu bây giờ còn không chịu 
dụng công thì đợi đến cái đại kiếp nào mới thành tựu 
đây?

Quý vị nên biết rằng chỉ hai chữ danh và lợi thôi cũng 
làm hại chết tất cả người đời.

Không có lòng tham dục thì phiền não gì cũng chẳng 
có. Một khi có lòng tham dục thì chuyện gì cũng xảy ra. 
Thế giới, vạn sự, vạn vật, vạn loài, thứ gì cũng do lòng 
tham dục sinh ra.

Thật ra những thứ sơn yêu, thủy quái, tinh mỵ v.v… 
không phải là chuyện phù phiếm đâu. Song, nói đi thì 
cũng nói lại, là nếu mình giữ tâm thanh tịnh, không có 
tà niệm, thì lúc nào cũng có Thiên Long bảo vệ mình. 
Hãy kiên cố giữ tâm đừng để sơ hở. Có vậy, ma chướng 
từ đâu lại nhập vào được!

Người có trí huệ thì không có phiền não.
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Dựa vào chân mà có vọng. Khi vọng hết thì chân hiện 
bày. Vọng chưa dứt thì chân không hiện.

Người học Phật chớ nên, hễ nghe người ta khen là vui 
vẻ cao hứng lắm; còn nghe một câu không vừa ý thì phiền 
não vô cùng. Ðó là biểu hiện chẳng có định lực. Có công 
phu định thì quý vị không bị cảnh giới của tám gió làm 
lay chuyển.

Lúc nào quý vị cũng phải nhất tâm tu hành, lúc nào 
cũng siêng năng cầu thoát ra khỏi cõi đời trần tục này.

Sanh tử nguy hiểm như vậy mà mình còn dám lười 
biếng sao! Lại còn ra vẻ như chẳng có chuyện gì, tựa như 
rằng mình có định lực ghê lắm. Đó chẳng phải là lãng phí 
thời gian sao?

Bậc Đại đức Cao tăng xưa kia, thường thường tới một 
cách vô hình mà ra đi cũng không để dấu tích. Tới thì 
phiêu phiêu, đi thì phiêu phiêu. Tới như gió thoảng, đi 
cũng như gió thoảng (Đạo phong của các Ngài được lưu 
truyền muôn thuở). Tới thì vô quái vô ngại, đi cũng vô 
quái vô ngại, giống như không tới cũng không đi.   

Siêng tu giới định huệ tức là người quân tử thì hướng 
về phía trước mà tiến. Khi trừ diệt tham sân si thì mình 
không còn sa đọa nữa.

Ma vô cùng thông minh. Nó rình biết người kia có lòng 
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tham muốn thứ gì thì nó sẽ dùng phương pháp thích hợp 
để dụ hoặc người đó. Do đó, người tu hành chúng ta 
không cần thiết phải niệm chú gì đặc biệt, cũng không 
dùng pháp môn gì. Chỉ cần quý vị chân thật không tranh, 
không tham, không mong cầu, không ích kỷ, không tự 
lợi, không nói dối, cứ chăm chỉ khổ tu, thì không có ma 
gì phá hại được quý vị. Nhưng một khi quý vị có lòng 
tham, có tâm cầu may, muốn chiếm tiện nghi, muốn tìm 
đường tu tắt, thì rất dễ bị ma nhập.

Khi sanh tâm ô nhiễm, thì đó là thế giới Ta Bà.

Khi sanh tâm thanh tịnh, thì đó là thế giới Cực Lạc. 
Thế giới Lưu Ly và thế giới Cực Lạc không có gì khác 
biệt đâu.

Xây chùa không bằng xây người. Xây người không 
bằng xây Phật.

Quý vị phải đương cơ lập đoán, (ngay lúc chuyện xảy 
ra mà quyết định kịp thời phải làm gì). Không nên ủy 
mỵ, chần chừ chẳng quả quyết, rồi cứ dây dưa mãi, khiến 
mất đi thời cơ quý báu. Chớ nên lôi thôi chẳng cả quyết 
mà phải mau chặt đứt phiền não, liễu thoát sanh tử.

Trời đất không thể một ngày không hòa khí, lòng 
người không thể một ngày thiếu thần hỷ (niềm vui). 
Ngày ngày mình phải mời thần hỷ tới tâm để cùng làm 
bạn với nhau. Vậy thì mình sẽ không có phiền não. 
Người tu nên chú trọng đến vấn đề này.  
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Mình phải dập tắt chiến tranh trên thế giới, chớ không 
phải là phản đối chiến tranh. Khi quý vị có tâm phản 
chiến thì nơi thân quý vị đã phát sanh chiến tranh. Khi 
quý vị phản đối kẻ khác, hay phản kháng bất cứ cuộc 
chiến nào, tức quý vị đã khởi dậy chiến tranh cho chính  
mình rồi.

Quý vị không tin nhân quả báo ứng? Chờ tới khi nó đổ 
xuống đầu quý vị, thì lúc đó dù quý vị có muốn trốn cũng 
trốn không kịp.

Ngồi kiết già là dạy cho quý vị dễ nhập định. Nếu quý 
vị có thể nhập định lúc đi, thì ngồi hay không ngồi đều 
giống như nhau. Cảnh giới nhập định thì không có bất cứ 
vọng tưởng nào, trong tâm không sanh một niệm, không 
nhiễm bụi trần. Nếu quý vị có thể, trong lúc đi đứng nằm 
ngồi không sanh ý niệm nào cũng chẳng nhiễm bụi trần 
gì thì đó chính là chỗ quý vị dụng công. Không nhất thiết 
phải ngồi ở một nơi mới gọi là dụng công.

Ñừng nên bị những tướng hư giả làm điên đảo.

Không thể nhầm lẫn lý nhân quả, không thể đình trệ 
việc tu hành. 

Người chân chánh tu hành thì lánh xa danh lợi, xem 
phú quý như những giọt sương giữa khóm hoa, xem công 
danh như đóm sương trên mái ngói, trong khoảnh khắc 
sẽ tan biến mất dấu tích. Nếu quý vị muốn trắc nghiệm 
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xem người nào đó có tu hành hay không thì hãy xem 
việc làm, hành động của người đó, có phải chăng đều là 
nhắm về danh với lợi.

Không khóc không cười, đó gọi là định lực. Không có 
định lực thì mới hay khóc, hay cười.

Nếu thường tinh tấn tức là ở trong định. Nếu quý vị 
có thể tùy thuận theo duyên bên ngoài mà không biến 
đổi, không thay đổi chí hướng nhưng có thể thích ứng 
với hoàn cảnh, thì đó gọi là Kim Cang Ðịnh. Kim Cang 
Ðịnh không có một thứ hình tướng gì, nó chỉ là tâm Bồ 
Ðề không biến hoại mà thôi!

Nếu mình thấu suốt được thất tình: Vui, giận, buồn, 
sợ, yêu, ghét, ham muốn (hỷ, nộ, ai, cụ, ái, ố, dục) mà  
có thể hàng phục được chúng, không để chúng nó nổi 
sóng, nổi gió thì tức là đã hàng phục được tâm mình.

Hiện tại chuyện tối quan trọng là thế giới đầy dẫy bọn 
tiểu quỷ và không biết bao nhiêu mà kể. Vì sao có nhiều 
tụi tiểu quỷ như vậy? Bởi vì người ta phá thai quá nhiều. 
Thai nhi chưa thành hình mà đã bị giết rồi, nên khi làm 
quỷ chúng có tâm báo thù rất nặng nề. Do đó, nếu giữ 
giới không sát và phóng sanh thì bao hàm không được 
phá thai. Thật không dễ độ thoát bọn tiểu quỷ này đâu. 
Cho nên có câu “Diêm Vương dễ gặp, tiểu quỷ khó 
độ.”

Người thiếu đức hạnh thì có tánh nóng rất lớn, vô 
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minh ngu si cũng sâu dày. Người có đức hạnh thì chẳng 
có nóng nảy gì cả, vô minh cũng đã hóa trừ thành trí huệ. 
Do đó người tu hành chúng ta cần phải vun bồi đức hạnh 
là vậy.

Người thường tự so sánh, cho rằng mình hơn kẻ khác. 
Kỳ thật, khi thân tâm chưa đạt đến cảnh “không” thì họ 
đều luôn chấp trước vào ngã tướng mà thôi. Người tham 
thiền phải trừ bỏ cái ngã. Chẳng những không có tướng  
mà cần phải không có tâm, không có thân. Khi thân, tâm 
đều không, quý vị sẽ là “Vô tâm Đạo nhân.”

Khi thực sự chẳng có vọng tưởng thì quý vị sẽ vãng 
sanh thế giới Cực Lạc. Khi không có vọng tưởng thì sẽ 
không có phiền não, không có thống khổ. Ðó chính là thế 
giới Cực Lạc.

Nên biết thiểu dục tri túc (bớt tham muốn, biết đủ). Khi 
biết đủ thì sẽ không có gì rắc rối.

Mỗi người chúng ta không nên tụng suông Kinh Kim 
Cang, Kinh A Di Ðà, Kinh Pháp Hoa, Kinh Lăng Nghiêm. 
Mình phải tụng cho rõ ràng bộ Tâm Kinh, kinh trong tâm 
thì mới tốt. Quý vị tụng bộ kinh chân thật tức là khi tâm 
chẳng có ganh tỵ, chẳng cống cao ngã mạn, chẳng chấp 
trước vào cái ngã một cách nặng nề, và chẳng chấp sâu 
vào kiến giải của mình. Nếu quý vị có những tật xấu trên, 
thì tuy quý vị có tụng kinh nhưng quý vị đã thật không 
biết tụng.
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Người có tánh nóng nảy thì khổ. Người không có tánh 
nóng nảy thì vui sướng. Người hay nổi giận thì có phiền 
não; kẻ không nóng giận thì thường thường có tâm hoan 
hỷ. Tánh nóng giận là kẻ thù lớn nhất của mình. Vì sao 
người ta bị nhiều bịnh như vậy? Bởi vì hay nóng giận. 
Vì sao mọi chuyện không được thuận lợi? Cũng bởi vì 
có sự nóng giận. Nếu ở trong mọi thời điểm, lúc nào 
người ta cũng không nóng nảy giận dữ thì họ sẽ luôn 
được khoái lạc, bình an.

Muốn tu Đạo thì trước phải nuôi dưỡng đạo đức. 
Không có đức hạnh thì chẳng thể tu đặng.

Tu Đạo cần phải thật thà. Giống như dệt tơ, cần phải 
từng sợi, từng sợi kéo ra thì mới không bị rối loạn.

Ñừng nên tìm phương pháp khoa học để đạt tới giác 
ngộ. Ðừng nên tự làm cách thông minh.

Trên thân thể của mỗi người, ai cũng có vô lượng vô 
biên chúng sanh. Nếu quý vị có lòng tham thì những 
chúng sanh ấy cũng có tâm tham, nếu quý vị có lòng 
tức giận thì mỗi chúng sanh ấy cũng bắt chước nổi giận. 
Tánh tham sân si của mình có thể ảnh hưởng đến những 
chúng sanh ấy. Những chúng sanh nhỏ ấy lại biến ra rất 
nhiều con, những con lớn lại biến thành các con càng 
lớn hơn. Ðó chính trăm ngàn ức hóa thân của quý vị! Do 
vậy, người tu Đạo, cử tâm động niệm phải sửa đổi thói 
xấu mà tu thành tánh tốt.
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Ngũ ấm là xiềng xích trói cột người ta. Vì bị tứ đại, ngũ 
ấm che phủ nên mình mới không thể giải thoát.

Nếu không biết hòa nhã, khiêm cung thì làm sao cứu 
người được. Có lẽ còn chẳng cứu được tự mình nữa là 
cứu ai.

Quý vị là những đạo hữu đồng tu, thì không được tổn 
hại nhau mà nên khuyến khích lẫn nhau, để cùng nhau đi 
trên đường Bồ-đề. Lúc nào mình cũng nên nói Phật Pháp 
cho nhau nghe. Miệng không nói lời phi lễ, thân không 
làm chuyện phi lễ.

Tu hành cần phải hồi quang phản chiếu, chớ không phải 
bảo quý vị phóng quang ra ngoài để kêu người khác nhận 
thức về mình.

Tu mà không tranh thì chẳng có ma. Có tranh là có ma 
tới liền.

Khi chọn bạn, mình phải chọn bạn lành, bạn có ích lợi. 
Không nên chọn bạn xấu để hùa nhau làm bậy, rồi sau 
này đều cùng phải đọa lạc.

Chưa tu thành thì hào quang còn non nớt yếu đuối, chẳng 
thể kháng cự lại sóng to bão táp. Khi hào quang viên 
mãn, không thiếu không dư, thì lúc đó mới phóng quang 
(phóng quang có nghĩa là lộ xuất, chớ không phải có 
nghĩa là phóng hào quang hiển thần thông). Quý vị hiện 
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trong giai đoạn tu hành thì chớ có phóng quang (hàm ý 
là ẩn tích).

Lúc đang làm người, không chịu tu đàng hoàng. Ðến 
lúc làm trâu ngựa heo dê thì muốn tu cũng chẳng còn 
cơ hội. Lúc ấy quý vị có quỳ tại cửa nhà đồ tể khóc than 
sám hối: “Xin Ngài từ bi, đừng giết mạng con!” Chàng 
đồ tể vẫn cứ sát chẳng tha. Do đó, chỉ cần mình nghe 
tiếng rên xiết thê thảm ở nhà đồ tể lúc nửa đêm là sẽ hiểu 
nguyên nhân của tai kiếp, chiến tranh từ đâu mà ra.

Khi tu thì không nên tùy tiện nói bậy. Nếu không thì 
sẽ bị quả báo câm ngọng.

Ñịa chấn (tức động đất) có thể gọi là nhân chấn (động 
người) vì đất và người thì thông nhau. Khi nhân chấn 
thì địa chấn. Nếu nhân không chấn thì địa cũng không 
chấn. Quý vị vui vẻ thì địa chấn, quý vị nổi giận thì địa 
cũng chấn. Quý vị có bi ai, buồn lo, sợ hãi, yêu ghét, thì 
đều sinh địa chấn. Khi có dục vọng, tình ái thì địa chấn 
càng lớn hơn. 
Nhân bên trong động nên bên ngoài mới động. Có địa 
chấn bên trong thì mới có địa chấn bên ngoài. Chúng 
đều có sự quan hệ liên đới với nhau. Vì quý vị trồng 
nhân gây động đất bên trong nên mới có động đất bên 
ngoài. Khi trồng nhân động đất thì kết thành quả động 
đất. Khi trồng nhân thì mình không sợ, đến lúc kết thành 
quả thì ôi sợ chết khiếp.

Tu hành cần phải vùi đầu kham khổ.
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Phương pháp dụng công là phải niệm niệm hồi quang 
phản chiếu chớ không phải là niệm chú gì đâu. Chỉ cần 
mình đi đứng nằm ngồi không rời “nhà”, không chạy ra 
ngoài truy đuổi, cũng không phải tìm kiếm nơi sách vở 
mà chỉ cần chú ý tới cái “không”. Nếu quý vị chân chính 
thể hội được thì chuyện gì quý vị cũng không tham lam, 
bởi vì tự quý vị xưa nay vốn đầy đủ. Cái không này tức là 
Chân Không, từ trong nó phát sinh ra Diệu Hữu. Vì thế: 
Không làm các việc ác (là Chân Không), làm hết các việc 
thiện (là Diệu Hữu). Giới luật là khuôn phép để người tu 
nương theo tu hành. Khi đạt tới “không” thì tất cả nghiệp 
chướng vốn không, cũng chẳng có tội, chẳng có phước.

Ma từ bốn phương, tám hướng lại thử thách người tu. 
Nếu cứ ngay chỗ nhân ngã thị phi, vui buồn, yêu ghét 
mà dụng công thì ma sẽ thừa cơ, nương chỗ sơ hở đó mà 
nhập vào.

Muốn sanh Cực Lạc thì phải thu nhiếp quét sạch hết 
mọi tình cảm.

Vì sao thế giới có chiến tranh? Khi người ta bắt đầu ăn 
thịt thì chiến tranh cũng bắt đầu. Ăn thịt cũng chính là ăn 
người.

Kẻ thấy lỗi lầm của ta, kẻ ấy là thầy ta. Những ai có thể 
nói ra thói hư tật xấu của quý vị, người ấy là vị Thiện tri 
thức của quý vị. Quý vị nên cám ơn người ấy, đừng nên 
nhìn họ như kẻ thù địch.
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Người mê thì tin phong thủy, người trí tin tâm thủy. 
Tất cả đều do tâm tạo thành. Người đời cho rằng, học 
thì ở nơi chỗ rộng (như núi), nào hay rằng, học ở ngay 
chỗ nhỏ xíu (tâm mình) này đây. Nếu ai có đức hạnh thì 
phong thủy tự nhiên tốt bởi vì tâm họ tốt. Người trí thì 
nhìn suốt tới cái lý của sự việc, không bị ngăn trệ bởi bề 
ngoài của sự việc. Người ngu chỉ nhìn thấy tướng trạng 
bên ngoài của sự việc, chẳng thấy suốt được chân lý bên 
trong của mọi chuyện.
     Nhược nhân dục liễu tri. 
     Tam thế nhất thiết Phật. 
     Ưng quán Pháp giới tánh. 
     Nhất thiết duy tâm tạo.
     (Nếu ai muốn biết chư Phật trong ba đời. Hãy quán 
bản tánh của Pháp giới.Tất cả đều do tâm tạo.) 

Muốn có trí huệ, trước hết đừng chửi bới người, cũng 
đừng đánh đập, giết hại, hay làm tổn hại kẻ khác. 

Mình phải lập công với đời, làm lợi cho người. Nếu 
chỉ toàn là tính toán lợi ích cho mình, lo cho mình được 
sung sướng, thì đó nào phải là ý nghĩa của việc làm 
người.

Tôi biết được điều gì? Tôi biết thêm nhiều sự thua 
thiệt, không chiếm tiện nghi, chiếm phần hơn. Nếu quý 
vị thật sự hiểu rõ thì quý vị sẽ biết rằng: Chịu thua thiệt 
chính là được tiện nghi (thắng thế), mà chiếm tiện nghi 
(giành hơn, giành thắng) chính là bị thua thiệt.
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Không dễ gì sửa đổi những lỗi lầm tật xấu nho nhỏ của 
mình. Nhưng nếu quý vị sửa được chúng thì quý vị sẽ có 
định lực.

Người đời xem chuyện phát tài là vui sướng nhất. Có 
tiền rồi lại phải dùng óc não tính toán làm sao giữ gìn để 
nó không mất, không hết. Cứ cho rằng tiền là thật của 
mình, nên ngày ngày mân mê tính đếm. Song, bất luận 
tiền nhiều hay ít, chết rồi chẳng đem theo được. Thế rồi lại 
hai tay trắng! Quý vị xem, như vậy thì có gì vui sướng!

Chúng ta ai cũng bị nghiệp dắt dẫn, rằng: Thân không tự 
chủ. Mình sanh vào đời này chính là để trả nợ. Bởi vì xưa 
kia tạo nghiệp không giống nhau, nên đời này chịu quả 
báo khác nhau. Cho nên, “lưới nghiệp đan kết với nhau” 
là vậy.

Làm việc quỷ tức là quỷ. Làm việc người thì là người. 
Làm việc Phật thì là Phật.

Bây giờ mình được nghe mấy chữ chú Ðại Bi thì nên 
sanh lòng hoan hỷ, rằng thật may mắn, thật hân hạnh, thật 
khó gặp được chú Ðại Bi. Thật vậy, rất khó mà quý vị có 
thể gặp được chú Ðại Bi. Nay gặp được thần chú rồi, quý 
vị nhớ đừng coi thường rồi vất qua một bên.

Người học Phật phải bỏ ít thời gian ra học tập Phật 
Pháp, không nên hiểu mường tượng chẳng rõ ràng, tợ hồ 
biết nhưng lại không biết. 

52



Ngöõ Luïc 

Có người nghĩ rằng: Tôi đã không biết, do đó tôi không 
cần muốn biết. Tôi đã không thông đạt, do đó cứ không 
thông đạt luôn. Ðó là thái độ, tự cho mình đã tới đích, 
không chịu bước chân tới trước mà tự lầm mê tiền đồ 
của chính mình.

Chướng ngại lớn nhất cho người mới phát tâm dụng 
công tu hành là Tâm dâm dục: con trai tham luyến con 
gái, con gái tham luyến con trai. Ðây là vấn đề căn bản 
nhất.

Giảng kinh là tu huệ; tọa thiền là tu định; không mở 
miệng nói lăng nhăng là tu giới.

Làm người trên đời, mình phải hành thiện cho đúng 
lúc, kịp thời. Còn một chút hơi thở, một chút sức lực, 
mình cũng phải hành thiện, tích đức. Không nên, chỉ 
mượn căn lành mình đã trồng trong kiếp trước và tận 
hưởng hết những phước báo ở đời này.

Người tu mà sợ cô độc thì chẳng thể tu hành.

Trong tâm ta, tuyệt đối không được có quỷ. Cũng đừng 
có sân hận, oán ghét, ảo não, phẩn nộ, phiền hà (hận, 
oán, não, nộ, phiền). Khi có những thứ ấy thì không 
xong, tức là bị lũ Ngũ quỷ đó phá nhà rồi vậy.

Làm bậc Thiện tri thức, quý vị không được nịnh hót, 
tìm cách làm vui lòng người. Nếu thế sẽ khiến bạn bè  
mê mờ chân lý mà quý vị cũng chẳng hay biết.
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Quỷ vương chuyên môn nổi nóng, không giữ quy củ. 
Quán Âm Bồ Tát chuyên môn tiếp nhận sự nóng giận, 
luôn giữ quy củ.

Quý vị suy nghĩ những việc không có giá trị, thì tương 
lai sẽ gặt những quả báo không có giá trị. Mọi thứ ẩm 
thực đều chỉ có một mùi vị. Nếu cứ nghĩ về chuyện ăn 
uống thì tâm sẽ buông lung, không thể kiểm thúc được  
giặc sáu căn.

Nếu vũ trụ đầy tràn khí kiết tường thì địa cầu sẽ không 
bị vỡ tung.

Quý vị chú ý: Phàm là cảnh giới từ bên ngoài tới, mình 
đừng chú ý vào nó, đừng can thiệp tới nó, cứ để tự nhiên, 
nhưng đừng để nó lay động tâm mình. Trong Kinh Lăng 
Nghiêm có giảng rất rõ ràng, hy vọng quý vị tham thiền 
nghiên cứu căn nguyên của phần giảng về năm mươi loại 
Ấm Ma một cách tường tận.

Buồn một chút là mình dạo chơi địa ngục. Cười một 
cái tức già biến thành trẻ. Khóc một hồi thì địa ngục có 
một phòng nhỏ tối đen.

Việc quan trọng đối với người tu là đừng sinh phiền não 
dù ở bất kỳ tình huống nào cũng vậy. Ngồi cũng không 
sinh phiền não, nằm cũng không sinh phiền não. Cốt 
yếu là phải đoạn phiền não. Rằng: Phiền não vô tận thề 
nguyện biến; mà biến phiền não thành Bồ-đề. Phiền não 
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tức là không giác ngộ. Bồ-đề tức là giác ngộ.

Chú Ðại Bi tức là đại chú của tâm đại bi có thể thông 
thiên triệt địa. Nếu quý vị có thể kiền thành mỗi ngày trì 
tụng 108 biến, liên tục trong suốt ba năm, thì sau đó quý 
vị có thể dùng chú Ðại Bi để trị bịnh. Lúc ấy, tay tới là 
bịnh trừ. Tôi nói về công hiệu của chú Ðại Bi là hy vọng 
quý vị mỗi người dùng sức mạnh của chú Ðại Bi để cứu 
vãn đại nạn của thế giới, khiến cho con người vĩnh viễn 
không còn tai nạn, và Chánh pháp vĩnh viễn trụ thế.

Thánh nhân ngày xưa luôn tự trách phạt chính mình. 
Không giống như người đời nay, chuyện gì cũng chẳng 
bao giờ nhận là mình sai, mà cứ luôn tìm lỗi lầm của kẻ 
khác.

Chúng ta mỗi ngày phải bớt nói một chút, để niệm Phật 
nhiều thêm hơn. Ðánh chết ý niệm trong tâm thì Pháp 
thân mới sống đặng. Bớt nói chuyện, niệm Phật nhiều, 
là chuyện thật dễ như trở bàn tay.

Người tu thì phải làm ngược trở lại. Ðó nghĩa là sao? 
Tức là “chuyện tốt thì nhường kẻ khác, chuyện xấu thì 
gánh vào mình.” Xả bỏ cái tiểu ngã để hoàn thành cái  
đại ngã.

Muốn học tốt thì oan nghiệt tìm; muốn thành Phật thì 
phải gặp ma. Nếu không muốn học Đạo hay, thì oan 
nghiệt không tới tìm quý vị đâu. Càng muốn học tốt thì 
oan nghiệt càng tới tìm quý vị, vì nó muốn thanh toán 
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hết các món nợ cũ.

Năm mới vui vẻ! Happy New Year! Chúng ta cần mỗi 
năm đều vui vẻ, mỗi tháng đều vui vẻ, mỗi ngày đều vui 
vẻ, giờ giờ khắc khắc đều vui vẻ. Chớ sinh phiền não thì 
mới là vun bồi mảnh đất trong tâm, hàm dưỡng khoảng 
trời tự tánh.

Quý vị là người học Phật thì phải chân thật, bước từng 
bước chắc thật, niệm niệm không để lãng phí, niệm niệm 
đều hướng tới đường Đạo dấn bước. Làm được như vậy 
thì quý vị mới chân chính là người học Phật.

Việc tu Đạo có thể làm tăng trưởng trí huệ, tăng trưởng 
tâm Bồ-đề, tăng trưởng nguyện lực. Mọi thứ, mọi việc 
đều được tăng trưởng.

Ngày ngày quý vị chớ quên rằng, con quỷ Vô Thường 
sẽ tới mời mình đi lúc nào đây? 

Thời mạt Pháp là thời mà ma mạnh, pháp yếu. Thế lực 
của Ma Vương ngày càng lớn mạnh. Thế lực của đức 
Phật ngày càng thâu nhỏ. Ðối với Phật thì không phải 
nói về thế lực mà là oai đức mới đúng. Khi chúng sanh 
có phước báo lớn thì Pháp mạnh, ma yếu. Khi phước báo 
của chúng sanh ít đi thì ma mạnh, Pháp yếu.

Nếu người xuất gia tham đồ cúng dường, rồi kén ăn, 
chọn mặc, thì còn chánh pháp gì để nói nữa chớ?
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Chuyên nhất thì linh cảm, phân tâm thì bế tắc. Làm sao 
chuyên nhất? Tất phải đoạn dục, bỏ ái. Nếu không cắt 
bỏ ái dục thì người xuất gia dù tu tám vạn đại kiếp cũng 
không thể thành tựu. Do đó điểm này rất trọng yếu.

Quý vị không có tâm tham thì mới buông xả đặng. Có 
buông xả thì quý vị mới tự tại, rồi sau đó mới có thể khai 
đại trí huệ, đại khai viên giác.

Người tu Đạo chúng ta phải từ có mà hóa ra không, 
phản bổn hoàn nguyên. Quay về lại với bản hữu Phật 
tánh của mình.

Giải thoát tức là quý vị tốt nghiệp nơi vòng giới luật. 
Cũng là tốt nghiệp trong vòng quy củ. Cũng là tốt nghiệp 
khỏi vòng phiền não. Cũng là tốt nghiệp khỏi vòng vô 
minh.

Bản thể của Pháp là không, do đó quý vị không nên 
chấp trước vào Pháp. Nếu đối với Pháp mà quý vị nhìn 
không thấu, buông không nỡ thì quý vị vẫn chưa được 
tự tại.

Người có lòng thù hằn, thì sẽ có con quỷ mặt đỏ.
Người có lòng oán ghét, thì sẽ có con quỷ mặt vàng.
Người có lòng ảo não, thì sẽ có con quỷ mặt trắng.
Người có lòng sân nộ, thì sẽ có con quỷ mặt xanh.
Người có lòng phiền toái, thì sẽ có con quỷ mặt đen.
Quý vị thấy không, thật ghê gớm như thế đấy!
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Người thù hằn thì hại tim. Người oán ghét thì hại tỳ. Người 
ảo não thì hại phổi. Người sân nộ thì hại gan. Người phiền 
muộn thì hại thận.

Trẻ em nhỏ, sinh lý chưa trưởng thành mà đã đi tìm đối 
tượng yêu đương thì (thân thể và tinh thần) đều bị tổn 
thương, lại thêm thiệt thòi.

Tu hành không cần tìm kiếm ở đâu cao xa vì Ðạo ngay 
tại trước mắt mình, tức là trong tâm mình. Nếu quý vị có 
thể nhận thức ra - tâm lăng xăng như ngựa, ý nhảy nhót 
như vượn khỉ (tâm ngựa, ý viên hầu); rồi cho ngựa vào 
chuồng, và coi chừng vượn khỉ kỷ lưỡng thì tu hành nhất 
định mới có cảm ứng.

Có người hỏi tôi, khi tới phương Tây, tôi làm sao hoằng 
dương Phật Pháp? Tôi xin đáp rằng; Tôi hoàn toàn dựa 
vào Quán Thế Âm Bồ Tát, Chú Ðại Bi và Chú Lăng 
Nghiêm.

Chùa là chốn nuôi dưỡng người tu hành không phải nuôi 
dưỡng kẻ làm biếng.

Chúng ta phải tranh nhau học Phật Pháp mà sợ lọt lại 
ở phía sau. Học Phật Pháp so với đi kiếm tiền còn quan 
trọng hơn nhiều. Nếu quý vị tu dưỡng Pháp thân huệ 
mạng cho khỏe mạnh, cho cường tráng thì còn tốt hơn đi 
kiếm tiền gấp trăm ngàn vạn lần nữa.

Phước thì không thể hưởng hết. Vì hưởng hết  sẽ không 
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còn phước nữa. Khổ thì có thể chịu hết. Vì chịu hết thì 
sẽ hết khổ.

Suy ngẫm về cái khổ của bịnh tật, thì mạnh khỏe là 
phước.
Suy ngẫm về cái khổ của tai nạn, thì bình an là phước.
Suy ngẫm về cái khổ khi có tiền, thì không tiền là 
phước.
Suy ngẫm về cái khổ của giàu sang, thì nghèo cùng là 
phước.

Từ vô lượng kiếp tới nay, mình bị thứ hư vọng lừa 
đảo, nên đời đời kiếp kiếp mình phải ở trong vòng sanh 
tử luân hồi. Cũng như cá trong lưới, bơi ra bơi vào, vĩnh 
viễn không thoát khỏi lưới. Ðó cũng là do mình không 
chịu phát tâm Bồ-đề, không chịu bị thua thiệt, nên vẫn 
phải ở mãi trong vòng sanh tử, kẹt trong bánh xe luân 
hồi mà xoay vần sáu nẻo.

Kẻ chân chính có trí huệ thì không bao giờ tự khen 
mình, chê người. Ai mà tự khen thì người đó không có 
tiền đồ gì, và tuy rằng vẫn còn sống nhưng đã như chết 
rồi.

Ñời này người ta cứ tìm thứ giả, còn thứ thật thì lại 
bỏ đi.

Toàn thế giới tràn ngập khí hắc ám. Ở đâu có người 
chân chính tu hành, thì ở đó ít bớt tai nạn. Nếu nhiều 
người cùng tu ở tại một chỗ thì do sức mạnh tập thể có 
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thể biến khí hắc ám thành khí kiết tường.

Người thuyết Pháp bất luận rằng y có thần thông quảng 
đại tới đâu, quý vị cũng phải quan sát hắn ta. Nếu y có 
lòng tham lam, tới đâu cũng kiếm tiền; hoặc có lòng dâm 
dục, thì y không phải thứ thiệt, mà là thứ giả. Nếu y không 
có lòng tham, lòng dâm dục, không có mưu đồ, thì y mới 
là thứ thiệt.

Tu hành không phải là chuyện một sớm một chiều mà 
thành. Ðây đòi hỏi, ngày cũng như vậy mà đêm cũng như 
vậy: Tâm lúc nào cũng tu trì, kiên định không biến đổi. 
Sau một thời gian lâu thì sẽ dưỡng thành trí huệ Bát nhã. 
Nếu quý vị một ngày tu, mười ngày nghỉ thì vĩnh viễn 
không thể thành tựu.

Trong chùa, quý vị không nên nói chuyện bừa bãi. 
Không thể tùy tiện cẩu thả. Quy củ là giới luật. Giữ giới 
luật thì mới thanh tịnh. Có thanh tịnh thì mới gần gũi chư 
Phật được.

Thân thể của ta cũng giống như một xưởng hóa học, 
thiên biến vạn hóa. Có lúc nó biến mình thành con trùng, 
thành con chim hoặc thành con quỷ đói. Khi phản ứng 
hóa học thành công thì biến mình thành Phật. Nó có thể 
biến có thành không, biến không thành có; hóa ra vô số 
sanh mạng khác nhau. Do đó mình phải cẩn thận đừng để 
nó biến mình thành quỷ đói hay loài súc sanh. 
Tại xưởng hóa học này mình phải hun đúc, rèn luyện 
thành Phật, Bồ Tát, Thanh văn, Duyên giác. 
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Biến hóa sai một chút thì kết quả sẽ sai khác xa lắc, 
muốn trở lại thì cũng chẳng phải dễ đâu.

Chẳng bao giờ có chuyện - Không tu hành mà muốn 
thành Phật.

Vô minh tức là không hiểu biết. Căn bản của vô minh 
là ái dục.

Quý vị chớ nghĩ rằng mình gặp cảnh giới gì rồi cho 
rằng đó là tốt. Có cảnh giới nhưng quý vị không nhận 
biết nó rõ ràng thì sẽ rước ma vào đấy.

Bất luận là quý vị thấy việc gì, đừng nên bị cảnh ấy 
lay chuyển, đừng nên chạy theo cảnh giới ấy. Phải làm 
sao? Phải xem nó như không. Gặp cảnh giới và không 
gặp cảnh giới, tâm quý vị đều phải như nhau: không vui 
mừng và cũng không ghét bỏ.

Ña số người đời chỉ ăn rồi chờ chết, lãng phí thời giờ. 
Ai cũng vậy: Sáng sớm ngủ dậy, là bận rộn này nọ cho 
tới tối rồi lên giường ngủ, đâu cũng chỉ vì ba miếng cơm 
mà bôn ba. Nếu sống như cục thịt biết đi, chẳng có chút 
giá trị, ý nghĩa gì, thì sống và chết có gì khác biệt!

Bởi do con người có tâm sân nên mới có hỏa tai (nạn 
cháy). Có tâm tham nên mới có thủy tai (nạn lụt lội). Có 
tâm si nên mới có phong tai (nạn gió bão). Ba tai nạn 
này vốn do ba độc tham sân si mà ra. Chúng ta ai ai cũng 
có đủ ba độc trong tâm. Nếu tâm ấy một ngày một lớn 
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mạnh thì tới một lúc nào đó, nó sẽ tạo thành đại tai nạn.

Bên ngoài có máy vi tính (computer), bên trong tự tánh 
chúng ta cũng có máy vi tính, gọi là thần não, thánh não 
hay Phật não, cũng tức là đại trí huệ. Tuy khoa học tiến 
bộ, song phương hướng của nó là hướng ngoại, nên càng 
truy tìm chân lý thì càng rời xa chân lý. Các vị khoa học 
gia chỉ dụng công ở ngoài da. Do vậy, dường như có điều 
sở đắc, nhưng kỳ thật thì đã quên mất trí huệ bổn hữu vốn 
có của họ. Ðó gọi là bỏ gốc, theo ngọn.

Lúc tu Đạo không cần mình phải dùng sức mạnh để đối 
phó với chướng ngại. Nếu quý vị chân thành thì tự nhiên 
mọi chuyện sẽ giải quyết êm đẹp.

Không thể tu pháp xuất thế, lại chẳng chịu buông bỏ 
pháp thế gian. Hai chân bước lên hai chiếc thuyền: một 
thuyền đi Giang Bắc, một thuyền đi Giang Nam. Ðó là 
chuyện không thể làm đặng.

Nếu muốn tiêu trừ cái độc trong thế giới thì mọi người 
phải ăn chay, không ăn thịt.

Cái chấp trước đó, không phải nói rằng: “Tôi không chấp 
trước” lúc mà không có việc gì xảy ra là được. Đây phải 
xem coi, lúc có việc, cảnh giới tới, thì quý vị sẽ ra sao? 
Lúc không có việc gì, quý vị không có phiền não, thì đó 
chưa phải là thiệt. Phải chờ đến lúc cảnh giới tới, nếu quý 
vị nhận thức được nó, thì đó mới là đáng kể.
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Người học Phật chúng ta cần thiết phải thâm nhập 
Kinh tạng, thì mới có trí huệ rộng lớn như biển. Không 
thâm nhập Kinh tạng thì trí huệ không sao rộng sâu như 
biển. Không thâm nhập kinh tạng thì cái gì sẽ như biển? 
Phiền não của quý vị sẽ rộng như biển. Chấp trước của 
quý vị cũng sẽ sâu như biển. Tà kiến của quý vị cũng 
đầy như biển. Do đó, việc đọc tụng Kinh điển Ðại thừa 
thật vô cùng trọng yếu.

Người xưa nói: “Vạn ác, dâm đứng đầu. Ðó là đường 
chết, không thể đi.” Quý vị làm chuyện dâm dục thì 
cũng như đi vào đường chết.

Ñừng cho việc thiện nhỏ mà không làm, đừng cho 
việc ác nhỏ mà làm. Việc tốt dù nhỏ đến đâu, mình cũng 
phải làm. Việc xấu tuy là nhỏ song mình chớ làm nó.

Tu hành thì phải nhẫn khổ.

Không tranh, không tham, không truy cầu, không ích 
kỷ, không tự lợi, không nói dối: Ðó là việc vốn rất dễ 
làm và chẳng ai cưỡng bách quý vị làm cả. Nhưng bởi vì 
quý vị không chịu làm nên nghịch cảnh mới tới. Nghịch 
cảnh đó là việc tranh giành, việc tham lam, truy cầu, ích 
kỷ, tự lợi, dối trá. Từ đó mới có tai nạn ngang ngược. 
Khi gặp nghịch cảnh thì quý vị chịu không nổi. Vậy khi 
quý vị dối trá, sao quý vị chẳng cảm giác là chịu không 
nổi chớ?
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Giới tức là cử tâm động niệm, quý vị không được khởi 
sinh niệm xấu ác nào.

Ñịnh tức là thành tích của sự tu giới. Nếu quý vị trì 
giới thì lâu dần sẽ có định lực. Ðịnh lực tiếng Phạn gọi 
là samadhi hay tam muội, nghĩa là chính định hay chính 
thọ. Chính định thì khác với tà định. Chính thọ thì cũng 
khác với tà thọ. Chính định, chính thọ thì mới hợp với 
chánh pháp. Còn tà định và tà thọ thì không phù hợp với 
Phật pháp.

Do định phát huệ. Có trí huệ mình mới nhận thức được 
Phật Pháp. Nhận thức được Phật Pháp rồi thì mới có thể 
thành Phật. Do vậy tu Giới Định Huệ là điều kiện tối căn 
bản để thành Phật.

Vì sao thế giới càng ngày càng tệ hại? Bởi vì người ta 
ai cũng tranh. Ðây bao gồm tranh danh, tranh lợi, tranh 
quyền hành, tranh địa vị, nghiêm trọng nhất là tranh sắc.

Quý vị xem, chư đại đức cao tăng từ ngàn xưa đều từ 
trong khổ hạnh mà tu hành đắc Đạo. Quý vị đọc hết bộ 
Ðại Tạng, cũng tìm không ra một vị nào, do hưởng thụ 
hay lợi dưỡng mà khai ngộ cả. 

Nếu quý vị có thể thanh tịnh tam nghiệp thân khẩu ý, 
thì niệm Phật giống như bỏ viên ngọc (làm lắng bùn) vào 
trong nước đục, nước đục không thể nào chẳng lắng trong. 
Như khi tiếng niệm Phật vào tâm loạn, thì tâm ấy vốn đầy 
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dẫy vọng niệm, cũng sẽ từ từ theo tiếng niệm Phật mà 
biến hóa thành duy nhất một tiếng niệm Phật.

Ñối với ma, quý vị không nên có tâm xem nó là thù 
địch, mà phải xem nó là vị Thiện tri thức giúp quý vị tu 
hành.

Học Phật thì phải đem chân tâm ra mà học. Nhất cử 
nhất động, mỗi lời nói việc làm đều phải hướng về điều 
chân thật. 

Nhiều đời nhiều kiếp mình tạo nghiệp khác nhau, nên 
vọng tưởng cũng không giống nhau. Nghiệp nặng thì 
vọng tưởng nhiều, nghiệp nhẹ thì vọng tưởng ít. Ðó là 
tỷ lệ giữa nghiệp và vọng tưởng.

Trong chùa, mình phải tiết kiệm tất cả mọi thứ. Rằng: 
Thương tiếc vật của thường trụ (chùa), như bảo vệ con 
mắt mình.

Không yêu, không ghét là Trung Đạo. Tu Đạo là tu cái 
gì? Chính là tu Trung Ðạo. Ðối với ai, mình cũng đối xử 
bình đẳng, từ bi rộng lượng. Nhưng quý vị phải cẩn thận 
trong hành động, không để lọt vào lưới tình, rọ ái.

Nơi tâm của mình thì kẻ khác hiện diện (tha tại) mà 
không phải là mình hiện diện (tự tại). Vì kẻ khác ở, nên 
dù mình có tại đó nhưng tâm mình không ở tại đó.

Người tu phải làm sao khôi phục trở lại cái “không”. 
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Nghĩa là mình phải phản bổn hoàn nguyên để viên mãn 
bản tánh là Đại Quang Minh Tạng, là trí huệ tròn đầy như 
kính, Đại Viên Kính Trí, không có gì thiếu sót.

Thế nào là động đất? Tức là sự phát động của lòng dục 
vọng. Không động đất tức là Niết Bàn.

Có người nói: Tâm tôi già rồi, mà không biết, tâm này là 
tâm sinh ra do sự tương giao của căn (giác quan) với trần 
(cảnh bên ngoài), chớ không phải là cái chân tâm thường 
trụ, viên minh tịch chiếu. Nếu quý vị thật sự thương yêu 
chúng sanh, bỏ mình giúp người, thì dù có tuổi tác cao 
niên tới đâu, cũng biến thành thanh xuân vui tươi.

ÔÛ bất kỳ trường hợp nào người tu cũng phải biết ẩn 
dấu tài năng, chớ ham nổi bậc, làm vẻ ta đây hay giỏi để 
người ta thấy.

Có chấp trước thì đó là nhân tâm. Không chấp trước thì 
mới là Đạo tâm.

Mắt quán tưởng đức Quán Thế Âm Bồ Tát ở trước mặt, 
ngàn mắt nhìn mình, ngàn tay bảo vệ. Tai nghe danh hiệu 
Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát vào tận trong tâm. Miệng 
niệm tên Ngài rõ ràng từng chữ mà ghi nhớ cũng rõ ràng. 
Nơi sáu căn, tai mắt mũi lưỡi thân ý, quý vị đều phải 
niệm đức Quán Thế Âm.

Không có công đức thì khi chết sẽ rất đau khổ.
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Tu thì không được đeo mặt nạ, ngoài treo đầu dê 
nhưng trong lại bán thịt chó, làm những chuyện không 
đúng đạo lý. Tu thì phải chân thật, bước cho chắc chắn, 
thật sự dụng công tu trì.

Chú Ðại Bi và Bồ Tát Quán Thế Âm là hai mà không 
phải hai. Không hai mà là hai. Không thể tách rời hai 
thứ ấy được. Tôi hy vọng quý vị Thiện tri thức hãy thành 
tâm tụng trì chú Ðại Bi thì tai nạn tất nhiên sẽ được tiêu 
trừ. 

Tu thì không được rao bán việc tu của mình, cũng 
không được quảng cáo mình. Một khi rao bán việc tu 
hành tức sẽ bị ma nhập ngay.

Phật và ma thì chỉ cách nhau một niệm, Phật có lòng 
từ bi, còn ma thì có lòng háo thắng hơn thua.

Thiên địa sanh ra từ Trung Ðạo. Chư Phật, Bồ Tát, La 
Hán cũng sanh ra từ Trung Ðạo. Trung Đạo là mẹ chung 
cho Phật và chư Thánh hiền. Cho nên, không nghiêng về 
không, không nghiêng về có, cứ miên mật như vậy mà 
tu pháp Trung Ðạo. Tham thiền, ngồi lắng lòng đều là 
tu pháp Trung Ðạo. Nếu luận theo hình tướng thì Trung 
Ðạo là số một; nếu luận về vô hình tướng thì Trung Ðạo 
là số không (0). Số 0 chính là Trung Ðạo Liễu Nghĩa.

Tu hành thì phải trầm lặng, yên tĩnh. Không phiền 
não, không cống cao ngã mạn.
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Người học Phật phải phát dương Phật giáo ngày thêm 
rạng rỡ. Vậy phải làm sao? Việc đầu tiên là cần phải có 
phẩm hạnh đạo đức, tâm lượng rộng lớn trùm khắp không 
gian, bao la như Pháp giới.

Vì sao nói, nếu tâm quý vị không có quỷ thì con quỷ bên 
ngoài chẳng thể hại quý vị? Có quỷ bên ngoài là do tâm 
quý vị có quỷ. Trong tâm quý vị không có quỷ thì con 
quỷ bên ngoài sẽ không tới. Con quỷ bên trong gồm có 
năm loại: tham lam, sân giận, si mê, kiêu mạn, nghi ngờ 
(tham, sân, si, mạn, nghi). Cũng là năm thứ: thù hằn, oán 
ghét, áo não, tức giận, phiền muộn (hận, oán, não, nộ, 
phiền).

Chúng ta không chịu phát khởi trí huệ vốn có của mình, 
mà ngày ngày cứ dùng sức mạnh của vô minh phiền não. 
Hễ đụng một chút là phát nổi lửa giận lên. Nên nói: “Lửa 
vô minh là ông thần cọp!” Nóng giận là do gốc của nghiệp 
tội kiếp trước. Không có nghiệp tội thì sẽ không có lửa 
vô minh. Lửa vô minh mà bộc phát thì tham sân si đều 
tới đủ. Quý vị thử hồi quang tự chiếu, xem mình có đúng 
như vậy không?

Vô minh có hai kẻ đồng lõa giúp sức, kết thành một băng 
đảng. Cuối cùng chúng là ai? Một là tham ăn uống, hai là 
tham sắc dục. Một cái tham ăn, ham uống. Một cái háo 
sắc, tham dâm. Hai cái này giúp cho vô mình làm đủ mọi 
chuyện xấu xa.
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Tới chỗ chẳng cầu, sẽ hết lo. Biết chuyện càng ít, bớt 
phiền não.

Vô luận đối diện với bất kỳ cảnh giới nào, quý vị cũng 
phải có thái độ: Có cũng như không, thật cũng như giả. 
Phải nhớ đừng nên được chút ít rồi cho là đủ, nhận cái 
giả cho là thiệt.

AÊn uống thì trợ giúp cho dục vọng. Dục vọng thì trợ 
giúp cho vô minh.

Bồ Tát sợ nhân không sợ quả, phàm phu sợ quả không 
sợ nhân. Khi Bồ Tát trong lúc tu nhân thì Ngài vô cùng 
cẩn thận, một chút cũng chẳng làm càn, nên quả báo 
tới thì Ngài không sợ hãi. Còn kẻ phàm phu thì ngu si 
vì bình thường lúc gieo nhân: sát sanh, trộm cắp, dâm 
loạn, dối trá, rượu chè, cờ bạc, hút sách ma túy... đều 
dám nghĩ dám làm, chẳng sợ gì cả, nhưng đến lúc thọ 
quả báo thì mới than khổ không thôi!

Trên đời bất luận là ăn cơm, mặc áo, ngủ nghỉ đều biểu 
hiện Phật Pháp. Tiếc là chúng ta không biết áp dụng học 
hỏi Phật Pháp trong sinh hoạt hằng ngày mà cứ hướng 
ngoại tìm kiếm. Thế nào là người ngoại đạo? Chính là 
kẻ tìm cầu Pháp ở ngoài tâm.

Mọi người nhớ không thể tự hủy hoại thân mình mà 
cam chịu đọa lạc.
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Bất luận là mình phạm giới ở nơi thân như: sát, đạo, 
dâm; hoặc phạm giới nơi lời nói như: nói dối, nói hai 
lưỡi, nói thêu dệt, nói lời thô ác; hoặc là phạm giới nơi 
ý như: tham, sân, si, mình phải thành tâm sám hối. Nếu 
không thì mình sẽ đọa vào bùn lầy, càng lún càng sâu, 
nghiệp tội càng làm càng thêm nghiêm trọng. Lúc đó, 
mình sẽ bị đè đến nghẹt thở, chẳng sao trốn thoát.

Quý vị nên biết, mình sống trên đời, chẳng khác gì cá 
nằm trong vũng nước cạn. Chẳng bao lâu thì ô hô thương 
thay, nước sẽ cạn khô. Từ vô lượng kiếp tới ngày nay, 
mình còn không biết tu hành: Sanh ra rồi chết, chết rồi lại 
sanh. Thật đau lòng thay! Tại sao cho đến ngày nay mình 
còn chần chờ, mà chưa chịu tu hành?

AÙi dục chính là sanh tử. Sanh tử là lòng ái dục. Ái dục 
là gốc của sanh tử. Nếu không trừ bỏ lòng ái dục vô minh 
thì rốt ráo không thể nào thoát khỏi biển ái sanh tử.

Vì sao có việc không kiết tường? Vì trong tâm không 
kiết tường. Một khi quý vị trồng nhân xấu thì sẽ gặt quả 
báo xấu. Nếu mình có thể sửa lỗi làm lành thì có thể biến 
chuyện xấu thành chuyện tốt. Do đó mà thấy, vận mạng 
có thể đổi thay, nó hoàn toàn nằm trong tay mình. Nên 
nói: Ðại thiện, đại ác thì siêu xuất khỏi số mạng.

Không thể có chuyện là chẳng đoạn trừ lòng dâm mà 
muốn thành Phật. Trong thiên hạ không có đạo lý này. 
Ða số người đời nay đều ham thích cầu may, thích đi ngã 
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tắt, nên khi nghe nói có pháp huyền diệu thì liền bị mê 
hoặc rồi rơi vào lưới ma. Ðến lúc chết mà họ vẫn cho là 
có pháp bí mật! Mật! Mật! Bí mật đến độ phải vào địa 
ngục luôn!

Tu hành thì phải tu tới mức, tâm trong trắng như trẻ 
sơ sinh, chẳng vương vấn một chuyện gì. Là giống như 
trẻ thơ, mình phải phản lão hoàn đồng. Nhưng phản lão 
hoàn đồng đây không phải là bắt quý vị trở lại thời bú 
sữa, mà là bảo quý vị phải hết sạch tham, sân, si, mạn, 
nghi. Ðó gọi là phản bổn hoàn nguyên, nghĩa là tâm trí 
quý vị tựa hồ như trẻ thơ, ngây thơ, không tà, không 
chút lười biếng, giải đãi, không chiếm tiện nghi, cũng 
chẳng có quan niệm nhân ngã thị phi. Lúc đó thì: Xưa 
nay không một vật, bụi trần dựa đâu mà dính vào.

Người ta nói quý vị một câu là quý vị không vui, 
không chịu nổi. Ðụng một cọng lông là quý vị cũng đau 
đớn tận tim can. Thậm chí bảo quý vị nhổ một sợi tóc 
để làm lợi cho thiên hạ, quý vị cũng không cam tâm. Có 
tâm ích kỷ như thế thì không thể tu đạo. Người tu hành 
phải không có tướng: mình, người, chúng sanh hay thọ 
giả.

Cái lậu (chỗ lũng) lớn nhất là dục lậu - lòng dâm dục. 
Khi có ý dâm dục thì cũng như thường bị giặc cướp tới 
cắp tài sản bảo vật. Cũng giống như gỗ bị mối ăn thì gỗ 
đó trở thành vô dụng. Lại cũng như món ăn ngon mà bỏ 
phân vào khiến cho người ta ói mửa luôn cả ba ngày!
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Người xuất gia phải thống niệm đau lòng nhớ nghĩ tới 
vấn đề sanh tử mà phát tâm Bồ-đề. Không thể ăn no rồi 
chờ chết. Rằng: “Một ngày còn làm sư, một ngày còn 
phải gõ chuông.” Làm sư mà có tư tưởng như vậy thì 
không bảo đảm được chuyện sanh tử của mình.

Chúng ta phải quyết làm đến cùng, thật lòng hối cải, phá 
trừ sắc thái mê tín, tiêu diệt thái độ ích kỷ, tự lợi.

Tôi xin đem Vạn Phật Thành cống hiến cho toàn thể 
nhân loại và tất cả tín đồ Phật giáo trên toàn thế giới.

Trong quý vị, ai cũng không nên - suốt ngày sầu muộn, 
chẳng thể dương mày. Việc gì cũng phải nhìn nó một 
cách nhẹ nhàng, xem như mộng như huyễn. Hãy thảnh 
thơi, điềm đạm xử lý mọi sự. Trên đời mọi việc đều là hư 
vọng, chỉ cần quý vị hết lòng tận lực làm tròn bổn phận 
của mình là đủ. 
Người ta sanh ra đời đều là để trả nợ.

Hồi quang phản chiếu, tìm giải đáp nơi bản thân. Hãy 
xem mình đã sanh ra bao nhiêu niệm lành, bao nhiêu 
niệm ác, khởi bao nhiêu vọng tưởng. Chưa sanh niệm 
lành, hãy làm cho nó sanh. Niệm lành đã sanh ra thì làm 
nó tăng trưởng. Chưa sanh niệm ác thì đừng sanh nó. Ðã 
sanh niệm ác thì hãy diệt nó đi. 
Không được cẩu thả tùy tiện, bừa bãi, khiến lãng phí cuộc 
đời. Vọng tưởng nào đó, dù có giá trị nhưng cũng không 
thể thực hiện được, huống chi các vọng tưởng chẳng có 
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chút giá trị nào, đương nhiên càng không được nghĩ tới. 
Cho nên đừng nên nghĩ ngợi lăng xăng. 
Người chân chính dụng công thì lúc nào cũng kiểm thúc 
chính mình. Ði đứng nằm ngồi chẳng hề rời “nhà”.

ÔÛ đời, nếu quý vị không vất bỏ được cái giả thì không 
thể thành tựu được cái chân thật. Không xả bỏ đặng cái 
chết (vọng tưởng, chấp trước), thì không đổi được cái 
sống (trí huệ, tự tại). Nếu muốn mình không chết, thì 
phải làm người chết giả. Nghĩa là nếu quý vị tuy sống 
nhưng xem mình y hệt như người đã chết (không còn 
tranh giành, tham lam…) thì quý vị sẽ chân chính hiểu 
rõ:
     Tất cả pháp hữu vi,
     Như mộng, huyễn, bọt bóng;
     Như sương, như điện chớp,
     Phải quan sát như vậy.

Tham sân si của mình rất khó dập tắt, khó diệt trừ, do 
đó mình càng phải dập tắt và diệt trừ. Nếu nó dễ trừ diệt 
thì mình đâu có phải phí mất nhiều sức lực như vầy.

Bố thí thì phải bố thí Tam Bảo. Không phải là để Tam 
Bảo bố thí cho mình.

Chúng ta nên biết vọng tưởng là vật cản trở việc tu đạo 
và chướng ngại sự thành tựu Đạo nghiệp.

Tiền bạc này, bất quá chỉ là một tờ giấy, trên đó in hình 
ảnh màu mè. Thế mà tờ giấy màu mè ấy đã làm mê hoặc 
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người đời khiến cho họ quên mất hết nhân nghĩa đạo đức. 
Ðó cũng chỉ vì tham mấy tấm giấy này mà cho nó là chân 
thật. Quý vị thấy như vậy có ngu si lắm không?

Sân là nóng giận, cũng là phiền não. Khi có lòng sân 
giận thì quý vị thấy ai cũng không tốt. Nếu có một người 
làm lỗi với mình thì bèn nổi giận đối với tất cả mọi người. 
Thật giống như lấy phiền não làm bữa cơm, ăn một bữa 
lại tiếp theo một bữa. Ăn xong bữa này lại ăn tiếp thêm 
bữa nữa mà không bao giờ cảm thấy no.

Si là tâm ngu dốt, vọng tưởng, ngu si. 
Không được lấy mà cứ lấy, đó là ngu si. 
Không được ăn mà cứ ăn, đó là ngu si. 
Không có được mà cứ muốn có, đó là ngu si. 
Không được làm mà cứ làm, đó là ngu si.

Người có đẹp lộng lẫy đến đâu, cũng chỉ là bọc da thối. 
Người xấu xí tới đâu cũng chỉ là bọc da thối. Bên ngoài 
tuy không giống nhau nhưng bên trong thì một thứ, chẳng 
có gì đẹp đẽ hay xấu xí. Nếu càng tìm bên trong, càng thấy 
toàn là máu, mủ, đờm, dãi, nhớp nhúa. Xét đến năm tạng, 
thì toàn là phân hôi và nước tiểu. Bên ngoài có vẻ đẹp đẽ 
mà bên trong thì hôi thối không thể chịu được, vậy có gì 
khác biệt? Cho nên, mình cần gì phải chấp trước vào cái 
thân này chớ! Nhưng kẻ ngu si thì chú ý đến vẻ đẹp bên 
ngoài, chấp trước vào cái tướng đẹp đẽ mỹ miều, rồi ghét 
bỏ cái tướng xấu xí. Ðó chẳng phải là ngu si sao?

Người tu chúng ta phải nhớ đừng tham ăn ngon, tham 
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hưởng thụ. Lúc nào mình cũng phải noi gương đạo hạnh 
của đức Phật Thích Ca để tự khuyến khích, tự cảnh giác. 
Bất kỳ lúc nào cũng không được buông lung.

Bất luận nam hay nữ, khi tu thì phải dứt sạch thất 
tình. Thất tình là gì? Là vui, giận, buồn, sợ, yêu, ghét, 
dục vọng (hỷ, nộ, ai, cụ, ái, ố, dục). Nếu bị bảy thứ này 
khống chế thì quý vị sẽ mất hết định lực. Và khi đụng 
cảnh, tâm quý vị dao động, không thể tự chủ, không làm 
chủ được thì là điên đảo.

ÔÛ trên đời nếu chúng ta làm điều không đúng thì 
cũng giống như sống trong địa ngục vậy. Nếu như làm 
chuyện không đúng đạo lý, có lòng ích kỷ tự lợi thì là ở 
tại địa ngục rồi. Cứ vui việc này việc kia, giận chuyện 
này chuyện nọ, luôn dùng thứ tình cảm như vậy để giải 
quyết vấn đề, thì cũng y như là ở trong địa ngục thôi.

Thế nào là điên đảo? Tức cho khổ là vui, cho đúng là 
sai, trắng đen chẳng phân, chân giả không rõ, cho vô 
thường là hằng thường.

Người tu chúng ta phải thành thật với nhau, khuyến 
khích lẫn nhau, dạy nhau đi trên con đường quang minh. 
Không thể nuông chiều kẻ hư hỏng, và khúm núm nịnh 
hót, hay làm tôi tớ cho người.

Biển khổ mênh mông, quay đầu là bến. Chớ nên ở 
trong biển khổ chìm xuống nổi lên mà trôi dạt mãi. Thế 
thì chẳng có ngày giải thoát xuất ly.
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Thân của mình ô uế vô cùng, nhưng tại sao người ta cứ 
xem nó như bảo bối, rồi trang sức cho nó nào là hột xoàn, 
châu báu lại thoa dầu thơm, đánh son phấn. Chẳng phải 
đó là đem bảo vật, hương hoa tới trang điểm cho cái cầu 
tiêu sao?

Chúng ta tu Đạo nhất định phải trừ sạch những vọng 
tưởng về thất tình, lục dục và quét dọn cho thật sạch sẽ.

Tại sao nói không thể nắm bắt được ba tâm? Vì không 
thể nắm bắt được tâm quá khứ; không thể nắm bắt được 
tâm hiện tại; và không thể nắm bắt được tâm vị lai. 
Quá khứ thì đã qua rồi, qua rồi thì còn gì nữa đâu. Không 
có quá khứ thì ta nghĩ về nó cũng không thể có. Hiện tại 
thì không dừng trụ, niệm niệm trôi qua, niệm niệm thì 
di động, niệm niệm chẳng hề ngừng nghỉ đi qua, do đó 
tâm hiện tại cũng chẳng thể nắm bắt. Vị lai thì chưa tới, 
thì mình nghĩ về nó để làm gì? Cho nên, tâm vị lai cũng 
không thể nắm bắt. 
Nếu quý vị có thể, không nắm bắt ba tâm, chẳng sanh 
bốn tướng chấp trước (vào cái ngã, vào người, vào chúng 
sanh, và vào thọ mạng), thì có thể hợp nhất với tự tánh, 
viên mãn Bồ-đề, qui về chỗ không sở đắc.

Khi tu hành, quý vị có tư tưởng ý niệm gì thì sẽ có thứ 
quỷ đó tương ứng. Do vì quỷ là một thứ âm khí nên khi 
quý vị có tư tưởng gì không tốt thì âm khí sẽ tới ngay. 
Nếu quý vị sửa đổi tư tưởng, suy nghĩ, tức ánh quang khí 
dương chiếu rọi thì sẽ có trí huệ.
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Tuy rằng chúng sanh ai cũng miệng nói khẩu hiệu là 
tìm cầu an vui, nhưng bất hạnh thay, càng tìm càng đau 
khổ.

Nếu người người sửa ác làm lành thì thế giới không 
còn tam tai bát nạn. Mọi người hài hòa đối xử với nhau 
một cách êm thắm, không tranh, không tham thì thế giới 
sẽ biến thành thế giới đại đồng.

Người học Phật tu Đạo không nên tính toán nhiều quá. 
Ai chửi tôi, nhưng tôi là ai? Ai đánh tôi, nhưng tôi là ai? 
Tự hỏi xem, quý vị sẽ chẳng tìm thấy một cái “tôi” nào 
đâu. Như vậy thì tại sao còn không buông bỏ nó chớ!

Tu thì phải hồi quang phản chiếu lòng mình, tự hỏi 
mình có lòng tham chăng? Nếu có thì chẳng phải là tu. 
Còn không có thì tức là tu. 
Tự hỏi mình có lòng sân hận không? Có thì chẳng phải 
là tu. Không có thì chứng minh rằng, cái ngã đã bớt đi 
một chút. Bị đánh thì quý vị coi như không thấy biết; bị 
chửi thì quý vị dùng đạo lý để thấu triệt. Nếu trong lòng 
sanh phiền não, nổi nóng thì không phải là tu hành. 
Tự hỏi mình có ngu si không? Phải chăng mình thông 
đạt một thứ thì thông đạt hết mọi thứ, chẳng hề chướng 
ngại? Rằng: chân không thì chẳng có nhân ngã; đại Đạo 
thì chẳng có hình tướng.

Người thiện căn sâu dày thì nghe lời thiện. Kẻ tội 
nghiệp nặng nề thì nghe lời phỉ báng.
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Nếu không vất bỏ thứ hư vọng, thì vĩnh viễn không thể 
đạt được thứ chân thật. Vì sao? Bởi vì mình cứ đeo đuổi 
cái hư vọng thì làm sao nhận thức được diện mục của cái 
chân thật.

Có phiền não thì có nóng bức. Không phiền não thì sẽ 
mát dịu. Ai bảo quý vị khởi phiền não?

Buông bỏ thân tâm thì Phật tự thành.

Phải phát tâm Bồ-đề, phải lợi ích chúng sanh. Không 
nên học theo tác phong nhỏ hẹp của hàng nhị thừa, chỉ 
tự lo cho thân mình một cách ích kỷ, không chịu hóa độ 
kẻ khác.

Nhẫn là bảo vô giá, nhưng người không biết dùng. Nếu 
biết dùng lòng nhẫn, chuyện gì cũng tốt đẹp.

Nếu quý vị không chấp trước, việc tới thì ứng phó, việc 
đi rồi thì an tĩnh. Giống như mặt gương: Vật tới thì nó 
hiện bóng, vật đi thì bóng lặng, ánh sáng vẫn phản chiếu. 
Nếu được như vậy thì quý vị sẽ vô tư vô lự, không hay 
không biết, cũng không phiền não, cũng không rắc rối.

Năm mới tới, mình hãy tiếp đón thần tài, thần hỷ, thần 
quý. Sao gọi là thần tài? Nếu quý vị đừng vất đi: tinh, khí,  
thì đó là thần tài. 
Sao gọi là thần quý? Nếu trong một năm quý vị không nổi 
nóng thì đó là thần quý. 
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Nếu quý vị phát tâm, rằng: Sang năm mới, tôi không nổi 
giận nữa, mà sửa đổi tính tình thì đó là thần quý. 
Nếu quý vị lúc nào cũng hoan hỷ vui vẻ, thì đó là quý 
vị tiếp đón thần hỷ rồi. Ba vị thần này đều ở tại nơi ta. 
Bất quá quý vị không biết dùng, nên phải chạy đi ra bên 
ngoài mà tìm cầu.

Nếu quý vị làm một con giòi lười biếng không chịu tu 
hành thì tôi sẽ không chờ quý vị đâu.

Trên đời đầy dẫy chuyện hư vọng không thật. Mỗi 
người đều có tri kiến nhân ngã bất đồng. Do vậy hoặc 
là họ tranh ngoài mặt hoặc dấu sau lưng; mỗi người 
mỗi dạng ích kỷ. Mây đen tham sân si của họ trùm phủ 
bầu trời khiến người ta không còn thấy ánh sáng, không  
được tươi mát nữa. Chỉ có Bồ Tát là vất bỏ sạch hết hư 
danh, giả lợi, vất bỏ vòng sanh tử hư ngụy, buông xả 
ngũ dục buộc ràng. Vì thế nên trí huệ chân thật của Ngài 
mới hiện bày.

Có người nói: Lò sát sanh bây giờ đã không giống khi 
xưa nữa vì họ dùng súng bắn hoặc điện giựt cho chết. 
Do đó, bò dê chết mà không có cảm giác gì. Quý vị cho 
rằng như vậy là đúng sao? Vậy, sao quý vị không chết 
như thế đi? Sự thật thì phương pháp này còn tàn nhẫn 
hơn trước kia, vì lòng oán hận của con thú vẫn nghiễm 
nhiên tồn tại, có lẽ hận thù còn thâm sâu hơn xưa. Cho 
nên, hễ sát sanh là đã mang tội nghiệp rồi.

Cái lưỡi có công đức thuyết Pháp, mà cũng có nghiệp 
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tội nói thị phi. Nếu nó không thuyết Pháp thì nó sẽ nói thị 
phi, hoặc nói lời tà vạy, vô nghĩa. Vì vậy mà thành một 
vạn hai ngàn thứ tội.

  Giới là thước đo cho người xuất gia.

Không nên tìm chuyện rắc rối vào thân, cũng đừng sợ 
việc rắc rối.

Người học Phật muốn thành Phật thì phải tham thiền 
tĩnh tọa. Mỗi ngày đều phải ngồi thiền. Không sợ chân 
đau, gối mỏi, lưng nhức thì mới thành tựu được. Người 
xưa nói: Không qua một lần lạnh thấu xương, làm sao 
hoa nở thơm ngát hương!

Trên đời chẳng có thứ gì đáng gọi là bảo quý, chẳng có 
thứ gì là khó tìm, khó gặp. Chỉ là khó tìm gặp được người 
biết thuyết giảng Chánh pháp.

Mình có chuyện đau khổ là vì chưa phá trừ chấp trước.  
Một khi xả bỏ chấp trước thì không còn gì khổ đau và 
cũng chẳng còn gì gọi là khoái lạc.

Trong đời Mạt Pháp, tất cả thiên ma ngoại đạo, ly mỵ 
vọng lượng, sơn yêu thủy quái đều sợ nhất là Chú Lăng 
Nghiêm. Bởi vì Chú Lăng Nghiêm là thần chú phá tà, 
hiển chánh.

Tu là hàng phục thân tâm, rèn luyện thân thể thành chất 
kim cang. Lúc quý vị mệt mỏi cũng phải hướng về phía 
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trước tiếp tục tu trì, đoạn trừ tất cả vọng tưởng.

Tâm tánh của chúng sanh vốn là quang minh lỗi lạc. 
Chẳng qua nó bị vô số tội chướng, vọng niệm che phủ 
mà thôi!

Niệm danh hiệu Bồ Tát có thể minh tâm kiến tánh.

Chúng ta hãy xem, ngày chúng ta quy y như là ngày 
sinh nhật của mình. Xem quãng đời tu hành của mình 
bắt đầu từ ngày đó.

Kinh Lăng Nghiêm là cốt tủy của Đạo Phật. Người 
không có xương cốt thì hẳn phải chết. Ðạo Phật mà thiếu 
Kinh Lăng Nghiêm thì cũng có thể nói rằng, không có 
Phật Pháp.

Quý vị ăn loại chúng sanh nào nhiều thì quý vị có nhiều 
chủng tử của loại chúng sanh đó trong người mình. Tức 
là quý vị thành bà con với chúng. Khi có nhân duyên với 
chúng quá sâu, đến nỗi rối chằng chịt thì không thể nào 
tách rời chúng được.

AÊn thịt heo nhiều thì quý vị có nhiều cơ hội sẽ làm 
heo. Ăn thịt bò nhiều thì quý vị cũng sẽ có nhiều cơ hội 
làm bò. Ăn nhiều cơm, phải chăng biến thành gạo? Gạo 
là loài vô tình, còn chúng sanh là loài hữu tình. Nếu ăn 
chúng sanh hữu tình nào thì mình sẽ sanh làm loài chúng 
sanh hữu tình ấy. 
Ăn thứ vô tình, chẳng những mình không biến thành 
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gạo, thành rau, thành cỏ, mà thật sự lại nuôi dưỡng Pháp 
thân huệ mạng của mình một cách đúng đắn nhất.

Kinh Lăng Nghiêm là bảo giám của người tham thiền. 
Ai tu Đạo cũng nên nghiên cứu thâm sâu bộ kinh này.

Không nên làm chuyện bao đồng. Cứ nói: Anh ta không 
tốt, anh ta không phải! Ðừng tìm lỗi lầm của người khác, 
mà nên dẹp trừ vọng tưởng trong tâm mình. Dù là chuyện 
mình thích chí đi nữa, nó cũng chỉ là một vọng tưởng vui 
sướng trong đầu. Do đó, chúng ta phải nhìn cho thủng mà 
buông xả nó, để chứng đắc Trung Ðạo liễu nghĩa.

Ñời mạt Pháp, căn tánh của chúng sanh rất thấp kém, 
không thích hợp với nhiều pháp môn. Chỉ có pháp Niệm 
Phật là thích hợp với cả ba căn cơ: cao, vừa, thấp, và kẻ 
ngu người trí đều được phần. 

Ñôi khi chúng ta tự cho mình là làm việc tốt, nhưng kỳ 
thật thì không nhất thiết như vậy. Ðó là vì sao? Vì chủng 
tử không thanh tịnh.

Vì sao chúng ta có sanh tử? Vì có vọng tưởng.

Khi lạy đức Quán Thế Âm, niệm hồng danh đức Quán 
Thế Âm, chúng ta hãy phản tỉnh xem mình có còn nóng 
tánh  hay nổi giận không? Phải chăng thói hư tật xấu của 
mình vẫn chưa tiêu trừ? Nếu như vậy thì dù mình có lạy, 
có niệm danh hiệu Quán Thế Âm tới tận kiếp vị lai, cũng 
không sao gặp được Ngài!
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Nếu quý vị hiểu giới luật thì sẽ thâm nhập vào mọi 
pháp Phật. Nếu quý vị không hiểu giới luật thì quý vị 
cũng giống như mây bay phiêu diêu trên trời, chẳng có 
nền tảng gì cả.

Vì sao hiện vấn đề rắc rối của trẻ em tràn lan thế giới 
như vậy? Vì cha mẹ chỉ biết sanh con mà không biết 
dạy con.

Nếu quý vị có đầy lòng nhân, nghĩa, lễ, trí thì mặt quý 
vị sẽ hiện ra một thứ đức tướng, có một thứ công đức ở 
bên trong.

Trí huệ bát nhã của người ngu và kẻ trí vốn chẳng 
khác nhau. Chẳng qua, sự khác biệt là một người thì biết 
dùng, và một người thì chẳng biết dùng (trí bát nhã).

Nếu quý vị thường hồi quang phản chiếu, thấy tự tánh, 
thường sanh trí bát nhã thì đó là công. Quý vị dùng trí 
bát nhã ấy ứng dụng khắp nơi, biến hóa vô cùng, nhưng 
không bị nhiễm trước, không làm việc bất tịnh, thì đó 
là đức.

Phải nhận biết cảnh giới, chớ chấp trước vào cảnh 
giới. Vô luận là cảnh thiệt hay giả, quý vị đều không thể 
chấp trước. 
Nếu quý vị chấp trước thì cảnh thiệt cũng biến thành 
giả. Nếu không chấp trước thì cảnh giả cũng biến thành 
thiệt.
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Chú Lăng Nghiêm là vua của các Chú, cũng là Chú dài 
nhất. Chú này có quan hệ đến sự thịnh, suy của Phật giáo. 
Trên thế giới nếu còn người trì tụng Chú Lăng Nghiêm 
thì chánh pháp tồn tại. Giả như, không ai trì tụng Chú 
Lăng Nghiêm thì Chánh pháp sẽ bị tiêu diệt. Chú Lăng 
Nghiêm là thần chú do hóa thân Như Lai thuyết ra từ Phật 
đảnh quang minh. Do đó Chú này kỳ diệu không thể tả 
xiết và mỗi chữ mỗi chữ đều diệu ảo khôn lường.

Tham cầu danh thì bị lửa đốt chết. Tham cầu lợi thì bị 
nước dìm chết. Ðó là hai nạn: nước, lửa. Nếu còn tham 
cầu vinh hoa phú quý thì bị gió thổi chết.

Bất luận là sám hối với ai, quý vị cũng phải nói cho 
rõ ràng, không được nói một cách mơ hồ, như đàng nào 
cũng được và không có lập trường.

Không ai tránh đặng cái khổ của sanh, lão, bịnh, tử. 
Sinh là do đâu? Có phải từ trời sinh ra? Ðất sinh ra? 
Người sinh ra? Hoặc tự nhiên sinh ra? Sinh ra rồi lại vì 
cái gì? Trách nhiệm của ta là gì? Nghĩa vụ ta phải làm 
sao? Thiên chức của ta là gì? Mình phải hiểu biết những 
việc trên một cách rõ ràng mới không cô phụ kiếp làm 
người.

Quý vị phải nhất định học thuộc Chú Lăng Nghiêm. 
Nếu được vậy thì không những quý vị có thể liễu thoát 
sanh tử, mà còn tránh được tai họa, ma chướng và cứu độ 
chúng sanh.

84



Ngöõ Luïc 

Ñồng tính luyến ái là yêu nghiệt đi ngược lại với thiên 
tánh, ngược lại luân lý, và ngược lại sinh lý.

Muốn thành Phật thì phải học Phật Pháp.

Thứ mình xứng đáng có, thì mình sẽ được nó. Thứ 
mà mình không xứng đáng có thì mình chớ vọng tham 
cầu. Mình phải giữ cương vị, gắng tròn trách nhiệm của 
mình mà không nên ích kỷ, không nên tự lợi hay nói 
dối. Làm vậy thì thế giới mới hòa bình, dù quý vị không 
muốn nó thái bình, nó cũng thái bình, không muốn nó 
bình an, nó cũng bình an. Vậy tại sao thế giới bây giờ 
không được bình an, không có thái bình? Vì ai ai cũng 
hướng ngoại truy cầu, không biết hồi quang phản chiếu 
để tìm giải đáp nơi chính mình.

Lúc nào mình cũng phải bảo trì tâm ý trong sạch như 
trẻ thơ: lúc nào cũng không già và không bao giờ chết. 
Do vậy muốn mạnh khỏe, trường thọ, chỉ cần quý vị 
buông bỏ: tài, sắc, danh, thực, thùy, thì cái chân thật sẽ   
tự nhiên hiện bày.

Bất luận là Tiểu thừa, Ðại thừa hay Phật thừa, thừa 
nào cũng dạy mình việc đầu tiên là phải trừ bỏ thói hư 
tật xấu, vô minh phiền não, tham sân si. Nếu quý vị bỏ 
những thói xấu ấy đi thì tự nhiên sẽ tương hợp với ý 
nghĩa trong Kinh. Nếu không trừ tật xấu thì sẽ không 
hiểu được nghĩa Kinh.
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Quý vị nhìn xem: Quý vị là bậc nhất rồi đó, nhưng có sao 
đâu? Quý vị phát tài rồi đấy, nhưng có ích gì?

Khi quan sát người tu Đạo, quý vị nên nhìn vào chỗ 
nào? Quý vị xem y có giữ giới luật hay không. Nếu y 
không giữ giới luật, y nhất định là ma. Nếu y tôn giữ giới, 
đặc biệt tinh nghiêm, thì y đúng là tín đồ của Phật giáo.

Rắc rối ở trên đời do đâu mà ra? Do người ta ai cũng ích 
kỷ. Ích kỷ bắt nguồn từ đâu? Bắt đầu từ nơi dục niệm.

Tu Đạo thì bất kỳ thứ gì cũng đừng tham. Tốt không 
tham, xấu càng không tham. Lấy tâm bình thường là Đạo. 
Tâm lúc nào cũng bình thường, chẳng tham muốn gì cả. 
Hễ tham là sai lầm rồi.

Nếu ý thức của quý vị về nóng và lạnh không khác biệt 
thì nóng lạnh không tồn tại. Nếu nóng lạnh không tồn tại 
thì còn có ai đó để cảm giác về nó? Các cặp đối tượng 
khác cũng có đạo lý như vậy. Nếu mình chẳng khởi tâm 
phân biệt về sự vật thì sự an tĩnh vốn có của tự tâm sẽ 
không bị quấy nhiễu.

Hậu quả nặng nề của nghiệp sát sẽ là nhân tố hình thành 
thiên tai nhân họa. Chúng ta cũng thường thấy, hoặc là 
động đất, hoặc là sóng thần, hoặc là thời tiết thất thường, 
quá nóng, quá lạnh, cho tới mưa gió bất hòa, đủ các hiện 
tượng khiến đất nước, nhân dân không chút thanh bình 
an lạc.
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Trẻ em thì giống như cây non lớn lên, nên phải cắt tém 
các cành nhánh mọc lộn xộn cho gọn để thân cây mọc 
cao lớn, sau này có thể dùng gỗ đó làm rường cột.

Con người nằm mộng thì không biết mình đang mộng. 
Đợi tỉnh dậy rồi mới biết là mộng. Vậy, lúc nào thì ta 
tỉnh mộng đây? Khi tu hành được khai ngộ. Vậy tu làm 
sao? Thì tu học Phật Pháp. Phật Pháp là gì? Nói gọn 
là cái chìa khóa. Ngày ngày mình chạy đi tìm cái chìa 
khóa này. Chìa khóa này là gì? Là trí huệ Bát nhã. Tìm 
ra chìa khóa trí huệ thì mình có thể mở tung ổ khóa vô 
minh. Lúc ấy mình sẽ giải thoát và cũng thức tỉnh từ cơn 
mộng giả huyễn.

Ñồ còn dùng được mà mình vất đi, tức là lãng phí vật 
chất. Vì vật chất trên thế giới này cũng đã gần hết, nên 
nếu mình không biết tiết kiệm thì tương lai thật là nguy 
hiểm.

ÔÛ đời bất luận là việc tốt hay xấu đều dạy mình giác 
ngộ. Việc tốt thì dạy mình giác ngộ chuyện tốt. Việc xấu 
thì dạy mình giác ngộ chỗ sai lầm của nó.

Hãy đặc biệt chú ý đến mỗi câu chú Lăng Nghiêm. 
Ðừng cho đó là bình thường mà là diệu pháp rất khó gặp 
trong trăm ngàn vạn kiếp. Quý vị cho rằng trên thế giới 
có rất nhiều người thuyết giảng về chú Lăng Nghiêm ư? 
Thật ra chẳng có ai! 
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Vọng niệm là khởi ý niệm không chân thật, đều là vọng 
tưởng hư vọng không thật tại. Kẻ điên đảo thì biết việc đó 
không đúng mà cứ cố ý làm, lại còn cãi leo lẻo, nói việc 
đó là đúng.

Người đời, ai cũng bận rộn, lăng xăng hoài. Ðiểm xuất 
phát của họ không ngoài lòng ích kỷ, rằng phải bảo hộ 
sinh mạng và tài sản của mình. Còn Phật Pháp thì đại 
công vô tư, chỉ nhắm vào lợi ích cho người khác thôi.

Nghe giảng Kinh thì quý vị sẽ có cái kính chiếu yêu. 
Yêu ma quỷ quái hiện hình là quý vị biết ngay.

Người tu phải phát nguyện cho chân chính. Phát đại 
nguyện lực từ lòng thành, rồi theo nguyện ấy mà nỗ lực 
thật hành.

Nếu quý vị chỉ còn một tâm đại công vô tư, không ham 
mau, không muốn hơn kẻ khác, chỉ chuyên tâm nhất chí 
dụng công thì ma gì cũng không thể hại quý vị được.

Người tu phải thanh tịnh như tròng mắt của mình, 
không thể dính một hạt bụi. Nếu mắt có bụi thì chắc hẳn 
rất khó chịu, phải tìm lấy bụi ra, nếu không thì thân tâm 
không an. Tu Đạo cũng tương tự vậy. Bụi này là gì? Là 
lòng tham. Có lòng tham thì mọi chuyện sẽ dấy khởi sự 
biến hóa. Mình vốn thanh tịnh, nhưng vì ý niệm tham 
lam, nên phát sinh phản ứng hóa học, khiến nước trong 
biến đục, tâm thanh thành trược. Lúc ấy mình chẳng thể 
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giúp ai, mà ngược lại còn tự hại lấy mình. Mục đích chủ 
yếu của người tu là liễu sanh thoát tử, không phải vì cầu 
có cảm ứng mới tu Ðạo. Quý vị nên nhớ: Chẳng thể có 
mưu đồ lúc tu hành. Nếu vì mong cầu thành tựu, mong 
cầu cảm ứng mà tu - đó là sai lầm to lớn.

Nếu có trí thì quý vị như mặt trời. Có huệ thì quý vị 
như mặt trăng.

Phàm như ưa nổi nóng, đa số là người ngu si, vô minh 
nặng nề không hàm dưỡng công phu.

Nếu nói động vật là loài được sắp đặt sẵn cho con 
người ăn. Vậy con người là loài được sắp đặt sẵn cho 
ai ăn?

Mỗi lời nói mỗi hành động của chúng sanh trong cõi 
Ta Bà này đều là tham, đều là sân, đều là si. Trong phạm 
vi pháp thế gian, họ dùng tham, sân, si để tu hành. Ðến 
pháp xuất thế, họ cũng dựa vào tham, sân, si mà tu hành. 
Nào là tham khai ngộ: ngồi thiền hai ngày rưỡi là đã 
muốn khai ngộ, tu hai ngày rưỡi là muốn thần thông, 
niệm Phật mới hai ngày rưỡi là muốn đắc niệm Phật tam 
muội. Quý vị xem, tâm tham lam lớn như vậy, đều là do 
con quỷ tham lam biểu hiện ra đó thôi!

Tu thì như trèo cây sào trăm trượng: Tuột xuống thì 
dễ, trèo lên thì khó, khó như lên trời. Bất luận gặp cảnh 
giới gì, nếu quý vị không xuyên thủng được nó thì rất 
dễ gặp ma chướng. Sơ hở chỉ ở tại một niệm mà thôi. 
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Một niệm sai là một niệm tà, lúc đó thiên ma ngoại đạo 
liền vào tâm thức của quý vị. Nếu có chánh niệm thì Phật 
sẽ hợp nhất với quý vị. Cho nên, Lục Tổ Ðàn Kinh dạy: 
Lúc chánh niệm thì Phật trong phòng; lúc tà niệm thì ma 
ở trong nhà. Chính là đạo lý như thế.

Thích ăn ngon cũng là do bên trong có một khí oan 
nghiệp dắt dẫn. Nó khiến quý vị vui thích khi các vật 
khác hy sinh tánh mạng chúng để bồi bổ cho tánh mạng 
của quý vị.

Ñịa ngục không phải tự nhiên có sẵn, chuẩn bị sẵn sàng 
để mình rớt xuống đó đâu. Vậy làm sao có nó? Do nghiệp 
hoặc của mình hiện ra. Nếu quý vị tạo nghiệp địa ngục thì 
có một địa ngục hiện ra.

Nếu quý vị chân thành đọc tụng Kinh điển thì thường 
có chư thiên rải hoa, mùi hương thơm lạ tỏa khắp, và quỷ 
thần cung kính cúng dường.

Quý vị muốn biết cảnh giới ấy thật hay giả, người đó là 
Bồ Tát hay là ma. Quý vị có thể xem xét như vầy: Thứ 
nhất, y có lòng dâm dục hay không? Thứ hai, y có tâm 
tham dục hay không? Tham lam tức là tham tài, tham sắc. 
Nếu có vậy, tức y chẳng phải là vị chân thật tu hành.

Tết năm nay, tôi cho quý vị thấy tờ giấy lau miệng của 
tôi đã dùng bốn ngày rồi mà tôi vẫn còn xài. Quý vị nghĩ 
xem trên đời còn ai keo kiết như tôi chăng? Không phải 
chỉ có giấy, bất kỳ thứ gì tôi cũng không lãng phí. Đây 
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tuy là việc nhỏ, nhưng tôi hy vọng quý vị chú ý, đừng 
nên lãng phí tài nguyên của thế giới.

Chữ nhục (thịt) gồm có hình một người bị ăn và một 
người ăn thịt. Người ăn thịt thì ở bên ngoài, và vẫn còn 
là người. Người bị ăn thì ở bên trong, nhưng đã biến 
thành con vật. Người ăn thịt và kẻ bị ăn có một mối 
quan hệ mật thiết, một mối oan kết, ràng buộc lẫn nhau, 
không thể giải trừ.

Trí huệ và ngu si không phải là hai thứ. Chúng như 
hai mặt của bàn tay. Lật bên này là Trí huệ; trở qua bên 
kia là Ngu si.

Mê tín tuy là mê, không hiểu biết gì, nhưng ít ra vẫn 
còn có lòng tin. Nếu quý vị tín mê thì tuy có lòng tin 
nhưng quý vị lại tin vào tà đạo, thứ đạo mê hoặc lòng 
người, thứ đạo không chân chính. Ðó mới là nguy tai.

Nhà cần phải nhỏ nhỏ, tiền cần phải ít ít, người cần 
phải tốt thiện, nghiệp cần phải sạch sành sanh.

Kinh Hoa Nghiêm là kinh của Pháp giới cũng là kinh 
của hư không. Tận hư không trùm khắp Pháp giới, không 
chỗ nào mà chẳng có kinh Hoa Nghiêm. Kinh này ở đâu 
thì Phật, pháp và chư Thánh Hiền Tăng cùng ở đó.

Nếu trên thế giới còn một người biết niệm chú Lăng 
Nghiêm thì thế giới sẽ không bị hủy diệt, Pháp cũng 
không bị hủy diệt. Chừng nào trên đời chẳng còn ai trì 
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tụng chú Lăng Nghiêm nữa thì khi đó Phật Pháp sẽ phải 
tận diệt.

Tôi thường nói với quý vị: “Mau chết đi!” Ý là nói 
quý vị phải làm chết cái tâm vọng tưởng đó đi, mà chớ 
có ngày ngày khởi vọng tưởng. Vì khởi vọng tưởng như 
vậy thì làm sao tu hành? Một khi tâm vọng tưởng chết rồi 
thì tâm từ bi sẽ lớn mạnh, trí huệ và nguyện lực cũng lớn 
mạnh theo.

Tu thì cũng như bơi lội. Nếu quý vị có sức lực, kỹ thuật 
bơi giỏi, thì có thể bơi ngược dòng, tới bờ bên kia an 
toàn. Nếu quý vị sức yếu, bơi không giỏi, thì sẽ bị dòng 
nước nghịch đẩy lùi. Lúc đó, chẳng những quý vị không 
tới được bờ, mà có khi còn bị chết chìm nữa là khác.

Người tốt thì không oán ghét ai. Kẻ xấu mới oán ghét 
người khác.

Ñiều quan trọng khi nghe giảng Kinh là phải kiên nhẫn. 
Dù hiểu hay không cũng phải kiên nhẫn ngồi nghe. Quý 
vị ở trong Pháp hội, sáng tối nghe giảng thì tựa như sáng 
tối được huân ướp hương thơm. Sớm tối huân tập chân 
lý vào tâm thức như vậy, kết cuộc có ngày quý vị sẽ khai 
mở trí huệ mà thấu hiểu.

Thế giới là do tâm người tạo thành. Tâm người hiếu sát 
thì tạo thành thế giới chiến tranh. Nếu tâm người hiếu 
sanh thì biến thành thế giới hòa bình. Tôi hy vọng trong 
tương lai, người phương Ðông và phương Tây trên thế 
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giới đều sửa đổi tâm hiếu chiến thành tâm từ bi.

Làm thiện mà mong người ta biết thì không phải là 
chân thiện. Làm ác mà sợ người ta hay tức là đại ác.

Bởi vì có lòng yêu đương nên cái khổ lớn nhất của 
con người là cái khổ sanh tử biệt ly (sống thì phải xa 
nhau, chết thì vĩnh viễn chia lìa). Yêu đương, tình ái 
là cái cội nguồn tạo nghiệp. Nếu đoạn được lòng dục 
vọng, trừ sạch lòng yêu đương thì nghiệp chướng sẽ nhẹ 
bớt. Khi tình yêu sâu đậm, nghiệp chướng cũng rất nặng 
nề. Cho nên có câu: “Nghiệp hết, tình không là chân 
Phật. Nghiệp nặng, tình mê là phàm phu.”

Tất cả mọi sự, mọi vật trên đời đều thuyết Pháp. Người 
thiện nói pháp lành. Người ác nói pháp dữ. Ngựa nói 
pháp làm ngựa, bò nói pháp làm bò, khiến cho mình 
hiểu ra nhân duyên tại sao mà chúng phải làm bò, làm 
ngựa.

Tâm người có thể thiện, có thể ác, có thể bao trùm 
không gian, châu biến pháp giới. Nó cũng có thể làm ta 
mang lông đội sừng, và cũng có thể khiến ta thành Phật, 
thành Tổ.

Ñiều tôi nói với quý vị là những đạo lý rất thông 
thường. Hệt như rau luộc nước lã, thật rất nhạt nhẽo vô 
vị. Tuy chẳng có mùi vị gì, nhưng khi ăn những thứ cơm 
lạt, canh lạt ấy, quý vị có thể khử trừ được rất nhiều độc 
khí.
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Bởi vì có lòng dâm dục nên mới phát sinh ra biết bao 
chuyện ác trên đời. Nếu quý vị có thể làm những việc 
lành, tức tự mình thanh tịnh hết tất cả. Và khi không có 
hành vi dâm loạn thì đó là chúng thiện phụng hành.

Phật là chánh khí của thế giới. Ma là tà khí, làm không 
khí ô nhiễm. Chánh khí là cảnh giới mà bầu trời trong 
sáng, ngàn dặm xanh thẳm, chẳng chút mây mờ. Một khi 
bị ma nhập thì bầu trời liền u ám. Có phiền não, bầu trời 
cũng tối sầm lại. Khi không dính vào ma, không sanh 
phiền não thì bầu trời trong xanh. Mọi vật trên đời đều là 
pháp biểu hiện.

Phần lớn nền giáo dục bây giờ chỉ dạy cho học trò làm 
sao được thành nghề, làm sao để tìm được chức vị cho 
cao, kiếm thật nhiều tiền, thành bậc danh nhân hay bậc 
nhất trên thế giới. Họ đã chẳng dạy con em các điều  đạo 
đức căn bản làm người mà cứ dạy chúng tranh danh đoạt 
lợi. Ðây chính là bỏ gốc theo ngọn, đi ngược lại với Đạo. 
Làm điều ngược lại với Đạo như vậy, thì thật là sai lầm 
lớn lao vô cùng.

Tu hành, làm việc gì thì cũng chỉ một tâm, một lòng. 
Làm xong rồi liền buông tay. Việc tới thì ứng biến. Việc 
qua rồi, lòng lại yên tĩnh.

Không nên tham tiền tài, vật chất. Hợp với đạo nghĩa 
thì mới nhận. Rằng: Tiền tài phải hợp với Đạo thì người 
quân tử mới lấy.
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Chú Lăng Nghiêm thì mầu nhiệm không thể tả. Ai niệm 
thì người đó có cảm ứng. Ai trì tụng thì người đó có Bồ 
Tát Kim Cang Tạng bảo vệ. Do đó, người tu trì Chú này 
cần phải nghiên cứu các vật để hiểu thấu đáo chân lý, 
và phải thành khẩn, chánh tâm tu thân, thì mới có cảm 
ứng lớn lao.

Có vọng tưởng thì sẽ không tự tại.

Sống trên đời, quý vị nên phải hết sức cẩn thận trong 
mỗi hành vi, cử chỉ của mình mà gắng giữ gìn quy củ. 
Vì một khi trồng nhân sai lầm (sai nhân quả), quý vị sẽ 
hối hận vô cùng.

Lúc tu, điều tối trọng yếu nhất là đừng tranh. Nghĩa là 
không cùng người khác tranh tốt, bàn xấu, tranh đúng 
hay sai.

Muốn tu cho có thiên thủ thiên nhãn thì không phải 
một sớm một chiều mà thành. Nếu tu pháp này, quý vị 
phải ngày ngày dụng công không gián đoạn. Ngày ngày 
y pháp tu hành thì mới có thể thành tựu sự diệu dụng bất 
khả tư nghì. Nếu hôm nay tu, ngày mai nghỉ thì chẳng 
có ích gì đâu.

Nếu người xuất gia không tinh tấn tu Thiền, tập Ðịnh, 
trì Chú, tụng Kinh, nghiêm thủ Giới luật mà lại dựa vào 
Phật để kiếm ăn, bám vào Phật để có áo mặc thì chắc 
chắn sẽ đọa vào ba đường ác.
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Quý vị tới nơi nào, quý vị phải xem nơi đó là trường học. 
Không có chỗ nào, chẳng phải là chỗ để học tập. Không 
có thời lúc nào, chẳng phải là thời lúc học hành.

Phật Pháp có tám vạn bốn ngàn Pháp môn. Môn nào 
cũng là số một. Pháp nào tương ứng với quý vị thì pháp 
ấy là đệ nhất. Pháp chẳng hợp với quý vị thì nó không là 
đệ nhất. Phải thâm nhập vào một Pháp môn thì mới đạt 
tới quả vị Phật bảo quý.

Nếu người ta biết hiếu thảo với cha mẹ thì chánh khí 
trời đất mới tồn tại. Không hiếu thảo thì tà khí tràn ngập 
trời đất. Hiếu thảo thì phải thành tâm thành ý, lúc nào 
cũng chuyên tâm, cung kính. Con cái nên tôn kính cha 
mẹ vì cha mẹ là Phật sống. Do đó, con cái mà biết cúng 
dường cha mẹ thì là một việc hết sức may mắn vậy.

Người tin Phật hay không tin Phật đều sẽ thành Phật.

Còn tâm tham là còn khổ. Tới khi nào không còn gì mong 
cầu thì lúc đó sẽ hết âu lo.

Nhà có máy truyền hình (ti vi) cũng giống như nhà có 
yêu quái vô hình. Nó dạy con trẻ hư hỏng, và hút mất hết 
tinh thần sinh lực của chúng. Vì vậy, học trò không có 
bao nhiêu thời gian để học hành. Không có ảnh hưởng 
độc hại gì thâm sâu bằng ảnh hưởng của ti vi.

Phàm sự không có gì là nhất định, mà chỉ sai biệt ở 
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một niệm. Khởi một niệm thiện, có thể chuyển việc xấu 
thành kiết tường. Lão Tử có câu rằng: Hồi tâm hướng 
thiện, thiện tuy chưa làm mà thiện thần đã tùy thân. 
Chuyển tâm hướng ác, việc ác chưa làm, mà ác thần đã 
theo sát vế.

Ñừng cứ tưởng nghĩ về túi thịt thối này! Rồi: Mỗi một 
tâm niệm muốn ăn cắp đồ cho nó ăn. Mỗi một tâm niệm 
muốn làm đẹp túi thịt thối này. Mỗi một tâm niệm cứ 
muốn cho túi thịt thối được hưởng thụ, được khoái lạc 
thêm một chút. Thật là điên đảo!

Tu Đạo không nên hưởng phước.

Phải dùng lòng chân thật để học Phật Pháp. Mỗi một 
cử chỉ hành động, phải hướng về điều chân thật. Không 
nên như người đời: Nửa thật, nửa giả; có lúc nói thật 
một chút, có lúc nói láo một chút. Người tu Đạo thì lúc 
nào cũng phải nói thật, làm việc chân thật, và không nói 
dối.

Chúng ta không phải là khổ tu mà là lạc tu. Ai tu hành 
chịu khổ cũng là cam tâm tình nguyện, không phải bị 
cưỡng ép. Cho nên, chúng ta đều hết sức mong muốn 
buông bỏ điều giả, chỉ lấy điều thật.

Một ngày không nóng giận là một ngày quý vị đã tu 
hành. Mười ngày không nổi giận là mười ngày tu hành. 
Hễ quý vị muốn nóng giận, tức là quý vị không có tu 
hành chi cả.
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Học Chú Lăng Nghiêm tức là có hóa thân của Phật. 
Không những là hóa thân, mà còn là hóa Phật trên đỉnh 
đầu của Phật, hóa thân trong hóa thân của Phật. Do đó, 
đây là chỗ mầu nhiệm không thể nghĩ bàn của Chú Lăng 
Nghiêm. Nếu có người có thể trì tụng Chú Lăng Nghiêm 
thì trong phạm vi 40 dặm sẽ chẳng có tai nạn, và nguy 
hiểm sẽ biến thành an ổn.

Sự phát triển nhanh chóng của khoa học kỹ thuật sẽ đưa 
người ta tới tử vong ngày càng nhiều. Thậm chí toàn thể 
nhân loại có thể bị hủy diệt. Nếu nhân loại hủy diệt hết 
thì khoa học, triết học có ích gì? Vốn thật chẳng có ích 
dụng chi hết!

Muốn tiêu trừ hết thảy tai nạn, mình cần phải nghiên 
cứu chân lý của nhân sinh. Một khi hiểu rõ chân lý nhân 
sinh trong đời sống hàng ngày rồi thì mình mới có thể 
hiểu nguồn gốc của những tai nạn ấy.

Ñại công vô tư thì mới là chánh pháp. Có lòng ích kỷ 
tự lợi thì là tà pháp.

Cần đừng để ý tới cảnh giới là thật hay giả, chỉ có sự 
dụng công của quý vị mới là thật. Nếu quý vị chân chính 
thấu hiểu thì quý vị sẽ chẳng chấp trước vào bất kỳ thứ 
gì, hay cảnh giới chi.

Từ vô thủy kiếp cho tới nay, trong A Lại Gia thức hay 
thức thứ tám của mình, cảnh giới gì cũng có. Khi tâm quý 
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vị yên tĩnh thì chúng hiện ra cho thấy. Ví như nước đục, 
quý vị cứ quấy động nó hoài thì nó sẽ chẳng lắng trong. 
Nếu để yên một chỗ không xáo động, bụi bặm cặn bã từ 
từ lắng xuống, nước sẽ trong ngay.

Trẻ thơ không phải sinh ra là hư xấu đâu. Chỉ bởi vì 
chúng không được dạy dỗ đàng hoàng. Vì thế, làm cha 
mẹ, phải coi việc giáo dục con cái là việc cấp bách quan 
trọng nhất. Nếu dạy dỗ con cho tốt rồi thì dù cho quý vị 
có kiếm được bao nhiêu tiền đi nữa cũng không có giá 
trị bằng.

Thật ra, tham thiền tốt nhất là không có cảnh giới. 
Không có gì hết, chỉ là không. Ðến lúc ấy, quý vị chớ 
có sợ, cũng chớ sinh vui mừng. Sợ hay vui đều có thể bị 
ma nhập, như đã nói trong phần năm mươi loại Ấm ma 
của Kinh Lăng Nghiêm. Do đó, quý vị cần nên hiểu rõ 
để không bị cảnh giới làm động tâm. Cần nhất là quý vị 
không được chấp trước.

Muốn phát tâm Bồ-đề thì quý vị phải nghe giảng Kinh 
cho nhiều. Một khi hiểu Phật Pháp thì tự nhiên quý vị sẽ 
biết cách phát Bồ-đề tâm.

Mình nên mở rộng tầm nhìn, suy nghĩ rộng lượng. 
Ðừng nên chỉ biết có mình, hoặc chỉ biết có gia đình 
mình, đất nước mình. Phải để tâm lượng rộng mở trùm 
khắp hư không, biến khắp Pháp giới. Mình phải suy nghĩ 
lợi ích cho toàn nhân loại, không nên chỉ tính toán cho 
riêng cá nhân mình.
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Nếu quý vị chẳng có tâm đấu tranh thì sẽ đoạn tuyệt sự 
qua lại với loài A Tu La. Nếu quý vị không có tâm tham 
lam thì sẽ đoạn tuyệt qua lại với loài súc sanh, cầm thú.

Làm sao để có niềm vui? Nơi tự tánh phải thường cảm 
thấy đầy đủ. Rằng: Biết đủ thì thường vui, nhẫn nại thì an 
ổn (Tri túc thường lạc, năng nhẫn tự an).

Tiền là thứ dơ bẩn nhất. Nếu quý vị gần gũi với nó quá 
nhiều tức quý vị sẽ dính bụi trần. Nếu quý vị chẳng cần 
tiền bạc thì được trong sạch nhất, tức là quý vị có thể 
nhảy ra khỏi vòng bụi bặm.

Người công dân chào cờ là bày tỏ lòng cung kính đối 
với đất nước. Tượng Phật thì biểu trưng cho đức Phật. Do 
đó, mình lễ lạy tượng Phật là để tỏ bày lòng cung kính 
với Phật.

Ma, sở dĩ thành ma là vì nó có tâm tranh hơn thua, háo 
thắng. Có câu rằng: Tranh là tâm thắng bại, ngược lại 
với Ðạo, nó sinh bốn tướng chấp, thì sao đắc Tam muội? 
Khi ma tranh không được bậc nhất thì nó sinh lòng sân 
hận, tâm đố kỵ, tâm chướng ngại cản trở. Do đó, ai có tư 
tưởng và hành vi như thế đều là ma, vĩnh viễn không thể 
thành Phật.

Là tín đồ Phật giáo, thì không nên đi du ngoạn quá 
nhiều! Dùng thời gian du ngoạn ấy để nghiên cứu giáo 
lý Phật. Quý vị xem, như vậy không phải là tốt hơn sao? 
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Nếu có thể dùng thời gian ấy tụng Kinh, niệm Chú, lạy 
Phật, thì lại càng tốt hơn nữa.

Phá thai là việc rất nghiêm trọng. Phá thai là một trong 
những nhân tố tạo ra nhiều chứng bịnh nan y, tai nạn 
khủng khiếp thời nay. Quý vị nghĩ xem: Một sinh mạng 
chưa ra đời đã biến thành oan hồn. Con quỷ nhỏ ấy tới 
đâu cũng đòi mạng, thì xã hội làm sao an ninh đặng. 
Những con tiểu quỷ ấy chỉ có các bậc đạo hạnh, không 
tham tiền tài mới có thể siêu độ chúng được.

ÔÛ đây mình niệm Phật thì điện thoại của đức Phật A Di 
Ðà sẽ reng.

Các em trẻ! Các em biết căn bản của việc làm người là 
ở đâu chăng? Là ở nơi tám đức hạnh:
    Hiếu (hiếu thảo, cung kính với cha mẹ).
   Ðể (tình anh em chân thành đùm bọc, nhường nhịn 
lẫn nhau).
    Trung (lòng trung thành với chân lý và lý tưởng).
    Tín (sự đáng tin cậy, đáng tín nhiệm trong lời nói và 
hành động).
    Lễ (xử thế một cách lễ phép, lịch sự và đứng đắn).
   Nghĩa (biết theo chân lý, quên mình vì chân lý, vì 
nghĩa vụ cao thượng).
     Liêm (không tham lam, ăn hối lộ hay làm việc tồi bại 
trái lương tâm để tự lợi).
    Sĩ (lòng hổ thẹn với lương tâm, với thánh hiền khi 
làm quấy).
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Chớ nên vọng chấp rằng, sắc thân này thật là của ta. Bây 
giờ đã gặp Phật pháp, được thiện tri thức chỉ điểm cho 
pháp môn niệm Phật, mình phải nhất tâm dốc lòng hết dạ 
niệm Phật tu hành để được giải thoát.  

Tu thì lúc nào cũng phải niệm tư tại tư, chuyên tâm 
nhiếp niệm. Và không thể buông lung, dù trong tích tắc.

Kẻ ngu chẳng biết nhân quả lợi hại ra sao nên cứ tùy 
tiện làm bậy. Thậm chí, y không tin có nhân quả, và còn 
hủy báng nhân quả. Người có trí huệ thì biết sự lợi hại 
của luật nhân quả, cho nên sợ làm việc sai trái trong vòng 
nhân quả. Bất luận làm việc gì, mình cũng nên suy nghĩ 
ba lần rồi hãy làm.

Người đời nay cũng không biết được chuyện tiền nhân 
hậu quả. Giống như người mù cỡi ngựa đui đi trật đường, 
mà tự mình cũng chẳng hay biết. Họ còn cho rằng, gia 
đình, quyến thuộc là chỗ ân ái thân thiết. Do đó, họ không 
thể nhìn thủng để buông xả. Thật ra, thế giới này là chỗ 
đau khổ vô cùng.

Do vì sát sanh kết tụ oán khí tràn đầy vũ trụ mà hình 
thành đủ thứ tai nạn. Nếu người ta không sát sanh lại 
phóng sanh và không ăn thịt bất kỳ chúng sanh nào thì 
những tư tưởng bạo lực ác ôn sẽ tiêu trừ. Vì sao có những 
người hung tợn, bốp chát, dữ dằn? Bởi do họ ăn thịt. Ăn 
thịt làm tăng thêm dục vọng, tăng thêm tánh nóng nảy, 
không còn lòng từ bi.
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 Giới luật là sanh mạng của người tu hành.

Mình tu đạo thì phải dốc thân thực hành bằng công 
phu chân thật. Ðừng nên tìm danh, kiếm lợi, cũng chớ 
tự mình quảng cáo. Mình phải học tinh thần hộ trì Đạo 
tràng, giáo hóa chúng sanh của bốn vị Bồ Tát: Văn Thù, 
Phổ Hiền, Quán Âm và Ðịa Tạng.

Trong Đạo Phật, thường nghe đến câu: Bần tăng! Bần 
tăng (thầy nghèo)! Chẳng hề có: Phú tăng! Phú tăng 
(thầy giàu)!

Tại sao có người ngủ gật lúc ngồi thiền? Tại tâm cầu 
pháp không chân thật. Nếu thật có chân tâm cầu Đạo, 
thì tuyệt đối không thể nào ngủ gật.

Nếu quý vị có thể sửa đổi thói quen ăn, mặc, ngủ nghỉ, 
và làm việc thì quý vị mới là “vô tâm Đạo nhân.”

Cả nhân loại trên thế giới, ai cũng có nỗi đau khổ. Nên 
phải cần có một vị đại trí huệ tới thức tỉnh, nhắc nhở 
mỗi người về nỗi đau khổ ấy. Từ đó mỗi người mới biết 
tìm cầu sự khoái lạc chân chính.

Người trên đời nhận lầm cái khổ làm niềm vui.

ÔÛ nhà có một chiến tranh nhỏ, trong nước có chiến tranh 
vừa và trên thế giới có đại chiến. Trước hết mình phải 
dập tắt cuộc chiến nhỏ, thì cuộc chiến vừa không còn và 
cuộc đại chiến tự nhiên cũng chẳng thể phát sanh.
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Tất cả chúng sanh là người trong cùng một gia đình với 
mình. Vũ trụ là thân thể của mình. Hư không là trường 
đại học của ta. Tên của ta thì vô hình tướng. Công dụng 
của ta là lòng từ bi hỷ xả.

Trong Phật giáo không hề có pháp làm phát tài.

Vì sao không khí bây giờ bị ô nhiễm? Vì đa số người ta 
không biết tu hành, không biết sử dụng điện liệu, cho nên 
không khí càng ngày càng ô trược.

Người tu chúng ta nên dùng phương pháp điện liệu để 
làm không khí hết độc, hết ô nhiễm. Phương pháp điện 
liệu này là gì? Là tĩnh tọa. Từ trong tĩnh tọa quý vị có thể 
phóng ra ánh sáng trí huệ. Ánh sáng trí huệ này chính là 
điện liệu. Nó có công năng tẩy trùng, làm cho không khí 
hỗn trược trở nên thanh khiết. Ðây gọi là điện liệu tức trị 
liệu bịnh độc của thế giới.

Vì sao Phật muốn độ chúng sanh? Bởi vì Ngài thấy: “Tất 
cả người nam là cha của ta, tất cả người nữ là mẹ của ta.” 
Bởi vì cha mẹ của Ngài còn ở trong lục đạo luân hồi chịu 
khổ nên bất luận thế nào đi nữa Ngài cũng phải hóa độ 
họ, với hy vọng rằng họ sẽ được ly khổ đắc lạc.

Ña số người ta chỉ biết làm ăn nhỏ, chẳng biết làm ăn 
lớn. Vì sao? Bởi vì họ không có đủ hai thứ: Một, vốn 
liếng thiện căn không đủ; Hai, kinh nghiệm trí huệ không 
đủ. Do đó, họ không thể làm lớn hay phát triển mạnh 
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được. Thế nào là chuyện làm ăn lớn? Tức là chuyện đại 
sự - xuất ly sự sanh tử luân hồi trong Tam giới.

Vọng tưởng thì như biển lớn, xưa nay vốn gió im sóng 
lặng. Nhưng một khi gió nổi thì sóng khởi. Sóng là do 
gió khởi dẫn. Nghĩa là khi gió nghiệp dừng thổi thì biển 
vọng tưởng càng giảm bớt đi. Làm sao để gió nghiệp 
dừng lặng đây? Tức đừng tạo nghiệp ác. Rằng: Không 
làm những việc ác mà làm toàn việc thiện.

Nếu quý vị còn thích đẹp đẽ, xinh xắn, mỹ quan thì 
hẳn thói quen (ham sắc) chưa trừ.

Nếu quý vị còn thích ăn ngon, thích mùi vị thì thói 
quen (ham ăn) chưa trừ.

Nếu quý vị còn thích trú ngụ chỗ tiện nghi, thoải mái, 
ngủ chỗ êm ái, thì thói quen (hưởng thụ) chưa trừ.

Quý vị nên biết: Chùa chiền nào xây ra, trải qua một 
thời gian cũng sẽ hoại diệt. Tháp miếu trải qua nạn lửa 
rồi cũng bị thiêu hủy. Duy chỉ có tĩnh tọa (ngồi yên lặng 
tu hành) - nghĩa là tu hành thành tựu Phật, Pháp, Tăng, 
Tam Bảo của tự tánh - tới mức đạt được công đức vô 
lậu, thì đó mới là thứ vĩnh viễn thường trụ. Lúc ấy quý 
vị không sợ bị mưa gió, lửa đốt, hay bão táp nữa. Do đó 
công đức vô tướng (do tu hành với định lực mà không 
chấp ngã) thì thù thắng hơn công đức hữu tướng (do 
làm phước với tâm tán loạn và với sự chấp ngã) ngàn 
vạn lần.
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Dám nổi nóng, bực dọc trong lòng mà không dám nói 
ra, đó cũng là phát cáu, nóng giận vậy.

Người tu nên dùng đức hạnh để cảm hóa kẻ khác. 
Không nên dùng thế lực để đàn áp người. Ðối với ai mình 
cũng nên nói lời nhã nhặn, đầy đạo lý khiến họ tâm phục, 
khẩu phục.

Khi quản lý việc ăn uống của đại chúng mà biết điều 
hòa việc ăn uống thì mới tạo công đức. Nếu không biết 
điều hòa cho hợp lý, mà tùy tiện cẩu thả thì sẽ tạo tội 
nghiệp. Hợp với phép tắc thì có công; không hợp phép 
tắc thì có lỗi. Cẩn thận không phí phạm thực phẩm thì có 
công, phung phí thực phẩm thì có lỗi.

Trung Đạo thì không có vui, buồn, giận, sợ, yêu, ghét, 
dục vọng. Nếu trong bảy thứ tình cảm trên mà chẳng dậy 
sóng, thì trong lòng quý vị sẽ chẳng có vọng tưởng, và 
bên ngoài cũng chẳng tham cầu truy đuổi. Khi trong và 
ngoài của thân tâm đều thanh tịnh thì đó chính là cảnh 
giới của tánh định.

Bảy thứ tình cảm thì hệt như sóng cồn trên biển cả. 
Nếu sóng dậy ba đào thì thuyền bè ắt bị lật chìm. Nếu gió 
ngừng sóng lặng thì thuyền sẽ cập bến bình an. Người tu 
Đạo trước phải thấu rõ bảy thứ tình cảm này. Không phải 
hiểu ý nghĩa của chúng là đủ, mà phải có năng lực điều 
phục, khống chế sự dẫn dụ của chúng, không để chúng 
tác quái. Nếu không bị rung động bởi bảy thứ tình cảm ấy 
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tức là có định tâm.

Khi việc tới, mình ứng tiếp, nhưng không có chút tâm 
phan duyên mới được. (Tâm phan duyên là tâm leo trèo 
như khỉ, tâm so đo, tính toán ích kỷ; luôn tìm kiếm lợi 
lộc, hay móc nối, và không ngừng suy nghĩ sách kế cho 
mình, vì mình). Khi xong việc rồi, chẳng lưu dấu tích 
gì trong tâm, để lòng trong sạch. Mình nên thấu rõ đạo 
lý, bất khả đắc, không thể nắm bắt của ba tâm: quá khứ, 
hiện tại và vị lai. Sau khi thấu hiểu rồi mình hãy theo đó 
mà tu trì thì mới thật sự hiểu biết Phật Pháp.

Ñiều tối kỵ trong lúc tu học là có đầu mà không có 
đuôi, đi nửa đường rồi bỏ dở. Như vậy sẽ mất sạch hết 
công phu đã làm. Cho nên không thể giữa đường tự vẽ 
mức tới, rồi dừng ở đó không tiến bước về phía trước. 
Nếu vậy rốt cuộc, chẳng cách gì tới được bảo sở, chỗ có 
kho tàng quý báu.

Quý vị nên nhớ: Làm gì cũng phải có đầu, có đuôi. Và 
không để ngoại cảnh làm động tâm khiến quý vị thối 
thất chí nguyện. Quý vị phải lập chí nguyện vững chắc 
như sắc đá, không dao động trước nghịch cảnh hay việc 
không như ý mà quên mất tâm Bồ-đề của mình.

Người học Phật nên tin vào nhân quả, vì nhân quả thì 
không sai một mảy may. Không nên lầm lẫn trong quá 
trình gieo nhân, gặt quả; cũng không nên hủy báng rằng, 
chẳng có nhân quả. Mình nên hiểu: Nhân quả là định 
luật ngàn đời bất biến.
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Chúng ta cùng trú ngụ trong chùa Vạn Phật thì phải tôn 
kính lẫn nhau, giúp đỡ lẫn nhau. Không nên khoanh tay 
đứng nhìn, xem trò đùa, cũng không được thờ ơ không 
giúp đỡ, mà nói chuyện phong cảnh. Mình nên học tinh 
thần của chư Bồ Tát: Khi các Ngài thấy chúng sinh thọ 
khổ trong chốn nước sôi lửa bỏng, các Ngài cảm giác 
như chính các Ngài thọ khổ vậy. Do đó, các Ngài mới tìm 
cách khiến cho chúng sanh ra khỏi biển khổ.

Mình biết một chút thì tu một chút. Cứ tích tiểu thành 
đại, tụ cát thành tháp, khi hội đủ công phu thì tự nhiên sẽ 
được thành tựu.

Mình không nên bỏ lỡ thời gian cơ hội quý báu. Không 
nên cô phụ lòng kỳ vọng của thầy quý vị: Hãy dũng mãnh 
tinh tấn tu Đạo vô thượng, sớm thành Phật đạo.

Lập công (làm việc có lợi ích cho chúng sanh trong 
đường đạo), lập ngôn (biên soạn, giáo dục, đóng góp vào 
sự hiểu biết và phát triển trí huệ của thế hệ mai sau) trong 
Phật giáo thì mới chân chính là người con Phật.

Từ nơi cảnh mê mà biết trở về, đó là giác ngộ.

Người tu tuyệt đối không được nổi lửa giận trong tim 
gan. Phải có tâm nhẫn chịu hết mọi việc. Vì rằng: Lửa vô 
minh thiêu sạch rừng công đức, cho nên xin quý vị hãy 
nhớ cho kyõ điểm này.
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Chư Phật Bồ Tát có lòng: Thi ân không cầu đền đáp, bố 
thí không hề hối hận. Các Ngài có lòng hiền từ đối với 
kẻ chẳng có duyên, lòng đại bi xem người như mình. Do 
sự tu hành như vậy nên các Ngài mới thu hoạch được trí 
huệ siêu việt, thần thông khó lường.

Ai ai cũng biết sống trong Tam Giới thì không bình an, 
giống như ở trong ngôi nhà lửa. Nhưng không ai chịu 
buông bỏ Tam Giới. Biết rõ rằng, ngôi nhà lửa Tam Giới 
thì đau khổ vạn phần, nhưng vẫn cứ muốn lưu luyến ở 
mãi trong đó, chẳng chút kinh sợ, chẳng chút hốt hoảng. 
Lại còn nhởn nhơ, cho rằng vui sướng lắm vậy.

Bất luận là ở nơi nào mình cũng nên cúng dường Tam 
Bảo. Chẳng nên có thái độ vạch lông tìm vết mà tìm lỗi 
của Tam Bảo. Nếu chuyên tìm kiếm lỗi lầm của Tam 
Bảo như vậy tức là có thái độ cống cao ngã mạn tác 
quái, thì khỏi bàn tới việc hộ trì Tam Bảo.

Suốt ngày sáu căn cứ chạy theo sáu trần, không biết 
hồi quang chiếu vào bên trong, đó gọi là lậu.

Thế nào là của báu trong nhà? Báu này không phải là 
châu báu, vàng bạc có tướng hữu vi của thế gian mà là 
chân tâm thường trụ, hay Như Lai Tạng, tánh Giác- ngộ 
sáng chói mầu nhiệm.

Người đời cả ngày cạnh tranh phấn đấu không ngoài 
chuyện tiền tài, cơm ăn, áo mặc, chỗ ở, và danh lợi. 
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Ai cũng bị năm thứ ấy làm cho điên đảo; từ sáng tới tối 
chẳng có thời gian nghỉ ngơi. Nếu có lúc không tới sở làm 
việc thì ở nhà lại coi TV, xem xi nê, chơi máy vi tính, đi 
du ngoạn. Có đủ thứ chuyện khiến người ta lúc nào cũng 
bị bận rộn.

Quý vị nên biết Kinh Lăng Nghiêm là chân thân của 
Phật, cũng tức là Phật, Pháp, Tăng và cũng chính là giới, 
định, huệ. 

Nếu quý vị muốn cung kính Phật, Pháp, Tăng thì trước 
hết hãy cung kính Kinh Lăng Nghiêm.

Trên trần gian này, tam giáo cửu lưu, ngũ phương bát 
đức, tất cả nghề nghiệp có sắc tướng, ai ai cũng muốn mưu 
sinh, không ai muốn mưu tử. Chẳng ai nghĩ tới tương lai 
mình sẽ chết ra sao. Như, sống thì giờ đây đang sống rồi, 
nhưng chết thì sẽ ra sao? Bởi vì không ai nghĩ tới vấn đề 
này nên mới nói rằng, chẳng có ai “mưu tử.”

Làm gì cũng phải có chừng mực, đừng bao giờ quá cực 
đoan.

Công phu khuya và công phu chiều là việc công ở chùa. 
Khi ở trong đạo tràng, không ai được pheùp miễn công 
việc này. Không tham gia các công khóa ấy là khinh 
thường Đạo tràng, cũng là khinh khi chư Phật, và khinh 
khi Phương Trượng. Nếu khinh khi Phương Trượng thì 
quý vị không thể cùng trú ngụ trong chùa được.

110



Ngöõ Luïc 

Bí quyết của người tu hành là Ăn ít.

Tu hành mà không biết sửa đổi lỗi lầm thì cũng như 
chẳng có tu vậy.

Không thể tùy tiện lấy đồ của chùa đem cho người để 
gây cảm tình. Quý vị cho rằng làm như vậy là có công 
đức, nhưng thật ra đó chính là ăn cắp đồ vật của chúng 
Tăng. Hành vi lấy đồ đạc công cộng, tự ý mình riêng 
tặng cho người khác vì muốn giao hảo tốt với họ, là 
hành vi phá hoại quy củ của Đạo tràng.

Phàm tất cả mọi công đức làm ra, mình nhất định phải 
hồi hướng cho chúng sanh trong Pháp giới. Nếu không 
vậy thì mình sẽ trở thành kẻ ích kỷ.

Có Kinh Lăng Nghiêm là có Phật Pháp. Vì muốn hộ 
trì Phật Pháp, trước tiên mình phải hoằng dương Kinh 
Lăng Nghiêm. Mình phải học thuộc Kinh, biết giảng 
giải Kinh và sau đó y theo lý Kinh mà tu hành.

Chân tâm mà bị mất đi rồi, thì kể như rơi vào biển khổ, 
không thể nào thoát ra được.

Người xuất gia cần biết rằng: Khi Đạo nghiệp chưa 
thành tựu, chớ nên để cho mắc nợ. Nếu quý vị bị mắc 
nợ thì quý vị sẽ bị trói cột, không thể giải thoát. Nhất 
là những thứ duyên không thanh tịnh, nó sẽ hại quý vị 
khiến quý vị rút chân không ra, chẳng thể tự tại được.
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Là người, ai cũng phải trải qua bốn cái khổ lớn: sanh 
lão, bịnh, tử. Bất kỳ người nào cũng không thoát khỏi 
bốn thứ thống khổ này. Trừ khi quý vị tu Ðạo, liễu sanh 
thoát tử mà thôi.

Các vị Thiện tri thức! Hãy nhớ tới cái khổ sanh tử, mà 
phát Bồ-đề tâm. Ðừng nên trôi nổi trong bể khổ nữa. 
Phàm, ai mà không muốn rời bể khổ thì chính là kẻ ngu 
muội.

Các sự lý trên đời đều có mối quan hệ hổ tương với nhau. 
Giống như ba tôn giáo Phật, Ðạo, Nho thì hổ tương, trợ 
giúp lẫn nhau. Nho giáo ví như lớp vỡ lòng, tiểu học. Ðạo 
giáo ví như bậc trung học. Phật giáo ví như bậc đại học.

Chúng sanh nghĩa là do chúng duyên hòa hợp mà sinh 
ra. Cho nên, chúng sanh đây không những là chỉ cho 
loài người mà bao gồm luôn tất cả các loài vật có sanh 
mạng.

Sự việc trên đời thật là kỳ quái. Càng không có thì người 
ta càng tham cho có. Càng có được rồi thì lại càng không 
thể buông bỏ.

Người có lòng nóng giận là người ngu muội.

Người giàu có là người không thích chiếm tiện nghi, 
chiếm phần hơn hết. Người chân chính phú quý thì không 
thích chiếm tiện nghi, lấn át người khác. Kẻ nào thích 
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chiếm tiện nghi thì kẻ ấy mới thật là nghèo nàn.

Chúng ta làm người thì thật là nguy hiểm. Làm Phật 
mới thật bình an. Nếu quý vị thích nguy hiểm thì cứ làm 
việc nguy hiểm. Nếu quý vị muốn bình an khoái lạc thì 
hãy làm việc bình an khoái lạc.

Lúc bình thường thì mình phải biết niệm Phật, tu pháp 
môn Tịnh độ. Ðược vậy, tới khi lâm chung, mình mới 
không hoảng sợ cuống cuồng, mà sẽ an lạc vãng sanh 
về thế giới Cực Lạc.

Tới lúc chết thì bất luận là mình giàu tới đâu cũng 
chẳng thể mua được sự bất tử.

Khi người ta thọ ngũ giới, thì mỗi giới mà họ giữ 
được tức có năm vị thiện thần hộ pháp bảo vệ họ. Nếu 
quý vị không giữ giới thì năm vị thần ấy sẽ chạy mất. 
Thay vào đó sẽ có năm con ác quỷ tới.

Quay lại tìm đáp án nơi chính mình tức là chân thật 
chấp nhận rằng mình sai lầm, không bàn luận gì tới chỗ 
sai lầm của người khác.

Có những người tiền kiếp đã tạo ra rất nhiều nghiệp 
sát, ví dụ như săn bắn, lưới cá, giết gà, mổ trâu, thọc 
tiết heo, làm thịt chó. Vì những người ấy tạo nghiệp sát  
quá nhiều nên kiếp này họ mắc phải đủ thứ bịnh kỳ kỳ 
quái quái.
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Phật pháp không tách rời tâm mỗi người, do đó Phật 
Pháp chính là tâm pháp. Nếu tâm ta không có lòng ích kỷ, 
vọng tưởng, cuồng loạn, tham vọng dã tâm, thói hư tật 
xấu, thì đó chính là Phật Pháp.

Tinh tấn: Không có nghĩa dạy quý vị: Khi ăn, tinh tấn ăn 
nhiều hơn ai hết. Khi làm việc thì làm ít hơn mọi người. 
Cũng không phải dạy quý vị tinh tấn ngủ - người khác 
chưa ngủ, quý vị đã ngủ trước, hay người ta đã thức rồi, 
mà quý vị còn chưa tỉnh ngủ. Cũng không phải dạy quý 
vị tinh tấn cầu danh, cầu lợi, mà dạy quý vị phải tinh tấn 
phát đại Bồ-đề tâm.

Con quỷ vô thường chẳng kể người già, con nít gì cả. Vì 
hễ tới lúc phải dẫn mình đi gặp vua Diêm Vương thì nó 
sẽ chẳng khách sáo chút nào. Có câu rằng: Dương gian 
chẳng già trẻ, âm gian thường gặp mặt (trên đời này, thần 
chết chẳng nể nang gì kẻ già, người trẻ. Ở dưới âm phủ, ai 
ai cũng thường gặp nó).

Nếu quý vị thích nghe Kinh thì hãy khuyến khích các 
người khác cùng tới nghe.

Nếu đi ngược lại lý âm dương của trời đất tức sẽ sinh 
bịnh nan y bất trị.

Tu hành thì đừng bao giờ tự mình bào chữa (đính chính 
cho mình), cũng chớ cãi lý leo lẻo, cũng chớ nói chuyện 
thị phi (bàn luận chuyện đúng sai, tốt xấu của người).
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Không có chúng sanh thì sẽ không có Kinh điển. 
Không có Kinh điển thì cũng không có việc giáo hóa 
chúng sanh thành Phật.

Nếu có ai mắng chửi tôi, quý vị nên đảnh lễ kẻ ấy. Bất 
luận ai hủy báng tôi, quý vị cũng chớ biện hộ cho tôi.

Càng để dành nhiều tiền lại cho con cháu bao nhiêu thì 
quý vị càng sẽ nuôi họa lớn bấy nhiêu. Ngược lại, chẳng 
để lại nhiều tiền cho con cháu tức sẽ tránh được nhiều 
việc rắc rối.

Chớ lãng phí thời gian. Có thời giờ thì hãy dụng công 
nhiều thêm một chút. Quý vị hãy nỗ lực, siêng năng tinh 
tấn.

Chúng ta phải hộ pháp, chớ làm cho Pháp diệt vong.

Bất kỳ người nào thuyết Pháp, hay hoặc dở, quý vị 
cũng không nên sinh lòng chán ghét, phiền não, khó 
chịu.

Trẻ không tu, chờ tới lúc đầu bạc mới tu, thì sẽ không 
kịp rồi.

Khi trong tâm mình không chấp trước, thì tượng Phật 
lúc nào cũng khai quang. Nếu tâm mình chấp trước, dù 
tượng Phật đã được khai quang, cũng chẳng khác gì 
chưa khai quang.
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AÊn bớt chút thịt thì sẽ bớt chút quái bịnh.

Phép tắc ở đời là mình phải biết nguồn biết cội; nên chu 
toàn lễ táng cho cha mẹ và ông bà, một mực hiếu thảo với 
cha mẹ, cung kính với sư trưởng. Ðó là lý tất nhiên của 
trời đất vậy.

Nếu quý vị không nghe giảng Kinh thuyết Pháp, chỉ 
cắm đầu tu hành thì đó gọi là tu mù, luyện mò. Dù quý vị 
có tu đến vô số trần sa kiếp cũng chẳng thể thành công.

Người thiện thì có hào quang trắng sáng. Người ác thì 
có khí đen đúa hắc ám. Do đó làm thiện hay ác mà tự 
nhiên hiện ra nơi hình tướng của mình. Quý vị có thể che 
mắt người, nhưng không thể che mắt Phật, Bồ Tát và quỷ 
thần.

Quý vị không nghe giảng Kinh thuyết Pháp, mà lại coi 
sách báo nhảm nhí khác tức là quý vị không giữ quy củ 
rồi đấy.

Vì quý vị nghe giảng mà chẳng hiểu nên quý vị phải cần 
nghe. Nếu nghe mà hiểu thì quý vị chẳng cần phải nghe 
rồi.

Thế nào là núi? Tức là lòng cống cao ngã mạn của mình. 
Thế nào là biển? Tức là tâm tự ty, cho mình là thấp kém. 
Vì quý vị có lòng tự cao nên có núi cao. Vì quý vị có lòng 
tự ty nên có biển sâu.
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Vì sao mình cần phải ẩn giấu tài năng? Ví dụ như khi 
đốt đèn dầu thì đèn sẽ tỏa ánh sáng. Nhưng thắp hoài 
thì dầu cạn, đèn tắt. Nếu lúc cần mới thắp, không dùng 
thì tắt, đèn mới dùng được lâu (phải biết giữ gìn; đừng 
phung phí ánh sáng, trí huệ và tài năng). Tránh bị danh 
lợi dẫn dụ làm tiêu hao tiềm năng của mình.

Phật phóng quang là để phá trừ vô minh của chúng 
sanh.

Hoằng dương Phật Pháp là việc của mọi người, ai ai 
cũng nên hợp tác chia sẻ gánh nặng. Có tiền thì đóng 
tiền, có sức thì góp sức. Mình phải nỗ lực đoàn kết nhất 
trí tức mới làm cho Phật giáo được hưng thịnh.

AÊn thịt thì dục niệm sẽ nhiều, vọng tưởng cũng nhiều, 
rất khó nhập định. Không ăn thịt thì dục vọng mới nhẹ, 
lòng sẽ biết đủ, và cũng sẽ bớt vọng tưởng. Ðó là do khí 
huyết thanh tịnh, không bị hỗn trược.

Người biết tụng kinh thì chẳng những biết tụng kinh 
có chữ mà còn biết tụng cả kinh không chữ nữa. Người 
biết tụng kinh không chữ mới là người chân chính hiểu 
biết Phật Pháp.

Rốt cuộc thì kinh không chữ là sao? Chính là lúc quý 
vị không khởi một ý niệm nào (nhất niệm bất sanh). 
Nếu có thể một niệm không sanh, lúc ấy tự nhiên quý vị 
sẽ quay về với không tịch.
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Người đời có câu nghe rất chua chát như: Người xuất 
gia không ham tiền, nhưng có càng nhiều tiền càng tốt! 
Nghe vậy, người xuất gia chúng ta phải nên phản tỉnh, tự 
kiểm điểm, xem mình có ý nghĩ như thế không? Nếu có 
thì sửa, còn không thì hãy gắng sức.

Niệm Phật một tiếng, sen nở lớn thêm một chút. Niệm 
niệm đều là Nam Mô A Di Ðà Phật thì hoa sen nở lớn 
như bánh xe. Chờ tới khi quý vị vãng sanh thế giới Cực 
Lạc thì Phật tánh, chân tánh của quý vị sẽ hóa sanh nơi 
hoa sen ấy.

Thế giới Ta Bà thì vạn khổ trùm vây, vạn ác dẫy đầy,  
người đời mưu tính chuyện hãm hại nhau, chẳng có lúc 
bình an yên ổn. Ở Cực Lạc thì chẳng có phiền não, chẳng 
rắc rối chi cả. Vì vậy, mình phải cầu sanh về thế giới Cực 
Lạc, hóa sanh từ hoa sen, diện kiến Ðức A Di Ðà, đạt tới 
quả vị không còn thoái chuyển nữa.

Nhiều người làm tôi tớ cho thân xác mình. Vì sao mà 
quý vị phải thức khuya dậy sớm? Cứu cánh là vì tôi mà 
quý vị bận rộn? Hay tự vì quý vị mà bận rộn? Hay vì 
người khác mà bận rộn? Tôi tin rằng nhiều người không 
sao giải đáp được vấn đề này.

Nên biết: Người quân tử chỉ lo nghĩ về Ðạo, không lo 
nghĩ về ăn uống.

Trong Đạo Phật, xử thế với người hay xử lý công việc, 
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mình đều phải dựa vào tứ vô lượng tâm: từ, bi, hỷ, xả. 
Chớ nên mượn chuyện công để trả thù riêng. Không nên 
vì mối bất hòa mà mình vạch lông tìm vết, cố ý kiếm lỗi 
của người. Nhất định mình phải dùng lòng thẳng thắn, 
không thù oán, không thiên vị để giải quyết công việc.

 Gõ mõ theo đúng nhịp điệu thì sẽ có công đức. Nếu vừa 
gõ mõ vừa tức giận, hoặc gõ ầm ĩ, hoặc gõ nhẹ hìu đều 
là lỗi lầm.

Bởi vì đời trước con người vốn đã tạo nghiệp chướng 
nên đời này, khi đến lúc, quỷ sẽ tới đòi nợ. Cũng là lúc 
mà dương khí của người không đủ, âm thịnh dương suy 
nên quỷ mới thừa dịp tới tìm. Nếu quý vị thường thường 
không chút phiền não, trí huệ hiện tiền, thì quỷ sẽ chẳng 
tìm thấy sơ hở để nhảy vào phá hại.

Chân thật niệm Phật tức là bất luận đi, đứng, nằm, ngồi 
gì quý vị cũng chỉ biết sáu chữ hồng danh Nam Mô A 
Di Ðà Phật. Nếu quý vị nhìn nước chảy, biết rằng nước 
chảy; nhìn gió thổi biết rằng gió thổi, hết nhìn đông lại 
ngó tây, xem xét khắp nơi, coi chỗ nào động tĩnh, thì quý 
vị chẳng chân thật niệm Phật.

Nếu cứ lộ liễu khoe khoang (tài năng, trí huệ) thì đó 
thật là hành vi ngu si.

Sanh mạng không phải là tiền bạc, mà là vô giá bảo, 
chẳng thể dùng tiền bạc để mua bán. Song, có người ở 
trên đời bán rẻ sanh mạng của mình. Cũng vì đồng tiền 
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mà họ cam tâm hy sinh thân mạng. Các tôn phái, học 
thuật hoặc các loại nghề nghiệp, giáo giới ở năm hướng 
trong xã hội, đều vì đồng tiền mà họ có thể bán đứt linh 
hồn và sanh mạng.

Ñại công vô tư, nói một cách đơn giản là không ích kỷ, 
không tự lợi, không có dục vọng. Ðối với tiền tài, sắc 
đẹp, danh vọng, ăn uống và ngủ nghỉ thì hoàn toàn không 
dính mắc, chẳng tham, chẳng ái.

Do kiếp trước tu hành nên kiếp này chuyện gì cũng 
suôn sẻ. Nếu kiếp này lại tiếp tục tu hành thì kiếp sau 
còn tốt hơn nữa. Nếu không tu thì tương lai tuyệt đối sẽ 
không thể như đời này. Ðời sau thuận hay nghịch đều 
hoàn toàn do mình quyết định. Phật, Bồ Tát cũng không 
giúp được gì cho mình về vấn đề này.

Một tô canh đầy thịt cá (tuy nhỏ), song chứa đựng lòng 
oán hận, thù hằn thâm sâu như biển. Nói chẳng hết nổi 
oán thù ấy.

Trong thịt có chứa một thứ khí ô trược. Ðó là vì nó phát 
xuất từ vật ô trược mà ra. Vì thế người ăn thịt thì khó có 
thể trì giới, khó khai trí huệ, và khó đắc tam muội.

Có người không xem việc học Phật Pháp là trọng yếu, 
mà cho chuyện gia đình mới quan trọng hơn. Họ luôn nói 
rằng: Tôi phải làm tròn trách nhiệm của tôi đã. Nhưng 
đến khi chết, thì ai gánh trách nhiệm của y đây? Quả thật 
là y đã không biết tính toán!
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Không phải chỉ có tụng hai thời công phu sáng và tối 
rồi gọi là tu hành. Bình thường, nhất cử nhất động, mỗi 
lời nói, mỗi hành động, mình phải hợp theo tiết tấu nhịp 
điệu, và hợp theo quy tắc. Bởi vì mỗi người ai cũng có 
âm nhạc của tự tánh.

Vì tâm không bình an nên mình mới cần âm nhạc bên 
ngoài trợ giúp điều hòa tâm thái bên trong. Nếu tâm quý 
vị lúc nào cũng yên ổn bình hòa, tràn ngập một không 
khí hòa điệu an lạc, thì đó mới chân chính là âm nhạc.

Quý vị đã tới núi châu báu, chớ nên ra về tay không.

Ñừng nên vì bị chửi rủa, sàm báng mà khởi lòng oán 
hận. Hãy dùng lòng nhân đối đãi, xem kẻ oán người 
thân giống nhau. Nếu chẳng thế, làm sao quý vị có thể 
diễn bày sức mạnh của lòng từ bi phát sanh từ Vô Sanh 
Pháp Nhẫn (Tính nhẫn nại do chứng ngộ sự không tịch 
của cái ngã, của người và vạn pháp).

Mỗi ngày mình phải phản tỉnh: Thời gian suy nghĩ, 
tính toán cho mình nhiều hay cho kẻ khác nhiều, hay 
cho chùa nhiều? Nếu có thể hồi quang phản tỉnh như 
vậy, quý vị sẽ biết mình có phá được cái ngã chấp của 
mình (chấp trước vào cái tôi) hay không?

Hãy quay lại phản tỉnh một lần nữa, xem công phu 
nhẫn nhục của mình ra sao? Nếu vô duyên vô cớ bị 
người ta nhục mạ, đánh đập, mình có nhẫn được chăng? 

      121



Hoøa Thöôïng Tuyeân Hoùa

Nổi giận chăng? Hoặc sanh tâm báo thù chăng? Nếu có 
thì vẫn chưa phá trừ được ngã chấp.

Xin khuyên các vị giàu có: Hãy làm nhiều việc công 
đức, cứu thế độ nhân. Ðó mới là công đức vô lượng!

Có người khởi vọng tưởng như vậy: Khi tôi già, không 
biết tôi có bị chết đói, chết rét chăng? Ý nghĩ này thật 
kém cỏi, chẳng có tiền đồ.

Quý vị biết chăng: Vì chẳng nỡ buông xả, không đành 
bố thí, chẳng có tâm thông cảm, không biết thương xót 
mà mình phải luân chuyển không ngừng trong vòng sanh 
tử.

Kinh Kim Cang dạy: Ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm 
(đừng trụ tâm vào bất kỳ thứ gì). Hễ có một chỗ (một 
đối tượng, một ý niệm, một cảm giác) tức là còn trụ. Vô 
sở trụ tức là không nghĩ thiện, cũng không nghĩ ác. Quý 
vị hãy dụng công ngay nơi đây. Nếu tâm còn chú ý vào 
một chuyện gì, rồi nghĩ tốt hay xấu về nó tức đều là chấp 
trước vậy.

Có tôn giáo chủ trương rằng, mọi sự đều do Thần sai 
khiến. Nếu do Thần sai khiến thì làm thiện, làm ác chẳng 
có liên can gì tới mình. Nhưng tới khi chịu quả báo thì 
mình phải gánh, Thần chẳng giúp được gì. Ðây là chỗ 
chẳng hợp đạo lý.

Tâm của chúng sanh thì như cái nút mở, tắt: Tâm bật 
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nút mở thì ánh sáng của Phật sẽ chiếu sáng. Nếu tâm 
không bật nút mở thì hào quang Phật chẳng thể chiếu 
tới.

Người xuất gia nên ở chung với nhau trong một đại 
tùng lâm (chùa lớn) để cùng tu Đạo, khuyến khích và 
cảnh tỉnh lẫn nhau. Khi ở đơn độc trong một ngôi nhà 
(tịnh xá) nhỏ, nếu quý vị không dụng công tu hành, cũng 
chẳng ai quản thúc. Quý vị muốn ăn ngon, cũng chẳng 
ai nói. Quý vị muốn ăn chút thịt, uống chút rượu, đều 
chẳng rắc rối gì. Người cư sĩ cho rằng (ở đơn độc) như 
vậy là công đức lắm. Kỳ thật, họ chỉ giúp cho những 
người xuất gia ấy đọa địa ngục mà thôi!

AÊn vào thịt gì thì tạo duyên cho thịt ấy duy trì mạng 
sống trong thân quý vị. Lâu ngày dài tháng, thân quý vị  
sẽ biến thành loại thịt đó. Bởi vì, trong thân quý vị toàn 
do khí chất của những thứ thịt ấy làm ra: Nào là khí của 
heo, khí của bò… Máu của quý vị cũng biến thành máu 
của chúng. Do đó thịt của quý vị cũng biến thành thịt 
của chúng. Người có trí huệ, xin hãy suy nghĩ thâm sâu 
về việc này.

Chớ nên đi đâu cũng nói lỗi người: Y làm cái này sai, 
làm cái kia không đúng. Làm vậy là quý vị trồng nhân 
đau khổ (sai trái với luật nhân quả) đấy.

Thử hỏi rằng, tâm Bồ-đề thì ra sao? Tâm ấy vốn vô 
hình vô tướng, chỉ là sự giác ngộ.
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Quý vị hãy thành thật nghĩ xem: Mọi chuyện rắc rối, 
phiền não từ đâu ra? Ðều là do ngã chấp (chấp trước vào 
cái tôi) tác quái.

Phàm là người xuất gia, cần phải có nhân cách cao 
thượng, xuất sắc, vượt lên trên hết thảy. Không nên a 
dua, đồng lõa với kẻ xấu, ăn no ngồi rồi, làm khí thế Phật 
giáo trầm trệ u ám, chẳng chút xán lạn.

Vì sao người tại gia không được nhận đồ cúng dường? Vì 
không xuất gia thì quý vị không phải là một trong ba ngôi 
Tam Bảo (chỉ có Tam Bảo mới thọ cúng dường). Quý vị 
không thể tự mình sáng lập ra Tứ Bảo, cái bảo thứ tư.

Nhiều người không những không hiểu Tam Bảo là gì, 
lại còn có cư sĩ muốn lập ra Tứ Bảo. Thế là không phải cư 
sĩ cúng dường Tam Bảo, mà là Tam Bảo phải cúng dường 
cư sĩ! Chẳng mấy chốc có lẽ sẽ sản sanh ra Ngũ Bảo, Lục 
Bảo, Thất Bảo…! Nếu đây không phải là biểu hiện của 
thời Mạt Pháp thì là gì?

Không nên sát sanh! Tất cả chúng sanh từ vô thủy kiếp 
đến nay, đều là cha mẹ, thân bằng quyến thuộc của ta. 
Ðời trước có thể là họ tạo tội nghiệp nên kiếp này mới bị 
đọa làm heo, bò, dê, ngựa… Nếu quý vị mặc tình sát hại 
súc vật, thì cũng như gián tiếp giết hại cha mẹ mình.

Hãy thuận theo tự nhiên, theo quy luật sinh lý mà phát 
triển (vì thiên nhiên rất điều độ, quy củ, hài hòa). Không 
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nên ăn uống bất thường, nói năng loạn xạ, hoặc uống 
rượu, hút thuốc xì ke ma túy, cho tới lạm dụng trong cái 
nhìn, nghe, ngửi, nếm, xúc chạm và suy tư. Vì những 
thứ ấy đều tổn hại đến thân thể và linh tánh của quý vị.

Khi gặp kẻ nói thị phi, chuyên môn đặt điều, bêu xấu  
quý vị: Bất luận là oan uổng tới đâu, quý vị cũng phải 
nhẫn nhục. Ðó đều là nợ nghiệp từ kiếp trước, đời này 
tới đòi. Do đó quý vị chẳng thể chống đối không trả. Trả 
hết nợ rồi thì tha hồ mênh mông trời biển, không còn 
phiền não, hết âu lo.

Sáu tông chỉ: Không tranh, không tham, không cầu, 
không ích kỷ, không tự lợi, không nói dối là pháp bảo 
cắt đứt dục vọng, khiến quý vị thu hoạch đặng trí huệ 
chân chánh.

Không phải chỉ có ngồi thiền, lạy Phật mới là tu. Ăn 
uống, mặc áo quần, nhất cử, nhất động đều là tu cả.

Người tu phải có tâm: Chỉ biết việc cày cuốc, chớ hỏi 
chuyện thâu hoạch. Bất luận làm việc gì, cũng phải hết 
lòng hết sức, đừng suy tính tới kết quả sẽ hưởng được 
lợi ích gì.

Nếu suốt ngày quý vị không nói lời vô ích, không nghĩ 
chuyện vô nghĩa mà có thể điều hòa tâm ý mình được an 
nhiên thư thái, không buộc trói, không quái ngại, không 
nhân ngã, không thị phi thì đó nếu không phải là âm 
nhạc thì là gì?
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Chữ Tự  và chữ Ðại hợp lại thành chữ Xú (hôi 
thối). Quý vị mà cao ngạo tự đại thì hôi thối rùm trời, 
không ai dám tới gần. Ai cũng bịt mũi khi đi ngang qua, 
không dám gần gũi quý vị.

Lăng Nghiêm Đại Định không phải do ngồi thiền luyện 
thành. Trong lúc đi đứng nằm ngồi, nếu quý vị không 
bị lay chuyển, dao động bởi cảnh giới bên ngoài, cũng 
không bị vọng tưởng quấy nhiễu thì đó mới là định.

Mình không nên sợ có căn nghèo cùng, vì nghèo cùng 
không chướng ngại Đạo. Chỉ sợ có gốc ma: Ma tức là tà 
tri tà kiến (kiến giải và cái nhìn sai lầm lệch lạc về chân 
lý). Hễ có tà tri, tà kiến thì tu pháp môn gì cũng tuyệt đối 
không được tương ứng.

Nếu tám thứ gió: Khen ngợi, chê bai, khổ, vui, lợi, suy, 
hủy nhục, vinh dự (xưng, cơ, khổ, lạc, lợi, suy, hủy, dự) 
mới lướt qua đã làm quý vị động tâm thì nền móng tu 
hành của quý vị chưa được vững chắc.

Người trẻ đừng để thứ dơ bẩn xoay quanh. Hãy có thái 
độ: Lạnh tới đâu, cũng hiên ngang ưỡn ngực đón gió; đói 
tới đâu, cũng phây phây gồng bụng tiến bước. Hãy làm 
ngọn đuốc sáng trong cơn gió dữ, loại vàng ròng trong 
ngọn lửa đỏ. Không sợ gì hết.

Người chuyên tâm học Đạo thì bất luận ai thuyết Pháp 
hay dở thế nào, y cũng chú mục ngưng thần, cung kính 
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lắng nghe. Kẻ không chú ý thì sẽ ngủ gật. Ðó là thử 
thách để đào luyện giữa cái thật và giả.

Ñể dành tài sản cho lớn thì sau này con cháu cũng lớn 
gan theo: Chúng chẳng sợ thiên hạ gì cả, mặc tình làm 
càn cho tới tán gia bại sản, mới ngừng tay. Ðể lại ít gia 
sản thì sau này con cháu cũng gan nhỏ: Chuyện gì cũng 
xong, (không tham vọng) do đó, ít gia sản, họa hoạn 
cũng ít bớt.

Kyø thật, sự thành công của người đời là sự thất bại 
của thánh hiền. Do đó, mình phải thanh toán trương mục 
(nghiệp) của mình cho rõ ràng, và hãy làm người chân 
chánh sáng suốt. Một khi sáng suốt thì vĩnh viễn quý vị 
sẽ sáng suốt mà phá sập cửa sanh tử, nhảy thoát khỏi 
vòng sanh tử. Ðó mới thật là việc của đấng đại trượng 
phu.

Người quân tử tìm đáp án nơi chính mình. Kẻ tiểu 
nhân thì tìm cầu nơi kẻ khác. Kẻ tiểu nhân lúc nào cũng 
hướng ngoại truy cầu.

Ñời đời kiếp kiếp mình trôi dạt trong biển khổ. Tuy 
muốn tu hành nhưng mình lại không thể buông xả những 
thứ rác rưởi. Trước sau gì, cũng không muốn mình thanh 
tịnh, sạch bụi trần. Thật đáng thương thay!

 Giúp người là nguồn cội của khoái lạc hạnh phúc. Nếu 
quý vị thường thường xem việc giúp người cũng quan 
trọng như giúp mình thì thế giới sẽ rất hòa bình yên ổn.

     127



Hoøa Thöôïng Tuyeân Hoùa

Nhiều người làm đồ chay như thịt gà, vịt hay thịt cá, là 
vì họ hãy chưa quên được mùi vị của thịt thà - Cứ muốn 
nếm thử xem. Họ nói rằng, ăn thịt giả như vậy để đỡ 
thèm, mà lừa gạt cái khẩu vị. Trong Phật giáo, nhất định 
phải sửa đổi thói xấu này. Nếu không sửa đổi, trải qua 
thời gian lâu dài, e rằng sẽ chẳng còn người xuất gia nào 
ăn chay nữa.

Tôi nghĩ rằng đã ăn chay thì ngay cả tên món ăn cũng 
không nên đặt tên gà vịt gì đó vào. Tôi hy vọng rằng mỗi 
người tín đồ Phật giáo cần có con mắt chọn lựa pháp 
(trạch pháp nhãn). Mình phải hiểu nhân quả, chớ lầm lẫn 
trong quá trình gieo nhân gặt quả.

AÊn chay thì ăn cho thanh tịnh, chớ đừng nhớ mãi mùi 
vị thịt. Người ta làm đồ ăn theo hình dáng động vật hay 
con chim nhỏ này (tuy giả) thì chẳng khác gì làm nhục 
Đạo Phật. Người tín đồ không quan sát rõ ràng, tùy tiện 
cho là được. Căn bản làm vậy là thiếu trí huệ, không có 
mắt chọn lựa pháp, không thấu suốt nhân quả, chỉ mơ hồ 
mê muội mà thôi!

Khi động vật bị giết, trong tâm chúng chất chứa lòng 
oán độc. Ngay lúc lâm chung, lòng chúng sợ hãi, thù hằn, 
muốn báo thù. Tâm lý oán độc căm thù ấy sản sinh ra độc 
tố, cho nên người ăn thịt chúng sanh tức là ăn độc tố ấy.

Người ta gặp tai nạn họa hoạn bất ngờ, đa số là do nói 
lời loạn xạ (vô trách nhiệm, ác độc, lếu láo…) mà ra.
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Mọi chuyện trên đời đều hết sức vi diệu, nhưng ít 
người nhận ra. Giống như, bán thuốc giả thì làm ăn khá 
ra, còn bán thuốc thiệt thì lại ế ẩm. Vì sao? Bởi vì không 
mấy người thật sự nhận thức ra được giá trị của thuốc 
thiệt.

Nếu mình dịch hết Kinh điển Phật ra mọi thứ tiếng, 
đem Phật Pháp tới tâm mỗi người thì đó mới là việc 
vĩnh cửu.

Tại sao ở chùa nhỏ thì không tốt? Bởi vì ở đó, quý 
vị sẽ chẳng có sự câu thúc. Nơi đó, quý vị không phải 
Quán Tự Tại mà là ăn Tự Tại, mặc Tự Tại, ngủ Tự Tại, 
đi Tự Tại, nên rất dễ quên mất việc tu Đạo. Mỗi ngày 
chỉ biết có phan duyên. Thói quen này là đòn phá hoại 
Đạo Phật đến chí mạng.

Có người nghi: Thiệt có vua Diêm Vương và quỷ Vô 
Thường chăng? Ðây phải xem thử quý vị có thể không 
chết hay không? Nếu quý vị chẳng chết thì sẽ chẳng có 
quỷ vô thường. Nếu quý vị bảo đảm chẳng thọ quả báo, 
thì chẳng có vua Diêm Vương.

Có định lực thì động tĩnh đều không hai (không có khác 
biệt). Như lúc trong cảnh động, quý vị không bị cảnh ấy 
chi phối, đó tức là tĩnh. Trong cảnh tĩnh, quý vị không 
bị vọng tưởng quấy nhiễu, đó tức là động. Quý vị mà tu 
sao cho động và tĩnh như nhau, tức sẽ đúc kết công phu   
thành một khối. Lúc ấy cũng không phải là động, cũng 
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chẳng phải là tĩnh, chẳng phải không, cũng chẳng phải 
có. Ðó chính là Trung Ðạo.

Mình đừng nên vui thích nghe lời khen ngợi tán thán. 
Ðừng nên tự mình say sưa, tự quảng cáo mình.

Nếu quý vị biết sám hối, sửa mình thành người mới, 
biết lỗi lầm của mình và giải khai tội nghiệp đã tạo thì sẽ 
tiêu trừ hết tội. Như bịnh mà toát mồ hôi thì bịnh sẽ từ từ 
thuyên giảm rồi lành hẳn.

Thời đại này người ta đặt cho nó một danh từ mới, gọi 
là thời đại thái không. Rốt ráo thế nào là thái không? Thái 
không nghĩa là nhìn xuyên vạn sự, buông xả mọi thứ, đạt 
tới tự tại.

Khi quý vị chấp trước vào vật chất, tài sản, thậm chí 
vào ăn mặc, tức là quý vị chấp trước vào tài sắc danh thực 
thùy rồi. Vậy, tức không còn là thái không mà là thái hữu! 
(Chữ thái còn có nghĩa là quá, quá mức: Không còn quá 
không mà là quá có!)

Tới chỗ quý vị chẳng còn gì cả thì quý vị mới khôi phục 
lại bản lai diện mục.

Vì sao quý vị chẳng có trí huệ, thần thông? Bởi vì quý vị 
cứ chạy khắp nơi góp nhặt phân độn. Ngọc ngà châu báu 
quý vị chẳng thèm, lại đem vất đi, không ham thứ quý 
báu sẵn có. Vậy mà quý vị vẫn cho rằng mình thông minh 
lắm! Thật ra là quá ngu si!
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Có tội lỗi mà không sửa đổi, lại che dấu khiến người 
không biết: Ðó chính là tội đội chồng thêm tội.

Không có Chú Lăng Nghiêm trên đời thì ma quỷ yêu 
quái tha hồ thao túng, mặc tình hoành hành, chẳng kiêng 
nể gì. Nếu còn có Chú Lăng Nghiêm thì những thứ bàng 
môn tả đạo, ma rừng yêu tinh, sơn yêu thủy quái vẫn còn 
sợ hãi, không dám công nhiên xuất hiện trên đời.

Tu nhưng không phát nguyện thì cũng như cây nở hoa 
mà không kết trái. Chẳng thể được!

Những điều mình gặp và trải qua trong đời đều là do 
nghiệp lực kiếp trước tạo thành. Nếu muốn sửa đổi vận 
mạng của mình thì quý vị phải làm thật nhiều việc công 
đức.

Phật không có lòng sân hận. Ma mới có.

Ma do đâu mà thành? Do có năm thứ độc: Hận thù, 
oán ghét, phiền não, tức giận, phiền muộn (hận, oán, 
não, nộ, phiền) tạo thành.

Quý vị cần lập đại chí, làm đại sự. Ðừng nên nghĩ 
chuyện làm quan, kiếm nhiều tiền. Ðó chỉ là vì mình 
hưởng thụ, không có cống hiến gì đến nhân loại trên thế 
giới.

Có người tới chùa cho rằng, thắp càng nhiều nhang thì 
càng được nhiều công đức. Ðây thật là quan niệm sai 
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lầm. Thắp nhang cúng Phật là biểu lộ lòng cung kính, Chỉ 
cần tâm thành, thì thắp một nén là đủ, cần chi thắp cho 
nhiều! Nếu tâm không thành khẩn, dù có thắp nhiều bao 
nhiêu đi nữa cũng chẳng có cảm ứng. Phật không phải 
ghiền mùi hương đâu.

Ñạo Phật không phải là tôn giáo chủ trương đốt tiền 
giấy (giấy vàng mạ, hình nộm xe cộ, tàu bè; áo quần giấy, 
dày dép vật dụng bằng giấy).

Quý vị xem xét, chỉnh đốn lại những Kinh điển mà mình 
đã phiên dịch trước kia cho chính xác, cặn kẽ trung thật, 
khế hợp với ý Phật. Ðó là nguyện vọng của tôi, hy vọng 
quý vị cùng nhau nỗ lực hoàn thành sứ mạng này.

Sân giận thì như nước bị đông cứng thành băng. Cho 
nên, mình cần đem băng làm tan thành nước, vì nước mới 
làm lợi ích cho vạn vật.

Người xuất gia thì phải nghiêm trì trong bốn oai nghi: 
đi, đứng, nằm, ngồi. Rằng: Ði nhẹ như gió thoảng, ngồi 
yên như chuông đồng, đứng thẳng như cây tùng, và nằm 
gọn như cây cung.

Tu hành thì phải tu Trung Ðạo. Quá lố (thái quá): 
Không phải Trung Ðạo. Không đủ (bất cập): Cũng không 
là Trung Ðạo. Ðức Phật nói Trung Ðạo Liễu Nghĩa, tức là 
dạy không rơi vào không cũng chẳng lạc vào có (hữu).

Không có giới lực thì sẽ chẳng có định lực. Thiếu định 
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lực thì chẳng thể sanh huệ lực. Khi nền móng không 
vững thì cột trụ dựng lên không thể chắc chắn, tường 
vách sẽ xiêu vẹo gãy đổ, không có ích dụng gì. Cho nên, 
Giới Định, Huệ là ba môn học vô lậu không thể thiếu 
một môn nào. Quý vị hãy chú ý điểm này.

Niệm Nam mô A Di Ðà Phật! Nam mô A Di Ðà Phật! 
Chỉ một tiếng Nam mô A Di Ðà Phật, đừng có vọng 
tưởng gì khác: Ðó gọi là dùng độc để trị độc. Nếu quý 
vị có quá nhiều vọng tưởng tức là có quá nhiều độc như 
vậy, nhất định phải chết thôi!

Mình phải dưỡng khí, không nên sanh khí (nổi giận)!

Quý vị cho rằng xem truyền hình, nghe điện thoại, nghe 
radio, chơi computer là tốt lắm sao. Quý vị nào biết rằng 
chúng sẽ làm tổn thương: tâm, can, tỳ, phế, thận của 
mình. Tương lai chúng sẽ làm mình - người không ra 
người, quỷ không ra quỷ. Nếu đến độ như vậy thì thế 
giới này hủy hoại mất. Do vậy, chúng ta sanh vào thời 
đại mà chúng sanh vô phước, khó điều phục này thì thật 
không dễ gì giáo hóa.

Ngũ uẩn chỉ là một thứ âm khí. Âm khí này có thể 
biến thành dương khí. Âm quỷ cũng có thể biến thành 
dương quỷ. Vậy thử xem, quý vị có biết biến đổi hay 
không?

Mình nhất định phải giữ giới luật cho thật tinh nghiêm. 
Ðây là điều vô cùng trọng yếu, hết sức quan trọng.
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 Giảng Kinh thì phải giảng điều cốt yếu, không nên rườm 
rà. Và phải giảng điều quan hệ tới Kinh văn. Nhớ là, 
không được đem tập ghi chú tài liệu lên bục giảng. 

Bây giờ trên toàn cầu, ai cũng nói về khí công. Ðúng là 
một thứ mốt thời đại. Nhưng bên trong khí công cũng có 
nhiều loại khác nhau như: có thật, có giả, có chánh, có tà. 
Nếu gặp tà thì quý vị có thể bị điên loạn; điên đến độ, bác 
sĩ tâm thần cũng bó tay không thể chữa trị.

Ñừng lầm rằng ai học khí công cũng là kẻ chính phái. 
Ai học khí công vì muốn kiếm tiền, muốn phát tài, thì đều 
là tà. Họ chẳng khác gì những kẻ thấy lợi thì tối mắt lại.

Chữ khí công: chỉ cái tên và ngoài thật tại của nó là đã 
không phù hợp rồi. Vì khí thì chẳng có tri giác, nên căn 
bản nó vốn không thể có công. Nên phải nói là thần công, 
quỷ công, ma công, hay yêu công mới đúng.
Thần công: thần nhi minh chi, tồn hồ kỳ nhân (nghĩa là 
sự linh thông và sáng suốt được chân lý thì kết tụ nơi con 
người, câu này trích trong Hệ Từ Thượng Truyện). Dùng 
sức mạnh do giữ vững một chính niệm để khiến thần chế 
ngự cái khí, thì đó gọi là khí công. Thần công cũng do 
dụng công ở tâm ý. Song, vì chưa đạt tới cảnh giới biến 
hóa cứu cánh nên môn này vẫn còn dính mắc vào hình 
tướng. Thần công là do có vị thần bên ngoài tới chi phối 
cái khí này, không phải dùng khí lực chi phối tinh thần. 
Vì thần công thì văn nhã, nên khi vị thần tới nhập, người 
ấy không có nhảy nhót múa máy, hay run bây bẩy gì hết.
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Quỷ công thì khác: Khi quỷ tới nhập thì người ấy sẽ 
nhảy nhót múa máy, hớt hãi run rẩy cầm cập, cười khóc 
bất định. Ðây là một trong năm pháp điều động tụi quỷ. 
Pháp này phóng tụi quỷ vào thân người ta, gọi là phi tinh 
phú nhân, khiến kẻ ấy tạp loạn, ăn nói bậy bạ. Ðó là do 
tụi quỷ vốn chẳng có tánh an định và định lực.
Ma công và Yêu công thì không để ý gì tới đạo lý; chúng 
kiêu mạn, hại người và chuyên môn làm việc dâm dục. 
Tất cả đều là một số biểu hiện của loài yêu ma quỷ 
quái.

Những loại khí công ngày nay đều có thứ tà khí. Mới 
đầu, nó đáng lẽ là thứ chánh khí, vì nó là một thứ công 
phu thiền định, lấy thiền duyệt làm thức ăn nên sung 
mãn pháp hỷ. Song, giờ đây nơi nào có khí công, nơi đó 
có thứ khí thật cuồng loạn. Quý vị run lẩy bẩy, tôi cũng 
run lẩy bẩy, lập cập toàn thứ tà khí. Chẳng có chút định 
lực, những thứ khí (do vị thầy khí công) phóng ra là từ 
tâm tán loạn, nhưng y cứ cho là tự mình đã phát công mà 
được linh cảm như thế. Kỳ thật, y đã điên cuồng! Chỉ có 
kẻ bịnh tâm thần mới ở đó mà run rẩy, lẩy bẩy như vậy.

Tôi có hai câu để phê bình khí công: “Người chánh 
hành tà pháp, tà pháp cũng thành chánh. Người tà hành 
chánh pháp, chánh pháp cũng thành tà.” Không chánh 
thì là tà. Không tà tức là chánh.

Răng cứng, lưỡi mềm: răng rụng nhưng lưỡi chẳng 
rụng.
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Ngày nay nhiều người làm nô lệ cho cái thân: cho nó ở 
nhà tốt, sắm cho nó xe đẹp. Họ bị vật chất chi phối như 
vậy thì tự tâm họ có thật sung sướng chăng?

Ñối với người già, vị càng lớn tuổi, tôi càng chiếu cố 
chăm sóc.

Quý vị mà đuổi được bọn quỷ tham ăn, quỷ làm biếng, 
quỷ ham ngủ thì đó là công phu tọa thiền sơ bộ nhất.

Khi tới trình độ, chỉ biết người khác, quên mất mình thì 
mới kể là hiểu biết Phật Pháp.

Phải niệm Quán Âm Bồ Tát ở mọi thời, mọi chốn. Nói 
cách khác là đi, đứng, nằm, ngồi đều phải niệm. Tâm 
niệm thầm hay miệng niệm ra tiếng đều có công đức như 
nhau. Do vậy đừng khởi tâm phân biệt (công đức của tâm 
niệm và miệng niệm), mà tất cả đểu phải tùy duyên. 

Chờ tới lúc chết mới niệm danh hiệu Ðức Quán Thế Âm 
thì sẽ không còn cơ hội nữa. Nên nói rằng: “Hãy nhớ tới 
lẽ vô thường mà chớ có buông lung.”

Mình gặp người nào thì người ấy hẳn phải có duyên với 
mình, hà tất phải tranh chấp cãi vã. Thật chẳng có nghĩa 
lý gì!

Người chân chánh tham thiền thì cũng là người chân 
chánh niệm Phật. Người chân chánh niệm Phật, cũng là 
người chân chánh tham thiền.
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Người có tánh nóng, dễ giận dữ, thì từ sáng tới tối, 
đầu như bốc khói, nộ khí xung thiên. Ðó cũng là biểu 
hiện của sự thiếu đức hạnh.

Có câu: “Thiện và ác hai con đường: Tu thì cứ tu, mà 
tạo tội thì vẫn cứ tạo.” Cho nên, nếu là Đạo thì hãy tiến 
bước, còn không phải Đạo thì hãy thối lùi. Quý vị hãy 
chọn theo nẻo lành và rèn luyện thành thân kim cang bất 
hoại trong lò lửa bỏng.

Nếu quý vị muốn lập công, lập đức, lập ngôn thì quý 
vị phải dựa vào lục độ. Lục độ tức là bố thí, trì giới, 
nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, và trí huệ bát nhã.

Thế giới này là thế giới của tiền giấy: Chỉ vì tham tờ 
giấy lộn này mà người ta quên lãng nhân nghĩa đạo đức. 
Họ cho rằng đồng tiền là thật. Quý vị nghĩ như vậy có 
ngu si chăng?

Tọa thiền là thu hồi cái tâm hướng ngoại, tán loạn. 
Tức là tâm này đã chạy đi đâu mất, bây giờ mình mới 
tìm nó trở về lại.

Người tu nào chú trọng đến thần thông, người ấy là kẻ 
không có tri thức nhất.

Nếu người ta không sinh phiền não thì họ sẽ thu hoạch 
được bảo bối. 

Quý vị phải canh chừng lửa vô minh trong lòng mình. 
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Lửa vô minh này cũng như con cọp đang nổi giận, và 
cũng chính là gốc tội nghiệp của đời trước.

Ñề phòng lửa vô minh bên trong: trong không có lửa thì 
lửa bên ngoài không thể đốt quý vị được. 

Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý gọi là sáu tên giặc. Không 
biết sử dụng sáu căn thì chúng biến thành sáu tên giặc. 
Biết sử dụng chúng thì chúng biến thành hộ pháp.

Có người nuôi gà, nuôi chó. Khi gà, chó chạy ra ngoài, họ 
liền chạy đuổi theo bắt về. Song, khi tâm chạy ra ngoài, 
chẳng ai biết chạy theo bắt lại! Ðó là xả gốc theo ngọn: 
quên mất gốc (là tâm), thu nhặt ngọn (là phiền não).

Tôi nay truyền cho quý vị một yếu quyết. Yếu quyết gì? 
Khi gặp chuyện cấp bách nguy nan, quý vị hãy tự trấn 
tĩnh, không nên khẩn trương cấp bách, mà gác chuyện 
sống chết ra ngoài, nhất tâm niệm danh hiệu Quán Thế 
Âm Bồ Tát. Ðược vậy thì nhất định chuyện nguy hiểm sẽ 
biến thành bình an và quý vị sẽ thoát khỏi nguy nàn.

Người chân tu, nếu chuyên tâm niệm Ðức Quán Thế Âm 
tức sẽ đắc tam muội. Trong cảnh tam muội, lạnh tới đâu 
cũng chẳng thấy lạnh, nóng cách mấy cũng không thấy 
nóng, đói khát cỡ nào cũng không cảm thấy đói khát. Có 
sự kỳ diệu, nhiệm mầu không thể diễn tả như thế đấy.

Ñừng sinh phiền não, chớ nghi ngờ. 
Kiểm soát chính mình, đừng đụng người.
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Nhận mình sai nhiều, bớt cãi lý,
An  nhiên, thanh tịnh, trí huệ sinh.
Minh tâm: chẳng ngại việc gì khó,
Thấy tánh: đâu còn có lo buồn,
Phật quang nào phải không chiếu sáng,
Lo, nghĩ, hận, oán khiến mê mờ.
Nếu quý vị y theo lý bài thơ trên tu hành, hẳn sẽ có sự 
cảm ứng đặc biệt.

Niệm danh hiệu Ðức Quán Thế Âm, quý vị nên học 
lòng đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, đại trí, đại huệ, đại 
nguyện, đại lực của Ngài.

Nếu muốn tự tại, quý vị nhất định phải quét sạch ba 
tâm và bốn tướng. Ba tâm là tâm suy nghĩ về hiện tại, 
quá khứ và vị lai đều không thể được. Vì ba tâm thái này 
đều không có thực tại, nên gọi là bất khả đắc, không thể 
nắm giữ được.

Vì sao ở địa vị thánh nhân thì mới có tự tại? Vì thánh 
nhân không có bốn tướng: không có quan niệm về cái 
tôi, quan niệm về người, quan niệm về chúng sanh, quan 
niệm về thọ mạng. Do đó, các Ngài mới đạt tới tự tại.

Vì sao mình mê muội, chẳng giác ngộ? Vì bị trúng độc 
tham sân si quá sức sâu dầy nên chẳng thể giác ngộ.

Thời đại Chánh Pháp: Ai cũng muốn tu hành. 
Thời đại Mạt Pháp: Không ai chịu tu. Nếu ai ai cũng tu 
thì thời Mạt Pháp sẽ biến thành thời Chánh pháp.
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Ñịnh luật nhân quả là: khởi hoặc (tâm khởi vọng tưởng, 
si mê), đưa đến tạo nghiệp (thân ngữ ý phát ra hành động, 
lời nói, suy tư), kết cuộc là thọ báo (thân ngữ ý nhận chịu 
hậu quả của việc đã làm).

Từ sống tới chết: một đời người. Thân này như cái bọt 
trôi nổi đó đây trên mặt nước. Thật là hư vọng, không 
chân thật, vì nó sẽ biến mất trong tích tắc. Vậy thì cần gì 
phải lưu luyến? Cần gì phải chấp trước?

Chúng ta phải biết rằng: Nếu không cầu Đạo, không 
sao thoát khỏi đường mê. Muốn thoát lối mê, tức phải tu 
Đạo.

Mạng người vô thường, sự nghiệp vô thường, phú quý 
cũng vô thường. Rằng: Vui là nhân của khổ. Tất cả sự 
vui sướng khoái lạc trên đời đều ẩn chứa sự đau khổ bên 
trong.

Vì sao mình không thể chuyên tâm niệm Ðức Quán Thế  
Âm Bồ Tát? Vì mình không thể thâu nhiếp sáu căn: tai, 
mắt, mũi, lưỡi, thân, và ý; không kềm chế được sáu tên 
giặc này. Vì vậy, chúng mặc tình gây sóng gió, khiến 
mình khởi vọng tưởng loạn xạ. Lúc ấy, mình chẳng thể 
yên phận giữ mình mà cứ hướng ngoại, tự tìm chuyện rắc 
rối.

Muốn giác ngộ thì phải ngồi thiền. Ngồi thiền tức không 
mê muội mà còn là con đường thoát khỏi tam giới.
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Vì người xuất gia xem nhẹ tánh trọng yếu của việc 
tụng kinh (không nhấn mạnh vào việc tu trì chứng ngộ), 
chỉ chú trọng vào việc cúng tế, lễ nghi) nên thế hệ sau 
không bằng thế hệ trước. Họ nuôi dưỡng thói quen ham 
ăn, lười biếng. Thật là điều bất hạnh cho Đạo Phật. Nếu 
không kịp thời sửa đổi quan niệm sai lầm này thì khó 
có thể tưởng tượng nổi về tiền đồ của Phật giáo sau này 
sẽ ra sao.

Quý vị nên vì lợi ích của toàn thế giới mà niệm danh 
hiệu Ðức Quán Thế Âm, khiến cho thế giới tiêu trừ tai 
nạn. Do vậy, làm mọi chuyện gì, quý vị chớ nghĩ riêng 
cho cá nhân mình.

Trong trời đất, mọi sự sanh sanh bất tức, hóa hóa vô 
cùng (sanh hóa, biến đổi không ngừng) bởi do có Phật 
tánh. Nếu không có Phật tánh thì cái gì cũng phải hủy 
diệt. (Mọi sự tương đối đều chỉ tồn tại trong phạm vi 
của tánh tuyệt đối).

Rốt cuộc thì con người từ đâu tới? Có người nói, từ 
khỉ tiến hóa thành. Song, khỉ từ đâu ra? Nếu xưa kia, khỉ 
có thể biến thành người, sao bây giờ chúng chẳng tiếp 
tục biến thành người nữa đi? Lạ thật!

Có người, một ngày không nói thị phi thì giống như 
một ngày chẳng thể sống. Một ngày không khởi vọng 
tưởng thì một ngày bứt rứt, như không ăn cơm vậy. Từ 
sáng đến tối, họ chỉ sống nhờ, nói thị phi, vọng tưởng 
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lung tung. Quý vị thấy có kỳ lạ chăng? Ðây là điều khiến 
cho mình thật khó hiểu nổi.

Hiện tại có người tu thích ở đơn độc nơi một ngôi nhà 
(tinh xá). Vì sao? Vì họ không giữ giới luật, chẳng có ai 
nhìn thấy, có phạm giới cũng chẳng ai hay biết. Họ tha 
hồ muốn gì thì làm nấy, không ai quản thúc, tự do tự tại, 
không ràng không buộc, nhưng bị mắc míu là tự chiêu 
tập người tại gia tới làm lễ này, hội nọ: kỳ thật đó chính 
là dựa vào Phật (đội lốt tu hành) để kiếm cơm ăn, áo mặc 
mà thôi!

Công đức trì tụng Chú Ðại Bi không những đẩy lùi nạn 
trộm cướp, mà còn làm cho trăm bịnh tiêu trừ, dẹp tan ma 
nạn. Do đó, mình nên thành tâm trì tụng.

Kinh Hoa Nghiêm ở đâu thì Phật ở đó, cũng như vầng 
mây kiết tường tỏa chiếu khắp tam thiên đại thiên thế 
giới.

Người quân tử có cái học cải tạo vận mạng. Mạng do 
mình tạo, phước nơi mình cầu. Khi không làm việc ác 
thì tự nhiên mạng xấu sẽ biến thành tốt. Không làm lành, 
chỉ làm ác thì mạng tốt cũng trở thành xấu. Cho nên, vận 
mạng thì biến động, chớ không cột trói người ta cứng 
ngắt, chẳng còn tự do. Vì thế, đừng nên mê tín là vận 
mạng đã được an bài, sắp sẵn.

Sư Phụ chỉ dẫn dắt đệ tử tới cửa Đạo, còn tu hay không 
là do tự ở mỗi người.
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Pháp môn Tịnh-độ rất thích hợp với căn cơ của mọi 
người. Vì bởi: “Dùng ít sức mà thành công to.” Ðúng là 
pháp môn khế hợp với chân lý, thích hợp mọi căn cơ.

Chữ Buddha (Phật Ðà) nghe như là chữ Bất đại (theo 
tiếng Quan Thoại, bất đại phát âm là bu đa), không to 
lớn! Phật thì không lớn hơn ai, cũng không nhỏ hơn ai. 
Cho nên bất đại, bất tiểu chính là Phật!

Người tu Đạo thì không được tranh chấp. Ví như 
người lên chánh điện trước thì đứng trước, người tới sau 
thì đứng sau. Người tới trễ không nên nói: “Tôi mặc áo 
tràng nên tôi phải đứng trước người chẳng mặc áo tràng. 
Tôi phải đẩy y xuống dưới để đứng chỗ của y.” Ðó gọi 
là tranh.

Làm cha mẹ là trả nợ. Làm con cái là đòi nợ. Chúng 
sanh không hiểu điều đó, nên cho rằng, quan hệ giữa cha 
mẹ và con cái là vui lắm vậy.

Sanh ra thì hai tay trắng. Chết đi thì cũng trắng hai tay. 
Dù muốn đem gì theo cũng đem không được và muốn 
để lại cũng để không xong.

Do Thái giáo cũng là Phật giáo, Thiên Chúa giáo cũng 
là Phật giáo. Chẳng qua chỉ là đổi thang, không đổi 
thuốc, tức tên đổi nhưng ý không đổi. Theo tôi, tôn giáo 
nào cũng không phải là tôn giáo, chỉ là do nhân tính biến 
hóa. Do vậy tôi gặp tôn giáo nào thì tôi thuộc về tôn giáo 
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ấy, chớ không có tôn giáo nào là của riêng tôi.

Chữ bận rộn  trong tiếng Hoa thì gồm có chữ Tâm  
(nét đứng) và chữ Vong  (chết) ghép lại. Nó cũng giống 
như chữ quên mất , cũng gồm có chữ Tâm  ở phía 
dưới và chữ Vong (chết) ở phía trên ghép lại. Do vậy, 
bận rộn đến độ, tâm kể như chết rồi, bận rộn tới mức quên 
mất bẵng cả chân tâm!

Phải tu làm sao? Trước hết, phải đoạn trừ dục vọng, cắt 
đứt tình ái. Quan hệ giữa người với nhau, không nên quá 
cách xa, cũng không nên quá gần gũi. Quá xa cách thì 
sẽ mất đi duyên lành với người. Quá gần gũi, tức lại làm 
việc theo cảm tình, chẳng thể tu hành đặng.

Tu thì không được đeo mặt nạ, giả đò đóng kịch cho 
người ta xem. Tu thì hoàn toàn dựa vào công phu của 
chính mình, mới có được một phần thu hoạch. Hễ có một 
phần thành tâm thì được một phần cảm ứng. Mọi thứ đều 
nhờ vào lòng thành khẩn, chân thật không hư dối. Hãy 
nhớ là, đừng nên tự lừa mình và lừa người.

Muốn cứu đời, quý vị chẳng thể dùng bom nguyên tử, 
bom khinh khí hay tia tử quang, vì chúng vốn là thứ hủy 
diệt thế giới. Nếu muốn cứu đời, chỉ có thể áp dụng bát 
đức: hiếu, để, trung, tín, lễ, nghĩa, liêm, sĩ. Tám thứ đạo 
đức văn hóa ở Trung Hoa này là linh đơn cứu vớt linh hồn 
chúng sanh, cũng là liều thuốc diệu mầu cứu sống sanh 
mạng người ta hữu hiệu nhất.
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Bịnh hiểm nghèo thật sự của thế giới là: Sự phá sản 
của nền giáo dục.

Có người nói: Tôi là Phật thiệt (chân Phật)! A! Nếu Phật 
thiệt là quý vị, vậy Phật giả là ai? Cũng như có bao giờ 
ông Tổng Thống lại nói: Tôi là thổng thống thiệt đấy! 
Nếu nói như vậy thì ai là tổng thống giả? Từ đây mà suy 
ra: hễ xưng cái gì là thiệt, thì bên trong cái đó hẳn có 
vấn đề.

Hãy làm mọi việc thiện: tức quý vị hãy tu hạnh thanh 
tịnh. Vì không thanh tịnh thì không phải là thiện. Và 
thanh tịnh tức là thiện.

Quý vị cho rằng, ăn chay mà ăn trứng thì cũng không 
sao. Thì là, Không sao vậy! Nhưng chờ tới khi quý vị 
đầu thai làm gà rồi, khi đó quý vị sẽ hiểu (phận làm gà) 
chính do ăn trứng gà mà ra.

Nếu quý vị chẳng thể đoạn trừ ái dục thì dù quý vị có 
xuất gia tám vạn đại kiếp, quý vị cũng chỉ phí thời giờ, 
tạo tội nghiệp ở trong Ðạo Phật.

Cây không gốc thì sẽ khô héo. Người không gốc thì 
phải chết.

Bất luận ai bịnh đau gì cũng là do oan nghiệp, chủ nợ 
tới đòi nợ. Người ta bị bịnh là sao? Vì bịnh cũng chính là 
cách thuyết Pháp, giúp người ta biết thân thể này bị khổ 
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sanh lão bịnh tử. Lúc nào nó cũng có thể tìm đến quý vị. 
Nó sẽ đánh điện tín, điện thoại hay gởi thư tới nhắn nhủ 
quý vị (dưới hình thức là bịnh khổ). Chẳng những quý vị 
có thể bị bịnh, mà mai này quý vị còn phải chết nữa.

Có sanh ra thì phải già đi và sanh bịnh rồi phải chết. Quá 
trình ấy dạy mình biết về cái khổ của chuỗi sanh lão bịnh 
tử này, để mình chuẩn bị làm sao giải thoát, không bị khí 
số ràng buộc. Do đó, vô luận là có bịnh gì, cũng đều là 
bảo quý vị phát tâm Bồ-đề, sanh lòng giác ngộ, xem mọi 
thứ là vô thường, đau khổ, không và vô ngã. Làm được 
vậy thì có bị bịnh cũng là một chuyện tốt thôi!

Người biết Phật Pháp thì không tranh, không tham, 
không cầu, không ích kỷ, không tự lợi, không nói dối. 
Những thứ như ngũ nhãn, lục thông, thất lôi (xả), bát kéo 
(lạp) v.v… đều là thứ thừa thãi. Tu mà cầu những thứ đó 
thì cũng tựa như leo lên cây để tìm cá, làm việc vô ích!

Quý vị nếu học thuộc lòng nhuần nhuyễn, thao thao bất 
tuyệt Kinh Lăng Nghiêm, thì nhất định sẽ khai phát đại 
trí huệ và tài biện luận cũng được vô ngại.

Trong thời Mạt Pháp, người bạch y công nhiên nhận 
đồ cúng dường, hoằng dương Phật Pháp. Bạch y tức là 
người tại gia. Họ công nhiên tụng đám cho người, làm lễ 
siêu độ, mà thâu tiền của người. Họ lợi dụng Phật giáo để 
kiếm cơm ăn, áo mặc.

Quỷ chỉ ăn cái “tánh” của đồ cúng, chúng chẳng cần tiền 
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bạc, thực phẩm. Nếu có tiền, quý vị nên làm chút chuyện 
công đức rồi hồi hướng cho các vong linh. Nếu quý vị 
mua những thứ xe hơi giấy, tàu bay giấy, người hầu 
giấy… để đốt cúng thì thật là mê muội tới cực điểm.

Ñốt tiền giấy thành tro thì quý vị làm sao biết nó có 
hiệu quả gì chớ? Nếu nói đốt rồi vẫn có hiệu quả (tức là 
người chết có thể dùng được tiền do quý vị đốt), thế thì 
người tây phương chẳng được bà con đốt tiền giấy cho 
họ, phải chăng họ đều trở thành những con quỷ nghèo 
mạt hết sao? Vì vậy: “Tây phương không quỷ nghèo, 
đông phương không thần giàu!”

Trọn đời, tôi không muốn đi tụng đám, phóng diệm 
khẩu, cúng cô hồn, làm pháp hội Thủy Lục, bởi vì tôi 
chẳng có đức hạnh như: Ðạo không đủ để cảm hóa 
người, Ðức không đủ để dạy dỗ ai. Tự mình con chưa 
siêu độ được thì làm sao siêu độ cho các vong hồn chớ. 
Ðó là lý do tôi không có gan lớn để làm những chuyện 
như vậy.

Pháp môn niệm Phật thì hợp cho tất cả như: Người già 
vì năm tháng chẳng là bao, nên tốt nhất là niệm Phật. 
Người trẻ, vì ngày còn dài nên cũng thích hợp để tu 
niệm Phật. Người trung niên, sau khi đã kinh nghiệm rõ 
ràng mọi chuyện trên đời rồi, cũng nên niệm Phật. Kẻ 
bịnh, không biết bao giờ mình sẽ chết nên cần niệm Phật 
gấp. Lúc không bịnh, lợi dụng khi thân thể còn khỏe, 
cũng đúng là lúc tốt nhất để niệm Phật.
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Mỗi người mình đều nên chánh tâm tu thân. Chánh tâm 
tức là không suy nghĩ tán loạn, nghĩ tưởng tạp nhạp lăng 
xăng, tưởng những chuyện không chính đáng. Tâm chánh 
thì quỷ chẳng tới tìm quý vị. Ví như cái bát đồ ăn của con 
mèo đầy dẫy ruồi nhặng là bởi đồ ăn quá dơ bẩn. Nếu 
không có cái bát ấy thì ruồi nhặng chẳng bay tới. Nếu tâm 
quý vị như thế nào thì sẽ chiêu cảm lại thứ tương tự như 
thế ấy. Ðây không phải quỷ từ ngoài tới, mà do trong tâm 
(tạp nhiễm của quý vị) mời tới.

Không gặp ma, làm sao nhìn thủng hồng trần? Không 
chịu khổ, làm sao quyết chí tu chân thật? Không nên để 
trí óc thông minh lừa mình, cho rằng cái gì mình cũng 
biết. Kỳ thật mình chẳng biết chi, nên khi cảnh giới tới thì 
mình bị nó lay chuyển đến độ luống cuống cả tay chân!

Sau khi thọ giới rồi, quý vị hãy nhất định làm sứ giả của 
Phật giáo, làm đội ngũ của đạo Phật, làm vị đại tướng 
quân, đại anh hùng, đại hào kiệt trong Phật giáo. Không 
nên cẩu thả, tùy tiện, cứ theo thói hư tật xấu, ngày ngày 
đùa giỡn, nhởn nhơ, chẳng có vẻ gì là người đã thọ giới 
cả.

Không nên tán loạn: Gặp ai cũng rào đón xã giao, mà 
tự mình chẳng dụng công tu hành chút nào. Quý vị phải 
biết tu như sao? Nói nhiều quá không tốt. Người phú quý 
không nói nhiều. Nói nhiều thì nhân cách thấp hèn. 
Thấp hèn thì không có giá trị. Cho nên có câu: Quý nhân 
nói năng chậm rãi là vậy.
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Trong phạm vi của luật nhân quả thì phạm tội tà dâm 
là nghiêm trọng nhất và bị trừng phạt còn mạnh mẽ ghê 
gớm hơn. Căn cứ vào luật nhân quả: Một người lúc sống 
phạm giới tà dâm bao nhiêu lần, thì khi chết sẽ bị một cái 
cưa lớn, cưa thân người ấy từ đầu xuống chân bấy nhiêu 
lần. Lúc sanh tiền kết hôn một trăm lần thì chết rồi sẽ bị 
cưa ra một trăm lần vậy.

Bởi vì mình chẳng thể nhìn xuyên suốt, không thể 
buông xả, do đó bị ràng buộc rối rắm trong pháp hữu 
vi, pháp vô vi, thứ có tướng, thứ không tướng. Lúc ấy 
vì chẳng thể nhận thức rõ ràng (cảnh giới, kinh nghiệm 
trước mắt, hay chân lý bất biến) nên mình cứ lôi thôi 
không dứt khoát và cứ mãi tương tục sanh tử trong vòng 
lục đạo luân hồi.

Ñọc Kinh Lăng Nghiêm là để khai trí huệ. Ðọc Kinh 
Pháp Hoa là để thành Phật. Nên nói: Khai huệ là Lăng 
Nghiêm; thành Phật là Pháp Hoa. Kinh Hoa Nghiêm thì 
quy nguyên: Trở về gốc. Ai ai cũng từ trong Pháp giới 
này lưu xuất; ai ai cũng sẽ trở về với Pháp giới này. Quý 
vị nên tuyển lựa một bộ kinh mà quý vị cảm thấy vui 
thích nhất thì nó mới khế cơ (hợp với căn cơ quý vị). Ðã 
có pháp khế cơ rồi, quý vị hãy nghiên cứu nó, không nên 
ngày ngày cứ lo kiếm tiền mà quên mất Phật Pháp.

Việc lớn trong đời mình là được Quy y Tam Bảo. 

Quy y Tam Bảo thì dựa vào hai chữ chân thành. 
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Không chân thành, tức quý vị sẽ cẩu thả vô trách nhiệm, 
làm qua loa cho xong việc, nếu thế thì chẳng có cảm ứng 
gì.

Mỗi sáng khi ngủ dậy, quý vị hãy đối trước Phật mà  
phát bốn điều thệ nguyện. Bồ Tát nào cũng phát bốn lời 
thệ nguyện này. Mỗi đêm quý vị hãy kiểm thảo, tự hỏi 
xem: Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, mình đã độ 
ai chưa? Nếu chưa, hãy ráng độ. Phiền não vô tận thệ 
nguyện đoạn, mình đã đoạn chưa? Nếu chưa, phải đoạn 
nó đi. Pháp môn vô lượng thệ nguyện học, mình đã học 
chưa? Nếu chưa, mình nên học vô lượng vô biên pháp 
môn, hãy tìm thời gian rỗi rảnh giữa lúc bận bịu công 
việc để học chút Kinh điển, xem sách Phật dạy. Phật Đạo 
vô thượng thệ nguyện thành, mình hiện tại vẫn còn là 
phàm phu, chưa thành Phật, phải gắng mau tu hành thì 
mới thành Phật được.

Người học Phật không nên chạy rong. Suốt đời cứ chạy 
cùng hết chùa này đến chùa khác, mà rốt cuộc chẳng có 
chút sở đắc - không biết giảng Kinh, không biết niệm 
Phật, cũng chẳng biết lễ sám.

Khi tìm cầu tham bái  một vị Thiện tri thức, quý vị nên 
biết, ngay trong giới xuất gia cũng có rắn rồng lẫn lộn, 
mỗi mỗi đều không giống nhau. Cho nên, nếu quý vị đi 
lộn vào chốn bàng môn tả đạo thì thật nguy hại. Và nếu 
quý vị lầm lẫn đi vào chỗ tà sư thuyết Pháp thì càng nguy 
hại hơn nữa.
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ÔÛ trong chùa, quý vị nên nói chuyện liên quan đến Phật pháp, 
đến tu hành. Ðừng nên nói toàn chuyện thị phi, người này thế 
này, người nọ thế kia... Nếu không, càng nói thì quý vị càng 
đọa lạc. Càng đọa lạc thì càng khó tu học Phật Pháp. Vì sao 
quý vị trì Chú mà quên hoài? Vì quý vị quá tán loạn. Vì sao 
tụng Kinh mà không nhớ? Cũng vì quý vị quá tán loạn.

Biết lắng nghe thì dù tôi có chửi bới người ta, quý vị cũng 
nghe thành diệu pháp. Dù tôi có đánh người ta, quý vị cũng 
cho rằng, đó là pháp đánh đòn cảnh cáo thức tỉnh họ thật đúng 
lúc. Còn như không biết lắng nghe, thì dù tôi có dùng cách gì 
gia trì quý vị, giúp đỡ quý vị, cũng không sao giúp được.

Muốn tôi lên trời: chẳng khó gì. Giáo hóa người Mỹ là khó 
nhất. 
Muốn tôi độn thổ: chẳng khó gì. Giáo hóa người Mỹ là khó 
nhất.
Muốn gà trống đẻ trứng: chẳng khó gì. Giáo hóa người Mỹ là 
khó nhất.

Quý vị chớ cho rằng được người ta dập đầu đảnh lễ mình vài 
lễ như vậy là ngon lành ghê lắm? Quý vị hãy tự hỏi mình có 
đạo đức gì? Có trí huệ chăng? Có xứng đáng để người ta cung 
kính chăng? Ðáng để người ta sùng bái chăng? Quý vị thường 
phải hồi quang phản chiếu như vậy. 

Khi cúng dường người xuất gia, quý vị cần có con mắt biết 
chọn pháp (trạch pháp nhãn). 
Nên cúng dường người tu hành thanh tịnh.
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Phật thuyết Tam Tạng, mười hai loại Kinh điển, đều không 
ngoài mục đích dạy người phá bỏ chấp trước. Nhưng chúng 
ta không chịu nghe lời Phật dạy, lại làm kẻ phản đồ, mãi chấp 
trước một cái Ngã (Tôi) này.

Lúc tôi tới, chẳng có gì. Lúc ra đi, tôi cũng chẳng muốn chi. 
Tôi chẳng muốn lưu lại dấu vết gì trên trần gian! Tôi từ hư 
không tới, sẽ về với hư không!
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        Hoøa Thöôïng Tuyeân Hoùa hoï Baïch, teân thaät laø An Töø, töï 
Ñoä Luaân. Ngaøi queâ ôû huyeän Song Thaønh, tænh Tuøng Giang 
thuoäc Ñoâng Baéc, Trung Hoa, töùc laø Maõn Chaâu. Phuï thaân 
Ngaøi teân Phuù Haûi, chuyeân laøm ngheà noâng. Meï hoï Hoà, sinh 
ñöôïc taát caû taùm ngöôøi con, naêm trai ba gaùi vaø Ngaøi laø uùt.

Hoà thaùi phu nhaân thoï chay tröôøng, nieäm Phaät chaúng heà 
giaùn ñoaïn. Moät ñeâm noï phu nhaân naèm moäng thaáy Ñöùc Phaät 
A Di Ñaø hieän thaân phoùng ñaïi quang minh chieáu trieät theá giôùi, 
chaán ñoäng thieân ñòa. Giaät mình tænh giaác, phu nhaân ngöûi thaáy 
muøi höông kyø dieäu khaép phoøng, roài sau ñoù haï sanh ra Ngaøi.

Vöøa ra ñôøi, Ngaøi lieân thanh khoùc suoát ba ngaøy ñeâm 
khoâng döùt. Chính laø vì ñau xoùt cho noãi khoå cuûa theá giôùi Ta Baø 
naày vaäy. 

Ngaøi cö nguï taïi moät thoân queâ nhoû beù, thöa thôùt nhaø 
cöûa. Theá neân, ñeán naêm möôøi moät tuoåi Ngaøi chöa heà thaáy qua 
ngöôøi cheát. 

Moät hoâm, Ngaøi thaáy moät em beù, mieäng ngaäm, maét 
nhaém, naèm boù trong ñaùm rôm beân leà. Ngaøi goïi maø ñöùa beù 
chaúng ñaùp, rôø thì chaúng coù hôi thôû. Ngaøi laáy laøm khoù hieåu voâ 
cuøng neân hoûi nhoùm baïn. Coù keû hieåu bieát lieàn noùi: “Ñöùa beù ñaõ 
cheát roài!” Song Ngaøi voâ cuøng ngaïc nhieân, khoâng hieåu theá naøo 
laø cheát. Veà nhaø, Ngaøi lieàn hoûi meï, baø daïy: “Phaøm laø ngöôøi, ai 
cuõng phaûi cheát. Coù keû cheát giaø, coù keû cheát vì beänh, cuõng coù 
keû cheát vì tai naïn. Baát luaän laø giaøu sang hay ngheøo khoù, baát 
luaän laø só, noâng, coâng, thöông, hay quan laïi, ai ai roát cuoäc roài 
cuõng phaûi cheát.”
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Ngaøi laïi hoûi: “Neáu thaät nhö vaäy, coù caùch gì thoaùt ñöôïc 
cheát khoâng?” Baáy giôø trong nhaø coù vò khaùch laø ngöôøi tu haønh. 
Vò naøy ñôõ lôøi ñaùp raèng: “Chæ coù caùch tu Ñaïo, minh ngoä töï 
taâm, trieät kieán boån taùnh thì môùi lieãu ñoaïn sanh töû, sieâu thoaùt 
luaân hoài, thaønh Chaùnh Giaùc, chöùng Voâ Sanh.”

Tuy luùc ñoù Ngaøi coøn nhoû tuoåi, song ñoái vôùi lôøi vò khaùch 
noùi, Ngaøi tænh ngoä saâu xa, do ñoù Ngaøi quyeát chí xuaát gia tu 
Ñaïo.

Khi Ngaøi baøn chuyeän xuaát gia vôùi meï, baø daïy: “Xuaát gia 
laø chuyeän raát toát, nhöng cuõng khoâng phaûi laø chuyeän deã laøm. 
Caàn coù thieän caên, coù ñaïi nguyeän löïc, vaø caàn phaûi phaùt ñaïi 
Boà Ñeà taâm thì môùi coù theå thaønh töïu Voâ Thöôïng Ñaïo. Nay con 
ñaõ phaùt taâm, ta heát söùc ñoàng yù, cuõng thaät laø phuø hôïp vôùi giaác 
moäng xöa kia vaäy. Nhöng nay ta ñaõ giaø, ngaøy thaùng chaúng 
coøn bao laâu, caùc anh chò con ñeàu ñaõ töï laäp. Con neân ôû laïi ñeå 
phuïng döôõng cha meï; khi ta maát roài, con xuaát gia tu haønh, luùc 
ñoù cuõng chaúng muoän.”

Ngaøi vaâng lôøi cha meï, roài sau ñoù haèng ngaøy thöôøng theo 
meï laïy Phaät. Laïy Phaät xong, Ngaøi laïy cha meï.

Ngaøy qua ngaøy, ñoâng taøn xuaân ñeán, Ngaøi cung kính 
phuïng döôõng song thaân nhö ñoái vôùi Phaät vaäy. Chaúng bao laâu 
tieáng ñoàn veà söï hieáu thaûo cuûa Ngaøi vang khaép boán phöông. 
Khi ñoù moïi ngöôøi ñeàu goïi Ngaøi laø Baïch Hieáu Töû (ngöôøi con 
chí hieáu hoï Baïch).

Naêm Ngaøi 19 tuoåi thì meï Ngaøi qua ñôøi; baáy giôø Ngaøi töø 
giaõ hoï haøng leân chuøa baùi Hoøa Thöôïng Thöôøng Trí laøm Thaày 
vaø quy y, chính thöùc xuaát gia, thoï giôùi. Sau ñoù, Ngaøi veà laïi 
nôi moä phaàn thaân maãu ñeå thuû hieáu trong ba naêm. Suoát thôøi 
gian aáy, Ngaøi soáng trong moät tuùp leàu tranh nhoû, ngaøy ngaøy toïa 
Thieàn, ñoïc tuïng kinh ñieån Ñaïi Thöøa vaø nieäm Phaät A Di Ñaø. 
Raát nhieàu laàn Ngaøi ngoài Thieàn roài nhaäp Ñònh, lieân tieáp trong 
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nhieàu tuaàn leã chaúng rôøi thieàn saøng.
Moät ñeâm noï, daân trong thoân gaàn ñoù hoát hoaûng thaáy tuùp 

leàu tranh cuûa Ngaøi höøng höïc löûa ñoû. AÙnh löûa hoàng phöøng 
thaúng leân giöõa khoâng trung vaø tuùp leàu tranh thì saùng röïc nhö 
ban ngaøy. Nhieàu ngöôøi chaïy ñeán moä, hoâ hoaùn: “Nhaø Hieáu Töû 
bò chaùy roài!” Caû traêm ngöôøi trong laøng heø nhau xaùch gaùo, ñem 
xoâ tôùi ñeå chöõa chaùy. Song, khi tôùi nôi hoï chæ thaáy tuùp leàu tranh 
bình laëng, löûa chaúng chaùy vaø Ngaøi thì vaãn an nhieân, tónh maëc 
trong Thieàn Ñònh!

Coù laàn Ngaøi ñang toïa Thieàn thì chôït coù vò khaùch ñeán 
vieáng. Vò khaùch aáy, ngaïc nhieân thay, chính laø Luïc Toå Hueä 
Naêng! Ñöùc Toå Sö daïy Ngaøi raèng trong töông lai Ngaøi seõ tôùi 
Myõ quoác ñeå ñoä sinh, raèng ôû Taây phöông Ngaøi seõ gaëp nhieàu 
keû höõu duyeân coù theå hoaèng döông Phaät Phaùp vaø Ngaøi seõ ñoä 
voâ löôïng voâ bieân chuùng sanh. Maõi ñeán luùc Ñöùc Toå Sö töø bieät 
quay ñi roài, Ngaøi môùi choaøng tænh, nhôù laïi raèng Ngaøi Hueä 
Naêng voán laø ngöôøi ñôøi Ñöôøng khoaûng 1.200 naêm veà tröôùc. 
Sau Ñeä Nhò Theá Chieán, Ngaøi vaân du khaép nôi. Cuoái cuøng, traûi 
qua hôn ba ngaøn daëm, Ngaøi tôùi chuøa Nam Hoa, baùi kieán vò 
Ñaïi Thieän Tri Thöùc cuûa thôøi baáy giôø laø Laõo Hoøa Thöôïng Hö 
Vaân. Laõo Hoøa Thöôïng luùc aáy ñaõ 109 tuoåi. Vöøa nhìn thaáy Ngaøi, 
Laõo Hoøa Thöôïng lieàn nhaän ra ngay söï chöùng ngoä cuûa Ngaøi. 
Khi ñoù, Laõo Hoøa Thöôïng noùi: “Nhö thò, nhö thò!” vaø Ngaøi cuõng 
ñaùp laïi: “Nhö thò, nhö thò!”

Baáy giôø, Laõo Hoøa Thöôïng Hö Vaân aán chöùng sôû ñaéc cuûa 
Ngaøi vaø Ngaøi chính thöùc trôû thaønh vò Toå thöù chín cuûa doøng 
phaùp Quy Ngöôõng.

Sau ñoù, Laõo Hoøa Thöôïng daïy Ngaøi ôû laïi chuøa ñaûm nhaän 
chöùc Vieän Tröôûng Vieän Giôùi Luaät cuûa Chuøa Nam Hoa.

Naêm 1950, Ngaøi töø giaõ chuøa, leân ñöôøng sang Höông 
Caûng. ÔÛ ñaây, Ngaøi soáng taïi moät sôn ñoäng bieät laäp, chaúng lai 
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vaõng gì ñeán buïi traàn, tuïc luïy. Chaúng bao laâu, coù voâ soá Taêng-löõ 
töø Trung Hoa, Ñaïi Luïc qua Höông Caûng tî naïn vaø hoï caàn söï 
giuùp ñôõ cuûa Ngaøi. Cuoái cuøng, öùng vôùi nhaân duyeân, Ngaøi rôøi 
sôn ñoäng, laäp ra giaûng ñöôøng vaø hai ngoâi chuøa, cuøng trôï giuùp 
xaây döïng nhieàu ñaïo traøng khaùc. 

Trong suoát möôøi hai naêm ôû Höông Caûng, Ngaøi laø taám 
göông saùng, tinh taán tu haønh khoå haïnh, queân mình vì Phaät 
Phaùp. Ngaøi ñaõ aûnh höôûng voâ soá thieän nam tín nöõ, khieán hoï 
phaùt taâm Boà Ñeà, quy y Tam Baûo, uûng hoä Phaät Phaùp.

Naêm 1962, Ngaøi ñeán San Francisco, Myõ Quoác. Taïi ñaây, 
nôi moät nhaø kho nhoû, Ngaøi kieân trì tu haønh trong im laëng, chôø 
ñôïi cho cô duyeân hoaèng döông Ñaïo Phaùp chín muoài. Luùc aáy, 
Ngaøi töï goïi mình laø “Moä Trung Taêng” (nhaø Sö trong phaàn moä), 
hay laø Hoaït Töû Nhaân (ngöôøi ñaõ cheát nhöng coøn soáng). Nhöõng 
Phaät töû hieåu bieát söï tu haønh chaân chính cuûa Ngaøi ñeàu raát caûm 
ñoäng vaø cung kính uûng hoä, cuùng döôøng Ngaøi.

Naêm 1968, Ngaøi bieát cô duyeân ñaõ ñeán, Ngaøi noùi: “Moät 
ñoùa hoa seõ nôû ra naêm caùnh.” Muøa heø naêm ñoù, Ngaøi chuû trì 
Phaùp Hoäi giaûng Kinh Laêng Nghieâm trong 96 ngaøy. Khi Phaùp 
Hoäi keát thuùc, quaû nhieân coù naêm ngöôøi Myõ ñaàu tieân xin xuaát 
gia vôùi Ngaøi.

Töø ñoù, Ngaøi tieáp tuïc chuû trì nhieàu Phaùp Hoäi cuøng giaûng 
giaûi caùc boä kinh nhö: Taâm Kinh, Kinh Ñòa Taïng, Kinh Phaùp 
Hoa, Kinh Phaùp Baûo Ñaøn v..v... Naêm 1971, Ngaøi giaûng boä 
kinh toái cao cuûa Ñaïi Thöøa, ñoù laø Kinh Hoa Nghieâm.        

Song song vôùi vieäc giaûng Kinh, thuyeát Phaùp, Ngaøi coøn 
laøm voâ soá coâng ñöùc ñoä sinh khaùc. Naêm 1976, Ngaøi thaønh laäp 
Vaïn Phaät Thaùnh Thaønh laø neàn taûng caên cöù ñòa ñeå hoaèng döông 
Phaät Phaùp ôû Myõ Quoác. Taïi Vaïn Phaät Thaùnh Thaønh, Ngaøi xaây 
döïng cheá ñoä Tuøng-laâm, ñaøo taïo Taêng, Ni, hoïc chuùng, taïo 
nhaân duyeân thuø thaéng cho söï chaân chính tu haønh.
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Naêm Hoøa Thöôïng Tuyeân Hoùa 19 tuoåi thì maãu thaân Ngaøi 
qua ñôøi. Sau khi lo lieäu chu toaøn vieäc mai taùng, Ngaøi tôùi Chuøa 
Tam Duyeân ôû Hôïp Nhó Taân (Harbin), chính thöùc xuaát gia, 
laïy Hoøa Thöôïng Thöôøng Trí laøm Thaày. Ít laâu sau, Ngaøi tôùi moä 
phaàn cuûa maãu thaân thuû hieáu. Naêm ñoù, nhaân ngaøy vía Ñöùc 
Quaùn Theá AÂm, ngaøy 19 thaùng 6, Ngaøi ñoái tröôùc chö Phaät, Boà 
Taùt phaùt möôøi taùm ñaïi nguyeän:

“Kính laïy möôøi phöông Phaät,
Cuøng vôùi Tam Taïng Phaùp,
Quaù khöù, hieän taïi Hieàn Thaùnh Taêng,
Nguyeän ruû loøng taùc chöùng:
Ñeä töû Ñoä Luaân,
Thích An Töø,
Con nay phaùt taâm raèng:
Chaúng caàu phöôùc baùo haøng Trôøi, Ngöôøi,
Cuøng Thanh Vaên, Duyeân Giaùc,
cho ñeán haøng Boà Taùt quyeàn thöøa.
Duy nöông Toái Thöôïng Thöøa
maø phaùt Boà Ñeà taâm.
Nguyeän cuøng Phaùp Giôùi chuùng sinh,
Nhaát thôøi ñoàng ñaéc
A naäu ña la tam mieäu tam boà ñeà.”
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Nguyeän raèng neáu coù moät vò thuoäc haøng Boà Taùt ôû möôøi 
phöông ba ñôøi, trong taän cuøng hö khoâng, bieán khaép Phaùp 
Giôùi, maø chöa thaønh Phaät thì toâi theà khoâng thuû Chaùnh Giaùc.

Nguyeän raèng neáu coù moät vò thuoäc haøng Duyeân Giaùc 
ôû möôøi phöông ba ñôøi, trong taän cuøng hö khoâng, bieán khaép 
Phaùp Giôùi, maø chöa thaønh Phaät thì toâi theà khoâng thuû Chaùnh 
Giaùc.

Nguyeän raèng neáu coù moät vò thuoäc haøng Thanh Vaên ôû 
möôøi phöông ba ñôøi, trong taän cuøng hö khoâng, bieán khaép 
Phaùp Giôùi, maø chöa thaønh Phaät thì toâi theà khoâng thuû Chaùnh 
Giaùc.

Nguyeän raèng neáu coù moät vò thuoäc haøng Trôøi, Ngöôøi ôû 
trong Tam Giôùi, maø chöa thaønh Phaät thì toâi theà khoâng thuû 
Chaùnh Giaùc.

Nguyeän raèng neáu coù moät Ngöôøi ôû trong möôøi phöông theá 
giôùi maø chöa thaønh Phaät, toâi theà khoâng thuû Chaùnh Giaùc.

Nguyeän raèng neáu coù moät vò Trôøi, Ngöôøi, A-tu-la chöa 
thaønh Phaät, toâi theà khoâng thuû Chaùnh Giaùc.

Nguyeän raèng trong theá giôùi loaøi Suùc Sinh, neáu coøn moät 
loaøi naøo chöa thaønh Phaät, toâi theà khoâng thuû Chaùnh Giaùc.

Nguyeän raèng trong theá giôùi loaøi Ngaï Quyû, neáu coøn moät 
keû chöa thaønh Phaät, toâi theà khoâng thuû Chaùnh Giaùc.

Nguyeän raèng trong theá giôùi loaøi Ñòa Nguïc, neáu coøn moät 
keû chöa thaønh Phaät, toâi theà khoâng thuû Chaùnh Giaùc.

Nguyeän raèng trong Tam Giôùi, neáu nhöõng keû töøng quy y 
vôùi toâi, hoaëc laø Trôøi, Ngöôøi, A-tu-la, caùc loaøi bay, laën, ñoäng 
vaät, thöïc vaät, linh giôùi, roàng, suùc sinh, quyû, thaàn, maø chöa 
thaønh Phaät, toâi theà khoâng thuû Chaùnh Giaùc.

Nguyeän raèng taát caû nhöõng phöôùc laïc maø toâi ñaùng ñöôïc 
höôûng ñeàu hoài höôùng phoå thí cho taát caû chuùng sinh trong 
Phaùp Giôùi.
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Nguyeän raèng moät mình toâi nhaän chòu heát taát caû khoå naïn 
cuûa chuùng sinh trong Phaùp Giôùi.

Nguyeän raèng toâi seõ phaân linh voâ soá, phoå nhaäp taâm chuùng 
sinh naøo khoâng tin Phaät Phaùp, laøm cho hoï boû aùc, höôùng thieän, 
hoái quaù söûa mình, quy y Tam Baûo, roài cuoái cuøng thaønh Phaät.

Nguyeän raèng taát caû chuùng sinh naøo, khi thaáy maët toâi, 
cho ñeán chæ nghe teân toâi, ñeàu phaùt taâm Boà Ñeà, mau ñaéc thaønh 
Phaät Ñaïo.

Nguyeän raèng luoân toân kính ñieàu Phaät daïy, vaø thöïc haønh 
moãi ngaøy aên moät böõa.

Nguyeän giaùc ngoä loaøi höõu tình, khaép nhieáp thoï caùc loaøi 
caên cô.

Nguyeän trong ñôøi naày toâi seõ ñaéc Nguõ Nhaõn, Luïc Thoâng, 
vaø phi haønh töï taïi.

Nguyeän taát caû moïi caàu nguyeän ñeàu hoaïch ñaéc maõn 
tuùc.

Cuoái cuøng:
“Chuùng sinh voâ bieân theä nguyeän ñoä.
Phieàn naõo voâ taän theä nguyeän ñoaïn.
Phaùp moân voâ löôïng theä nguyeän hoïc.
Phaät Ñaïo voâ thöôïng theä nguyeän thaønh.”

Möôøi Taùm Ñaïi Nguyeän
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Vaøi Neùt veà Vaïn Phaät Thaùnh Thaønh

Khaùc vôùi ñaïo Phaät ôû phöông Ñoâng laø ñaõ traûi qua hôn 
2.000 naêm lòch söû, Phaät giaùo ôû Myõ quoác chæ môùi phoâi thai, 
sinh maàm naåy maï trong khoaûng theá kyû naøy. Do vaäy, khi ñem 
Phaät phaùp truyeàn tôùi Myõ, nhu caàu ñoøi hoûi chö Taêng, tröôùc 
thaâm ngoä Phaät chæ, thoâng suoát Tam Taïng, ñaïo haïnh cao vuùt, 
sau laø coù theå vaän duïng Phaät lyù vieân dung vôùi neàn vaên hoùa 
Taây phöông, duøng ngoân ngöõ thôøi ñaïi. Neàn taûng chuû yeáu trong 
vieäc hoaèng phaùp laø kieán thieát tuøng laâm, ñònh ñaët moät cheá ñoä 
Taêng löõ vôùi giôùi luaät nghieâm minh, taïo nhaân duyeân thuaän lôïi 
cho chö Taêng, Ni hoïc taäp, nghieân cöùu, tu trì vaø haønh Ñaïo. 
Vôùi nhöõng ñieåm then choát aáy, naêm 1959, Hoøa Thöôïng Tuyeân 
Hoùa, vò ñeä töû keá thöøa taâm aán cuûa Ñaïi Hoøa Thöôïng Hö Vaân, 
saùng laäp ra Toång Hoäi Phaät Giaùo Phaùp Giôùi ñeå chuû ñoäng vieäc 
hoaèng phaùp. 

Naêm 1966, Giaûng Ñöôøng Phaät Giaùo ñöôïc thaønh laäp, roài 
tieáp theo laø chuøa Kim Sôn ôû San Francisco, Myõ Quoác.

Naêm 1973, Hoïc Vieän Dòch Kinh Quoác Teá ra ñôøi. Muïc 
ñích chính cuûa boån vieän laø phieân dòch Tam Taïng Kinh Ñieån 
(Kinh, Luaät, Luaän) moät caùch chính xaùc vaø deã hieåu töø tieáng 
Phaïn, Haùn ra caùc ngoân ngöõ khaùc treân theá giôùi nhö tieáng Anh, 
Phaùp, Taây Ban Nha, YÙ, Nhaät, Vieät... Song song vôùi chính 
vaên, phaàn phieân dòch coøn keøm theo lôøi giaûng nghóa cuûa Hoøa 
Thöôïng Tuyeân Hoùa, khieán cho ñoäc giaû ñôøi nay deã daøng am 
hieåu vaø aùp duïng giaùo lyù Phaät vaøo söï tu haønh, sinh hoaït thöïc 
tieãn cuûa mình.
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Naêm 1976, Hoøa Thöôïng saùng laäp Vaïn Phaät Thaùnh 
Thaønh, moät ñaïi tuøng laâm vôùi hôn 70 toøa nhaø, toïa laïc treân  
gaàn 500 maãu ñaát ôû Talmage, Ukiah, mieàn baéc California. 
Taát caû Taêng, Ni cö só khoâng phaân bieät chuûng toäc ñeàu coù 
theå tôùi ñaây tu haønh, bôûi vì muïc ñích chích cuûa Tuøng laâm 
aáy laø daønh cho taát caû moïi chuùng sanh naøo chaân taâm thaønh 
yù muoán tôùi ñoù tu ñaïo. Cuøng naêm aáy, Hoøa Thöôïng saùng laäp 
ra tröôøng Ñaïi Hoïc Phaùp Giôùi vôùi boán muïc ñích: Truyeàn 
baù giaùo nghóa cuûa ñaïo Phaät, hun ñuùc chaân taâm cuûa moïi 
ngöôøi, taïo lôïi ích cho xaõ hoäi vaø giaùc ngoä taát caû chuùng sanh.

Caùc vò Taêng, Ni, cö só truù nguï taïi Vaïn Phaät Thaùnh Thaønh 
ñeàu soáng thanh ñaïm, höôùng theo Saùu Toâng Chæ cuûa Vaïn Phaät 
Thaùnh Thaønh laø: khoâng tranh, khoâng tham, khoâng truy caàu, 
khoâng ích kyû, khoâng töï lôïi vaø khoâng noùi doái. Thanh thieáu nieân 
nam vaø nöõ ôû Vaïn Phaät Thaùnh Thaønh soáng bieät laäp; caùc em 
haèng ngaøy theo hoïc tröôøng Tieåu Hoïc Duïc Löông hay tröôøng 
Trung Hoïc Boài Ñöùc, laø boä phaän tröïc thuoäc cuûa tröôøng Ñaïi 
Hoïc Phaùp Giôùi. ÔÛ ñaây hoïc sinh, sinh vieân ñeàu giöõ neáp soáng 
thanh khieát: AÊn chay, khoâng uoáng röôïu, khoâng huùt thuoác, 
khoâng côø baïc, xa rôøi truyeàn hình, chieáu boùng vaø caùc taäp quaùn 
ngoaøi ñôøi.

Ñeán nay, sau gaàu 30 naêm phaùt trieån, Toång Hoäi Phaät 
Giaùo Phaùp Giôùi ñaõ saùng laäp ra nhieàu ñaïo traøng ôû khaép nôi 
trong cuõng nhö ngoaøi nöôùc. (Xin xem phaàn cuoái cuûa cuoán 
saùch veà caùc chuøa chi nhaùnh tröïc thuoäc Toång Hoäi Phaät Giaùo 
Phaùp Giôùi, Vaïn Phaät Thaùnh Thaønh). 

Vaøi Neùt veà Vaïn Phaät Thaùnh Thaønh
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Phaät Thuyeát Kinh A Di Ñaø 
Khoâng nhö nhöõng boä kinh khaùc, vì ñaây laø baøi kinh khoâng ngöôøi thöa thænh maø Phaät 
töï thuyeát giaûng. Quyeån kinh naøy ñöôïc Hoøa Thöôïng Tuyeân Hoùa löôïc giaûng yù nghóa 
vaø phöông phaùp haønh trì, ñeå chuùng ta nhaän thöùc roõ hôn veà coâng naêng vaø giaù trò 
cuûa boä kinh A Di Ñaø. Phaàn noäi dung coù ñeà caäp ñeán cuoäc ñôøi vaø xen keõ nhöõng caâu 
chuyeän keå veà caùc ñeä töû lôùn cuûa Phaät thaät lyù thuù. Saùch coù theâm phaàn chuù thích vaø 
nhieàu danh töø Phaät hoïc caên baûn.

Kinh Kim Cang
Toaøn boä teân kinh, goïi laø Kinh Kim Cang Baùt Nhaõ Ba La Maät. Coâng duïng cuûa kinh 
laø phaù tan taát caû nhöõng chaáp tröôùc, vöôùng maéc veà caùc töôùng: ngaõ, nhaân, chuùng 
sanh, thoï giaû. Ví nhö Boà Taùt khi thöïc haønh boá thí maø coøn chaáp thaáy ta laø keû boá thí, 
coù ngöôøi ñöôïc boá thí, töùc ñoù khoâng phaûi laø Boà Taùt. 
Cho neân ñöùc Phaät baûo: Boà Taùt khoâng neân truï vaøo saéc maø boá thí. Trong thôøi maït 
phaùp, neáu coù ngöôøi khi nghe kinh Kim Cang lieàn sanh loøng tin hieåu thoï trì thì thaät 
laø hieám coù, vì ngöôøi theá gian laïi thöôøng coù taâm chaáp ngaõ, chaáp phaùp.

Luïc Toå Ñaøn Kinh
Noäi dung quyeån kinh töôøng thuaät laïi cuoäc ñôøi vaø quaù trình ñaéc phaùp cuûa Luïc Toå. 
Trong cuoäc ñôøi haønh ñaïo, Ngaøi ñem phaùp moân Ñoán giaùo löu truyeàn ñeán khaép nôi 
khieán ngöoøi hoïc ñaïo nhaän ñöôïc boån taâm, thaáy ñöôïc boån taùnh.  Luïc Toå Phaùp Baûo 
Ñaøn Kinh goàm nhöõng baøi thuyeát phaùp cuûa Luïc Toå Hueä Naêng ñöôïc sao cheùp laïi ñeå 
löu truyeàn. Toå laø ngöôøi voán khoâng bieát chöõ, nhöng khi nghe coù ngöôøi tuïng kinh Kim 
Cang ñeán caâu: “Öng voâ sôû truï nhi sanh kyø taâm” maø hoaùt nhieân khai ngoä. Sau Ngaøi 
ñöôïc Nguõ Toå Hoaèng Nhaãn aán chöùng truyeàn y baùt vaø trôû thaønh Toå thöù saùu.

Khai Thò
Goàm nhöõng lôøi giaûng daïy cuûa Hoøa Thöôïng Tuyeân Hoùa veà caùc ñaïo lyù caên baûn 
nhö: nhaân caùch laøm ngöôøi ñoái vôùi gia ñình, xaõ hoäi vaø caû nhaân loaïi treân theá giôùi. 
Vôùi nhöõng daãn duï thieát thöïc, Hoøa Thöôïng chæ baøy caùc ñöùc haïnh cao thöôïng cuûa 
nhöõng baäc coå nhaân Hieàn Thaùnh haàu ñeå moïi ngöôøi laáy ñoù laøm göông maø noi theo. 
Song song vôùi nhöõng baøi phaùp ngaén naøy Hoøa Thöôïng vaãn luoân tha thieát keâu goïi 
chuùng ta neân xem troïng nhaân nghóa ñaïo ñöùc vaø nhôù giöõ taâm bình khí hoøa trong 
caùc sinh hoaït haèng ngaøy. Vì ñoù cuõng laø moät trong nhöõng phaàn chaùnh khí giuùp cho 
theá giôùi hoøa bình.
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Toå Sö Boà Ñeà Ñaït Ma
Toå Sö Boà Ñeà Ñaït Ma, vò Toå thöù 28 ôû AÁn Ñoä nhöng ôû Trung Quoác thì keå laø Sô Toå. 
Vì xeùt thaáy caên taùnh Ñaïi Thöøa ôû Trung Quoác ñaõ chín muoài neân Ngaøi khoâng quaûn 
gian khoå khoù khaên tìm ñeán ñoù hoaèng truyeàn Phaät phaùp. Nhöng khi ñeán Trung 
Quoác, chaúng moät ai nhaän bieát ra Ngaøi, keå caû vua Löông Voõ Ñeá cuõng khoâng troïng 
duïng Ngaøi. Ñaõ vaäy laïi coù ngöôøi vì tò hieàm ganh gheùt neân ra tay ñaàu ñoäc Toå ñeán 
saùu laàn. Maëc duø gaëp bao chöôùng ngaïi, Ngaøi vaãn an nhieân, khoâng heà haán chi. Bieát 
cô duyeân chöa ñeán, Ngaøi toïa thieàn taïi nuùi Huøng Nhó, 9 naêm quay maët vaøo vaùch 
chôø thôøi. Luùc baáy giôø Phaùp Sö Thaàn Quang cuõng 9 naêm quyø tröôùc hang nuùi ñeå caàu 
phaùp vôùi Sô Toå. Ñeå chöùng minh loøng thaønh caàu ñaïo, Ngaøi Thaàn Quang töï chaët 
caùnh tay khieán maùu rôi nhuoäm ñoû maøu tuyeát traéng. Keát quaû Sô Toå Ñaït Ma ñaõ tìm 
ñöôïc ngöôøi ñeå truyeàn thöøa taâm aán. Ngaøi Thaàn Quang trôû thaønh Nhò Toå Hueä Khaû 
vaø tieáp tuïc löu truyeàn maïch maïng Phaät phaùp. Saùch coù keøm caùc hình aûnh dieån taû 
caâu chuyeän raát soáng ñoäng veà Toå Boà Ñeà Ñaït Ma.

Dieäu Phaùp Lieân Hoa Kinh,  Phaåm Phoå Moân
Boä kinh quen thuoäc nhaát laø Phaåm Phoå Moân, thöôøng ñöôïc caùc giôùi xuaát gia, taïi gia 
tuïng nieäm. Noäi dung quyeån kinh ñöôïc Hoøa Thöôïng Tuyeân Hoùa dieãn giaûi veà nhöõng 
ñöùc haïnh töø bi vaø caùc coâng naêng dieäu duïng cuûa Boà Taùt Quaùn Theá AÂm trong khi 
cöùu ñoä chuùng sanh.

Kinh Vaïn Phaät Baûo Saùm  
Theo truyeàn thoáng moãi naêm vaøo dòp leã Phaät Ñaûn, taïi Vaïn Phaät Thaùnh Thaønh vaø 
Phaùp Giôùi Thaùnh Thaønh ñeàu coù toå chöùc khoùa leã Vaïn Phaät Baûo Saùm. Ñaây laø thieän 
duyeân cho moïi ngöôøi quy tuï veà ñeå cuøng nhau leã Phaät saùm hoái. Ñoàng thôøi cuõng laø 
cô hoäi cho moïi ngöôøi chuyeân taâm leã baùi 10 ngaøn laïy trong voøng 3 tuaàn leã, mong 
tieâu tröø toäi nghieäp. Boä kinh goàm chöõ Hoa, coù chuù aâm ñoïc vaø ñính keøm theâm chöõ 
Vieät. Raát thuaän tieän cho ngöôøi tham gia phaùp hoäi, vöøa deã baét kòp theo ñaïi chuùng, 
vöøa laïi hieåu ñöôïc yù nghóa cuûa kinh trong luùc leã baùi. 

Ngöõ Luïc
Quyeån saùch naøy laø söï trích dòch keát taäp nhöõng lôøi daïy doã, khuyeán taán raát thaâm 
thuùy cuûa Hoøa Thöôïng Tuyeân Hoùa, vò saùng laäp chuøa Vaïn Phaät Thaùnh Thaønh, 
California, Myõ Quoác. Noäi dung quyeån saùch laø nhöõng lôøi leõ coù taùch caùch naâng cao 
tinh thaàn ñaïo ñöùc vaø giaùc tænh ñoái vôùi nhöõng chuùng sanh meâ muoäi. Laém luùc Hoøa 
Thöôïng noùi ra nhöõng lôøi raát ngaén goïn vaø coù veû nhö raát nghieâm khaéc, nhöng neáu 
ai nhaän thöùc ñöôïc vaø bieát thöïc haønh theo taát seõ ñöôïc lôïi laïc voâ cuøng. Ñaây cuõng 
nhö lôøi Hoøa Thöôïng noùi: “Sö Phuï chæ daãn ñeä töû tôùi cöûa ñaïo, coøn tu hay khoâng laø 
do töï ôû moãi ngöôøi”. 
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Hoøa Thöôïng Tuyeân Hoùa

Vónh Gia Chöùng Ñaïo Ca  
Laø baøi ca chöùng ñaïo ñöôïc truyeàn tuïng trong ñôøi Ñaïi Sö Vónh Gia Huyeàn Giaùc, trieàu 
ñaïi nhaø Ñöôøng. Vaø laø vò Sö voán ñöôïc vaøo chuøa töø thuôû nhoû. Ñaïi sö voán thoâng minh 
hoïc roäng laïi bieát duïng coâng tu haønh neân ñaõ sôùm giaùc ngoä. Ngaøi nhaân xem kinh 
Duy Ma maø taâm ñòa phaùt saùng vaø ñöôïc Luïc Toå aán chöùng. 
Ñaïi sö Vónh Gia vieát thaønh baøi ca giaûi baøy nhöõng kinh nghieäm cuûa ngöôøi ñaõ nhaän 
chaân ñöôïc thaät töôùng, thaáu suoát ñöôïc lyù thieàn. Ngaøi möôïn qua lôøi ca gioïng haùt ñeå 
moïi ngöôøi cuøng thaáy ñöôïc caùi chaân thaät, baát sanh baát dieät saün coù cuûa mình.
Baøi ca chöùng ñaïo naøy ñöôïc Hoøa Thöôïng Tuyeân Hoùa giaûng giaûi hai laàn: naêm 1965 
vaø naêm 1985.  Neáu chuùng ta hieåu thaáu ñöôïc vaø y theo baøi ca naøy maø tu haønh, thôøi 
cuõng coù theå chöùng ñaïo nhö Ñaïi Sö Vónh Gia.

Tam Boä Nhaát Baùi  
Nhaät kyù töôøng thuaät laïi cuoäc baùi höông hôn ngaøn daëm cuûa hai vò sö ngöôøi Myõ, ñeä 
töû Hoaø Thöôïng Tuyeân Hoùa. Vôùi cuoäc haønh trình keùo daøi hôn 10 thaùng, hai sö ñaõ 
thaønh taâm cöù moãi ba böôùc moät laïy töø San Francisco ñeán Marblemount, tieåu bang 
Washington ñeå caàu cho theá giôùi hoøa bình. Tam Boä Nhaát Baùi ñaõ neâu leân chí nguyeän 
chaân thaønh ñoái vôùi toaøn nhaân loaïi, moät haønh ñoäng cao caû hieám coù ñaõ thaät söï xaûy 
ra ngay treân ñaát Myõ. Laø quyeån saùch maø khoâng theå boû qua ñöôïc.

Phaùp Nhuõ Thaâm AÂn
Töôûng nieäm coá Ñaïi Laõo Hoøa Thöôïng Tuyeân Hoùa 
möôøi naêm nhaäp Nieát Baøn
Laø söï keát taäp moät soá baøi vieát cuûa chuùng ñeä töû xuaát gia, taïi gia ngöôøi Hoa, Myõ, 
Canada, Vieät, Singapore, Maõ Lai… ñeå töôûng nieäm vò thaày khaû kính, Hoøa Thöôïng 
Tuyeân Hoùa. Caùc vò baøy toû loøng tri aân saâu xa veà nhöõng kinh nghieäm quyù baùu ñaõ hoïc 
ñöôïc vôùi Hoøa Thöôïng Tuyeân Hoùa, vò thaày toân kính duø nay ñaõ vaéng boùng nhöng kyõ 
nieäm vaø nhöõng baøi hoïc quyù giaù cuûa AÂn sö seõ maõi maõi khaéc saâu trong taâm khaûm 
cuûa bao ngöôøi ñeä töû.  

Qua caùc baøi vieát naøy, vôùi nhöõng maãu chuyeän ñöôïc keå laïi, ñoäc giaû seõ ñöôïc dòp hieåu 
bieát theâm veà nhöõng giaùo phaùp kyø ñaëc, tuy thieän xaûo nhöng raát thöïc teá maø Hoøa 
Thöôïng ñaõ phöông tieän daãn daét, tuøy theo caên taùnh cuûa moãi ñeä töû. Nhôø vaäy maø 
caùc ñeä töû Ngaøi daàn daàn bieát nhaän khuyeát ñieåm, loãi laàm, bieát söûa ñoåi caùc thoùi hö 
taät xaáu ñeå trôû thaønh nhöõng con ngöôøi höôùng thieän, bieát goùp phaàn laøm lôïi ích cho 
chuùng sanh. Moãi caâu chuyeän ñeàu coù phoái hôïp theo hình veõ thaät linh ñoäng. 
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Luaän Ñaïi Thöøa 100 Phaùp Minh Moân
Luaän naøy töø luùc ban sô coù ñeán 8 vaïn 4 ngaøn phaùp. Vì chuùng sanh caên taùnh meâ 
muoäi, neân Boà Taùt Di Laëc thaâu ngaén thaønh boä Luaän Du Giaø Sö Ñòa goàm 600 phaùp. 
Nhöng vaãn coøn nhieàu ñoái vôùi caên cô chuùng sanh sau naøy. Boà Taùt Thieân Thaân beøn 
sô löôïc toùm goïn thaønh 100 phaùp. Boä Luaän naøy ñôn giaûn laïi deã hieåu, laø ngoõ taét 
daãn chuùng ta vaøo cöûa Phaät phaùp, raát thích hôïp ñoái vôùi nhöõng ai coù caên taùnh Ñaïi 
Thöøa.

Kinh Phaät Thuyeát Töù Thaäp Nhò Chöông 
Laø boä kinh ñöôïc dòch ra Haùn Vaên laàn ñaàu tieân khi Phaät Giaùo töø AÁn Ñoä truyeàn 
sang Trung Hoa. Kinh naøy goàm coù 42 chöông Phaät phaùp, cuõng chính laø 42 ñoaïn 
ngöõ luïc, hay 42 lôøi daïy do ñöùc Phaät thuyeát giaûng veà phöông phaùp tu haønh. Ngöôøi 
tu ñaïo phaûi quyeát taâm ñoaïn tröø caùc duïc voïng, meâ chaáp vaø bieát buoâng xaû. Nhöng 
chuû yeáu laø haønh giaû caàn phaûi bieát töï chuû ñeå haøng phuïc taâm mình, coù theá môùi ñaït 
ñöôïc keát quaû. Boä kinh naøy chaúng nhöõng raát ích lôïi cho ngöôøi xuaát gia, maø caû cö só 
taïi gia cuõng coù theå nöông theo hoïc taäp ñeå haønh trì. 

Vaên Khuyeán Phaùt Boà Ñeà Taâm
Baøi Vaên Khuyeán Phaùt Boà Ñeà Taâm naøy laø cuûa Ñaïi Sö Tænh Am do Hoøa Thöôïng 
Tuyeân Hoùa löôïc giaûng. Qua baøi vaên, Ñaïi Sö Tænh Am ñaõ khaån thieát khuyeân nhaéc 
chuùng ta neân caáp baùch phaùt Boà Ñeà taâm. Ngaøi coøn vaïch baøy töôøng taän lyù do cuõng 
nhö phaân tích roõ raøng, taïi sao chuùng ta phaûi phaùt Boà Ñeà taâm. Boà Ñeà taâm naøy 
raát quan troïng thieát yeáu trong söï tu haønh cuûa chuùng ta, vaø cuõng chính laø nhaân toá 
chaùnh yeáu ñeå thaønh Phaät. Chuùng ta neân hoïc theo Ñaïi sö maø phaùt Boà Ñeà taâm vaø 
laäp Boà Taùt haïnh haàu vöôït thoaùt sanh töû luaân hoài. Vì vaäy, baøi Vaên Khuyeán Phaùt Boà 
Ñeà Taâm naøy chieám moät ñòa vò voâ cuøng quan troïng trong Phaät Giaùo.  

Gaäy Kim Cang Heùt: Goàm 3 quyeån. 
Ghi laïi nhöõng caâu vaán ñaùp cuûa Hoøa Thöôïng vaø caùc Phaät töû, nhaân trong caùc 
chuyeán Hoøa Thöôïng hoaèng phaùp ôû Ñaøi Loan. Hoøa Thöôïng vôùi nhöõng caâu traû lôøi, 
nhaèm chaán chænh nhöõng quan nieäm taø kieán, dò ñoan vaø thöùc tænh nhöõng taâm hoàn 
meâ muoäi. Coù luùc Ngaøi chæ ñaùp lôøi ñôn giaûn, ngaén goïn vaøi caâu maø haøm chöùa yù 
nghóa raát chí lyù. Cuõng coù khi Ngaøi laïi pha laãn chuùt khoâi haøi, nhöng ñöôïm nhuaàn 
ñaïo nghóa, khieán ngöôøi nghe aân caàn chuù yù vôùi loøng haân hoan ñoùn nhaän lôøi Ngaøi 
daïy baûo. Trong khi xem nhöõng caâu vaán ñaùp, chuùng ta cuõng coù theå caûm thaáy hình 
nhö Hoøa Thöôïng ñang tröïc tieáp traû lôøi caâu thaéc maéc cho chính mình.
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KŒ HÒi HÜ§ng

NguyŒn Çem công ÇÙc này,
Trang nghiêm PhÆt tÎnh Ç¶,

Trên báo bÓn tr†ng ân,
DÜ§i cÙu ba ÇÜ©ng kh°,

N‰u có ai nghe thÃy,
TÃt phát bÒ-ÇŠ tâm,

ñ‰n khi mång này h‰t,
ñÒng sanh C¿c Låc quÓc.
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