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Là ngß¶i h÷c Ph§t, mình ch¾ nên
hiªu kÏ, ham thích nhæng thÑ cao xa
di®u vþi. B·i vì :

Tâm bình thß¶ng là ðÕo

Mà h½n n×a :
Con ngß¶i noi theo Ð¤t, Ð¤t noi

theo Tr¶i,
Tr¶i theo ÐÕo, ÐÕo theo Tñ Nhiên

H mình min cßÞng làm vi®c gì thì
vi®c ðó không tß½ng ßng v¾i ÐÕo.
Vì v§y, làm vi®c gì mình cûng nên
nh§m v§n tñ nhiên, ch¾ gò ép giä
tÕo. Nhi«u ngß¶i cä ð¶i h÷c Ph§t
Pháp song lòng tham cüa h÷ thì vî
ðÕi h½n hªt. Th§t tôi không biªt h÷
h÷c thÑ Ph§t Pháp gì næa ! Ðã theo
gót Ph§t thì lúc nào ch² nào và vi®c
gì mình cûng phäi ung dung tñ tÕi,
ch¾ min cßÞng giä d¯i. Cûng ch¾
nên tham lam, tranh giành. Ch¾ nên
v×a tu thánh ðÕo, v×a ðeo ðu±i
chuy®n tr¥n tøc. Hãy ng×ng ði lòng
ích kÖ, ch¤m dÑt tánh tñ lþi. Quan
tr÷ng nh¤t là mình ð×ng nói d¯i. Mµt
khi lòng gian d¯i ng×ng b£t, lúc ¤y
tánh chân th§t m¾i b¡t r trong tâm
ta.

Nªu bÕn còn song thân thì hãy hiªu
thäo v¾i h÷. Ð¯i v¾i anh em trong nhà,
mình hãy thß½ng yêu, ðùm b÷c, ch¾
cãi vä ð§p lµn. H cãi vä thì không khí
êm ð«m ¤m cúng s¨ tiêu tan m¤t. Các
bÕn hãy quán sát xem : Biªt bao gia
ðình trên thª gi¾i này ð± v· nát tan !
Phân gia ly tán. ChÆng còn m¤y ai biªt
s¯ng chung trong tình thß½ng và hòa
thu§n. Dù r¢ng :

Vþ ch°ng chung s¯ng
Ðó là quan h® cån bän cüa loài

ngß¶i.

Mình phäi hài lòng v¾i cuµc s¯ng gia
ðình, ch¾ ð¬ m¤t hòa khí. Nªu không
thì lúc nào mình cûng d sanh sñ, cãi
vä. Khi ¤y cä nhà chÆng còn chi vui
thú, ¤m cúng næa. Nhi«u nhà, ai n¤y
lòng cûng b¤t mãn, oán ghét lçn nhau,
chÆng biªt tri túc chi cä. Có kë còn
nói: "Kh¯n nÕn cho tôi sinh vào nhà
này !" Ð¥y thù h¢n, oán ðµc. B·i ngß¶i
này ð± l²i ngß¶i kia. Kªt quä là vþ
ch°ng ly d¸. Ð¤y chÆng là :

Cha không ra cha,
Con không nhß con,

Vþ chÆng ra vþ.
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Và r°i cä nhà chÆng mµt phút êm ¤m, cÑ cãi vä su¯t
ngày. Nªu s¯ng mà cÑ m¤t lòng nhau (ly tâm), chÆng
ch¸u nghe nhau (ly ðÑc), thì ch¡c ch¡n cu¯i cùng s¨ bö
nhau (ly hôn). Th¶i này các bÕn biªt bao nhiêu gia ðình
ly hôn chång ? Kë ly hôn nhi«u h½n kë kªt hôn. Ly hôn
tuy t® hÕi, song kªt quä cüa nó còn t® hÕi h½n, b·i vì nó
phá hüy c½ c¤u qu¯c gia kh¡p m÷i n½i. Nguyên nhân
khiªn thª gi¾i søp ð± th§t là b¡t ngu°n t× n½i gia ðình
b¤t hòa, vþ ch°ng ly d¸. Và cûng t× ðó tai h÷a trong tr¶i
ð¤t phát sanh.

Thiên tai, nhân h÷a vì ðâu mà có ? Vì con ngß¶i ly hôn
nhi«u quá. Khi cha m© ly hôn, gia ðình tan nát, thì con
cái d biªn thành nhæng trë hß höng. Thiªu cha m©
chúng không th¬ nên ngß¶i và thành kë hæu døng · ð¶i
ðßþc. Trë m° côi hay trë s¯ng v¾i mµt mình cha (ho£c
m©) nó thì ð¥y dçy kh¡p thª gi¾i. Khi thiªu giáo døc
ðàng hoàng, các em ¤y khi l¾n lên chÆng h« biªt câu
thúc gì cä. Các em có th¬ giªt ngß¶i, ð¯t nhà, hút sách ...
ðü m÷i chuy®n x¤u.

B¤y gi¶ qu¯c gia thì không còn là qu¯c gia, thª gi¾i
không còn là thª gi¾i næa. Tra xét cho kÛ nguyên nhân
h÷a hoÕn thì rõ ràng là t× vi®c cha m© không biªt giáo
døc con cái, tr¸ lý gia ðình cho t¯t ; h÷ cÑ luôn ích kÖ
nghî ðªn cá nhân mình, do ðó m¾i tìm giäi pháp ly hôn.
Mµt khi ly hôn thì ðü thÑ v¤n ð« d¤y kh·i.

Nhæng thÑ tai h÷a nhß ðµng ð¤t, cu°ng phong, höa
hoÕn, t§t d¸ch, s¨ thß¶ng xuyên hoành hành. Không
biªt bao nhiêu ngß¶i s¨ m¤t mÕng trong ðü loÕi tai nÕn
nhß máy bay r¾t, xe lØa l§t, tàu chìm ... Và nguyên nhân
ðó thì th§t giän d¸ : Vþ ch°ng ly hôn. B·i vì ly hôn là
làm ðäo lµn Âm Dß½ng. Khi Âm Dß½ng ðäo lµn thì m÷i
sñ m÷i vi®c không còn thu§n lþi êm xuôi næa. M÷i thÑ
trên thª gi¾i s¨ ch¸u änh hß·ng và r¯t cuµc ð«u b¸ ðäo
lµn hªt.

B·i v§y mu¯n rõ vì sao thª gi¾i suy søp, mình phäi xét
t§n cån nguyên. Cån ngu°n ¤y là do vþ ch°ng b¤t hòa.
Do h÷ không còn biªt tôn tr÷ng nhau, quên bÇng ði l
tiªt giæa vþ ch°ng. Th¶i này ai cûng nói t¾i tñ do, song
càng nói tñ do thì h÷ càng ðánh m¤t giá tr¸ nhân bän.
T¾i ðµ con ngß¶i chÆng h½n gì súc v§t. Th§t là th¶i ðÕi
ðã ðªn ch² søp ð±. Các bÕn hãy th¤u tri®t ði¬m này!
ChÆng l¨ h÷c Ph§t Pháp cä chøc nåm r°i mà mình chÆng
rõ g¯c ngu°n khiªn thª gi¾i søp ð± sao ?

S· dî cha m© thß¶ng b¤t hòa, là vì h÷ không biªt ðÕo
hiªu. H mình tranh cãi, ð§p lµn nhau hoài, mình sao có
hiªu v¾i song thân, cûng không sao t§n trung v¾i ð¤t
nß¾c ðßþc. H§u quä là con mình s¨ thành hß höng, ð¥y
nan ð«. Khi chúng l¾n lên l§p gia ðình, chúng s¨ tiªp
tøc bß¾c ði søp ð± cüa cha m© chúng. Thª là tác hÕi này
di truy«n t× thª h® này ðªn thª h® khác, l¦n qu¦n không
dÑt.

Các v¸ ðÕo hæu ! Ð¬ th¤u tri®t g¯c ngu°n khiªn thª gi¾i
suy ð°i, ta phäi th¤y r¢ng : M£t ngoài chính là do cha
m© bê b¯i m£t trong chính là do lòng ngß¶i hß th¯i. Khi
lòng ngß¶i ác ôn th¯i nát thì ngoÕi cänh s¨ tr· nên h²n
loÕn, m¤t khuôn phép. Các bÕn hãy nhìn xem ði«u này
có ðúng chång - Khi gia ðình r¯i ren, ð¥y dçy tranh
ch¤p thì hÆn là xã hµi không sao êm th¡m ðßþc. Và ð¤t
nß¾c ch¡c ch¡n s¨ không xu¤t hi®n b§c hi«n tài. Các
bÕn nghî sao ? ChÆng biªt các bÕn có cäm tß·ng gì v«
l¶i tôi nói.
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Ph§t dÕy r¢ng t¤t cä chúng sanh ð«u có trí tu® nhßng vì
v÷ng tß·ng ch¤p chß¾ng mà không chÑng ðßþc tính
giác ngµ cüa Nhß Lai. M¤y câu này th§t là nói t§n ngu°n
cån. V÷ng tß·ng ch¤p trß¾c tÑc là chß¾ng ngÕi. Có
chß¾ng ngÕi này r°i mà không tr×, thì chính là g¯c cån
b®nh khiªn ta kh±. V÷ng tß·ng là tâm phân bi®t, ch¤p
trß¾c cho có mình và vÕn sñ.

Ph§t dÕy: "Nghi®p không n£ng không sanh Ta-Bà."
Mình vì nghi®p n£ng m¾i sanh · thª gi¾i này. Mình ðã
nghi®p thi®n ác vô biên vô s¯ t× vô thüy kiªp ðªn nay.
Do mê ho£c nên tÕo nghi®p, vì tÕo nghi®p mà ch¸u kh±.
Ho£c nghi®p kh± xoay v¥n, càng kh± thì càng mê không
biªt tïnh giác; càng mê thì càng kh±. Khi nhi«u kiªp
trß¾c mình tÕo nghi®p n£ng, chß¾ng duyên trong ngoài
ð¥y dçy thì dù kiªp này có tÕo chút ít thi®n cån, g£p
Thi®n Tri ThÑc, thân c§n Ph§t Pháp mu¯n tu hành cûng
khó. Các thÑ vi®c không nhß ý s¨ t¾i cän tr· ðß¶ng tu.
Cho nên c¥n phäi d©p sÕch chß¾ng ngÕi thì m¾i có th¬
h÷c Ph§t. Cách ð¬ d©p sÕch chß¾ng ngÕi chính là Sám
H¯i Nghi®p Chß¾ng.

Kinh Hoa Nghiêm Ph± Hi«n HÕnh Nguy®n Ph¦m th§p
ðÕi nguy®n vß½ng: thÑ nh¤t là l kính chß Ph§t, thÑ hai
là khen ngþi Nhß Lai, thÑ ba là rµng tu cúng dß¶ng, thÑ
tß là sám h¯i nghi®p chß¾ng.

Ð¯i v¾i sám h¯i nghi®p chß¾ng, kinh dÕy:

"LÕi næa Thi®n nam tØ, khi nói ðªn sám h¯i nghi®p
chß¾ng, B° Tát tñ nghî r¢ng:

T× trong vô thüy kiªp t× quá khÑ ðªn nay, ta vì do
tham sân si, phát kh·i · thân, mi®ng, ý nên tÕo ác
nghi®p nhi«u vô s¯ k¬. Nªu nhæng ác nghi®p ¤y mà
có hình tß¾ng thì t§n cùng hß không trong vû trø
cûng không th¬ nào chÑa hªt. Con nay xin dùng ba
nghi®p thanh t¸nh, biªn kh¡p thª gi¾i nhi«u nhß
hÕt bøi · trong pháp gi¾i, con ðªn trß¾c m²i v¸
Ph§t và B° Tát, thành tâm sám h¯i nguy®n sau không
tái phÕm, và con luôn s¨ an trø trong t¸nh gi¾i, n½i
m÷i thÑ công ðÑc.

Cho ðªn khi cõi hß không t§n cùng, cõi chúng
sanh không còn ai, nghi®p cüa chúng sanh ð«u hªt
t§n, phi«n não cüa chúng sanh ð«u hªt sÕch, khi ðó
sñ sám h¯i cüa con m¾i ng×ng. Song le cõi hß không
nhçn ðªn phi«n não cüa chúng sanh không bao gi¶
hªt sÕch, do ðó sñ sám h¯i cüa con cûng không bao
gi¶ ch¤m dÑt. Ni®m sám h¯i trong tâm con liên tøc

không h« gián ðoÕn. Thân, mi®ng, và ý ba nghi®p
cûng không h« mõi m®t."

Ð÷c xong ðoÕn kinh trên, mình m¾i th¤y sñ vî ðÕi, sâu
s¡c cüa hÕnh nguy®n Ph± Hi«n. Nó nhß không h« cùng
t§n, không h« gián ðoÕn, cûng không h« nhàm mõi.
Tuy mình là kë phàm phu, không th¬ làm ð£ng hoàn
toàn nhß trên, song mình phäi t§n lñc. Nªu không thì
nghi®p mình n£ng, chß¾ng ngÕi sâu dày, bi¬n kh± s¨
không b¶ bªn ð¤y.

Sám h¯i là l¶i d¸ch cüa chæ Hoa và PhÕn. Sám là tiªng
PhÕn (Ksama) có nghîa là h¯i cäi, phát l° tµi ðã tÕo
trß¾c ðây, bµc bÕch ð¬ ðÕi chúng biªt, thì tµi l²i s¨ giäm
nh©. H càng gi¤u tµi thì tµi càng không tiêu. H¯i là sØa
quá khÑ tu v¸ lai. Có l²i biªt sØa, sau này không tái
phÕm. Tinh th¥n và lþi ích cüa sñ sám h¯i là ð¬ tr×
nghi®p ác; sám h¯i chia làm sñ sám và lý sám:

1. Sñ Sám: Ð® tØ Ph§t ðã phÕm l²i hay gi¾i, theo kinh
ði¬n l¶i dÕy ð tu sám h¯i. Trong kinh Phß½ng ÐÆng có
cách ð¬ tu Sám - ð¯t ðèn nhan, cúng tßþng Ph§t, trang
nghiêm ðÕo tràng, t§n tâm t§n lñc cúng dß¶ng. Trß¾c
khi vào ði®n bái sám phäi t¡m rØa thay ð° m¾i, lòng
phäi thành kính m¾i có hi®u nghi®m. Ngçu ích ÐÕi Sß
ðã t×ng tu sám pháp mß¶i m¤y nåm, r¤t có cäm Ñng.

2. Lý Sám: Lý sám là dùng phß½ng pháp quán sát, nhß
lúc trß·ng giä Duy-Ma chiªu kiªn ngü u¦n ð«u là không
thì tµi · ðâu? Tâm không có · trong · ngoài · giæa. Tµi
cûng nhß thª, kiªm không ra tánh cüa tµi; t× trong tâm
giäi thoát, t× trên lý ð¬ giäi thoát. Khi lý ðßþc giäi
thoát, sñ tñ nhiên giäi thoát. Tính là thanh t¸nh, v÷ng
tß·ng là d½ b¦n. DÑt v÷ng tß·ng tÑc là lý sám. Lý sám
không lßu d¤u dªt. C± ðÑc ngày xßa có r¢ng: "T¯t nh¤t
là Sñ Lý ð«u sám vì Sám Sñ Lý không ngÕi." T¤t cä kh±
nghi®p chß¾ng ð«u sinh t× v÷ng tß·ng. Nªu không dÑt
v÷ng tß·ng không phäi sám h¯i chân th§t.

Ni®m Ph§t là pháp môn sám h¯i t¯t nh¤t. Ni®m mµt
tiªng Ph§t tß½ng ßng v¾i lý, s¨ có lñc lßþng to l¾n vô
cùng. Kë ni®m Ph§t trong sáu th¶i ni®m ni®m phân minh
thì chánh ni®m hi®n ti«n, không có v÷ng tß·ng do v§y
mµt tiªng ni®m Ph§t di®t ðßþc tám mß½i Ñc kiªp tr÷ng
tµi sanh tØ.

V÷ng ni®m b¾t ði thì công phu tñ nhiên tång trß·ng,
trß¾c khi chßa phá Ngã Pháp nh¸ ch¤p, phäi phá cái tâm
ðßþc m¤t (ð¡c th¤t).



Trang 4                 B° Ð« Häi

Theo gi¾i lu§t Ti¬u Th×a thì nªu có v¸ TÏ kheo phÕm
b¯n gi¾i cån bän thì tµi ¤y không thông sám h¯i, (tÑc là
phÕm b¤t cÑ mµt trong b¯n gi¾i sát ðÕo dâm v÷ng, dù
cho sám h¯i cûng không di®t ðßþc tµi). Tr× b¯n gi¾i
cån bän ra, nªu có phá gi¾i khác phäi sám h¯i trß¾c 20
v¸ TÏ-Kheo. Vì Ti¬u Th×a chßa phát B°-Ð« tâm nên
phÕm b¯n tµi tr÷ng không ðßþc thông sám h¯i. Ph§t
ÐÕi Th×a thì khác; trong kinh Ph§t Danh nói r¢ng:
"Nghe mµt danh hi®u Ph§t di®t vô lßþng tµi." Trong
kinh ÐÕi Niªt Bàn cûng nói r¢ng: "PhÕm tÑ tr÷ng, ngû
ngh¸ch, th§p ác, b¸ ma quÖ bao vây, nªu nghe ðßþc kinh
ÐÕi Niªt Bàn thì tµi tÑc tiêu di®t ngay." Có ngß¶i ni®m
Ph§t cä mµt hai mß½i nåm, phi«n não chßa di®t ðßþc,
nghi®p chß¾ng dß¶ng nhß cûng chßa tiêu tr×. Lý do tÕi
ðâu? ChÆng lë ni®m Ph§t lÕi không linh Ñng nhß thª
sao? Phäi biªt r¢ng trong kinh nói Thi®n nam tØ nhß thª
nào. Thi®n nam tØ ðây chï nhæng kë phát B°-Ð« tâm ð¬
mà nói: nªu phát B°-Ð« tâm có th¬ th§t sñ ðßþc nhß
v§y. Kinh Kim Cang có nói: "B° Tát vô tÑ tß¾ng, tÑc vô
ngã tß¾ng, vô nhân tß¾ng, vô chúng sanh tß¾ng, vô th÷
giä tß¾ng." TÑ tß¾ng ð«u không có thì cái nào ð¬ nh§n
tµi ðây? Phàm phu và ti¬u nhân có tµi m¾i ch¸u tµi, nªu
không tµi thì ai ch¸u tµi. Nhæng kë Ti¬u Th×a ðã phá
ngã ch¤p, sao phäi ch¸u tµi? Vì h÷ chï phá kiªn tß phi«n
não trong tam gi¾i mà chßa phá phi«n não kiªn tß phi«n
não cüa ngoÕi gi¾i nên vçn chßa tiêu ðßþc tµi. Nªu có
phát B°-Ð« tâm tÑc vào cänh gi¾i viên dung tñ tÕi r°i.

B° Ð« tâm g°m có ba tâm thái, tÑc trñc tâm, thâm tâm
và ðÕi bi tâm. Trñc tâm chánh ni®m chân nhß, tß½ng
ßng v¾i lý th¬ chân nhß. M÷i n½i m÷i lúc tâm trong
sÕch, không chút hß tình giä ý, tâm không hß¾ng ngoÕi
c¥u duyên là bß¾c thÑ nhÑt cüa B° Tát ÐÕi Th×a. Tâm
nhß thái hß, nhß nhß b¤t ðµng, t¤t cä vÕn tßþng, m£c kÏ
qua lÕi, m£c kÏ sanh di®t, t¯t cûng không l¤y, x¤u cûng
không t×. Trong thâm tâm là tâm thích ðÑc thi®n, chiªu
soi ðª lý, có quyªt tâm, có ngh¸ lñc, vui vë mà làm t¤t cä
vi®c thi®n. ÐÕi Bi tâm là tin tß·ng mình có th¬ làm lþi
ích chúng sanh, rµng tu løc ðµ, ph± tª hæu tình mà
không trß¾c tß¾ng; ba loÕi "tâm" này h÷p lÕi tÑc là B°-
Ð« tâm.

Trên ðây là trên t× phß½ng di®n giáo lý l§p lu§n dß¶ng
nhß r¤t khó hi¬u, th§t ra chï c¥n buông bö t¤t cä "danh
vån, lþi dßÞng," ð¬ tâm vào ÐÕo, tÑc ð¡c ðßþc cänh gi¾i
này." Änh Tr¥n H°i ºc Løc" cüa ÐÕm Hß ÐÕi Sß nói v«
kinh nghi®m ð¶i Ngài, có ð« c§p ðªn chuy®n Lßu Vân
Hóa. Ngài nói: Lßu Vån Hóa (nghiên cÑu Ph§t Pháp)
thành tâm h½n chúng ta nhi«u. Y bình thß¶ng h ð÷c
kinh không hi¬u thì quÏ lÕy trß¾c Ph§t c¥u trí hu®, ngày
ðêm ð«u v§y.

V« Ph§t Pháp nhìn b« ngoài dß¶ng nhß r¤t khó, nªu
lòng ngay thÆng, tâm lý chuyên nh¤t, buông bö t¤t cä
ch¤p trß¾c, thì không khó gì. Chï c¥n thành tâm và thñc
hành lâu dài.

Lßu Vån Hóa ð÷c kinh gi¯ng nhß b¸ nh§p ma v§y; l¡m
lúc su¯t ðêm quÏ trß¾c Ph§t su¯t cä ðêm; quä nhiên ông
ðßþc mµt linh nghi®m.

Có mµt hôm ông · ti®m thu¯c (ông có m· ti®m thu¯c
khi chßa xu¤t gia) ð÷c kinh Lång-Nghiêm. Ð¯i di®n
bàn ông có mµt ông quän lý trông coi s± sách cüa ti®m,
h÷ HuÏnh, tên là HuÏnh Sinh Chi, khoäng cách giæa
hai ngß¶i r¤t g¥n; ông HuÏnh ðang cúi ð¥u làm s± sách;
ông Lßu Vån Hóa ð÷c kinh nhß ðã nh§p ð¸nh v§y. Trong
tâm khoát nhiên m· sáng ra, m¡t th¤y trong ánh sáng
hi®n ra mµt cänh gi¾i-có s½n hà ðÕi ð¸a, l¥u các cung
ði®n, chung quanh có lan-can, trong su¯t nhß thª gi¾i
Lßu-Ly v§y. Còn có mµt s¯ Thiên Long quÖ th¥n, bát
bµ hµ pháp trong tay c¥m bØu chùy, ðÑng h¥u trên hß
không. Còn thª gi¾i hàng ngày b²ng hoàn toàn biªn
m¤t. Ông Lßu Vån Hóa lòng bÑc rÑc và th¡c m¡c l¡m;
trong lúc coi ðªn xu¤t th¥n b²ng có hai con quÖ t¾i,
chúng nh§n r¢ng có quen v¾i ông Hóa. Thì ra lúc còn ·
trên thª gian chúng ð¯i v¾i ông Hóa r¤t t¯t. Sau nhân vì
ki®n vø ruµng ð¤t m¤t, hai ông vì thua ki®n tÑc mà chªt
ði. Ông Hóa tuy th¡ng ki®n, nhßng vì dành mµt chút ð¤t
làm chªt hai ngß¶i, tñ nghî th§t vô nghîa, r¤t h¯i h§n;
do ðó ông giao gia ðình cho ngß¶i em chåm sóc, tñ
mình ði tìm th¥y phöng ÐÕo, b¡t ð¥u c¤m tuy®t tØu s¡c
tài khí. Nguyên do vì kÜ s¡c, giæa vþ ch°ng m¤t hòa, vþ
ông tÑc chªt. Vþ ông v×a chªt, ðÑa con nhö cûng chªt
theo. T× ðó sau này ông Hóa càng ðau bu°n, lÕi không
vi®c gì ð¬ bó buµc nên ngày nào cûng · trong ti®m
thu¯c cüa ông HuÏnh, thành tâm thành ý ð÷c kinh Lång
Nghiêm. Hi®n nay ðßþc g£p cänh gi¾i nhß v¥y, lÕi g£p
hai quÖ, mà hai quÖ không nhæng chÆng gi§n ông lÕi
quÏ ðªn trß¾c ông Hóa. Lúc ¤y, ông Hóa có vë sþ s®t,
höi:

- "Ông ðªn có chuy®n gì?"
- "Xin ông t× bi," hai quÖ nói: "Chúng tôi ðªn c¥u
  ông siêu ðµ chúng tôi."

Ông Hóa nghî r¢ng: "Nªu h÷ mu¯n mình siêu ðµ h÷ thì
ch¡c h÷ không ðòi mÕng mình ðâu." Nhßng ông lÕi do
dñ, nói v¾i hai quÖ r¢ng:

- "Tñ tôi chßa giäi thoát, làm sao có th¬ siêu ðµ ông
  v§y?"
- "Ôi!" Hai quÖ ¤y lÕi nhß ai c¥u mà nói: "Chï c¥n
  ông hÑa mµt câu, chúng tôi ðÕp lên vai ông thì
  ðßþc thång thiên!"

Ông Hóa nghî: ðã không c¥n mình ð«n mÕng, mình hÑa
mµt câu, còn ðßþc thång thiên, v§y tÕi sao không làm?
Bèn thu§n mi®ng hÑa mµt câu: "Ðßþc r°i!" Hai quÖ
chÕy lÕi ðÕp lên vai ông, ð«u mµt lßþc phiêu nhiên
thång thiên. Mµt lúc sau, vþ chªt cüa ông, b°ng ðÑa
con cûng ðªn. L¥n này ðªn không gi¯ng nhß hai quÖ
kia, bà r¤t vui vë, bö con bé xu¯ng ð¤t cu¯i ð¥u c¥u ðµ.
Ông Hóa hÑa mµt câu r°i thì vþ ông và ðÑa con cûng
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ðÕp trên vai ông thång thiên.

Ông Lßu Vån Hóa l¤y r¤t làm lÕ, tñ mình cûng không
hi¬u vì sao. B²ng nhiên phø mçu quá khÑ cüa ông cûng
ðªn, g£p ông r¤t vui vë nhßng không có quÏ xu¯ng, nói
vài câu v¾i nhau, cûng ðÕp trên vai ông thång thiên.

Ð¯i v¾i nhæng cänh gi¾i này, ông Hóa th¤y rõ ràng;
nhæng câu nói cûng nh¾ r¤t là rõ, song ðáo ð¬ ông
không biªt là chuy®n gì. Trong lúc ðang suy nghî, ðµt
nhiên cänh gi¾i ¤y biªt m¤t.

Trong nhà t¸ch nhiên im l£ng không tiªng ðµng. Ông
HuÏnh vçn khom ð¥u làm s± sách trên bàn ð¯i di®n,
không nhæng m¡t không nhìn th¤y cänh gi¾i ¤y, chính
lòng ông cûng không nghi ðªn chuy®n gì cä. Trong
ch¾p m¡t cänh gi¾i không th¤y næa. Ông b²ng ðÑng
lên höi: "HuÏnh ðÕi gia! Ông v×a r°i có th¤y không?"
Ông HuÏnh ngß¾c ð¥u lên gi¯ng nhß ngây dÕi v§y, höi
lÕi ông: "Th¤y chuy®n gì?" Höi xong ông HuÏnh tiªp
tøc: "Tôi chÆng th¤y gì cä!" Ngß¶i höi ngß¶i ðáp phá
tan b¥u không khí tr¥m t¸ch. Ông HuÏnh vì l¶i mình
höi, chßa ðßþc giäi ðáp, cûng không thèm ð¬ ý thêm
næa, nên khom ð¥u xu¯ng tiªp tøc làm s± sách. Ông
Lßu Vån Hóa tß·ng cänh gi¾i v×a r°i, ông HuÏnh cûng
th¤y, nhßng ngßþc lÕi, ông HuÏnh nào th¤y chi. Ông
biªt ðây là chuy®n bí m§t cüa mình nên cûng im l£ng
không phát bi¬u.

Sau ông ðem nhæng chuy®n này k¬ cho tôi biªt rõ ràng,
lúc ðó tôi nói v¾i ông: "Ðây là công phu phá thÑc u¦n,
khi thÑc u¦n phá r°i thì l¡m lúc ðßþc cänh gi¾i này."

T× ðoÕn vån có th¬ th¤y, nªu mình có th¬ nhß Lßu Vån
Hóa, buông bö t¤t cä, sám h¯i trß¾c Ph§t, c¥u trí hu®,
ngày ðêm làm v§y thì có th¬ siêu ðµ nhæng tiên vong
cüa gia ðình quyªn thuµc và kë oán thù ð«u siêu ðµ.
Tøc ngæ có nói: "Nh¤t nhân ð¡c ðÕo, th¤t t± thång
thiên." Ph§t Pháp không khó chï c¥n mình thành tâm là
ðßþc.

Cu¯i ð¶i nhà Thanh, ð¥u th¶i Trung Hoa Dân Qu¯c,
ÐÕi Sß ÐÕm Hß là cao ð° cüa ÐÕi Sß Ðª Nhàn phái
Thiên Thai. Ngài tinh thâm nghiên cÑu v« Thiên Thai
giáo. Ngß¶i ð¶i g÷i Ngài là mµt trong ba v¸ Tam Hß -
Hß Vân, Thái Hß, và ÐÕm Hß - ba v¸ ð«u là cao tång cüa
Dân Qu¯c, là ng÷c bäo cüa qu¯c gia. Cu¯n "Ánh Tr¥n
H°i ºc Løc" cüa ÐÕi Sß ÐÕm Hß, m²i l¶i m²i câu ð«u do
Ngài ðích thân th¤y nghe. Chuy®n k¬ v« Lßu Vån Hóa
ðß½ng nhiên r¤t ðáng tin. M÷i ngß¶i ð«u có nghi®p
chß¾ng, song nghi®p chß¾ng n£ng nh© có khác bi®t;
Sám H¯i Nghi®p Chß¾ng thì m¾i không có chß¾ng
ngÕi khi tu ðÕo. Nguy®n v¾i các ð°ng tu cùng c¯ g¡ng.
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Ni®m Ph§t Pháp HµiNi®m Ph§t Pháp HµiNi®m Ph§t Pháp HµiNi®m Ph§t Pháp HµiNi®m Ph§t Pháp Hµi

tÕi Gold Mountain Monastery t× 8 gi¶ 30 sáng ðªn 4
gi¶ chi«u vào thÑ bäy ngày 4 tháng 12 nåm 1993

(Truy«n Th÷ Bát Quan Trai Gi¾i)

Hµi T¸nh Nghi®p hoan nghinh các ðÕo hæu ðªn tham dñ
Pháp Hµi.

Gold Mountain Monastery
800 Sacramento St.

San Franscisco, CA 94108
(415) 421-6117

Pháp Luân Thß¶ng Chuy¬nPháp Luân Thß¶ng Chuy¬nPháp Luân Thß¶ng Chuy¬nPháp Luân Thß¶ng Chuy¬nPháp Luân Thß¶ng Chuy¬n

M²i chü Nh§t Th¥y H¢ng Th§t chü giäng kinh Dßþc Sß
tÕi H÷c Vi®n D¸ch Kinh Qu¯c Tª (International Transla-
tion Institution) b¡t ð¥u t× 8 gi¶ 30 ðªn 11 gi¶ sáng.
(ð«u có d¸ch sang Vi®t ngæ). Th¥y H¢ng Th§t là mµt
trong hai v¸ sß ngß¶i MÛ, ðã ði "tam bµ nh¤t bái" ðë c¥u
cho thª gi¾i hòa bình t× Los Angeles ðªn VÕn Ph§t
Thành trong su¯t h½n 2 nåm li«n. Ngoài ra, m²i ðêm tÕi
Vi®n D¸ch Kinh ð«u có chß½ng trình thuyªt giäng t× 7
gi¶ 30 chi«u ðªn 9 gi¶ t¯i. Chß½ng trình nhß sau:

     - ThÑ ba - thÑ tß:
       Kinh Pháp Hoa
     - ThÑ nåm:
       Khai Th¸ Cüa H.T. Tuyên Hóa
     - ThÑ sáu - thÑ bäy:
       Kinh Lång Nghiêm
     - Chü Nh§t:
       Kinh PhÕm Võng

Mu¯n biªt thêm chi tiªt, xin liên lÕc:
The International Translation Institute

1777 Murchison Drive,
Burlingame, CA 94010 - 4504
Tel. 9415) 692-5912 Fax: (415) 692-3017
Bà Ngµ ÐÕo (510) 886-4612
Cô Tâm Häi (415) 574-5018

B° Ð« Häi hai tháng ra mµt l¥n, nªu quý v¸
mu¯n nh§n bä tin hay có nhæng ý kiªn xin thß
v« VÕn Ph§t Thành.

M²i nåm VÕn Ph§t Thành ð«u có ba Quán Âm Th¤t, mµt
Ð¸a TÕng Th¤t, mµt A Di Ðà Th¤t, mµt ti¬u Thi«n Thât
(3 ngày) và ba tu¥n Thi«n Th¤t. Ðä th¤t là c½ hµi r¤t quý
cho ngß¶i tu ð¬ chuyên tâm døng công, là d¸p r¤t hiªm
ð¬ tÕo bß¾c nhãy v÷t, lò ci' hµi giúp mình khai ngµ.
C¤u trúc cüa th¤t là môi trß¶ng ð¬ hành giä chuyên tâm,
tinh t¤n - nh¤t là ð¯i v¾i Ph§t tØ tÕi gia. Nhæng vi®c
công, vi®c nhà, vi®c chþ... khiªn ta ít có d¸p ð¬ chuyên
tâm døng công. Trông d¸p Quán Âm Th¤t v×a qua (t×
ngày 6/11 ðªn ngày 13/11, 1993) có Ph§t tØ t× Canada,
Hongkong, Ðài Loan, Philipine ðªn dñ. M÷i ngß¶i ð«u
tinh t¤n và th÷ B° Tát Gi¾i trong su¯t bäy ngày. BA gi¶
rßÞi sáng ðã d§y ð¬ 4 gi¶, công phu khuya. Xong là ðÕi
chúng tøng Ph¦m Ph± Môn, sau ðó nhiu ni®m và t÷a
ni®m su¯t. T¯i t× 7 gi¶ 30 ðªn 9:00 thì nghe Pháp, và t×
9 gi¶ ðªn 9:30 là l h°i hß¾ng. Nhi«u ngß¶i trong th¤t
ðã cäm nghi®m sâu xa nhæng cänh gi¾i mà trß¾c kia h÷
chßa t×ng biªt.

Tùng lâm có câu: "Mùa hè h÷c kinh, mùa ðông t÷a
thi«n." Do ðó m²i nåm, cu¯i tháng 12 ðªn cu¯i tháng
giêng là "tháng ðä th¤t" tÕi VÕn Ph§t Thành. Sñ døng
công h¢ng ngày tÕi chùa ð«u chu¦n b¸ cho "tháng ðä
th¤t" này. Ph§t Th¤t s¨ b¡t ð¥u t× ngày 22 ðªn ngày 29
tháng 12 nåm 1993; sau ðó ba tu¥n thi«n th¤t s¨ tiªp tøc
t× t¯i ngày 29/1/293 t¾i ngày 19/1/1994. Hoan nghinh
các ðÕo hæu ðªn dñ th¤t.

Ðä Ph§t Th¤t Thi«n Th¤tÐä Ph§t Th¤t Thi«n Th¤tÐä Ph§t Th¤t Thi«n Th¤tÐä Ph§t Th¤t Thi«n Th¤tÐä Ph§t Th¤t Thi«n Th¤t
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Quán Thª Âm B° Tát T¥m Thanh CÑu Kh±Quán Thª Âm B° Tát T¥m Thanh CÑu Kh±Quán Thª Âm B° Tát T¥m Thanh CÑu Kh±Quán Thª Âm B° Tát T¥m Thanh CÑu Kh±Quán Thª Âm B° Tát T¥m Thanh CÑu Kh±
(Pháp thoÕi tÕi khóa Quán Âm Th¤t t× 15/3 ðªn 26/3/1976)

T× vô thüy quá khÑ ðªn nay, mình ðã träi qua h¢ng hà
sa kiªp luân h°i trong vòng sanh tØ, tØ sanh b¤t t§n.
Mình chßa bao gi¶ dñ pháp hµi Quán Âm B° Tát, cho
nên nhæng tánh hß t§t x¤u cüa mình không có mäy may
giäm thi¬u. Ngßþc lÕi, vô minh và phi«n não càng ngày
càng tång tß·ng. Hi®n tÕi mình có th¬ tham dñ Quán
Âm Th¤t, ðó là do thi®n cån gieo tr°ng trong vô lßþng
kiªp xßa gi¶ ðây thành thøc khiªn mình có c½ duyên
hi®n di®n tÕi pháp hµi vi di®u không th¬ nghï bàn này.
Ngß¶i thiªu thi®n cån ho£c ðÑc hÕnh s¨ không bao gi¶
tham dñ ðßþc khóa ni®m Quán Âm.

Có ðßþc c½ may này, mình phäi t§n døng t×ng phút
t×ng giây, ð×ng nghî ngþi lång xång phí th¶i gi¶ vô
ích. Khi ð¥u óc toàn là v÷ng tß·ng thì bÕn dù có hi®n
di®n cûng không khác gì chÆng tham gia. B·i bÕn s¨
không ðÕt ðßþc ði«u gì t¯t lành.

M£c dù khóa ni®m này chï có m¾i b¡t ð¥u 2 ngày thôi,
có ngß¶i ðã th¤y B° Tát Quán Âm th¸ hi®n, có ngß¶i
th¤y hào quang. Vô s¯ cänh gi¾i b¤t khä tß nghì ðã hi¬n
hi®n. Có ngß¶i s¡p khai m· ngû nhãn. Ai còn chßa ðÕt
ðßþc lþi ích gì thì phäi nên h± th©n. Ð×ng cho r¢ng m÷i
ngß¶i khác cûng gi¯ng nhß mình, chÆng thâu hoÕch
ðßþc gì. Ðó là mµt ði«u sai l¥m.

Mình ðang · chánh ði®n cüa Kim S½n Tñ, mµt ðÕo
tràng tßþng tña nhß mµt lò luy®n kim l¾n, có ðü loÕi
vàng, bÕc, ð°ng, s¡t và chì. Các bÕn thuµc loÕi nào? Có
ch¸u ðßþc lØa nóng chång?

Có câu r¢ng: "Vàng thi®t sþ chi lØa?" Mµt khi vàng
thi®t ðßþc thØ lØa, lØa càng nóng thì vàng lÕi càng sáng
chói; càng tr· nên vàng vòng. LoÕi bÕc sau khi nung s¨
ít quý h½n vàng. LoÕi ð°ng lÕi ít ch¸u nóng h½n næa.
Còn s¡t thì kém xa.

Các bÕn có th¬ xem Kim S½n Tñ là lò luy®n kim, n½i
vàng ðßþc thanh l÷c. Kë th§t tu không ai mu¯n r¶i khöi
n½i n¥y. Nªu quí v¸ mu¯n tìm mµt n½i khác ð¬ th§t sñ tu
hành thì tôi có th¬ nói là không d mà tìm ðßþc nhæng
tu vi®n chân chánh. Các v¸ tu sî tÕi Kim S½n Tñ ð«u có
"tâm" ðÕo. H÷ ð£t mình trong mµt môi trß¶ng v¾i nhæng
nhân duyên vô cùng khó khån. Vì h÷ mu¯n kh± công tu
hành nên hoàn cänh khó khån không làm h÷ nao núng.

Pháp môn tu ÐÕo, g°m có tám vÕn b¯n ngàn. Mình phäi
nên quen thuµc v¾i m²i Pháp môn, không nên chï biªt
có m²i mµt phß½ng pháp tu hành. Nªu mình biªt cách
tu cüa m²i pháp môn thì lâu dài r°i mình s¨ hi¬u rõ r¢ng

h¢ng hà sa Pháp môn. Nhßng nªu mình chï quen thuµc
v¾i mµt pháp tu mà thôi thì s¨ khó mà th¤y su¯t ðßþc
Ph§t Pháp và ðÕt ðªn trí hu® bao la nhß bi¬n cä. Cûng
gi¯ng nhß ngß¶i nhìn b¥u tr¶i qua mµt cái ¯ng tre r±ng
ruµt. Nhßng khi h÷ ð£t ¯ng xu¯ng thì s¨ th¤y không
gian là bao la vô t§n. B·i v§y mình không nên thñc
hành mµt pháp tu thôi mà phäi th¤u tri®t m÷i Pháp môn.

Pháp ni®m Quán Âm là mµt bµ ph§n cüa Ph§t Pháp. V¸
nào chßa tu pháp này thì hãy thØ, ch¾ vì chßa thØ mà rút
lui không tu. V¸ nào d¯c lòng dñ Pháp hµi cho ðªn cu¯i
ch¡c ch¡n thân tâm s¨ ðßþc lþi ích, không nên vì b¤t cÑ
lý do gì mà bö qua c½ hµi ðã ðªn trß¾c m¡t. Chß B° tát
thñc hành sáu Ba-la-m§t và h¢ng sa hÕnh nguy®n. ThÑ
nh¤t, b¯ thí ba-la-m§t nghîa là cho mà không mong c¥u
ðßþc nh§n. ThÑ ðªn là Trì gi¾i ba-la-m§t, nghîa la ð×ng
làm ði«u ác và thành kính làm vi®c thi®n. ThÑ ba là
nhçn nhøc ba-la-m§t. Xem bÕn có th¬ nhçn nÕi trong
khóa ni®m Quán Âm B° Tát này chång. Ai kiên nhçn
thì m¾i tu tr÷n th¤t này, ai thiªu kiên nhçn thì su¯t ngày
ð¥y dçy v÷ng tß·ng. Nào là: "Nªu ch¸u ðñng thêm chút
xíu, mãn th¤t ra quán ån mµt tr§n." Ho£c là: "Ni®m B°
Tát Quán Âm có ích gì? Chä ý nghîa gì cä, ði v« cho
r°i!" Có v÷ng tß·ng nhß v§y là thiªu kiên nhçn, không
tu ÐÕo ðßþc, d¥u cho có thñc hành thi«n t÷a ho£c trì
ni®m Ph§t danh hay B° Tát Quán Âm. D¥u cho thñc
hành pháp môn nào thì cûng phäi áp døng tính kiên
nhçn và th§t sñ dung hòa m¾i ðÕt ðßþc kªt quä, b¢ng
không thì Pháp môn nào cûng s¨ th¤t bÕi. Ngß¶i không
kiên nhçn luôn luôn nghî cái n¥y không ðúng, cái kia
không t¯t, không cái gì v×a lòng. Nªu v§y thì bÕn tu cái
gì? ÐÕo thì không có ngã kiªn, không ch¤p ngã. H có
ch¤p trß¾c thì vînh vin s¨ không thành tñu ðßþc. Có
ngß¶i nói: "Tôi thích t÷a thi«n." Nªu v§y thì lÕi càng
phäi kiên nhçn h½n næa.

Kª ðªn là Tinh t¤n ba la m§t, nghîa là không lß¶i biªng.
ThÑ nåm là Thi«n ð¸nh ba la m§t, mình ðang trì ni®m
danh hi®u Quán Âm B° Tát ð¬ ðßþc B° tát hóa ðµ, ð¬ có
ð¸nh lñc. Cu¯i cùng là trí hu® ba-la-m§t, khi ðã có ð¸nh
lñc thì trí hu® hi®n ti«n.

T¤t cä sáu ba-la-m§t liên quan m§t thiªt v¾i nhau.

Có ngß¶i nói: "Tôi mu¯n chuyên chú v« thi«n." Ðßþc,
tôi s¨ nói thª nào là t÷a thi«n. Mµt khi ðã nh§p thi«n
ðß¶ng thì b¤t cÑ thª nào cûng không ðßþc bß¾c ra
ngoài. Có ngß¶i s¨ höi: "Nhßng nªu tôi b®nh? Tôi s¨
phäi làm gì?" B®nh thì b®nh thôi. Dù b®nh thì cûng vçn
phäi thi«n. Nªu chªt thì sao? Nªu chªt thì cûng s¨ không
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ðßþc khiêng ra khöi thi«n ðß¶ng. Khi mµt thi«n sinh
chân chính mà chªt thì ð°ng sinh s¨ ð£t vào mµt t÷a cø
r°i ð¬ cho sình thúi, chÑ không mang ra ngoài. Quy lu§t
ð¸nh là nªu có chªt thì vçn không ðßþc phép r¶i ch±.

Các v¸ s¨ nói: "Nhß v§y không khác gì · tù?" Tôi höi lÕi
chÑ các bÕn không cäm th¤y ðang · tù sao? M²i con
ngß¶i b¸ khóa trong nhà tù cüa chính mình mà không ý
thÑc tính chân nhß cüa các bÕn mu¯n ði cûng không
ðßþc, mà mu¯n v« cûng không xong. Nªu ði thì không
v« ðßþc, khi v« r°i thì không ði lÕi ðßþc. Nhß v§y g÷i là
sñ tñ do sao? Cái thân cüa m²i ngß¶i là mµt tù ngøc,
nhßng không ai ý thÑc ðßþc nhß v§y mà thôi.

B·i v§y trong khóa thi«n, khi ðã vào thi«n ðß¶ng r°i
thì không ðßþc tñ ý ði ra. Nªu ai mu¯n ði ra thì cây g§y
cüa v¸ ki¬m tra s¨ ð§p lên lßng và vai cüa ngß¶i ðó. Và
ðó là ý nghîa cüa 2 chæ "ðä th¤t". Khi mình "ðä" mµt
khóa Quán Âm, mình cûng không ðßþc phép r¶i thi«n
ðß¶ng. Ai ði ra thì s¨ b¸ ðánh. Tôi höi chÑ ai bäo bÕn
ðªn dñ? BÕn s¨ trä l¶i: "Tôi th¤y quäng cáo trên bäng
nên tôi m¾i ðªn ðây." Ðúng, nhßng ai nói là sau khi ðªn
bÕn ðßþc tñ do v« không?

V« nhà? BÕn chï ðßþc phép v« nªu c¥n v«. Phäi, bÕn
ðßþc phép v« nhßng v¾i ði«u ki®n là ai ra v« thì phäi trä
ti«n ån cho cä ðÕi chúng. B¢ng không thì không ðßþc
tñ do ra v«. TÕi sao v§y? Vì bÕn ði v« r°i thì nhæng
ngß¶i khác s¨ nhìn theo và cûng mu¯n bö v«. Nªu bÕn
v«, r°i ngß¶i khác cûng v«, t¤t cä m÷i ngß¶i s¨ v« hªt.
Nhß v§y ði«u ki®n ð£t ra là ð¬ cÑu cho bÕn khöi tÕo
nghi®p phá hoÕi ðÕo tràng. Trß¾c tiên bÕn phäi b¢ng
lòng ðài th÷ phí t±n cho t¤t cä mµi ngß¶i dñ khóa này,
nªu bÕn mu¯n ra v«, và t¯t h½n hªt là bÕn hãy · lÕi nªu
bÕn không trä n±i mµt s¯ ti«n quá l¾n nhß v§y.

T¤t cä nhæng ai ðªn ðßþc Kim S½n Tñ ð¬ tham dñ khóa
ni®m này ð«u có nhân duyên sâu ð§m v¾i nhau. Nªu
không thì ðã không ðªn ðßþc ngßÞng cØa cüa Kim S½n
Tñ. Ðã có nhân duyên thì sao lÕi không kªt bÕn v¾i
nhau? Hãy cùng nhau tinh t¤n. Mình s¨ tiªn v« ðâu?
Ðªn ch² nào mà tâm thÑc mu¯n ðªn. M²i ngß¶i hãy
giúp ðÞ bÕn mình. TÕi sao nhß v§y? Vì không có sñ
nâng ðÞ lçn nhau thì tôi e r¢ng mình ði sai hß¾ng trên
con ðß¶ng tu h÷c.

Có th¬ mình ni®m Quán Âm B° Tát thß¶ng xuyên m²i
ngày mà không hi¬u ý nghîa là gì? Quán là xem xét,
xem xét t¤t cä âm thanh toàn thª gian. Quán cûng là
nhìn su¯t, nhßng không phäi nhìn b« ngoài cüa sñ v§t,
mà là nhìn vào tâm chúng sanh. Quán Âm B° Tát nhìn
ð¬ biªt chúng sanh nào di®t ðßþc v÷ng tß·ng, b·i vì
mµt khi v÷ng tß·ng không còn thì tâm v¡ng l£ng, lúc
ðó là giác ngµ.

Có câu k® r¢ng:

"M÷i ngß¶i mß¶i phß½ng ðªn,
Tu h÷c Pháp vô vi."

T¤t cä ðªn pháp hµi này t× mß¶i phß½ng ð¬ hành trì
pháp "vô vi". Trì tøng h°ng danh Quán Âm B° Tát là
mµt pháp vô vi, có nghîa là không có cái gì ðã xong mà
cûng không có cái gì chßa xong. Pháp vô vi này dÕy ta
dÑt bö m÷i v÷ng tß·ng.

Khi các bÕn ni®m Quán Âm thì B° Tát cûng nghî ðªn
các bÕn, ðó là h² tß½ng giao cäm. Cûng nhß khi các bÕn
nghî ðªn ngß¶i thân thì h÷ cûng nghî ðªn các bÕn. T×
vô thüy kiªp lai, B° Tát Quán Âm có liên h® v¾i mình.
Th¶i gian nào và b¡t ð¥u t× lúc nào? Th¶i gian ðó b¡t
ð¥u v¾i ðÑc Ph§t A Di Ðà. Ph§t A Di Ðà là v¸ ðÕo sß ·
Tây Phß½ng Cñc LÕc. Ngài là b±n sß cüa B° Tát Quán
Âm, và B° Tát giúp Ngài ho¢ng dß½ng Pháp T¸nh Ðµ.
B° Tát Quán Âm cûng là v¸ huynh trß·ng cüa chúng
sanh. Chúng sanh mình là sß ð® cüa Ngài nhßng chßa
ðßþc vãng sanh v« cõi Cñc LÕc. Giäng giäi nhß v§y thì
chúng sanh ð«u là bà con thân thiªt v¾i nhau. Mình
phäi tß·ng nh¾ ðªn bà con, ðªn các pháp hæu thân thiªt
cüa mình thì các v¸ ðó s¨ tß·ng nh¾ ðªn mình. Nªu
mình là sß ð® cüa B° Tát Quán Âm thì B° tát phäi là sß
huynh cüa mình. Có ngß¶i s¨ nói: "Làm sao B° Tát
Quán Âm có th¬ là sß huynh cüa tôi ðßþc? Nhß thª có
c¯ng cao ngã mÕn không?" Không nhæng B° Tát coi
mình nhß sß ð®, B° Tát còn coi t¤t cä chúng sinh nhß là
sß ð®. B¢ng không thì tÕi sao Ngài l¡ng nghe l¶i c¥u xin
và ðªn cÑu giúp mình? Khi chúng sinh g£p hoÕn nÕn,
tÕi sao Ngài mu¯n cÑu giúp. B·i vì Ngài coi t¤t cä chúng
sinh nhß chính tay chân cüa Ngài, nhß chính th¸t xß½ng
cüa Ngài. Do ðó mà B° Tát Quán Âm không ngÕi khó
khån nguy hi¬m ð¬ cÑu ðµ t¤t cä chúng sanh ðau kh±
trong cõi Ta bà này.

D¥u trong giây phút mình cûng không ðßþc quên Ngài.
Khi mình nh¤t tâm ni®m Nam-mô Quán Thª Âm B° Tát
thì Ngài cûng nh¤t tâm nghî ðªn ta. D¥u mình chï có
mµt ni®m thôi. Song h nh¾ ðªn Ngài thì Ngài s¨ nh¾
ðªn ta.

Quán Thª Âm B° Tát xem mình nhß sß ð® cüa Ngài, là
nhæng kë s¨ thành B° Tát, thành Ph§t trong tß½ng lai.
Nªu có th¬ hi¬u ðßþc nhß thª, thì mình phäi thành tâm
h½n. Phäi hªt sÑc thành tâm ni®m danh hi®u sß huynh
B° Tát Quán Âm. Ð×ng bö m¤t c½ hµi này!

Khi ni®m danh hi®u Ngài, ta không nên gøc ð¥u mà
phäi ngçng cao lên, không ðßþc bö là ch¬nh mãng,
phäi dûng mãnh tinh t¤n mà ni®m. B° Tát Quán Âm s¨
nói: "Mau lên! Hãy n¡m tay ta!" và Ngài s¨ cùng v¾i ta
ðªn cõi Tây phß½ng Cñc lÕc.

Có ngß¶i tñ höi: "Sao B° Tát Quán Âm cÑ quán sát,
quán sát, quán sát su¯t cä ngày? Còn ta không ðßþc
phép quán sát cái gì cä?" H÷ phäi biªt r¢ng h÷ quán sát
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không gi¯ng nhß B° Tát quán sát. H÷ quán sát bên
ngoài. B° tát quán sát bên trong, quán sát tñ tánh, quán
sát v÷ng tß·ng cüa chúng sanh. Cho nên sñ quán sát
cüa Ngài không nhß sñ quán sát cüa chúng sanh. Vì
chúng sanh · xa Ngài nên Ngài c¥n dùng ðªn ngàn tay
ngàn m¡t. Ngài mu¯n quán sát vô lßþng chúng sanh,
nhßng m¡t cüa Ngài cûng không th¬ th¤y hªt ðßþc. Vì
l¨ ðó Ngài "h°i quang phän chiªu", nhìn vào bên trong
và l¡ng nghe tñ tánh cüa Ngài hòa ð°ng v¾i chúng
sanh. Ngài mu¯n biªt n²i ðau kh± và phi«n não mà
chúng sanh ðang ch¸u ðñng ð¬ ra tay cÑu ðµ.

Còn các v¸ thì nhìn bên ngoài nên quên m¤t trí hu®
thß¶ng h¢ng bên trong cüa mình. Ðó là hai cánh nhìn
khác nhau.

Có ngß¶i nói: "Thßa Hòa Thßþng, con không tin ðßþc
l¶i Hòa Thßþng. B° tát Quán Âm là mµt v¸ Thánh, còn
chúng con là ngß¶i phàm. Làm sao ngß¶i phàm có th¬
là anh em v¾i mµt v¸ Thánh ðßþc? Nhß thª không hþp
lý, con không tin."

Ok, không tin cûng ðßþc. Các bÕn lý lu§n theo quan
ði¬m cüa mµt ngß¶i phàm tr¥n. Vì chßa thâm nh§p kho
tàng kinh ði¬n nên trí hu® cüa các bÕn chßa thâm sâu
b¢ng bi¬n cä ðßþc.

Kinh Hoa Nghiêm dÕy:

"T× thu· vô thüy ðªn nay, ta và t¤t cä chúng sanh ð«u
là anh em ch¸ em, ho£c là cha m©, ho£c là vþ ch°ng liên
h® v¾i nhau."

Nhß v§y khi các bÕn nói không tin là v¸ chßa minh liu
chân lý trong Kinh Hoa Nghiêm. Không nhæng B° Tát
mà Ph§t cûng nhìn chúng sanh nhß cha nhß m© trong
quá khÑ. Vì Ph§t coi chúng sanh nhß anh em ch¸ em, có
gì là không hþp tình hþp lý ðâu? Các bÕn không tin chï
vì chßa ðü trí tu® mà thôi. Các bÕn chßa ð÷c Kinh Hoa
Nghiêm nên dù cho tôi có nói gì ði næa thì các bÕn cûng
không tin ðßþc.

TÕi sao Ph§t mu¯n cÑu ðµ chúng sanh? Là vì Ngài coi
chúng sanh nhß cha m©, b¸ trói buµc trong vòng sanh
tØ, kh± não nên Ngài mu¯n ðµ thoát chúng sanh, làm
m÷i cách ð¬ cÑu cha m© khöi kh± và ðßþc vãng sanh
cõi Cñc lÕc.

Mình ni®m và ðänh l B° Tát Quán Âm su¯t ngày, nhßng
nªu Ngài th¸ hi®n trß¾c m¡t ta, thì ta không nh§n ra
Ngài. B·i v§y tôi nói là chúng sanh th§t ðáng thß½ng
xót.

TÕi sao tôi nói nhß v§y? Tôi mu¯n nói là B° Tát mu¯n
thØ thách mình. Khi mình ni®m danh hi®u Ngài thì cûng
phäi b¡t chß¾c Ngài, phäi có ðÕi t×, ðÕi bi, ðÕi nguy®n
và ðÕi lñc nhß Ngài. Nghîa là nªu ai chØi rüa ðánh m¡ng

thì phäi nhçn nhøc ch¸u ðñng cho ðªn mÑc ðµ là dù b¸
giªt, mình cûng cam ch¸u nhß là trä mµt món nþ hay
mµt quä báo. TÕi sao v§y? Vì nªu trong quá khÑ tôi
không chØi m¡ng ngß¶i khác thì hi®n tÕi tôi không
chØi m¡ng, trong quá khÑ tôi không ðánh ð§p ai thì
hi®n tÕi không ai ðánh ð§p tôi. TÕi sao có ngß¶i mu¯n
rüa, mu¯n ðánh hay mu¯n giªt tôi? B·i vì trong quá
khÑ vì tôi si mê nên ðã rüa, ðã ðánh, ðã giªt h÷, nên nay
tôi phäi trä quä báo, phäi trä các món nþ cüa tôi trong
quá khÑ mà tôi chßa trä ðßþc. Nay tôi ðã hi¬u ð¸nh lu§t
quä báo thì tôi phäi trä hªt nþ mµt cách ngay thÆng
công b¢ng. Trä hªt nþ r°i thì mình s¨ th¤y B° Tát Quán
Âm th¸ hi®n và m¾i chính th§t là pháp hæu cüa Ngài.

B·i v§y khi trì ni®m danh hi®u Quán Âm B° Tát, ta
không nên có ý ganh ghét thù hi«m kë khác. Nhß thª là
chßa ch¤m dÑt phi«n não, chßa nh± hªt g¯c r cüa kh±
ðau. T¤t cä mình phäi nh§n di®n rõ ràng m÷i tình hu¯ng,
và tìm hi¬u sau xa cµi ngu°n cüa m÷i Pháp.

Ngß¶i h÷c Ph§t phäi biªt cách áp døng và thñc hành
Ph§t Pháp. B¢ng không thì Ph§t Pháp vçn là Ph§t Pháp,
các bÕn vçn là các bÕn. Nªu có th¬ thñc hành Ph§t Pháp
thì các bÕn s¨ ðßþc hòa ð°ng làm mµt v¾i Ph§t Pháp
v§y.

Nhçn nhøc là ði«u quan tr÷ng vì ðòi hö các bÕn phäi
ch¸u ðñng nhæng ði«u thß¶ng ngày không ch¸u ðñng
n²i. Ví dø nhß có ai ðªn m¡ng nhiªc thì cûng phäi kiên
nhçn ch¸u ðñng.

Ví dø nhß có ai ðánh ð§p thì phäi cäm th¤y sung sß¾ng
h½n næa.

Ví dø nhß mình không mu¯n chªt vì sñ s¯ng r¤t là quý
báu, nhßng nªu có ai mu¯n giªt mình thì phäi nghî
r¢ng: "Chªt là giäi thoát khöi các nghi®p chß¾ng trong
quá khÑ ðã tÕo nên. Ngß¶i giªt mình chính th§t là thi®n
tri thÑc." Các bÕn h÷c Ph§t Pháp mình phäi biªt xoay
ngßþc tình thª; tu ðÕo cûng phäi biªt xoay ngßþc tình
hu¯ng mà tu. Thª nào là ðäo ngßþc tình thª? TÑc là
vi®c mình không thích làm thì cÑ làm ði. ChÆng phäi là
vi®c h mình không ßa, bèn ð¦y cho kë khác làm.

Nªu các bÕn cûng nhß ða s¯ kë phàm tøc, không th¤u
su¯t, không xä bö ch¤p ngã và ch¤p pháp, ð¥y dçy ch¤p
nhân, ch¤p ngã, ch¤p chúng sanh, ch¤p th÷ giä thì bÕn
s¨ g£p ðü khó khån tr¡c tr·.

Nhßng khi ngh¸ch cänh ðµt xu¤t, các bÕn th¯i lui mµt
bß¾c và bình tînh ð¯i di®n nó thì d¥u cho vi®c gì x¦y ra,
các bÕn vçn là, "bi¬n cä mênh mông, b¥u tr¶i tr¯ng
l£ng". Các v¸ luôn luôn chª ngñ ðßþc m÷i tình hu¯ng.

Mình h÷c Ph§t, không nên h÷c thÑ cao siêu di®u vþi.

"Tâm bình thß¶ng là ÐÕo.
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Tâm ngay thÆng là ðÕo tràng."

Hãy dùng lòng ngay thÆng chân th§t tu ÐÕo. Khi ni®m
danh hi®u B° Tát Quán Âm, không nên kh·i lòng tham,
hy v÷ng tr· nên giàu có. Ðó là vi®c không th¬ ðßþc!
Th§t ra nªu các bÕn hªt lòng tham, các bÕn s¨ giàu sang.
Khi n±i lòng tham. Các bÕn s¨ chÆng g£t hái gì.

LÕi næa, các bÕn không c¥n phäi quäng cáo khi tham dñ
khóa ni®m B° Tát Quán Âm: "Tôi ðã dñ khóa ni®m tÕi
ch² n¥y ch² kia. Anh không tu nhß tôi, anh không b¢ng
tôi." Hãy tránh v÷ng tß·ng này. Ð×ng tham danh, tham
lþi, tham hß·ng thø hay mong c¥u gì cä. Khi ni®m danh
hi®u B° Tát, hãy có thái ðµ bình thß¶ng tñ nhiên. Ch¾
b¡t chß¾c nhæng kë mi®ng ni®m mà tâm thì mong: "Tôi
chßa có con. Tôi c¥u mong B° Tát Quán Âm s¨ cho tôi
mµt ðÑa con trai." Kë kia thì xin có con gái. Con trai thì
ni®m B° Tát ð¬ xin vþ ð©p, con gái thì xin có ch°ng, có
bÕn trai. Nhß v§y là không th¬ ch¤p nh§n ðßþc!

Trong lúc ni®m phäi quét sÕch t¤t cä nhæng v÷ng tß·ng
tr¥n c¤u, t¤t cä tham, sân, si. Ví nhß, không nên ð¬ ý y
phøc có ð©p ð¨ không mà chï lo sao cho ðü ¤m, ho£c
xem thÑc ån h¢ng ngày có cao lß½ng mÛ v¸ không. Nªu
kh·i v÷ng tß·ng nhß v§y thì không phäi là mµt thái ðµ
chân th§t khi ni®m B° Tát Quán Âm. Vì nªu chân th§t
thì làm sao, có th¬ còn chú ý ðªn ån ngon hay m£c ð©p
næa? Trái lÕi phäi gÕt bö nhæng v÷ng tß·ng ðó thì m¾i
có th¬ hþp làm mµt v¾i B° Tát Quán Âm ðßþc.

Trong tâm cüa m²i chúng sanh ð«u có mµt B° Tát Quán
Âm. Nh¾ ni®m B° Tát Quán Âm chính là tß·ng ni®m
Quán Âm B° Tát trong tâm mình.

Có ngß¶i nói: "Tôi quán sát tâm tôi, nhßng tÕi sao tôi
không th¤y cái tâm?"

Nªu th§t các v¸ không có cái tâm thì không c¥n phäi
ni®m B° Tát Quán Âm làm gì. B·i vì B° Tát Quán Âm
chính là tâm mình. B° Tát Quán Âm không có gì trong
tâm Ngài. Lòng Ngài chÆng chút v÷ng tß·ng, chÆng
tham sân si, chÆng tính toán ngày nay c¥n m£c áo gì cho
ð©p, ho£c ån gì cho ngon, hß·ng thø chút cúng dß¶ng.
Ngài hoàn toàn không ch¤p trß¾c, không mong c¥u
vi®c gì.

Ngài chï mu¯n ðµ thoát chúng sanh. Ngài nguy®n làm
t¤t cä chúng sanh ly kh± ð¡c lÕc, liu sanh thoát tØ,
ch¤m dÑt mßu c¥u, ðÕt thành Ph§t quä. Ngài mong chúng
sanh minh liu Ph§t Pháp, di®t tr× tham sân si.

Cä ngày khi bÕn ni®m danh hi®u Quán Âm B° Tát, ch¾
nghî lång xång r¢ng: Sáng không ði¬m tâm. T¯i không
trà u¯ng. Kh± thi®t! V« thôi!

Ngß¶i tu hành ki¬u ðó thì t® quá!
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Cäm Nghî V« Th¤tCäm Nghî V« Th¤tCäm Nghî V« Th¤tCäm Nghî V« Th¤tCäm Nghî V« Th¤t
H¢ng B°

V×a r°i VÕn Ph§t Thành có Quán Âm Th¤t và tháng 12
t¾i s¨ có Ph§t Th¤t A Di Ðà. Ðây là nhæng d¸p t¯t ð¬
chúng ta døng công lÕy Ph§t, ni®m danh hi®u Ph§t, B°
Tát và quán tß·ng hÕnh nguy®n cüa các Ngài qua các
bài kinh, k®, tán. Cûng là d¸p ð¬ m÷i ngß¶i quán chiªu
lÕi tâm ðÕo cüa mình døng công tu hành chï qua là vi®c
ð¸nh tâm ð¬ không kh·i lên các v÷ng ni®m. Vi®c này
ðòi höi th¶i gian lâu dài. M£t d¥u biªt v§y nhßng tâm
mình lÕi không ðßþc b«n bî. Tinh t¤n vài ngày lÕi sanh
ra lß¶i. M²i khi g£p chß¾ng duyên lÕi th¯i chí và sinh
ra giãi ðãi. B·i v§y mình c¥n tham gia th¤t ð¬ kh½i lÕi
nhæng tâm ban ð¥u lúc m¾i tu hành, vì nhæng tâm này
thß¶ng dûng mãnh và thành kh¦n mong c¥u ÐÕo. Nhß
mµt ngß¶i chÕy mµt ðoÕn ðß¶ng dài m®t mõi mong có
ðßþc mµt ngøm nß¾c. Khi ðßþc u¯ng nß¾c ngß¶i tïnh
táo tr· lÕi và cäm th¤y có th¬ tiªp tøc ðßþc ðoÕn ðß¶ng
còn lÕi cüa mình. Cùng cách ¤y, Th¤t là trÕm tiªp sÑc
cho chúng ta ð¬ ðßþc hß·ng hß½ng v¸ ng÷t ngào, mát
më cüa Ph§t Pháp, ngö h¥u ð¬ tiªp tøc ðoÕn ðß¶ng dài
trß¾c m¡t.

Trß¾c ðây tôi thß¶ng nghe tham dñ Th¤t ð¬ ðÕt ðßþc trí
tu® hay liu ngµ ÐÕo mà chÆng hi¬u rõ ra sao? CÑ tß·ng
r¢ng mình s¨ ng°i tham thi«n và nghî ra ðßþc nhæng
ði«u gì ghê g¾m l¡m mà không hi¬u r¢ng, trí hu® chÆng
qua là sñ thay ð±i trong suy nghî cüa mình ð¬ có th¬
dùng ðßþc cái tâm di®u dùng cüa tñ tánh. Cûng nhß
ngß¶i ð¥n ðµn mu¯n l¤y ð° b¢ng cái mu bàn tay thì làm
sao ðßþc? Chï c¥n biªt làm xoay bàn tay tr· lÕi thì có
th¬ c¥m n¡m m÷i thÑ mµt cách d dàng. Mu bàn tay có
th¬ ví nhß sñ si mê cüa mình bây gi¶. Còn trí hu® có th¬
ví nhß lòng bàn tay giúp ta ðÕt ðßþc m÷i vi®c d dàng.
Mu¯n thay ð±i sñ suy nghî cüa mình không phäi d vì
t× b¤y lâu nay mình ðã quen s¯ng v¾i nhæng l¯i suy
nghî này và cho nhß v§y là ðúng. Th§t ra cái ðúng này
chï là sñ th¬ hi®n · bên ngoài cüa cái bän ngã. Mu¯n
th¤y rõ cái ngã ð¬ loÕi bö không h½n b¢ng tham dñ các
Th¤t. Vì trong th¤t m÷i ngß¶i ð«u tinh t¤n døng công
nên mình vì thª cûng không th¬ giãi ðãi. Có ðau cûng
phäi rán lÕy, có m®t cûng không dám bö câu ni®m, có
lÕnh ðói khát cûng không ch¸u nghî. Nhæng lúc phäi
ráng sÑc nhß v§y tâm ta thß¶ng näy ra nhæng tß tß·ng
lo sþ cho cái thân xác hay bän ngã cüa mình. Mình cäm
th¤y ðau chân và không mu¯n lÕy næa. Cäm th¤y ðói,
khát, lÕnh, và mu¯n nghî dßÞng sÑc. Nªu ch¸u vßþt qua
nhæng v÷ng ni®m kh·i lên do sñ lo sþ cüa bän ngã và
tiªp tøc døng công, mình s¨ ngÕc nhiên và s¨ th¤y r¢ng
nhæng v÷ng ni®m này quä th§t là hß v÷ng, giä d¯i. Cái
thân xác tÕm bþ này chï ra là cái b÷ da b¸ chi ph¯i b·i
nhæng v÷ng tß·ng cüa mình, Nªu mình nghî chân ðau

thì s¨ th¤y ðau. Nªu nghî mình m®t không tiªp tøc lÕy
ðßþc thì mình s¨ chÆng th¬ nào lÕy ðßþc. Ngßþc lÕi nªu
mình có ðü ý chí. Không nghî ðªn cái ðau thì mình có
th¬ døng công cä ngày mà không th¤y có gì tr· ngÕi
hay không th¬ ðßþc. Th§t ðúng nhß câu:

"VÕn sñ do tâm tÕo."

Có kinh nghi®m qua nhß v§y mình m¾i d¥n d¥n bö cái
ch¤p vào thân xác này, và không còn lo l¡ng quá ðáng
cho nó næa. Các T± thß¶ng bäo có ch¸u kh± cñc thì m¾i
mong ðÕt ðßþc tí trí tu® quä không sai. TÕi sao mình có
th¬ ch¸u ðßþc kh± cñc? Có phäi r¢ng vì mình ðã b¾t
ch¤p vào thân xác này nên có kh± mà không có ngß¶i
th÷ kh±? Nhæng lúc ð¸nh tâm ðßþc nhß v§y, bän ngã
v¡ng m£t. Mình ðßþc tñ tÕi trong lúc ðó. Bän ngã mà
v¡ng m£t thì trí tu® hi®n ti«n. Càng ð¸nh tâm ðßþc nhi«u
mình càng ðßþc tñ tÕi, cho ðªn khi tâm mình dao ðµng,
näy lên ý tß·ng không th¬ ch¸u ðñng ðßþc næa. Ðó là
lúc bän ngã tr· lÕi nên mình lÕi th÷ kh±. Ngß¶i ð¶i vì
tâm luôn ðiên ðäo, không ð¸nh tâm ðßþc nên có tß¾ng
ngã và vì v§y, do các ni®m mình tÕo ra, mà th÷ kh± tri«n
miên. Ð¯i v¾i các cß sî tÕi gia b§n tråm công ngàn vi®c,
tâm sñ ng±n ngang, ðü thÑ ràng buµc, e r¢ng mu¯n
buông bö m÷i vi®c ð¬ tu · nhà không phäi là mµt vi®c
d dàng. B·i v§y Ph§t Th¤t ðßþc ð£t ra ð¬ hành giä
ðßþc thänh th½i buông bö m÷i sñ mà døng công quán
chiªu tâm mình. Hoàn cänh t¯t vì m÷i ngß¶i ð«u tinh
t¤n, m÷i vi®c ån u¯ng ngü nghî ðã ðßþc s¡p xªp chu
ðáo. Và m²i ngày lÕi ðßþc nghe mßa pháp cüa Hòa
Thßþng, các Th¥y Cô ho£c nghe các ban ð°ng tu k¬ lÕi
kinh nghi®m tu trì. Nhß v§y các bÕn còn ch¶ gì næa
không buông bö m÷i sñ ð¬ dñ th¤t, ð¬ th§t sñ døng
công.

Truly recognize your own faults,
Don't discuss the faults of others;
Others' faults are just my own,
Being one with everyone is called
Great Compassion.
By Venerable Master Hua
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The Basic Cause of the World's DemiseThe Basic Cause of the World's DemiseThe Basic Cause of the World's DemiseThe Basic Cause of the World's DemiseThe Basic Cause of the World's Demise
Venerable Master Hua's Talk on August 22, 1993

at the Administrative Headquarters of Dharma Realm Buddhist Association

We disciples of the Buddha must not crave new experi-
ences, nor be overly curious and always seeking for the
unusual and the unobtainable. The ancients said,

"The ordinary, every-day mind is the Way."

They also said that,

"People follow the Earth,
the Earth follows Heaven,
Heaven follows the Way,
the Way follows Nature."

Anything done in a forced manner will not bring a re-
sponse with the Way. Therefore, no matter what we do,
it is better to let things take their own course, and not be
artificial and pretentious. Some people may have been
studying Buddhism all their lives, but their greed is greater
than anyone else's. I don't know what kind of Buddhism
they have been learning. As Buddhists, at all times and
places, and no matter what we do, we should let events
take their own course, and not be contrived or artificial.
We must not be greedy or contentious. We shouldn't
always be seeking things while we study Buddhism.
Neither must we be selfish, not after self-benefit. Above
all, we must not lie. If we can avoid telling lies, we are
planting down the roots of sincerity.

Those of you who have parents at home should show
them filial respect. Families where siblings dwell together
must live in harmony, and not fight among yourselves.
Once you start to quarrel, the family loses its atmosphere
of warmth and happiness. Look around us : families in
every country of the world are falling apart ! Families
split up and go their separate ways, people no longer get
along peacefully and happily. The ancients said,

"Man and woman together form
the fundamental relationship among humans."

We should however, be satisfied with our family and not
be discontented; otherwise, you will quarrel every day.
A family like this, although it exists, lacks an atmosphere
of warmth and happiness. This feeling of kinship and
joy does not permit us to be discontented. In some fami-
lies, people feel always dissatisfied, and discontent with
each other. They ask, "Why was I born into such a fam-
ily !" There is an atmosphere of enmity at home. Then

people blame others for their problems, until finally the
husband and wife get a divorce. In this way the situation
becomes :

"fathers don't resemble fathers, and sons
don't act like sons; wives do not act like wives
any longer."

There is no peace in the home then, not even for a single
moment. The family fights day and night. The marriage
of people who don't share the same mind or the same
resolve will soon fall apart. Do you realize how many
people are getting divorced these days ? There are many
more of them than married people. Divorce itself is bad
enough, but the consequences of divorce are destroy-
ing every country in the world. The source of the de-
struction of the world lies in disharmony between mar-
ried couples, which brings about all of the disasters that
we experience.

Why do these natural disasters and calamities occur ?
Simply because there are too many divorces filling the
world. A divorce breaks up the family and the children
who come from these families can easily become
"troubled adolescents." These youngsters lack a mother
and father at home, and thus they have no way to learn
to become productive and stable in society. Children
with single parents or without parents are pervasive now
in the world.

Such children grow up unrestrained, and because there
in no way to teach them properly, they learn to kill people,
destroy property, take drugs and act out their every self-
ish desire. In this way, the nation can no longer resemble
a nation, and the world is no longer like a world. After
you investigate the cause of this phenomenon, you will
see that it is because married couples don't know how to
manage their family business and think only of getting
divorced when problems arise.

Natural disaster and calamities, such as hurricanes, earth-
quakes, floods, fires, epidemic plaques, and wars will
start to occur more and more frequently. Furthermore,
countless numbers of people will drown or be injured in
airplane crashes, train collisions, and shipwrecks. The
cause for all these calamities is divorce between couples.
Once people get divorce Yin and Yang in the world fall
into disorder. Then nothing goes smoothly any longer,
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and the world gets out of shape.

So if we want to understand what turned the world bad,
we have to investigate its source. We have to search for
the place where it went wrong. The answer is the dishar-
mony among married couples. We failed to respect each
other and forgot all about the proper courtesy between
husband and wife. People these days talk about free-
dom, but the more we demand liberation, the farther our
behavior strays from the standards for humans. It gets
to the point, where people are no better than animals.
Therefore, the age has gone bad. All of you must clearly
understand this point! It shouldn't be the case that after
you study Buddhism for several tens of years or for all
your life, you still can't find the root cause for the cor-
ruption of this world.

When the relationship between husband and wife goes
wrong, seen from above, it's due to a lack of filial respect
for parents. Because of quarreling and fighting, we are
unable to truly be filial to our parents or steadfast in
service to our country. Seen from below, the children
that come from quarreling families all become troubled
adolescents. The damage brought on above leads to
damage in the next generation, so the problem is interre-
lated.

All you Buddhists, to really understand where the world
goes bad, you should know that externally, things turn
bad first between husband and wife. Internally, the prob-
lem begins with our bad minds. If the minds of people are
rotten, then the outside environment grows abnormal,
and does not accord with the rules. You can take a look
around wherever you go to see if this is true - if a family
is out of order and full of conflict, the society won't be
peaceful, and the country will not bring forth any tal-
ented people or people of worth.

Does anyone have a comment ? I don't know whether
you feel that what I said makes any sense or not ?
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Wonderful Sound, Kuan Shih YinWonderful Sound, Kuan Shih YinWonderful Sound, Kuan Shih YinWonderful Sound, Kuan Shih YinWonderful Sound, Kuan Shih Yin
Dharma Talks during Kuan Yin Session from 3/15 to 3/26, 1976

From limitless kalpas until the present we've been born
and we have died. After dying, we've passed through
interminable hundreds of thousands of millions of ae-
ons without ever encountering a Dharma assembly hon-
oring Kuan Yin Bodhisattva. We have failed to decrease
our bad habits and faults in the slightest, and every day
our ignorance and afflictions increase. To now be able to
encounter a Dharma assembly dedicated to Kuan Yin
Bodhisattva means that at this particular time, good roots
which you have amassed throughout limitless kalpas
past until the present have ripened, and come to matu-
rity. That is the reason you are now able to participate in
this extremely subtle, wonderful, and inconceivable
Dharma assembly. It's also possible that if you yourself
haven't planted good roots, that your parents have vir-
tuous conduct, and they have encouraged you to at-
tend this most wonderful Dharma assembly. But, in gen-
eral, anyone anywhere in the entire ten directions who
has not planted good roots and amassed virtuous con-
duct will not be able to attend this Dharma assembly.
This should be sufficient reason for you to refrain from
false thinking during these seven days. You shouldn't
let the time pass by in vain. If you simply immerse your-
self in false thinking, then although you're attending this
session, it's just as if you weren't here at all, and you
won't obtain any particular advantage.

Now I know that although this Dharma assembly started
only two days ago, already some people have seen Bud-
dhas, Bodhisattvas, light, lotuses, and other extremely
inconceivable states. There are some among you who
are just about to open your Five Eyes. The rest of you
who haven't obtained any advantage should be ashamed.
You shouldn't think because nothing's happened with
you, that it's the same with everyone else; that's not the
case. We're now in this great foundry -- Gold Mountain
Monastery's Buddhahall -- where we are smelting gold,
silver, copper, and iron, to see which can withstand the
test of fire. It's said, "real gold doesn't fear the fire of the
smelting furnace." When true gold goes into the furnace
of the foundry, the more it smelts, the more brilliant it
becomes and the clearer the color grows. Silver has a
little less clarity, copper has even less, and iron obvi-
ously has a lot less. At Gold Mountain Monastery, we
pan for gold. Among the grains of sand, we sift out the
gold. Whoever is really cultivating will not want to leave
Gold Mountain. If you leave Gold Mountain in search of
a place to cultivate, you're going to have a hard time
finding it. Here at Gold Mountain, all the people are re-
solved in the Way. No matter how difficult it is, they

want to stay here and cultivate.

There are eighty-four thousand Dharma doors for culti-
vating the Way, and you should understand each kind
of Dharma door. You don't want to just concentrate on
one. You want to at least be familiar with the others, so
that eventually you can come to understand all Dharmas.
If you concentrate solely on one Dharma door, then you're
not going to understand the ocean - like state of a Bud-
dha; you will be as if looking at the sky through a tele-
scope, and deciding that the sky is only as big as the
amount you can see through the telescope. However, if
you put down the telescope, and take a look, you will
see how vast the sky is. So when you're studying the
Buddhadharma, you don't want to limit yourself to a
single aspect, but penetrate all dharma; understand all
dharmas.

A Kuan Yin recitation session is one aspect of the
Buddhadharma. If you've never cultivated this Dharma,
then you should try it out. You don't want to pass judge-
ment on it before you've even tried it, and not even at-
tempt to cultivate it. If you can go from the first day
through the seventh day, and finish the whole thing,
then it definitely will have a good effect on both your
body and your mind. I hope you won't fail to realize this.

Bodhisattvas cultivate the Six Perfections and myriad
practices. The first of the Six Perfections is giving. When
you give, you don't want others to give to you. It doesn't
mean "give, give, give to me, but I won't give to you!"
That's not the idea. If you are able, then give.

The second Perfection is patience. This Kuan Yin recita-
tion session is a period to test your patience. If you can
be patient, then you will finish the entire session. If you
can't be patient, then from morning until night you'll have
false thinking. You'll be thinking about what your friends
are doing, or be imagining yourself walking into a res-
taurant and ordering a steak, or pork chops, or making
some Chop Suey. You might even start thinking, "Well,
what use is it for me to be here anyway? It's a lot of
nonsense! I'm splittin'." These sorts of false thoughts
indicate a lack of patience. People wihtout patience are
not going to be able to cultivate the Way. Because if
you're a real cultivator, then you will take delight in
verstigating Ch'an, or you will be happy to recite the
Buddha's name, and you'll feel joy when reciting Kuan
Yin Bodhisattva's name -- considering them all equally
fine Dharma doors, and not mkaing distinctions among
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them. if your have patience, you can succedd at what-
ever Dharma door you happen to cultivaitng. But if you
don't have patience, then you won't be able to cultivate
any Dharma door. That's because if you lack patience,
you you'll keep thinking, "This is wrong, and that's not
good." Nothing will satify you. if you are like that, how
are you going to be able to cultivate? In cultivating the
Way, you must not have a view of self. You want to be
without a self. you don't want to have that attachment. If
you have an attachment to a self, you're never going to
be able to cultivate. "I want to investigae Ch'an, " you
insist. Well, if you're going to investigate Ch'an, you
must have a lot of patience. Then, after being patient,
you have to hold the precepts. Do not do any evil, and
offer up all good conduct. Then you have to be vigor-
ous, not lax or lazy. Don't slack off. Fnally, you have to
develop Ch'an Samadhi. When we're reciting the name
of Kuan Yin Bodhisattva, we're beseeching Kuan Yin
Bodhisattva to help us. What are we asking him to help
us with? Our Ch'an samadhi. When we're not reciting the
Bodhisattva's name. we cultivate Ch'an. Once you have
Ch'an samadhi you can give rise to wisdom. That is the
relationship which the Six Perfections bear one another.

You still persist, saying that you are totally infatuated
with the idea of cultivating Ch'an. Fine. Then I'm going
to talk to you about a method of Ch'an cultivation.

People who really cultivate Ch'an go into the Ch'an Hall,
and once everybody has gone in, NOBODY GETS OUT
-- NO MATTER WHAT HAPPENS!! "What if I get sick?"
you ask. You still have to investigate Ch'an. "Well, what
if I die?!" you wonder. You still are not removed from the
Ch'an Hall. When somebody dies in the Ch'an Hall, they
are just thrown under a bench. If you notice an empty
spot on a bench that was formerly occupied, you can
guess what has happened. Even if the corpse begins to
decompose, and smell bad, it still stays there. NOBODY
GOES OUTSIDE! "That's like being in jail, isn't it?" It's
like jail. You think you're not in jail now? Everyone is in
jail; it's just that you don't realize you 're in jail. Your self-
nature tries to get out, but it can't. On the other hand, it
can't get back in either. If it's out, it can't get back in, and
if it's in, it can't get out. Is that freedom? Everybody's
body is a jail, but you haven't realized . That's the way a
Ch'an Hall is run. The door is closed, and that's it. You're
in and you can't get out. If you try to leave, you're going
to get beaten on the head and the back with the incense
board. We call it, "Striking up a session!" Well, that's
just what it's all about; you actually can get beaten.
Beaten to death? That's one method for striking up a
session. Kuan Yin recitation sessions work the same way.
You can't get out of the Ch'an Hall without getting beaten.
Who asked you to come here anyway? "You announced
it," you counter. But you came! We never said in the
announcement that once you came you could leave. You
can go; it's okay, you can go. But if you leave, you have

to provide for everybody else's food for the week, other-
wise you can't leave. Stop and think about it. We're cul-
tivating together. If you go, others will notice your ab-
sence, and start false thinking, "Oh, that guy is splitting,
I'm going to leave too." In this way it will "snow-ball,"
and pretty soon everyone will be going. That's called
"breaking up the Bodhimanda." Since breaking up the
Bodhimanda is a serious offense, I feel you should pay
for everybody's food for the entire session to help coun-
teract that bad influence. If you don't have that much
money, then don't leave. "That's just a made-up rule."
Well, if you don't go, then we don't have to resort to the
rule.

The affinities you people have with one another have
brought you to Gold Mountain Monastery. If you didn't
have affinities, you wouldn't even be able to get inside
the door of Gold Mountain. Since you have affinities,
obviously you are friends in this Dharma assembly hon-
oring Kuan Yin Bodhisattva. you should all join hands
and step forward together. Where will you be going?
You're going to go where each of you want to go. It's
your choice as long as you cherish the desire to help
other people.

I have spoken rather severely today, because I'm afraid
that you might take a wrong path. I'm afraid for you,
because the minute you step out of Gold Mountain,
things get very dangerous.

One of my disciples came to this session, and left after
just a few days. He left in the middle before it was over,
but when he went outside, he couldn't take that so he
came back. My impulse is to beat him -- beat him out of
here! It's been a long time since I ever beat anyone. Maybe
the time will come, and I'll beat him, and see if he still
dares to remain here.

The things I've said here today, are for the good of you
all.

You've all recited the name of Kuan Yin Bodhisattva for
a day, but do you know what "Kuan Shih Yin" means?
Maybe you don't even know, especially if you are a
Westerner who is not familiar with the sounds of Chung
Wen. Those who understand Chung Wen know what's
being said, but for those who don't understand the lan-
guage it's just as if they were reciting a mantra.

The word "Kuan" means "contemplate." The word
"Shih" means "world." The word "Yin" means "sounds."
So the name means "Contemplate the World's Sounds."
This Bodhisattva, having nothing to do, wants to find
something to do. The word "Kuan" also means "look,"
but in this case it's the opposite of the kind of "looking"
you do. It is to look within, to look into the hearts of
living beings. It doesn't mean looking at external things.
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It means looking to see which living beings don't have
any false thinking in their minds; which living beings'
minds are empty; which are enlightened.

The verse in honor of this session says:

From the ten directions,
We gather in an assembly.
Of good men and faithful women,
To study together the unconditioned.

Reciting the name of Kuan Yin Bodhisattva is an uncon-
ditioned dharma. It's neither conditioned nor uncondi-
tioned. It is an unconditioned dhama that can teach you
not to have false thinking. When you recite, "Namo Kuan
Shih Yin Pu Sa," you are mindful of Kuan Yin Bodhisattva
and Kuan Yin Bodhisattva is mindful of you. You are
mutually mindful of one another. This is just like think-
ing of a relative, when at the same time the relative is
thinking of you. We have been in the Dharma retinue of
Kuan Yin Bodhisattva for limitless, limitless aeons. We
related by means of the Dharma to Kuan Yin Bodhisattva.
Our forefather is Amitabha Buddha, the teaching host in
the Land of Ultimate Bliss. That Buddha is the teacher of
Kuan Yin Bodhisattva. Kuan Shih Yin Bodhisattva helps
Amitabha Buddha propagate the Dharma in the Pure
Land. Therefore, Kuan Yin Bodhisattva is like an older
brother to us all. That makes us very close relatives. The
older brother watches over the younger brother. "Do we
dare say we are the younger brothers of Kuan Yin
Bodhisattva?" you wonder. "Isn't that setting ourselves
up pretty high?" No, indeed it isn't. Not only does Kuan
Yin Bodhisattva consider you his younger brothers, he
considers all living beings to be his younger brothers. If
it weren't that way, then why would he manifest and
save people from suffering? Why would he always be
there to help all living beings when they have some dif-
ficulty? He just looks upon all living beings as he would
his own hands and feet, his own flesh and blood. That's
why he doesn't fear any difficulty or suffering in order to
save all the living beings in the Saha world. So, you
should never forget about your brother. If you are mind-
ful of Kuan Yin Bodhisattva while you are here, then
Kuan Yin Bodhisattva will be mindful of you. Our appeal
to Kuan Yin Bodhisattva is one of brother to brother.
Kuan Yin Bodhisattva refers to those of us now, who are
future Bodhisattvas and future Buddhas, as his younger
brothers. If you look at it this way, then you should be
even more sincere, respectful and true-hearted in your
recitation -- as thoughtful as you would be of your own
brother. Younger brothers often ask their older brothers
to play with them, but here, the "play" doesn't mean
going to movies, going skiing, or playing golf. What we
do is sit in a Lotus Flower and become transformationally
born out of that Lotus Flower. Can you imagine how
wonderful it would be to sit inside of a Lotus Flower?
Now that you've met up with the Dharma door of reciting

the name of Kuan Yin Bodhisattva, don't waste your
time. Be particularly sincere.

When you're mindful of Kuan Yin Bodhisattva, you
should not walk around with you head down; hold you
head up high. Show some courageous and vigorous
spirit! Don't act defeated and morose! When Kuan Yin
Bodhisattva sees how vigorous you are and how much
spirit you have, he'll take you by the hand and say, "Come
along with me." Then step-by-step eventually you'll get
to the Western Land of Ultimate Bliss. While I was say-
ing all this, one of my disciples had a false thought. "You
always say that Kuan Yin Bodhisattva is looking, look-
ing, looking. Why is it that you tell me I can't look, look,
and look?" Well, I'm going to tell you that there's a differ-
ence between the way you look and look and the way
Kuan Yin Bodhisattva looks and looks. Kuan Yin
Bodhisattva is looking inside and you're looking out-
side. Kuan Yin Bodhisattva is contemplating his self-
nature and its connection with that of all other beings.
This connection is like radar. He checks the radar in his
own self-nature as it reflects what is going on in other
beings' self-nature, and then he knows how to responds
to them. For instance, he knows whatever particular false
thoughts living beings are having, because he's looking
inside. Of course there are a lot of living beings, many of
whom are great distances away from him. So, although
he has a thousand hands and a thousand eyes, he still
has to look at limitless, boundless numbers of living be-
ings. Since even a thousand of each doesn't go far
enough to serve him, he continues to turn back to light
and illumine within. He looks into his own self-nature.
He looks at the living beings within his own self-nature.
He sees what kinds of suffering they're undergoing and
save each particular living being. When you look, how-
ever, you look outside. You forget about you inherent
wisdom. That is why I say that the way Kuan Yin
Bodhisattva looks is quite different from the way you
look.

That answers that disciple's question. There's another
person who is thinking, "Dharma Master, you've ex-
plained all these things, but I don't believe any of them.
For instance, you say that we are brothers of Kuan Yin
Bodhisattva and that Kuan Yin Bodhisattva is a sage.
But we're just ordinary people. So, how can common
people and sages be related as brothers? It's not logical.
So I can't believe it." Fine. You don't believe it. What you
say has a lot of reasons to it. But the problem is, your
logic is limited to an ordinary person's way of thinking,
and you are not using your ocean-like wisdom. You
should remember that passage we heard a few days ago
in the AVATAMSAKA SUTRA which said,

Bodhisattvas throughout time without beginning have
been brothers, have been husbands and wives, have
been sisters, have been parents and children.
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Since that's the way the AVATAMSAKA SUTRA explains
it, how can Bodhisattvas not be that way? So, when you
say you don't believe this, it's because you don't under-
stand the principles of the AVATAMSAKA SUTRA. That
passage continues:

Not only do Bodhisattvas look upon us as
brothers,after they become enlightened and become
Buddhas, they regard all men as their former
fathers.

You may say that you believe this even less, wondering
how Buddhas can have so may fathers. not only that,
they have many mothers as well. The Buddhas look upon
all women as their former mothers. So, you see, if Bud-
dhas look upon all men and women as their former fa-
thers and mothers, then for me to say that Kuan Yin
Bodhisattva looks upon us as brothers and sisters doesn't
seem to be illogical, does it? So, your lack of faith is a
lack of understanding. To put it another way, you haven't
yet seen enough and you don't yet know enough, and
so you make stupid judgments like this. No matter what
I say, you don't believe it.

Why does a Buddha want to save living beings? Be-
cause, since he regards every woman as his former
mother, and every man as his former father, when he sees
them suffering and writhing in pain in the six paths of
rebirth, he can't help but come and try to save them. He
hopes to enable his fathers and mothers to separate them-
selves from suffering and obtain bliss.

Every day we are mindful of Kuan Yin Bodhisattva and
bow to Kuan Yin Bodhisattva. But when Kuan Yin
Bodhisattva manifests and comes to see you, you don't
even recognize him. Living beings are really in a pathetic
state of affairs. When you're mindful of Kuan Yin
Bodhisattva, then you want to practice being like Kuan
Yin Bodhisattva. Kuan Yin Bodhisattva possesses great
kindness and great compassion, and has great vows and
great strength. We should work to be like this. If any-
body does anything to us that is not nice, we should not
move our minds. We must be patient no matter who scolds
us. We must bear it no matter who strikes us. You should
think, "In past lives if I hadn't harmed this person, then
he wouldn't be coming to harm me now. If in the past I
hadn't scolded this person, he wouldn't be coming to
scold me now. If in the past I hadn't struck other people,
they wouldn't be coming to strike me now. So why is this
person scolding me, striking me, and harming me? It's
just because in the past when I was stupid, I did the
same to him." All we're doing now is paying back our
debts. Our very admitting that we have these debts is
seeing Kuan Yin Bodhisattva. It is having a definite, genu-
ine connection with the Dharma-retinue of Kuan Yin
Bodhisattva.

Every day we are mindful of Kuan Yin Bodhisattva, but
then we look around and start noticing other people's
faults. As long as you look at others' faults, the roots of
your own suffering are not cut off. We should all under-
stand this, and return the light to illumine within -- get-
ting to the very roots of it all. When you study the
Buddhadharma, you have to be able to apply it to your-
self. If you can't use it, then no matter how long you
study it, the Buddhadharma, you have to be able to ap-
ply it to yourself. If you can't use it, then no matter how
long you study it, the Buddhadharma will still be the
Buddhadharma, and you will still be you. But if you can
use it, then you unite with the Buddhadharma, and you
cannot be separated from the Buddhadharma.

Patience is extremely important. Patience is applied when
you encounter a situation you don't like, and feel you
can't bear. For instance, if you don't like to be scolded,
you apply patience and decide, "If someone scolds me,
I'm going to be happy about it." The same applies to
being beaten or harmed in other ways. The person who
is disturbing you becomes your genuine Good and Wise
Advisor. When you study the Buddhadharma, that's how
you have to turn things around. When you cultivate the
Way, you have to turn things around. You have to want
the things you don't want. You have to be able to yield
to others the things you want yourself. If you decide to
cultivate the Way but continue to be like most people
who can't see through things or put them down, so that
you can't make your attachment to self Become empty,
you can't make your attachment to dharma become empty,
and you also have a view of people, a view of a self, of
living beings, and of a lifespan, then you're in for a lot of
trouble. If you can always yield -- take a step back -- then
you'll get through all situations. When you study the
Buddhadharma, you have to know how to use it. You
have to know how to make it function. This is very im-
portant.

If you study the Buddhadharma but you can't use it,
then you are, "swallowing a date whole," as it were --
you don't have any idea how sweet the date is. But if
you know how to use the Buddhadharma, it's like chew-
ing up a date and eating it slowly to savour the sweet-
ness. When you study the Buddhadharma, you don't
have to look in lofty places, because the Way is found in
the ordinary state of mind.

The straight mind is the Bodhimanda. If you cultivate
with a straight mind, then when you recite the name of
Kuan Yin Bodhisattva, you won't have any greed. You
won't think, "If I'm mindful of Kuan Yin Bodhisattva,
then I'll get rich." That's not really possible. It works like
this: if you are greedy, then you probably won't get the
object of your desire. If you're not greedy, then you quite
likely will. Nor will you think, "I'm going to recite the
name of Kuan Yin Bodhisattva and when I'm done, I'm
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going to let everyone know what I've done. Having spent
a whole week reciting the name of Kuan Yin Bodhisattva,
I'll be better than all of them. They will be beneath me." If
you have a straight mind, you won't have this attitude
either. Nor will you be greedy for fame or pleasure. You
will keep your mind really even and ordinary when you
recite. You won't think things like, "I don't have a son, so
I'll recite the name of Kuan Yin Bodhisattva and seek a
son." Nor will you recite in hopes of getting a daughter.
Nor will young men recite the name of Kuan Yin
Bodhisattva seeking a beautiful girlfriend. Nor will young
women do it to find a boyfriend.

When you recite the name of Kuan Yin Bodhisattva, you
want to get rid of these defiling thoughts. Don't have
thoughts of greed, thoughts of hatred, or stupid
thoughts. Don't pay attention to whether the clothes
you wear are good or not. They'll do as long as they
keep you from getting cold. Don't say, "If I recite the
name of Kuan Yin Bodhisattva, then I'll get some good
things to eat." You can't do that. Just eat your fill. That
should be sufficient. Don't be greedy for flavors. If you've
got that on your mind, then you're not really truly recit-
ing the name of Kuan Yin Bodhisattva, how can you still
be thinking of good things to eat, nice things to wear, or
a good place to live? Forget everything. When you for-
get everything, then you can become one with Kuan Yin
Bodhisattva. Kuan Yin Bodhisattva is in the heart of
each living being. It's just because there's a Kuan Yin
Bodhisattva in your own mind. You should do this to the
point that you don't even have a mind anymore. Once
you don't have a mind at all, then you don't even need to
recite the name of Kuan Yin Bodhisattva, because you
just ARE Kuan Yin Bodhisattva. That's because Kuan
Yin Bodhisattva is without a mind. That is, Kuan Yin
Bodhisattva doesn't have any greed, any hatred, or any
stupidity. Kuan Yin Bodhisattva doesn't make plans about
what good things he's going to eat today, or what good
offerings he's going to be able to muster up. He doesn't
think about things like that. Kuan Yin Bodhisattva doesn't
think about anything at all! Kuan Yin Bodhisattva is with-
out any attachments, and doesn't seek for anything. What
Kuan Yin Bodhisattva does is take living beings across.
He wants to be able to help living beings leave suffering
and obtain bliss, to put an end to birth, cast off death,
and quickly accomplish the Buddha Path. That is the
Kuan Yin Bodhisattva Way. Kuan Yin Bodhisattva doesn't
seek anything from any living being. The one hope that
Kuan Yin Bodhisattva has, is that all living beings will
really understand and not be greedy.

*********************
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H.T. Quäng Khâm

D. Canh Gác Sáu Cån
M¡t
Khi th¤y khuyªt ði¬m, l²i l¥m cüa kë khác, ð×ng nên
kh·i tâm phân bi®t, so sánh. Hãy quán sát chính mình.
Ai ai cûng có Ph§t tánh.

Không nên t¯i ngày cÑ ngó l²i x¤u cüa ngß¶i. Phäi
thß¶ng thß¶ng tñ nhìn xem mình có l²i l¥m, sai trái gì.
Tu v§y m¾i không ði ngßþc lÕi v¾i ÐÕo.

Phàm th¤y vi®c gì cûng ð×ng quá ch¤p tß¾ng. Tß¾ng
mÕo t¯t, ch¾ sinh lòng. Tß¾ng mÕo x¤u cûng ch¾ kh·i
phi«n não.

Tai
Tu hành c¥n phäi tñ tÕi. Ð×ng ð¬ tâm vào l¶i dß lu§n
phê bình bÕn này n÷. Nói bÕn t¯t, phê bình bÕn x¤u:
Ðây chÆng phäi là ngß¶i ta sai ðâu. Mà th§t ra là bÕn
không an ð¸nh.

Ngß¶i khác phê bình bÕn: chính ðây là n½i bÕn phäi tu.
Tu hành phäi c¥n có cänh gi¾i lÕi thì mình m¾i có th¬
tu. Tñ tham, tñ ngµ - Phi«n não là b° ð«. Tu hành chính
là tu · ch² ðó. Khi có kë công kích, bÕn tñ nhiên tâm
bình t¸nh không n±i sóng gió, thì ðó là tu. Không phäi
r¢ng nói: "Tôi m²i ngày lÕy Ph§t bao nhiêu lÕy, ni®m
Ph§t bao nhiêu chu²i." là ðü. Phäi biªt ðó là nhæng
nhân duyên c¥n yªu, (song phäi biªt tu trong nhæng lúc
còn lÕi.)

Khi bÕn quét chùa sÕch s¨ r°i, có Th¥y lÕi h¢n h÷c nói
bÕn chßa quét sÕch. Nªu lúc ¤y bÕn cùng Th¥y ta bi®n
hµ giäi thích, thì bÕn còn tánh tình kë tøc. Nªu bÕn ch¤p
nh§n l¶i m¡ng nhiªc, r°i trä l¶i: "Vâng! tôi s¨ quét sÕch
ngay!" Thì ðó là tu hành.

Khi tu t¾i ch² có chính ni®m, lòng sáng tö thì l² tai bÕn
thích nghe l¶i t¯t x¤u bÕn ð«u cäm giác rõ.

Khi nó chï thích nghe l¶i hay l¶i t¯t, thì hãy ðem l¶i
x¤u lÕi mà tu.

Mi®ng
Khi nói c¥n phäi tinh (yªu ði¬m) và giän (ð½n giän), l¶i
không c¥n phäi th¯t. Tránh nhi«u l¶i.

Tu hành ð×ng nên th¸ phi, (chê ngß¶i này sai, nói x¤u
ngß¶i). Ð×ng ð£t ði«u.

Trong ðÕo Ph§t, sþ nh¤t là nói th¸ phi.

Kë nói chuy®n th¸ phi, là kë th¸ phi (không ðáng tin
c§y) chï tÕo kh¦u nghi®p. Tu hành chính là · ch² này
mà tu thành, nªu không thì là kë chï biªt ån ngày ba
bæa.

Không nói th¸ phi vì nói th¸ phi thì s¨ dçn t¾i th¤t bÕi,
và khiªn kë khác không yên ±n.

Mu¯n nói gì v« ngß¶i khác, trß¾c hªt hãy tñ höi lß½ng
tâm mình.

Ð×ng phê phán ngß¶i khác là sai là l²i. L¶i nói mµt khi
th¯t ra, bÕn ðã sai trái r°i. Do ðó cái mi®ng th§t quan
tr÷ng l¡m.

M²i ngày phäi tñ hu¤n luy®n ð¬ lòng ð×ng tham, ð×ng
loÕn nói nhång. Khi m· mi®ng, hãy nói v« Ph§t Pháp,
c¥u sinh Tây phß½ng. Chüng tØ thói quen thª tøc bÕn
ðã tr°ng trong tâm quá ðü r°i, do ðó ð×ng nên tiªp tøc
nói nhæng l¶i thª tøc, th¸ phi næa.

Có kë khi nói làm ngß¶i nghe phi«n não, tâm không th¬
an ð¸nh, khiªn y không biªt phäi xØ lý làm sao cho
ðúng.

R°i còn làm cho y phäi nghe mình, mà không biªt mình
có nghe y chång. Kªt quä là ngß¶i nghe phi«n não bu°n
phi«n, không cách gì giäi khai n±i.

Trong chùa, không ðßþc 2, 3 ngß¶i tøm lÕi nói chuy®n
lång nhång, ho£c kªt bè ðäng; phê bình ngß¶i này kë
n÷, th¸ phi ðúng sai trong lúc h÷ không hi®n di®n. Nªu
làm v§y s¨ d gây ra sñ b¤t an trong chúng, phÕm vào
gi¾i qu¤y nhiu ðÕi chúng.

Tu hành c¥n phäi trong ngoài nh¤t trí, không tñ mâu
thu¦n. Nghîa là không ðßþc "kh¦u th¸ tâm phi." (Mi®ng
nói mµt ð¢ng, tâm nghî mµt ngã.)

Tu hành phäi chú ý ðªn kh¦u nghi®p.

Mi®ng t¯t thì tâm m¾i t¯t. Ð×ng cho r¢ng: "Tôi mi®ng
tuy không t¯t song lòng t¯t!"

Sau khi xu¤t gia r°i, trong chùa vçn có kë nói chuy®n
th¸ phi. Song le bÕn ð×ng cùng b÷n h÷ nói chuy®n th¸
phi. Ð×ng nên cÑ m· mi®ng là th¸ phi hoài.
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Kë nào nói phiªm, lëo mép v« ngß¶i khác thì y là kë th¸
phi. H có th¶i gi¶ rãnh r²i, bÕn hãy lÕy Ph§t, ni®m
Ph§t.

Khi bÕn kh·i phi«n não bu°n lo, ch¾ nên kiªm kë khác
nói này nói n÷. Nói lui nói t¾i thª nào bÕn cûng m¡c
vào nói th¸ phi lång nhång. T¯t nh¤t lÕy Ph§t cho nhi«u
ð¬ giäi tr× phi«n não.

Höi: Nghe Th¥y giäng (v« tiªt thñc) nên con không
dám ån nhi«u quá, ån no quá. Song th¬ lñc yªu ¾t, con
phäi làm sao ðây?

Ðáp: C¥n ån cho ðü. Chü yªu là không tham, không
ch¤p trß¾c. Không phäi là h¬ ð° ngon thì ån nhi«u mµt
chút, ð° d· thì ån ít mµt tí. Ð×ng tham c¥u hß½ng v¸,
xúc, pháp.

Khi bÕn kh·i nghî x¤u, ð×ng ch¤p trß¾c nó; hãy tñ nhû
th¥m: "M¥y không nên nghî ác thª." Không th¬ dùng
hình phÕt. B·i vì hình phÕt chï làm t±n hÕi chính mình
mà thôi.

Sñ v§t có tß¾ng trÕng thì d th¤y.

Vi®c vô hình vô tß¾ng thì khó th¤y: (nhß nói th¸ phi...)
Ta c¥n có lòng cÑng r¡n ð×ng ð¬ b¸ chúng lôi kéo.

Höi: Có nghi®p mang theo thì làm sao khai trí hu®?
Ðáp: Ni®m cho nhi«u "Nam Mô A Di Ðà Ph§t".

Nªu các bÕn tâm h÷c thÑc ðÑc hÕnh cüa Sß Phø (Hòa
Thßþng Quäng Khâm) thì ði ðâu cûng yên ±n.

Thân th¬ giä d¯i cüa chúng ta khó tránh b¸nh t§t.

Song thân b¸nh là b¸nh nhö. Có v÷ng tß·ng, tham, sân,
si m¾i là b¸nh l¾n. Còn v÷ng tß·ng thì còn tiªp n¯i
chu±i luân h°i, không dÑt ðßþc sinh tØ. Vì ð¬ bäo ðäm
có ðßþc chính ni®m · giây phút lâm chung, mình c¥n
phäi bình thß¶ng u¯ng thu¯c "A Di Ðà Ph§t". Nªu
không, chªt r°i chÆng biªt s¨ v« ðâu?

Lúc ði, ðÑng, n¢m, ng°i phäi dùng nó ð¬ th¬ hµi, giác
ngµ ðÕo lý, v§y m¾i không u±ng phí th¶i gian.

Th¶i gian qua r¤t chóng, phäi t§n døng nó ð¬ th¬ nghi®m.
Nªu tu nhß v§y, ý nghî x¤u m¾i không có c½ hµi n¦y
sinh.

Không làm v§y, s¨ không có chính ni®m.

Khi mi®ng không nói thì tâm suy nghî. Song ð×ng suy
nghî nhæng thÑ có s¡c tß¾ng, hình bóng, phäi suy nghî
thÑ ra ngoài s¡c tß¾ng.


