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T ô i �Chîng sanh sê dØ kháng ½°c
½õìc �o chçn thºt l¡ vÖ cÜ vàng
tµm gi¨ dâi. Khi ½¬ cÜ tµm gi¨
dâi thÖ sÁ kinh ½æng tèi th·n. Khi
th·n bÙ kinh ½æng thÖ mÖnh sÁ
ch¶p trõèc v¡o vn vºt. Khi ch¶p
trõèc v¡o vn vºt thÖ mÖnh sanh
ra tham c·u. Khi ½¬ tham c·u thÖ
sÁ sanh phiËn n¬o. PhiËn n¬o
vàng tõêng thÖ thµn tµm khä ½au.
Do ½Ü mÖnh mèi rèt v¡o chå á
trõìc, lõu lc trong sanh tø, tr·m
luµn nçi khä h¨i v¡ vØnh viÍn
m¶t ½i ½o chµn thõéng. �o
chµn thõéng, kÀ ngæ tú mÖnh
chöng ½°c. �°c ngæ �o rãi thÖ
luán thõéng thanh tÙnh.�

(Th�i Thõìng ThuyÆt
 Thõéng Thanh TÙnh
 Kinh - L¬o  Tø)

VÖ sao b¶t luºn mÖnh dòng cáng
thÆ n¡o cñng kháng tõçng õng vèi
�o ½õìc, cñng kháng thÌ tiÆn tèi
½õìc. �Ü l¡ vÖ nguyÅn nhµn n¡o
vºy? Ch× vÖ mÖnh cÝn cÜ tµm hõ
vàng, hõ ngòy kháng chµn thºt.

"Why do living beings fail to
obtain the True Way?  Because
they have polluted thoughts.
With polluted thinking, the
spirit is disturbed.  Once the
spirit is disturbed it attaches to
external things.  Attaching to
external things produces greed
and seeking.  This ravenous
seeking leads to problems and
afflictions.  Afflictions and pol-
luted thinking in turn instill
worriment in both the body and
mind, and one meets with foul
disgrace.
Flowing and drifting on the
waves of birth and death, one
sinks in the sea of suffering and
forever loses the True Way.
The true and everlasting Way!
Those who enlighten to it eter-
nally secure it.  And those who
can enlighten to the Way are
eternally pure and still."

(From "The Classic of
Eternal Purity and
Stillness," by  Lau Dz)
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MÖnh cÝn thÏch ½iËu xa xái véi vìi, c·u danh tham
lìi. �Ü töc l¡ nhùng tµm hõ vàng, cÜ tµm hõ vàng
thÖ ½âi vèi tú t�nh cÝn cÜ sú giao ½æng. VÏ nhõ mæt
thïng nõèc, khi kháng khu¶y ½æng thÖ bao nhiÅu
c�t bïn sÁ tú nÜ l°ng xuâng dõèi ½�y, m´t nõèc sÁ
trê nÅn thanh tÙnh. NÆu dïng mæt cµy que m¡ quºy
thÖ nõèc sÁ th¡nh á trõìc, cµy que ¶y vÏ nhõ c�i vàng
tµm. T÷ ½Ü mÖnh kháng phµn biÎt ½õìc c�i n¡o gi¨
v¡ c�i n¡o l¡ thiÎt, kháng phµn biÎt ½õìc thiÎn �c.
Lîc ¶y con m°t nhÖn sú thºt (Trch ph�p nh¬n) sÁ
kháng ½ð, trÏ huÎ cñng sÁ kháng hiÎn tiËn. Khi nõèc
á trõìc kháng thanh tÙnh thÖ mÖnh sÁ ch¶p trõèc v¡o
vn vºt, tµm th·n râi lon, tÖm kháng ra con ½õéng
gi¨i tho�t. VÖ sao vºy? Bêi vÖ mÖnh ch¶p trõèc v¡o
vn vºt thÖ sÁ sanh ra tµm tham c·u, cho vn vºt l¡
chµn thºt. Khi sanh ra tµm tham lam c·u cnh thÖ tú
mÖnh sanh phiËn n¬o. MÖnh tham c·u kháng ½õìc
thÖ sanh phiËn n¬o, tham c·u m¡ ½õìc cñng sanh
phiËn n¬o, bêi vÖ phiËn n¬o v¡ vàng tõêng liÅn kÆt
ch´t chÁ vèi nhau. Do ½Ü mÖnh bÙ chÖm ngºp trong
dÝng nõèc ngñ dòc cða cßi ngñ trõìc �c thÆ n¡y v¡
kháng thÌ khái phòc li ½õìc t�nh thanh tÙnh. Bêi
thÆ cho nÅn sanh rãi li chÆt, chÆt rãi li sanh; sanh
tø kháng ng÷ng v¡ ch²ng bao gié ch¶m döt. Lîc
sanh ra m¡ ch²ng biÆt vÖ sao ½õìc sanh, do ½Ü hã ½ã
mÅ muæi. Khi chÆt ½i, cñng kháng biÆt vÖ sao m¡
chÆt, li cñng hã ½ã mÅ muæi. Kháng nhùng lîc sanh
bÙ mÅ muæi m¡ cho ½Æn lîc chÆt cñng mç hã mÅ
muæi. Ngay nhõ lîc sanh cñng l¡ mÅ muæi c¨ ½éi,
kháng biÆt ½õìc chuyÎn gÖ cho rß r¡ng. VÖ thÆ luµn
hãi sanh tø ½�nh m¶t chµn tµm, chµn tµm ½¬ ½�nh
m¶t rãi thÖ mÖnh l´n ngòp trong biÌn khä, kháng
ngoi lÅn, kháng bçi ra ½õìc. NÆu hiÌu ½õìc ½o lû
n¡y thÖ mÖnh sÁ gi�c ngæ, kháng bÙ nhùng c¨nh gièi
hõ vàng l¡m cho xoay chuyÌn, m¡ trÏ huÎ lîc n¡o
cñng hiÎn tiËn. Khi cÜ trÏ huÎ thÖ kháng cÝn ½iÅn
½¨o.

Kinh L¯ng NghiÅm nÜi r±ng: �Cuãng tµm ½ân hiÆt,
hiÆt töc bã ½Ë,� tµm ½iÅn cuãng hõ ngòy ch¶m döt thÖ
sú ch¶m döt ¶y töc l¡ gi�c ngæ. VÖ sao kháng tõçng
õng vèi �o? L¡ bêi vÖ tµm ½iÅn cuãng hõ ngòy
chõa ng÷ng ngh×. Tµm ½iÅn cuãng n¡y cñng chÏnh
l¡ tµm kháng b±ng lÝng vèi hiÎn thúc, cñng chÏnh l¡
tµm tham lam kháng ½�y, cñng chÏnh l¡ lÝng thõçng
yÅu ghen gh¾t. NÆu döt ½õìc c�i tµm n¡y thÖ ½Ü l¡ trÏ
huÎ, cñng chÏnh l¡ gi�c ngæ, cñng chÏnh l¡ b¨n
thÌ cða Phºt t�nh. Song le con ngõéi ai cñng quÅn
m¶t ½o lû n¡y, do ½Ü trê nÅn mÅ muæi. Trong
c¨nh gièi mÅ muæi li cho r±ng sung sõèng, kho�i
lc, vui vÀ l°m, rãi ch²ng tÖm c�ch tho�t khÞi biÌn
khä sanh tø cða Tam Gièi.

When the people apply effort in their cultivation yet
don’t have a response, it is because they are using
the phony, false mind to seek what is lofty and far-
reaching.  For example, when people seek fame and
grab for profit, that kind of seeking is the working
of the false mind.  Since practically everyone uses
that false mind, their intrinsic nature becomes dis-
turbed by it.  It is like a pool of water gradually
becoming clear when all the silt and sand floating in
it have sunk to the bottom.  But when the water is
stirred up, it causes all the sediment that has col-
lected in the bottom to mix with the water and make
it murky and muddy once again. When we use our
false mind, we muddy the water of our intrinsic na-
ture, and we are unable to distinguish between true
and false.  We lack the Dharma Selecting Eye and
our wisdom doesn’t come forth.  We become un-
clear just like that muddy water.

We become attached to the myriad things and think
that they are real.  Then everything gets all muddled
and confused and we can’t find our way out.  Our
minds turn to greed and seeking and this greedy
and seeking mind is the source of our afflictions.  If
we obtain what we seek, we are afflicted; and if
we don’t obtain what we seek, we are still afflicted.
Any time we have greed and seeking, we are af-
flicted.

You could say that those greedy, false thoughts coa-
lesce to create the evil world of the five turbidities
so that we can’t return to purity.  For that very rea-
son we are born and we die; we die and are then
reborn.  At birth we are unaware of how we got
here; when we die, we don’t know the reason for
our death.  We are born and die over and over again
as we flow and turn in the six paths.

But if we can avoid being turned by false states, we
can get enlightened.  “When the mad mind stops,
that very stopping is Bodhi.”  What is the mad mind?
It’s the mind that gets upset at every small affair, at
everything that happens to us.  The mad mind is
greedy without satiation—it is the mind of greed and
love.  If you are able to put that mind to rest, you
have the Way, the substance of the Buddha-na-
ture.  But we are so muddled, we don’t even
consider trying to understand.  We just wallow
in this muddled state as if it were our destiny
and purpose, and make no attempt to escape
from the bitter sea of birth and death.
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      Sß Cô ChÑng Nghiêm (Master Cheng Yen) quê
quán · tïnh Ðài Trung, Ðài Loan. Nåm 23 tu±i cô xu¤t
gia, s¯ng ð¶i thanh ðÕm tu hành. Vào th¶i ¤y vì hoàn
cänh khó khån, cô ðã phäi làm nhang, ðèn c¥y, ð§u
hü, bán ð¬ giúp chùa và duy trì sinh hoÕt cá nhân.
Th¤y sñ kh± s· cüa ð°ng bào, cô ðã phát ðÕi nguy®n
hành ðÕo b° tát ð¬ cÑu tª chúng sinh. V¾i ðÕi nguy®n
và tinh th¥n vì ngß¶i quên mình, nhi«u nhân duyên
b¤t khä tß nghì ðã cäm Ñng, ð¬ ðªn nåm 1966, cô
thành l§p T× Tª Công ÐÑc Hµi (Buddhist Compassion
Relief Tzu Chi Foundation). Thª r°i trãi qua h½n ba
mß½i nåm c¥n kh± phøc vø, hµi ðã giúp không biªt
bao nhiêu ngß¶i nghèo kh± b¸nh t§t và vì v§y hµi ðã
tr· thành mµt trong nhæng t± chÑc t× thi®n cung Ñng
nhu c¥u v« y tª, phøc vø, giáo døc, vån hóa tích cñc
nh¤t · Ðài Loan. Hi®n tÕi  Buddhist Compassion Re-
lief Tzu Chi Foundation ðã có chi nhánh tÕi Nam Phi,
Á Cån Ðình, Bï, Hoa KÏ cûng nhß Nh§t Bän, Thái
Lan...  Sß Cô ðßþc trao t£ng Ramon Magsaysay Award
nåm 1991 và cûng ðã ðßþc ð« ngh¸ länh giäi thß·ng
Nobel Hòa Bình nåm 1993. Nhæng l¶i khuyên sau ðây
là l¶i cô bän thân kinh nghi®m, nói lÕi cho chúng ta ð¬
ð¯i di®n v¾i hoàn cänh thñc tª m²i ngày.

L¶i Cänh Tïnh
Sß Cô ChÑng Nghiêm

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

¨ Khi t× n½i Intensive Care Unit ði ra, tôi
g£p mµt bà ng°i khóc n½i cØa. Tôi höi bà
¤y phäi chång con bà ðang · trong ICU.
Bà càng khóc to thäm thiªt. Tôi m¾i an üi
bà r¢ng:  "Ð×ng nên quá ðau bu°n bác Õ.
Mình hãy t§n sÑc lo, sau ðó tùy tr¶i ð¸nh."
Bà nói:  "Thßa sß cô! Ba tháng nay, t× ch²
mê man, con tôi ðã d¥n h°i tïnh, khôi
phøc lÕi sÑc lñc ð¬ có th¬ ån u¯ng, xu¯ng
giß¶ng ði ðÑng. BØa nay b±ng nhiên tñ
dßng c½n b¸nh phát chÑng, phäi ðem t¾i
phòng c¤p cÑu ICU, làm sao tôi chÆng
ðau ð¾n lo bu°n?
ÐÑa con cüa bà nåm nay 29 tu±i, vô nhà
thß½ng vì b¸ ðøng xe. � b¸nh vi®n anh ta

ðßþc ði«u tr¸ c¦n th§n nên ðã ði ðÑng
ðßþc r°i, dù phäi c¥n ngß¶i ð· phø. B·i
v§y m© anh r¤t vui m×ng. Nào ng¶ bây
gi¶ b¸nh khác lÕi t¾i...
Lòng m© thß½ng con cái thì sâu ð§m thª
ðó. Chï c¥n con s¯ng mµt ngày, dù b¸nh
n£ng ðªn ðâu, m© cûng chan chÑa hy
v÷ng, t§n lñc tìm cách giúp con lành b¸nh.
Dù cho có phäi bán nhà, bán cØa, t¯n hao
ti«n cüa bao nhiêu, m© cûng chÆng tiªc.
Ðªn lúc m© sinh b¸nh, phäi chång con cái
cûng tràn ð¥y thß½ng yêu, hiªu thäo t§n
tøy vì m©?
Kinh B±n Sñ có ðoÕn nhß sau: Ví nhß có
ngß¶i, vai cõng cha, vai cõng m©; cõng
nhß v§y su¯t ð¶i chÆng tÕm r¶i. R°i lÕi
cung kính cúng dß¶ng y phøc, ¦m thñc,
thu¯c men, ðü m÷i thÑ c¥n thiªt, v¸ ¤y
cûng chßa th¬ báo ð«n cho hªt công ½n
sâu dày cüa cha m©.

¨ Kë tri túc thì tuy ån rau n¢m ð¤t, vçn th¤y
an lÕc. Kë chÆng biªt tri túc, dù · thiên
ðß¶ng cûng chÆng v×a lòng xÑng ý.

¨ Có công chúa bØa n÷ ði v¾i vua cha du
ngoÕn s½n thüy. Ngang bên b¶ h° th¤y
cá lµi nhäy nhót làm n±i b÷t lång tång.
Dß¾i ánh h°ng cüa bu±i hoàng hôn, b÷t
¤y óng ánh th§t ð©p vô ng¥n. Cô ta m¾i
xin cha r¢ng:   "Cha ½i, xin làm cho con
mµt chu²i hÕt châu b¢ng b÷t kia ð¬ con
xâu n½i búi tóc." Vua cha ngÕc nhiên, höi
r¢ng: "B÷t nß¾c làm sao kªt thành vòng
ðeo n½i tóc ch¾?"  Song cô con cßng ¤y
nh¤t ð¸nh n¢ng n£c:   "Ð¶i này thÑ gì
con cûng có, chï thiªu cái này. Không có
ðßþc nó, con chÆng mu¯n s¯ng ðâu!" Thª
là vua phäi ban l®nh, b¡t m÷i thþ thuy«n
phäi làm cho xong, ai chÆng làm ðßþc thì
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s¨ ng°i tù. ChÆng m¤y ch¯c nhà tù ð¥y
dçy thþ thuy«n! Có v¸ trí hu® th¤y chuy®n,
b¤t bình, m¾i xin yªt kiªn nhà vua, thßa
r¢ng:    "Tôi có th¬ làm vòng hoa ¤y.
Song xin cho tôi có ði«u yêu c¥u: Không
biªt công chúa thích cái b÷t nào? L· tôi
xâu thành, không phäi thÑ b÷t công chúa
mong mu¯n thì th§t phi«n hà. Xin công
chúa vui lòng cùng tôi t¾i h°, tñ mình
lña b÷t, v¾t lên, thì tôi s¨ quyªt ðan thành
vòng châu." Công chúa ra t¾i b¶ h°, n±
lñc v¾t b÷t cä ngày, mà h ðøng b÷t là
b÷t tan tành. Cä ngày v¾t mãi, chÆng
ðßþc mµt b÷t!  M®t mõi, th¤t v÷ng cô ta
m¾i nói:  "B÷t nß¾c d vÞ làm sao v¾t
ðßþc ch¾! Thôi ta chÆng ham vòng ng÷c
gì næa!"

Biªt m÷i chuy®n thª gian
Nhß khói, nhß ði®n ch¾p,
Nhß mµng, nhß tiªng vang,
Nhß huyn, nhß biªn hóa.

                (Kinh Hoa Nghiêm)

¨ Con ngß¶i · thª gian nh¶ vào sñ hoà hþp
cüa nhân duyên mà sinh t°n, chÆng th¬
ly qu¥n tñ t°n. Tu hành cûng h®t nhß v§y:
Sñ giäi thoát chân chính thì ð¡c ðßþc ·
giæa sinh hoÕt nhân duyên ràng buµc. Chï
· trong phi«n não ta m¾i giäi thoát.

¨ Có cô n÷ xßa kia giàu có sung túc l¡m.
Khi tôi trù hoÕch xây b¸nh vi®n, cô ta t×ng
nói v¾i tôi r¢ng:   "Sß cô ½i! Cô mu¯n xây
b¸nh vi®n, con nh¤t ð¸nh s¨ giúp. Chï
mong cô ch¶ con làm ån thành công, ti«n
bÕc d°i dào thì con nh¤t ð¸nh s¨ lÕc quyên
tán trþ."  Lúc ¤y tôi m¾i khuyên cô r¢ng:
"Ð¶i ngß¶i vô thß¶ng! Làm t¾i ðâu, phß¾c
t¾i ðó. Cô có sÑc bao nhiêu thì giúp b¤y
nhiêu."  Cô ta ðáp r¢ng: "Con chï mu¯n
ðem ti«n bây gi¶ ði ð¥u tß, sinh l¶i. Lúc
ti«n nhi«u r°i, con s¨ cúng chùa nhi«u
h½n."  Lúc ¤y tôi ðã nghî: "Cô ta tính toán
nhß v§y, có th§t m÷i sñ nhß ý mình mu¯n
chång?"  M¤y hôm r°i, cô ta lÕi thåm tôi,
khóc lóc nói r¢ng vì kinh tª chÆng t¯t,
buôn bán l² lã, cho ngß¶i mßþn ti«n,
chÆng ðòi lÕi ðßþc vì y b¸ phá sän. Nªu
cô s¾m biªt sñ tình là thª, ¡t ðã s¾m ðem
ti«n làm phß¾c r°i.  Tôi m¾i nói r¢ng: "Vì
thiªu nång lñc dñ tri biªt vi®c tß½ng lai nên
ngß¶i ta cÑ thß¶ng h¯i h§n ðã chÆng làm

ngay t× ð¥u.  Có bao nång lñc, thì làm b¤y
nhiêu. Ð×ng có trù trì, ch¶ ðþi, tính toán.
Ch¶ ðþi, r¯t cuµc chÆng làm gì xong."

¨ Trß¾c kia có cô Sa di ni tu ðÕo v¾i th¥y
mình trong thâm s½n cùng c¯c. Ngày n÷
cô höi th¥y r¢ng: "Làm sao ð¬ tâm con
khai phát trí hu® quang minh?"  Sß phø
cô trä l¶i:  "Th¡p sáng ng÷n ðèn trong tâm
con."  Cô sa di ni trong lòng mù t¸t, tñ
nghî: "Th¥y dÕy ta th¡p sáng ðèn lòng.
Ta biªt làm sao cho phäi? Làm sao ð¬ th§t
sñ th¬ hµi ðßþc chân lý v« ng÷n ðèn lòng
này?"  ChÆng bao lâu, v¸ sß phø ¤y tÕ thª.
Cô sa di ni cûng t× t× trß·ng thành, xây
dñng ðÕo tràng tu hành. M²i l¥n làm vi®c
công ðÑc gì, cô lÕi th¡p mµt ng÷n ðèn ·
trß¾c ði®n Ph§t. Nåm tháng trôi qua, ði®n
Ph§t tràn ng§p nhæng ðèn th¡p sáng, do
ðó tín ð° g÷i chùa là VÕn Ðång Tñ.  Lúc
ðã ngoài th¤t tu¥n, s¡p sØa vãng sinh, cô
nhìn quanh kh¡p ði®n tràn ng§p ðèn
sáng, nhè nh© l¡c ð¥u, nói: "Sß phø ta
dÕy phäi th¡p sáng ðèn lòng. Ta ðã th¡p
không biªt là bao ng÷n ðèn næa. Song le
ng÷n ðèn tâm ta nào h« ðßþc th¡p!"  Ðªn
phút lâm chung, quét m¡t nhìn quanh
ði®n Ph§t, lòng cô chþt b×ng d§y ánh
quang minh, cô mîm cß¶i nói v¾i ð® tØ:
"Các con ½i! Chï c¥n các con n± lñc thñc
hành Ph§t pháp, sau ðó ðem ði«u s· h÷c
giáo hoá chúng sinh, khiªn quang minh
cüa Ph§t pháp t¾i m÷i n½i m÷i ch¯n trên
thª gian, n½i n½i cûng töa ánh quang minh
Ph§t Pháp, thì ðó chính là th¡p sáng ðèn
lòng v§y."

¨ Có ngß¶i th¡p ðèn c¥u trí hu® quang
minh, nhßng kÏ th§t ðèn trß¾c bàn th¶
Ph§t chÆng c¥n phäi th¡p. B·i vì trí hu®
quang minh chân chính thì · trong tâm
mình. C¥n th¡p sáng là th¡p ng÷n ðèn
trong tâm ta. (� Ðài Loan, nhi«u Ph§t tØ
t¾i chùa cúng ti«n ð¬ th¡p "Quang Minh
Ðång" v¾i hy v÷ng r¢ng nh¶ công ðÑc cúng
ðèn, s¨ khai m· trí hu®, tiêu tr× tai ß½ng.)

¨ Càng tha thÑ kë khác thì bÕn càng thêm
phß¾c ðÑc.
Càng m· rµng tâm lßþng thì phß¾c càng
l¾n thêm.
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¨ Ngß¶i nào cûng có sÑc: Kë nhi«u phß¾c
thì có nhi«u sÑc, nên lþi ích ðßþc nhi«u
ngß¶i. Kë ít phß¾c thì lþi ích ít ngß¶i. Kë
vô phß¾c thì chï lþi lÕc cho chính mình.

¨ B¯ thí không phäi là vi®c dành riêng kë
có ti«n mà là vi®c dành cho kë có tâm.

¨ Tu thi«n chân chính là · trong sinh hoÕt
hàng ngày: chÆng kh·i v÷ng tß·ng phi«n
não, t§p trung tinh th¥n, tâm chuyên chú
mµt cänh.  Ðßþc v§y thì núi xanh n½i
nào cûng là ðÕo tràng, ði ðÑng n¢m ng°i
ð«u tñ tÕi an nhiên.

¨ Có v¸ kÖ ngh® gia ai cûng biªt tiªng là kë
có sñ nghi®p thành ðÕt, giàu mà biªt tiªt
ki®m.  Y nói v¾i m÷i ngß¶i r¢ng:  "Biªt tiªt
ki®m không phäi là ði«u hiªm có. Biªt
dùng ti«n cho ðúng m¾i th§t là hy kÏ. Vì
tôi b§n lo làm vi®c nên chÆng có gi¶ ð¬
xØ lý vi®c chi tiêu. B·i thª vþ tôi lo giùm
tôi, ðem ti«n ði làm phß¾c làm chuy®n
thi®n cho thiên hÕ. Cô ta càng làm phß¾c
thì tøi tôi càng thêm phß¾c. Có phß¾c thì
m¾i có ti«n ð¬ tiªt ki®m! Do ðó ngß¶i mà
tôi cäm ½n nh¤t là vþ tôi, b·i vì cô ta ðem
m²i ð°ng ti«n làm ra, xØ døng tÕi ch² t¯i
hæu døng, lþi ích nh¤t. L¤y t× xã hµi thì
phäi dùng cho xã hµi.
Làm vi®c t× thi®n hay phß¾c ðÑc thì nhß
nß¾c giªng tuôn trào: Nß¾c l¤y hoài chÆng
cÕn, càng l¤y càng có hoài.

¨ Mu¯n ðßþc ngß¶i khác hoan nghinh,
thß½ng mªn thì trß¾c tiên hãy lo sØa sang
tánh tình cüa mình. T× nét m£t s¡c thái,
ðµng tác, l¶i nói ð«u phäi hàng ngày tu
dßÞng ðÑc tính nhu hoà nhçn nhøc.

¨ Có v¸ tín ð° höi r¢ng: "Cä ð¶i tôi làm ngß¶i
th§t t¯t, v§y tÕi sao tôi lÕi g£p nhi«u
chuy®n chÆng nhß ý v§y?"  Tôi trä l¶i r¢ng:
"Ph¥n bác làm t¯t bây gi¶ nó chßa hi®n
ra (quä báo) ðâu. Nhæng chuy®n b¤t nhß
ý ð«u là quä cüa nhân tr°ng trong quá
khÑ. Nhân thì nhß hÕt gi¯ng v§y. HÕt
gi¯ng này cûng nhß hÕt long nhãn. Nªu
bây gi¶ tôi nói nó là cây long nhãn thì bác
nh¤t ð¸nh s¨ cäi r¢ng ðây là cái hÕt mà
thôi. Cái hÕt chính là nhân, chßa có ðü

duyên. Khi gieo hÕt xu¯ng ð¤t, tß¾i nß¾c,
hÑng n¡ng, phân bón, hÕt s¨ n¦y m¥m,
träi qua mµt th¶i gian thì thành cây. Nó
chÆng th¬ thoáng ch¯c trß·ng thành.
Nên kinh nói r¢ng: "Kë x¤u, ác nghi®t cûng
có g£p chuy®n t¯t, phß¾c ðÑc; vì ác nghi®p
cüa y chßa chín mùi. Ðªn khi chín mùi
thì y tñ th÷ quä báo ác. Kë t¯t hi«n lành
ðôi khi cûng g£p chuy®n kh±, h÷a hoÕn;
vì phß¾c báo cüa y chßa chín mùi. Ðªn
khi chín mùi thì y s¨ hß·ng quä báo lành."

¨ Có mµt cô nhà giàu thß½ng chó h½n cä
mÕng mình. M²i ngày cô ð«u d£n ngß¶i
làm phäi mua cánh gà tß½i nh¤t ð¬ chó
ån. Mµt bæa, ngß¶i làm nói v¾i tôi r¢ng:
"Thßa sß cô! Có lúc tôi th¤y bà nhÕc phø
không ðáng giá b¢ng con chó!"   "TÕi sao
v§y?" Tôi có ý nghi ng¶.  "Bà cø nhà bình
thß¶ng r¤t tiªt ki®m. Cø già, bao tØ chÆng
t¯t, rång cûng lung lay. Có l¥n tôi s¡p ði
chþ, höi cô chü mua gì cho bà nhÕc, phäi
chång mua chút ð° m«m ð¬ bà cø d ån.
Cô chü h°i ðáp r¢ng: "Tùy ý! Song ch¾
quên mua cánh gà tß½i nh¤t cho chó nhé.
Hôm qua chó ån ðau bøng r°i ð¤y." Phäi
chång bà nhÕc phø không ðáng giá b¢ng
con chó? Hay là chúng ta ðã tñ mình hÕ
th¤p ph¦m cách, chï biªt hiªu dßÞng loài
chó mà thôi?
Làm con dâu, phäi biªt "u¯ng nß¾c nh¾
ngu°n". Hãy thØ nghî xem: Ch°ng cô t×
ðâu ra?

      (còn tiªp)      (còn tiªp)      (còn tiªp)      (còn tiªp)      (còn tiªp)

KhaiKhaiKhaiKhaiKhai
Th¸ 3 &Th¸ 3 &Th¸ 3 &Th¸ 3 &Th¸ 3 &
HoaHoaHoaHoaHoa
SenSenSenSenSen
NgàyNgàyNgàyNgàyNgày
XuânXuânXuânXuânXuân

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

Lßþc Giäng Kinh KimLßþc Giäng Kinh KimLßþc Giäng Kinh KimLßþc Giäng Kinh KimLßþc Giäng Kinh Kim
Cang Bát-Nhã Ba-La-M§tCang Bát-Nhã Ba-La-M§tCang Bát-Nhã Ba-La-M§tCang Bát-Nhã Ba-La-M§tCang Bát-Nhã Ba-La-M§t

tÕi Ph§t Giáo Giäng Ðß¶ng, San Francisco t× tháng 11 nåm
1968 ðªn tháng 4 nåm 1969.

                             ___________________________

(Tiªp theo)

PH�N BA:
Ð�I TH»A CHÁNH TÔNGÐ�I TH»A CHÁNH TÔNGÐ�I TH»A CHÁNH TÔNGÐ�I TH»A CHÁNH TÔNGÐ�I TH»A CHÁNH TÔNG

                    Ph§t cáo Tu B° Ð«: Chß B° Tát ma ha tát
ßng nhß th¸ hàng phøc kÏ tâm. S· hæu nh¤t
thiªt chúng sanh chi loÕi, nhßþc noãn sanh,
nhßþc thai sanh, nhßþc th¤p sanh, nhßþc hóa
sanh, nhßþc hæu s¡c, nhßþc vô s¡c, nhßþc hæu
tß·ng, nhßþc vô tß·ng, nhßþc phi hæu tß·ng, phi
vô tß·ng, ngã giai linh nh§p Vô dß Niªt Bàn
nhi di®t ðµ chi. Nhß th¸ di®t ðµ vô lßþng vô s¯ vô
biên chúng sanh, thñc vô chúng sanh ð¡c di®t
ðµ giä. Hà dî c¯, Tu B° Ð«, nhßþc B° Tát hæu
ngã tß¾ng nhân tß¾ng chúng sanh tß¾ng th÷
giä tß¾ng, tÑc phi B° Tát.

Ph§t bäo Tu-b°-ð«: Các v¸ B°-tát Ma-ha-
tát, nên nhß thª mà hàng phøc tâm.

Có hªt thäy các loài chúng sanh, ho£c
t× trÑng sanh, ho£c t× thai sanh, ho£c t×
¦m th¤p sanh, ho£c t× hóa sanh, ho£c có
s¡c, ho£c không có s¡c, ho£c có tß tß·ng,
ho£c không có tß tß·ng, ho£c chÆng phäi
có tß tß·ng, cûng chÆng phäi không có tß
tß·ng, ta ð«u khiªn vào Vô-dß niªt-bàn mà
ðßþc di®t ðµ.

Tuy di®t ðµ vô lßþng, vô s¯, vô biên
chúng sanh nhß thª, nhßng th§t ra không
có chúng sanh nào ðßþc di®t ðµ cä. Vì sao?
Tu-b°-ð«! Nªu B°-tát còn tß¾ng ngã, tß¾ng
nhân, tß¾ng chúng sanh, tß¾ng th÷ giä tÑc
không phäi là B°-tát.

Lßþc giäi:Lßþc giäi:Lßþc giäi:Lßþc giäi:Lßþc giäi:
    Ph§t bäo Tu-b°-ð«: Các v¸ B°-tát Ma-ha

tát, nên nhß thª mà hàng phøc tâm.

M¤y chæ "Các v¸ B°-tát," là nói nhi«u B°-tát, cûng có
th¬ chï t¤t cä các v¸ B°-tát, mà cûng có th¬ chï mµt v¸
B°-tát. Ðó là v¸ B°-tát nào? Chính là v¸ nào mu¯n hàng
phøc tâm.

TÕi làm sao giäng chæ "các" (chß)     lÕi có th¬
giäng là t¤t cä, có th¬ giäng là nhi«u, mà cûng có
th¬ giäng là mµt v¸ v§y? Chúng ta nên hi¬u r¢ng,
nhi«u chính là mµt, mµt chính là nhi«u. Nhi«u là
do h÷p lÕi nhi«u mµt mà thành, nên mµt tÑc nhi«u,
nhi«u tÑc mµt. Nhìn qua thì tña nhß có hai, chÆng
ð°ng mµt thÑ, kÏ th§t chÆng phäi là hai thÑ khác
nhau.

V¸ B°-tát ðó là ai v§y? Quí v¸ mu¯n biªt chång?
Quí v¸ thñc mu¯n biªt ß, v§y thì chính là quí v¸
ðó! Quí v¸ nói r¢ng: "Tôi chï là kë phàm phu, chßa
thành B°-tát." Xin höi quí v¸ có tin r¢ng quí v¸
thành Ph§t không? Tin ch¾! V§y thì Ph§t còn có
th¬ thành, hu¯ng chi là B° tát? V¤n ð« này khöi
phäi bàn næa.

Nói v« "Ma-ha-tát," tÑc là không phäi hàng
B°-tát nhö, mà là các ðÕi B°-tát. Danh xßng ðÕi
B°-tát có bäy ý nghîa:

1) ThÑ nh¤t là các b§c ðÕi cån, ðã t×ng cúng
dß¶ng Tam-bäo, l bái Tam-bäo, cung kính ð¯i
v¾i Tam-bäo t× vô lßþng kiªp ðªn nay, vun tr°ng
bao nhiêu công ðÑc, mà chÆng phäi chï gieo cån
lành trß¾c mµt v¸ Ph§t, mà hai v¸, ba v¸, b¯n, nåm
v¸ Ph§t. Cån lành cüa các v¸ này quá l¾n, nên g÷i
là hàng ðÕi cån.

2) ThÑ nhì là nhæng b§c ðÕi trí hu®. Thª nào
là có trí hu® l¾n? Trí hu® l¾n là biªt phát tâm b°-
ð«. Hi®n tÕi quí v¸ ðªn ðây nghe kinh, tìm hi¬u
Ph§t-pháp, t¾i ch² này tham gia tham thi«n, ðâu
chÆng phäi trong kiªp xßa ðã có ít nhi«u cån lành,
ðã có ít nhi«u trí hu®? Ngß¶i nào không có cån
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lành, mµt khi t¾i ch² này s¨ cäm th¤y ðÑng ng°i
không yên, nhß khï  nhäy nhót nhß tâm trÕng cüa
chß thiên, khi nåm tß¾ng suy hoÕi xu¤t hi®n, chÆng
th¬ ng°i yên ðßþc. Nay quí v¸ không bö chÕy. Th§m
chí ngày nào tôi cûng qu·, cûng ðánh, ðánh cä
tråm phát hß½ng bän. Ch¸u mµt tråm cái hß½ng
bän chÆng phäi là d. Tôi không nói rÞn v¾i quí
v¸, nhß quä không khai ngµ, thì b¤t cÑ v¸ nào,
cûng nh¤t ð¸nh phäi ch¸u tråm phát hß½ng bän
ðó! ChÆng thà các v¸ bö ði vì b¸ ðánh, còn h½n tôi
không làm ðßþc cho quí v¸ khai ngµ.

Có trí hu® l¾n, phát tâm b°-ð«, vçn chßa ðü
mà còn phäi ðµ kh¡p chúng sanh næa. Vì sao
Quán-Thª-âm B°-Tát lÕi th¸ hi®n m÷i n½i (ph±
môn th¸ hi®n)? TÕi vì Ngài có trí hu® l¾n, mu¯n
ðµ kh¡p chúng sanh. Ðµ chúng sanh nhßng không
ch¤p tß¾ng, không an trø vào cái tß¾ng "ðµ chúng
sanh." Ch¤p tß¾ng ðµ chúng sanh nghîa là sao?
TÖ nhß Lß½ng Vû-Ðª, ông ðµ sanh nhßng ông lÕi
ch¤p tß¾ng. Lúc ông g£p B°-ð«-ðÕt-ma, v¸ t± thÑ
nh¤t cüa Thi«n-tông Trung Hoa, ông có höi nhß
sau: "Ông coi tôi cúng dß¶ng bao nhiêu tång, cúng
trai, làm c¥u, tÕo chùa miªu, r¤t nhi«u, v§y tôi có
công ðÑc chång?" Nói nhß v§y là nhà vua ðã có
ngã tß¾ng, có tâm ch¤p trß¾c, lòng ðã có sñ c¯ng
cao ngã mÕn r°i. Ý nhß mu¯n nói r¢ng tuy ông là
mµt Pháp-sß t× �n Ðµ ðªn, nhßng v¸ t¤t ông ðã có
công ðÑc nhß tôi chßa. Trong ý tÑ ðó, ta ðã th¤y
nhà vua mu¯n T± sß ÐÕt-ma ðµi nhà vua lên,
mu¯n cho T± sß tán thán mình. Nhßng T± ðâu có
th¬ làm chuy®n ðó ðßþc? Cho nên, v¾i "trñc tâm
là ðÕo tràng," Ngài nói: "ChÆng có công ðÑc gì
hªt." Vua Lß½ng Vû-Ðª không vui tí nào, nói: "Cái
ông hòa thßþng m£t ðen c¾ sao lÕi nói ta không
có công ðÑc?" V« sau, nhà vua không hµi ðßþc ý
cüa B°-ð«-ðÕt-ma, hai bên không khª hþp, nên t±
sß m¾i theo Trß¶ng giang, ði v« phß½ng B¡c, r°i
lên Tung s½n Thiªu Lâm.

Ðó là nghîa cüa ðµ sanh mà ch¤p tß¾ng, nhà
vua ch¤p vào vi®c ðµ sanh cüa mình, mu¯n c¥u
mµt sñ ¤n chÑng cüa T± sß, th×a nh§n r¢ng nhà
vua ðã có công ðÑc. Ðâu có ng¶, T± sß ÐÕt-ma,
chÆng h« nghî t¾i v¤n ð« "nhân tình," không h«
coi tr÷ng danh v¸ hoàng-ðª, nên m¾i bö ði. B·i
ðâu mà Lß½ng Vû-Ðª lÕi ch¤p vào vi®c mình ðµ
sanh? B·i thiªu trí hu®. Nªu nhß ông thñc sñ có
trí hu® chân chánh, thì ðã không ch¤p trß¾c vào
tß¾ng ðµ sanh.

3) ThÑ ba là nhæng b§c có ni«m tin vào pháp
l¾n. Có câu nói: "Pháp Ph§t nhß bi¬n, chï có lòng
tin m¾i vào ðßþc." Nªu không có lòng tin thì chï
ðÑng nhìn mà than tiªc. S¯ là pháp Ph§t thâm

sâu nhß bi¬n, cao nhß núi Tu-di, không d gì mà
thâm nh§p ð¬ hi¬u mµt cách th¤u ðáo. Cûng nhß
th¤y các kinh tÕng nhi«u nhß v§y, biªt ðªn ngày
nào xem cho hªt? Nªu có ðßþc lòng tin, tin thñc
sñ vào Ph§t-pháp, thì s¨ t× ch² nông ðªn d¥n ch²
sâu, t× g¥n ðªn xa, do ít mà t¾i nhi«u, t×ng ði¬m
t×ng ði¬m mµt ðem ra nghiên cÑu, thì rút cuµc
cûng có mµt ngày thông ðÕt ðßþc bäo tÕng cüa
Ph§t-pháp. Ðó là trß¶ng hþp thâm tín và thiªt
nguy®n, nghîa là ð¥u tiên phäi có lòng tin sâu xa
vào Ph§t-pháp, nhiên h§u m¾i kh¦n thiªt phát
nguy®n h÷c t§p và khi ðã thông hi¬u r°i thì mang
ra thñc hành. Tóm lÕi, thâm tín, thiªt nguy®n, thñc
hành, ba thÑ ðó phäi coi là kh¦n yªu. Còn nhß
chÆng có lòng tin, thì d¥u Ph§t-pháp có hay chång
næa, cûng không sao t¾i ðßþc.

Thª nào là pháp l¾n? Bát-nhã Ba-la-m§t chính
là pháp l¾n. Nghîa tiªng PhÕn là trí hu®. Phäi tin
vào trí hu® sÇn có cüa mình. Kim cang kinh nói:
"Dù kh·i mµt ni®m t¸nh tín mà thôi, Nhß-lai ¡t
biªt, ¡t th¤y." Quí v¸ móng kh·i mµt ni®m tin tß·ng
thanh t¸nh, Ph§t s¨ hay biªt. Làn sóng ði®n cüa
quí v¸ s¨ ðßþc Ph§t tiªp nh§n, tÑc là quí v¸ ðã
truy«n tin tÑc ðªn Ph§t, ðßþc cùng Ph§t thông tin.
Thông nhß thª nào? TÑc là nªu có tín tâm, thì mµt
khi Ph§t tiªp ðßþc tin ði®n, s¨ h°i báo cho mình,
khuyên ta phäi siêng nång tu gi¾i, ð¸nh, hu®, ð¬
di®t tham, sân, si. Quí v¸ th¤y, quí v¸ và Ph§t ðánh
ði®n thông tin, mà quí v¸ không hay biªt gì, thª
m¾i là di®u pháp. Di®u pháp chính là di®u · ch²
này.

4) ThÑ tß là các b§c hi¬u ðßþc lý l¾n. Lý mà
cûng có l¾n nhö chång? C¯ nhiên là có, V« sñ tình
còn có vi®c l¾n vi®c nhö, không l¨ v« ðÕo lý, không
có lý l¾n lý nhö hay sao? Lý l¾n tÑc là ðÕo lý l¾n,
chính là cái ý nghîa b±n lai cüa ta là Ph§t. Phäi
hi¬u lý này. Lý tÑc Ph§t, Ph§t tÑc lý. Ph§t là v¸ ðã
thành Ph§t, ta là kë chßa thành Ph§t, Ph§t và ta
b±n lai chï là mµt, không phäi hai, không khác
nhau. ChÆng qua Ph§t ðã tu ðÑc viên mãn r°i, ta
thì chßa tu t¾i viên mãn, nên chúng ta chßa thành
Ph§t, còn Ph§t thì ðã thành Ph§t r°i. Tuy nhiên ta
cûng ch¾ h° ð°, v½ ðüa cä n¡m mà cho r¢ng ta là
Ph§t, Ph§t là ta, nói v§y là không ðßþc ðâu! Phäi
nói Ph§t là chúng sinh ðã thành ðßþc Ph§t, chúng
sinh là kë chßa thành ðßþc Ph§t. Chúng ta phäi
tin th§t nhß v§y. Chúng ta chßa thành Ph§t, hi®n
tÕi chßa thành, khi thành r°i thì s¨ là Ph§t.

TÕi sao chúng ta phäi tin chính b±n lai cüa
chúng ta là Ph§t? Nguyên do vì thñc tß¾ng bát-
nhã chÆng lìa khöi tâm chúng sanh. Tâm cüa
chúng sanh chính là Ph§t, Ph§t là chân tâm, chân
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tâm là Ph§t, có ði«u hi®n tÕi chúng ta không phát
giác ra chân tâm ðó, ngßþc lÕi còn l¤y v÷ng tâm
làm cái cüa mình, mang ra xØ døng. So sánh v÷ng
tâm v¾i chân tâm gi¯ng nhß ta so sánh ngß¶i mù
và ngß¶i m¡t sáng. V÷ng tâm sánh v¾i ngß¶i mù,
chân tâm sánh v¾i ngß¶i m¡t sáng. B·i c¾ gì chúng
ta lÕi không xØ døng chân tâm? Nó b¸ m¤t r°i
chång? Không phäi v§y. V§y c¾ sao ta lÕi xØ døng
v÷ng tâm? Kinh Lång Nghiêm có giäng r¢ng: "Mµt
ni®m chÆng giác ngµ, sinh ra ba ði«u vi tª." Khi
mµt ni®m không giác ngµ d¤y lên, thì li«n có ba
tß¾ng vi tª sinh ra, che m¶ m¤t chân tâm, và Nhß-
lai tÕng không th¬ hi¬n hi®n ðßþc. Nay chúng ta
ðã tin · chân tâm, chúng ta v¯n ð¥y ðü trí hu®
ðÑc tß¾ng cüa Ph§t, nªu nhß y pháp Ph§t mà tu
hành, tß½ng lai ¡t s¨ t¾i Ph§t quä.

5) ThÑ nåm là các b§c tu ðÕi hÕnh. Kë tu hành,
tu chút ít chÆng th¬ cho là ð¥y ðü, không th¬ chï ·
giæa ch×ng mà cho là t¾i ðích, không th¬ t¾i nØa
ðß¶ng mà ðã bö cuµc, không th¬ nh§n "hóa thành"
làm "bäo s·." Kë tu pháp nh¸ th×a, m¾i ðßþc ít
cho là ðü, ho£c giä chÑng ðßþc s½ quä, nh¸ quä,
tam quä, tÑ quä, mà không biªt bö cái nhö mà
hß¾ng t¾i cái l¾n. � giæa ch×ng mà ðã tñ vÕch
ranh gi¾i là t¾i ðích, nhß trß¶ng hþp cüa tÏ-kheo
Vô-vån. Ông ng°i thi«n, chÑng ðßþc cänh gi¾i cüa
tr¶i tÑ thi«n, thì vµi cho r¢ng mình ðã ðÕt ðßþc tÑ
quä, tñ vÕch ra gi¾i tuyªn, ghi nh§n là ðích cüa
mình, không biªt r¢ng mình chï m¾i t¾i giæa ch×ng.
Bö cuµc nØa ðß¶ng là trß¶ng hþp cüa phàm phu.
Kë phàm phu ði ðßþc vài bß¾c, cûng chßa t¾i
ðßþc tr¶i tÑ thi«n næa, nhßng th¤y ðß¶ng quá xa,
cho r¢ng mình không th¬ t¾i n½i ðßþc do ðó quay
ð¥u tr· lÕi. Nhß v§y g÷i là nØa ðß¶ng bö cuµc. Có
ngß¶i thì ðã vµi an nghï · "hóa thành." Trong
Kinh Pháp Hoa có ph¦m Hoá Thành Dø. Sao g÷i
là hóa thành? S¯ là, nhæng b§c nh¸ th×a, trên
ðß¶ng tu B°-tát ðÕo, th¤y ðß¶ng dài xa l¡c, ð¥y
gian nan, tân kh±, tñ cäm th¤y m®t möi, lòng không
mu¯n bß¾c thêm. Ph§t th¤y m÷i ngß¶i ð«u kh±
s· nên m¾i biªn hóa ra mµt cái thành th¸, r°i bäo
m÷i ngß¶i r¢ng ðàng trß¾c có thành ph¯, chúng
ta hãy ðªn ðó ð¬ nghï ng½i ít ngày và ch² ðó cách
møc tiêu cüa chúng ta không xa l¡m. Các v¸ nh¸
th×a t¾i ðßþc hoá thành, th¤y ch² này h¤p dçn
l¡m, nào vàng, bÕc, châu báu t¤t cä ð«u ð¥y ðü,
lòng mu¯n d×ng lÕi luôn · ch² này, không mu¯n
ði tiªp. Thñc tª thì hóa thành là dø cho cänh gi¾i
mà hàng nh¸ th×a chÑng ðßþc, ðó là niªt-bàn hæu
dß y, chßa phäi là cÑu cánh, ch² nghï ng½i r¯t
ráo.

Cho nên, trong ph¦m Hóa Thành Dø, cüa Kinh

Pháp Hoa, Ph§t cänh giác các hàng ð® tØ Thanh-
vån, không nên tham luyªn hóa thành, mà phäi
dûng mãnh tiªn bß¾c, hß¾ng thÆng t¾i "bäo s·,"
n½i này m¾i là ch² r¯t ráo chÑng quä cüa Nhß-lai.

Tu ðÕo là phäi nhçn ch¸u m÷i kh± s·, khó
nh÷c. Nhçn là thª nào? Là nhçn nÕi gió mßa, ch¸u
ðói, ch¸u khát, ch¸u rét, ch¸u n¡ng, nhçn nhæng gì
mà ngß¶i ta không nhçn ðßþc, nhß¶ng nhæng gì
mà ngß¶i ta không nhß¶ng ðßþc, ån nhæng thÑ
mà ngß¶i ta không ån ðßþc, nh¸n ch¸u nhæng ði«u
mà không ai ch¸u nh¸n. Ngß¶i ta không thích ån
ð° này, nhßng ta thì ån cûng ðßþc, c¯ nhiên không
phäi c¯ ý làm ra bµ dÕng ðó cho m÷i ngß¶i chiêm
ngßÞng, mà nh¤t thiªt cái gì cûng phäi thñc lòng
m¾i ðßþc. Phäi tu pháp løc ðµ, mà løc ðµ là phäi
b¯ thí, b¯ thí cho ngß¶i chÆng phäi b¯ thí cho
chính mình. Giúp ngß¶i chÆng phäi là giúp cho
mình. Tôi biªt có v¸ Pháp-sß thñc tâm hoan hï
giúp ðÞ m÷i ngß¶i, cho ðªn có phäi chích huyªt
cho ngß¶i u¯ng, c¡t th¸t cho ngß¶i ån, v¸ ðó vçn
vui lòng. Thñc tâm h÷ mu¯n giúp ðÞ ngß¶i mà
không mu¯n ai biªt t¾i. Nhæng v¸ chân chánh phát
b°-ð« tâm tu hÕnh l¾n không có nói cho m÷i ngß¶i
hay: "Tôi là ngß¶i tu ðÕi hÕnh, các ngß¶i có biªt
hay không?" Vì lý do ðó, quí v¸ không biªt t¾i h÷.

6) ThÑ sáu là các b§c ðã träi qua nhi«u ðÕi
kiªp. Sñ tu hành cüa các v¸ này không phäi chï có
tr°ng cån lành trong mµt Ph§t sát, mà h÷ ðã t×ng
träi qua ba kiªp l¾n a-tång-kÏ, gieo tr°ng cån lành,
tu phß¾c, tu hu®.

7) ThÑ bäy là các v¸ c¥u quä l¾n. B·i lý do gì
các B°-tát lÕi phäi thñc hành B°-tát ðÕo? B·i vì h÷
hß¾ng t¾i quä v¸ vô thßþng chánh ðÆng chánh
giác, tÑc là quä v¸ Ph§t. Ðó chính là hy v÷ng và là
møc ðích tu hành cüa các hàng ðÕi B°-tát.

Chæ "Ma-ha-tát" có bäy ý nghîa là nhß v§y.
Các v¸ B°-tát mà phát tâm, "nên nhß thª mà

hàng phøc tâm," thì chæ "nhß thª""nhß thª""nhß thª""nhß thª""nhß thª" nghîa là biªt
pháp ðó, nó là lý th¬ cüa thñc tß¾ng, cho nên
không nói ra nhß thª nào. T× cái không nói ra ðó,
không th¬ không nói t¾i cái vö ngoài cüa nó.

Có hªt thäy các loài chúng sanh, ho£cCó hªt thäy các loài chúng sanh, ho£cCó hªt thäy các loài chúng sanh, ho£cCó hªt thäy các loài chúng sanh, ho£cCó hªt thäy các loài chúng sanh, ho£c
t× trÑng sanh, ho£c t× thai sanh, ho£ct× trÑng sanh, ho£c t× thai sanh, ho£ct× trÑng sanh, ho£c t× thai sanh, ho£ct× trÑng sanh, ho£c t× thai sanh, ho£ct× trÑng sanh, ho£c t× thai sanh, ho£c
t× ¦m th¤p sanh, ho£c t× hóa sanh, ho£ct× ¦m th¤p sanh, ho£c t× hóa sanh, ho£ct× ¦m th¤p sanh, ho£c t× hóa sanh, ho£ct× ¦m th¤p sanh, ho£c t× hóa sanh, ho£ct× ¦m th¤p sanh, ho£c t× hóa sanh, ho£c
có s¡c, ho£c không có s¡c, ho£c có tßcó s¡c, ho£c không có s¡c, ho£c có tßcó s¡c, ho£c không có s¡c, ho£c có tßcó s¡c, ho£c không có s¡c, ho£c có tßcó s¡c, ho£c không có s¡c, ho£c có tß
tß·ng,  ho£c không có tß tß·ng,  ho£ctß·ng,  ho£c không có tß tß·ng,  ho£ctß·ng,  ho£c không có tß tß·ng,  ho£ctß·ng,  ho£c không có tß tß·ng,  ho£ctß·ng,  ho£c không có tß tß·ng,  ho£c
chÆng phäi có tß tß·ng, cûng chÆng phäichÆng phäi có tß tß·ng, cûng chÆng phäichÆng phäi có tß tß·ng, cûng chÆng phäichÆng phäi có tß tß·ng, cûng chÆng phäichÆng phäi có tß tß·ng, cûng chÆng phäi
không tß tß·ng, takhông tß tß·ng, takhông tß tß·ng, takhông tß tß·ng, takhông tß tß·ng, ta      ð«u khiªn vào Vô-ð«u khiªn vào Vô-ð«u khiªn vào Vô-ð«u khiªn vào Vô-ð«u khiªn vào Vô-
dß niªt-bàn mà ðßþc di®tdß niªt-bàn mà ðßþc di®tdß niªt-bàn mà ðßþc di®tdß niªt-bàn mà ðßþc di®tdß niªt-bàn mà ðßþc di®t      ðµ.ðµ.ðµ.ðµ.ðµ.

Nói v« hªt thäy chúng sanh trong thª gian, thì
loài sanh t× trÑng (tÑc noãn sanh) là do yªu t¯



S¯ 39       Trang 9

"tß·ng," loài thai sanh do yªu t¯ "tình," loài th¤p
sanh do yªu t¯ "hþp," loài hóa sanh do yªu t¯
"ly," tóm lÕi là do "tình, tß·ng, hþp, ly," mà biªn
hóa, chiêu cäm mà th÷ nghi®p, theo nghi®p mà
th÷ báo, m²i loài mµt khác. Kinh Lång Nghiêm k¬
v« 12 loÕi chúng sanh này hªt sÑc minh bÕch.

"""""T× trÑng sanhT× trÑng sanhT× trÑng sanhT× trÑng sanhT× trÑng sanh""""" là do yªu t¯ tß·ng mà sinh
xu¤t. ÐÕi khái nhß gà ¤p trÑng, t× s¾m ðªn t¯i
mµt mñc suy tß·ng: "Gà con cüa mình s¡p n· ra
ðây," cÑ tß·ng miªt nhß v§y, quä nhiên khiªn
trÑng n· ra con. LoÕi này g°m cä các loài cá, tôm,
rùa, r¡n.

"""""T× thai sanhT× thai sanhT× thai sanhT× thai sanhT× thai sanh"""""     là do yªu t¯ tình. Vì c¾ gì có
thai? Giæa nam næ có tình luyªn ái, hþp lÕi v¾i
nhau mà thành bào thai. Loài thai sanh g°m cä
các gi¯ng súc v§t, các loài r°ng và tiên.

"""""LoÕi th¤p sanhLoÕi th¤p sanhLoÕi th¤p sanhLoÕi th¤p sanhLoÕi th¤p sanh""""" là do yªu t¯ hþp cäm, do
h½i ¦m và khí nóng hþp lÕi mà sanh ra, g°m các
loài côn trùng trong nß¾c, các giun sán v.v..

"""""LoÕi hóa sanhLoÕi hóa sanhLoÕi hóa sanhLoÕi hóa sanhLoÕi hóa sanh""""" là t× yªu t¯ ly Ñng mà ra.
Nhân vì l¨ thích m¾i n¾i cû, mà có sñ ly khai, t×
có hóa không, t× không hóa có, t× nhö biªn ra l¾n,
t× l¾n biªn nhö, ðÕi khái nhß chuµt biªn thành
loài d½i, nhß con t¢m hóa bß¾m, t¤t cä ð«u có sñ
biªn hóa, ð±i hình. LoÕi này g°m cä loài ru°i,
nh£ng, loài thoát xác bay xa.

Các chúng sanh do các yªu t¯ tình, tß·ng, hþp,
ly mà biªn hóa, chính là do sñ mê v÷ng mà sanh
ra, vì mê v÷ng mà tÕo nghi®p, nhân tÕo nghi®p
mà th÷ quä báo. Thai, trÑng, th¤p, hóa, loài nào
theo loài n¤y, cûng vì nhân duyên chung ðÕi khái
nhß nhau nên cùng mµt loÕi quä báo nhß nhau.

Ngoài cách phân loÕi thành thai, trÑng, th¤p,
hóa, còn có cách phân loÕi rµng rãi h½n næa.

 Kinh nói: """""Ho£c có s¡c,Ho£c có s¡c,Ho£c có s¡c,Ho£c có s¡c,Ho£c có s¡c,""""" tÑc là loài tinh
di®u t¯t x¤u, xu¤t sinh t× sñ hòa hþp các loÕn
tß·ng v« các s¡c sáng chiªu (loÕn tß·ng tinh
di®u), nhß các loài ðom-ðóm, loài trai có ng÷c v.v.
"""""Ho£c không s¡c,Ho£c không s¡c,Ho£c không s¡c,Ho£c không s¡c,Ho£c không s¡c,"  tÑc là loài sanh t× các yªu
t¯ không, tán, tiêu, tr¥m, nhß các t¥ng tr¶i tÑ
không, các loài nhß th¥n Hß không (thu¤n-nhã-
ða th¥n), th¥n gió, th¥n n¡ng.     """""Ho£c là loài cóHo£c là loài cóHo£c là loài cóHo£c là loài cóHo£c là loài có
tß tß·ng,tß tß·ng,tß tß·ng,tß tß·ng,tß tß·ng,""""" tÑc không có hình s¡c mà chï có tß
tß·ng, nó ¦n hi®n nhß có nhß không, phäng ph¤t
chÆng có thñc ch¤t, nhß các loÕi quÖ th¥n, yêu
quái, nhß th¥n núi, th¥n nß¾c, các loÕi g² ðá thành
tinh, các s½n tinh, thüy quái v.v.     """""Ho£c là loàiHo£c là loàiHo£c là loàiHo£c là loàiHo£c là loài
không có tß tß·ng,không có tß tß·ng,không có tß tß·ng,không có tß tß·ng,không có tß tß·ng,""""" tÑc là loài có hình s¡c mà
không tß tß·ng, u mê, ngu ðµn, tinh th¥n tña
nhß g², ð¤t, các loÕi kim thÕch. TÕi Hß½ng-cäng
có mµt hòn v÷ng phu. Tß½ng truy«n nåm xßa có
mµt ngß¶i ðàn bà, có ch°ng ði ra bi¬n, kiªm ån

buôn bán. Ngß¶i ch°ng ði mãi không v«, còn ngß¶i
vþ thì cÑ ngày ngày bª con lên núi ngóng ra bi¬n
kh½i mong ch°ng. Nåm tháng qua lâu mà tin
ch°ng chÆng có, d¥n dà ngß¶i vþ hóa thành ðá,
cho t¾i nay vçn còn hòn ðá v÷ng phu, ðÑng dñng
trên ðïnh núi, hß¾ng ra bi¬n kh½i trông ngóng.

"""""Ho£c là loÕi chÆng phäi có tß tß·ng,Ho£c là loÕi chÆng phäi có tß tß·ng,Ho£c là loÕi chÆng phäi có tß tß·ng,Ho£c là loÕi chÆng phäi có tß tß·ng,Ho£c là loÕi chÆng phäi có tß tß·ng,"""""
ðây chÆng phäi là mµt loÕi ð¯i lÕi v¾i loài sanh t×
trÑng ra - noãn sanh cûng l¤y tß tß·ng mà truy«n
lÕi sanh mÕng - mà phát sanh t× sñ kªt hþp cüa
hai thÑ v÷ng tß·ng, ðem cái cüa ngß¶i cho là cüa
mình, cùng nhau tráo tr·, tÖ nhß trß¶ng hþp con
tò-vò mà nuôi con cüa con sâu minh-linh. Kinh
thi có câu:

Minh linh hæu tØ
Quä doanh phø chi

Nghîa là: con sâu minh linh có con, con tò-vò nuôi
ðÞ. Minh linh là loài sâu · ð÷t dâu, con tò vò thì
gi¯ng loÕi ong có eo th¡t lÕi. Tò vò kiªm ð¤t làm
t±, nuôi con sâu minh linh · bên trong, kh¤n
r¢ng: "LoÕi ngã! LoÕi ngã!" nghîa là "gi¯ng nhß
ta." Bäy ngày sau quä nhiên con sâu hóa ra con
cüa tò vò. Cái ðó chính là chÆng phäi có tß tß·ng,
do hai thÑ khác nhau lçn lµn mà thành. Nguyên
do b·i kiªp xßa chuyên ngh« ði l¤y tài v§t cüa
ngß¶i khác, ðem v« làm cüa mình, nên m¾i ch¸u
quä báo ðó.

"""""ChÆng phäi không có tß tß·ng,ChÆng phäi không có tß tß·ng,ChÆng phäi không có tß tß·ng,ChÆng phäi không có tß tß·ng,ChÆng phäi không có tß tß·ng,""""" là nói
v« loÕi mang nhi«u oán h§n t× trß¾c, mu¯n kiªm
sñ báo thù, nhß loài chim kiêu (con chim ßng
ð¥u mèo, tøc kêu là chim b¤t hiªu) bám vào ±
ð¤t ð¬ sanh con, khi con l¾n lên thì con ån th¸t
m©. LÕi còn mµt loÕi muông thú næa là con phá
kính, nuôi con ðªn khi con l¾n thì con ån th¸t cha.

� trên v×a thu§t qua mß¶i loÕi chúng sanh,
Ph§t nói trong kinh v« các loÕi này và ð«u khiªn
cho t¤t cä """""vào Vô-dß niªt-bàn mà ðßþc di®tvào Vô-dß niªt-bàn mà ðßþc di®tvào Vô-dß niªt-bàn mà ðßþc di®tvào Vô-dß niªt-bàn mà ðßþc di®tvào Vô-dß niªt-bàn mà ðßþc di®t
ðµ.ðµ.ðµ.ðµ.ðµ.""""" Danh t× niªt-bàn là tiªng PhÕn, d¸ch nghîa
là "t¸ch di®t," v« sau d¸ch là "viên t¸ch." """""Di®t ðµDi®t ðµDi®t ðµDi®t ðµDi®t ðµ"""""

bao g°m ý nghîa là làm tan nh¸ chß¾ng và làm
tiêu nh¸ tØ. Nh¸ chß¾ng là hai thÑ chß¾ng ngÕi
phát sanh t× phi«n não và s· tri. Nh¸ tØ là hai
hình thÑc sanh tØ, mµt là ph¥n ðoÕn sanh tØ, hai
là biªn d¸ch sanh tØ.

Niªt-bàn thì có 4 thÑ:
Mµt là tñ tánh thanh t¸nh niªt-bàn, chung cho

t¤t cä các loài hæu tình, có tính cách bình ðÆng,
tÕi phàm phu không giäm, · các b§c thánh không
tång.

Hai là hæu dß y niªt-bàn. Kë hæu tình tu hành,
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                    (còn tiªp)(còn tiªp)(còn tiªp)(còn tiªp)(còn tiªp)

dÑt ðßþc phi«n não chß¾ng, nên nguyên nhân
cüa kh± ðã hªt, nhßng vçn còn phäi nß½ng vào
(y) cái thân ngû u¦n này trong khi chßa hªt th÷
mÕng. Tuy còn mang thân th¬ này, nhßng phi«n
não ðã di®t, ðã ðÕt ðßþc thanh t¸nh, nên g÷i là
"chß¾ng vînh t¸ch."

Ba là vô dß y niªt-bàn. � ðây nhân cüa phi«n
não ðã t§n, quä cüa phi«n não cûng ðã t§n, liu
sanh thoát tØ, g÷i là "chúng kh± vînh t¸ch."

B¯n là vô trø xÑ niªt-bàn. Hàng nh¸ th×a ðã
tr× ðßþc phi«n não (nhân không), nhßng hãy còn
s· tri chß¾ng (chßa ðßþc pháp không), nên không
trø vào sanh tØ mà trø · hæu dß niªt-bàn. Các b§c
thánh hàng ðÕi th×a, ð«u di®t cä phi«n não và s·
tri, nên nhân và pháp ð«u không, bèn l¤y ðÕi trí
và ðÕi bi làm phß½ng ti®n, chÆng trø · sanh tØ,
cûng chÆng trø · niªt-bàn, mãi mãi ði cùng kh¡p
ð¬ quäng ðµ chúng sanh, nên g÷i là vô trø xÑ
niªt-bàn.

Tuy di®t ðµ nhß thª vô lßþng, vô s¯, vôTuy di®t ðµ nhß thª vô lßþng, vô s¯, vôTuy di®t ðµ nhß thª vô lßþng, vô s¯, vôTuy di®t ðµ nhß thª vô lßþng, vô s¯, vôTuy di®t ðµ nhß thª vô lßþng, vô s¯, vô
biên chúng sanh mà th§t ra không có chúngbiên chúng sanh mà th§t ra không có chúngbiên chúng sanh mà th§t ra không có chúngbiên chúng sanh mà th§t ra không có chúngbiên chúng sanh mà th§t ra không có chúng
sanh nào ðßþc di®t ðµ cä. Vì sao? Tu-b°-sanh nào ðßþc di®t ðµ cä. Vì sao? Tu-b°-sanh nào ðßþc di®t ðµ cä. Vì sao? Tu-b°-sanh nào ðßþc di®t ðµ cä. Vì sao? Tu-b°-sanh nào ðßþc di®t ðµ cä. Vì sao? Tu-b°-
ð«! nªu B°-tát còn tß¾ng ngã, tß¾ng nhân,ð«! nªu B°-tát còn tß¾ng ngã, tß¾ng nhân,ð«! nªu B°-tát còn tß¾ng ngã, tß¾ng nhân,ð«! nªu B°-tát còn tß¾ng ngã, tß¾ng nhân,ð«! nªu B°-tát còn tß¾ng ngã, tß¾ng nhân,
tß¾ng chúng sanh, tß¾ng th÷ giä tÑc khôngtß¾ng chúng sanh, tß¾ng th÷ giä tÑc khôngtß¾ng chúng sanh, tß¾ng th÷ giä tÑc khôngtß¾ng chúng sanh, tß¾ng th÷ giä tÑc khôngtß¾ng chúng sanh, tß¾ng th÷ giä tÑc không
phäi là B°-tát.phäi là B°-tát.phäi là B°-tát.phäi là B°-tát.phäi là B°-tát.

Vô dß niªt-bàn nói trong kinh ðây là chï hai loÕi
niªt-bàn sau cùng, trong s¯ b¯n loÕi nói trên.
"Tuy B°-tát di®t ðµ vô lßþng vô biên chúng sanh,
nhßng th§t không có chúng sanh ðßþc di®t ðµ,"
là nghîa thª nào? B·i vì, ðây chính là cái toàn th¬
ðÕi døng cüa ðÕi bát-nhã. Cái th¬ cüa thñc tß¾ng
bát-nhã là sñ bình ðÆng, th¤y t¤t cä chúng sanh
là bình ðÆng, không khác nhau (vô nh¸). Cho nên
có câu: "Pháp là bình ðÆng, không có cao th¤p."
Cái døng cüa quán chiªu bát-nhã là b±n lai v¯n
chÆng có tß¾ng, cho nên sau có câu: "Lìa t¤t cä
pháp, g÷i là chß Ph§t (ly nh¤t thiªt chß pháp tÑc
danh chß Ph§t)."

"Vì l¨ gì" phäi lìa b¯n tß¾ng ð¬ ðµ chúng sanh?
B·i vì "B°-tát mà còn có ngã tß¾ng, nhân tß¾ng,
chúng sanh tß¾ng, th÷ giä tß¾ng," tÑc là hãy còn
cái tâm phân bi®t hß v÷ng, "thì ðâu còn là B°-tát
næa?" T¤t nhiên trß¾c tiên hàng phøc ngã tß¾ng,
lìa ba tß¾ng kia, m¾i có th¬ ðµ sanh, m¾i là B°-
tát chân chánh.

ðÕt mµt cänh gi¾i gì m¥u nhi®m. CÑ hành trì.
Lúc cänh gi¾i t¯t t¾i thì cûng chÆng vui, cänh
gi¾i lÕ t¾i cûng chÆng ngÕc nhiên cho mình ð£c
bi®t giöi dang. T¤t cä bình thß¶ng. Chï giæ công
khóa là ðü.

4. Tinh t¤n tu không gián ðoÕn: Tu không
phäi chï có vài ngày, vài tháng vài nåm. Cûng
chÆng phäi vài kiªp. Tu thì vô gián ðoÕn. Ð×ng
ð¬ quan ni®m v« th¶i gian chi ph¯i, khiªn lòng
mình khích ðµng, nung n¤u mu¯n tu cho mau
thành. Hãy phát nguy®n tu không gián ðoÕn,
b¤t k¬ th¶i gian và không gian.

5. Tinh t¤n không ð¬ tam nghi®p buông lung:
TÑc là khía cÕnh toàn di®n cüa pháp tinh t¤n:
H ta tinh t¤n tu thì s¨ không ng×ng cäi thi®n
cái nhìn, quan ði¬m, tánh tình, thói quen, và
quan h® trong xã hµi. Sñ cäi thi®n không ng×ng,
sÇn sàng nh§n l²i, sØa l²i là sñ tinh t¤n chân th§t
nh¤t. Cái ngã không bao gi¶ thích b¸ ðøng t¾i.
Càng tinh t¤n thì cái ngã càng sþ, càng ch¯ng
lÕi m÷i ð±i thay. Cái ngã s¨ càng mu¯n buông
lung, lß¶i biªng, hß·ng thø h½n bao gi¶ hªt. Do
ðó, mình phäi chú ý, ð×ng nghe l¶i cái ngã. Hãy
nghe chân lý, nghe pháp.

             (Còn tiªp)

Ma Nghi®p...

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

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

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

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

- Bång ð÷c Khai Th¸ 1 (g°m 6 cu¯n)

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

Nhân Mùa Vu LanNhân Mùa Vu LanNhân Mùa Vu LanNhân Mùa Vu LanNhân Mùa Vu Lan1234567890123456789012345678901212345678
1234567890123456789012345678901212345678

         Hám nay chîng ta h¬y nghiÅn cöu v¶n
½Ë n¡y: _Con ngõéi vÖ sao c·n ph¨i hiÆu th¨o
vèi cha mÂ? C·n hiÆu th¨o vèi cha mÂ hay
kháng c·n hiÆu th¨o vèi cha mÂ? V¶n ½Ë cÜ
hai c�ch gi¨i thÏch. �öng trÅn lºp trõéng ph�p
xu¶t thÆ gian thÖ kháng c·n thiÆt ph¨i hiÆu
th¨o vèi cha mÂ. Tái tin r±ng ai nghe tái nÜi
cµu n¡y cñng hÆt söc kinh ngc, bêi vÖ t÷ xõa
tèi nay chõa hË nghe qua léi n¡y. MÖnh v¹n
biÆt, l¡ ngõéi n¡o cñng c·n ph¨i hiÆu th¨o
vèi cha mÂ, chõa hË nghe ai nÜi r±ng kháng
c·n tràn ½o hiÆu c¨. Do ½Ü bn c¨m th¶y
kinh ngc. Nhõng nÆu c¯n cö v¡o chµn lû thÖ
mÖnh cÜ thÌ nÜi nhõ vºy: �öng trÅn lºp
trõéng ph�p thÆ gian ½õçng nhiÅn chîng ta
c·n l¡m trÝn chù hiÆu. Ph�p thÆ gian l¡ mæc
bän thðy nguyÅn, do ½Ü mÖnh ph¨i thºn chung
truy viÍn, nghØa l¡ hÆt lÝng hiÆu th¨o vèi cha
mÂ. HiÆu vèi cha mÂ, cung kÏnh Sõ trõêng l¡
½o lû cða tréi ½¶t.

Nhõng nÆu c¯n cö v¡o ph�p xu¶t thÆ m¡
nÜi chîng ta c·n nå lúc tu h¡nh, dòng cáng
hàc tºp, ph�t ½i tµm  Bã-½Ë thÖ ½Ü l¡ tràn
vÂn ½i hiÆu, kháng ph¨i l¡ tiÌu hiÆu. L¡m
sao gi¨i thÏch cµu n¡y? Bêi vÖ khi mÖnh tu
h¡nh ½õìc th¡nh cáng thÖ cÜ thÌ siÅu ½æ ½õìc
b¨y ½éi cha mÂ, khiÆn hà sanh lÅn cßi tréi.
R±ng: �Nh¶t tø th¡nh Phºt, cøu tä th¯ng
thiÅn.� NghØa l¡ khi mæt ngõéi con th¡nh
Phºt thÖ chÏn ½éi tä tiÅn ½õìc sanh lÅn tréi.
�Ü gài l¡ ½i hiÆu.

�o hiÆu cÜ bân thö: mæt l¡ ½i hiÆu, hai
l¡ tiÌu hiÆu, ba l¡ viÍn hiÆu, bân l¡ cºn hiÆu.
ThÆ n¡o l¡ ½i hiÆu? Töc l¡ b�o ½Ën çn cha
mÂ cða mÖnh trong nhiËu ½éi vË trõèc, b�o
½Ën çn cða sõ trõêng. ThÆ n¡o l¡ tiÌu hiÆu?
Töc l¡ hiÆu th¨o vèi cha mÂ trong ½éi n¡y
m¡ thái; lo l°ng, ch¯m sÜc l¡m cho cha mÂ
vui vÀ, phòng dõëng, an ði, ½Ü töc l¡ cung
kÏnh cha mÂ, cîng dõéng cha mÂ. ThÆ n¡o
gài l¡ viÍn hiÆu? Töc l¡ kÏnh tràng c�c bºc
th�nh hiËn xõa kia, l¶y måi léi nÜi måi cáng

hnh cða hà l¡m gõçng s�ng ½Ì mÖnh b°t
chõèc noi theo. ThÆ n¡o l¡ cºn hiÆu? Töc l¡
ngoi tr÷ hiÆu th¨o vèi cha mÂ mÖnh, thÖ cñng
c·n ph¨i hiÆu th¨o vèi cha mÂ ngõéi kh�c.
R±ng: �l¬o ngá l¬o, dØ cºp nhµn chi l¬o,� töc l¡
tán tràng nhùng huynh trõêng, tiËn bâi cða
mÖnh rãi cñng tán tràng nhùng bºc tiËn bâi
cða kÀ kh�c. MÖnh c·n cÜ tõ tõêng v¡ h¡nh
½æng hiÆu th¨o nhõ vºy.

Ph�p xu¶t thÆ chµn chÏnh thÖ võìt qua
½o hiÆu, do ½Ü tái mèi nÜi r±ng: Kháng nÅn
ch¶p trõèc hiÆu ½o. NÆu ch¶p trõèc vË sú
hiÆu th¨o vèi cha mÂ thÖ mÖnh v¹n cÝn tõ
tõêng v¡ tÖnh c¨m thõçng yÅu. �Ü ch× l¡ vàng
niÎm. C¨ ng¡y ch× tõêng nhè tèi cha mÂ thÖ
l¡m sao tu ½o? Do ½Ü theo chµn lû thÖ kháng
nÅn tràn ½o hiÆu. Khi tái gi¨ng tèi ½µy, cÜ
ngõéi kháng hiÌu, cÜ ngõéi hiÌu, do ½Ü mài
ngõéi h¬y nghiÅn cöu v¶n ½Ë n¡y mæt c�ch
sµu xa.

HiÎn ti lÝng ngõéi måi ng¡y måi sa sît,
ph¸m hnh måi ng¡y mæt tÎ hi. �Nhµn tµm
b¶t cä,� lÝng ngõéi kháng nhõ xõa. VÖ sao
vºy? Bêi vÖ ngõéi ½éi vân ph¨i hiÆu th¨o vèi
cha mÂ, song le hà li b¶t hiÆu. Hà cho r±ng
hiÆu th¨o l¡ tõ tõêng lc hºu, r±ng cha mÂ
cÜ bän phºn nuái n¶ng con c�i. Do ½Ü hà
kháng cÜ hiÆu vèi cha mÂ mÖnh. Hà kháng
phòng dõëng ph¨i ch¯ng ½Ì tu h¡nh? Cñng
kháng ph¨i. NÆu ai chµn chÏnh tu h¡nh thÖ
kháng c·n thiÆt ph¨i phòng dõëng cha mÂ
m¡ cñng ½õìc xem l¡ ½i hiÆu. Tõçng lai sÁ
siÅu ½æ cha mÂ mÖnh. Nhõng nÆu ½¬ kháng
hiÆu th¨o vèi cha mÂ, cñng kháng tu h¡nh,
ch× chuyÅn to ½ð thö �c nghiÎp thÖ tõçng lai
nh¶t ½Ùnh sÁ ½àa v¡o ba ½õéng �c. �iËu n¡y
kháng cÝn nghi ngé gÖ nùa. Bn h¬y xem!
HiÎn ti nhiËu thanh niÅn nam nù hàc thÜi
h¿n h, nÆu kháng giÆt ngõéi ½ât nh¡ cñng
l¡m chuyÎn gian dµm t¡ ½o, kháng cÜ
chuyÎn �c gÖ m¡ hà ch²ng l¡m. Hà nghØ r±ng
l¡m chuyÎn phÜng ½¬ng, kháng chÏnh ½�ng



Thông BáoThông BáoThông BáoThông BáoThông Báo
VÕn Ph§t Thánh Thành

Quán Âm Th¤t:

Tháng 8: t× ngày 9 ðªn 15: chuyên tu trì ni®m h°ng danh
ðÑc Quán Thª Âm B° Tát.
L vía ðÑc Quán Thª Âm B° Tát thành ÐÕo s¨ cØ hành
vào chü nh§t ngày 9 tháng 8.

Ð¸a TÕng Th¤t.
T× ngày 13 - 19 tháng 9: chuyên tøng kinh Ð¸a TÕng và
trì ni®m h°ng danh ÐÑc Ð¸a TÕng B° Tát.
L Vu Lan s¨ t± chÑc vào thÑ bäy ngày 5 tháng 9 nh¢m
ðúng ngày r¢m tháng 7.

Tu Vi®n Long Beach

L¾p Ph§t pháp chuyên ð«:   Hi®n tÕi l¾p ðang h÷c t¾i
ph¦m thÑ mß¶i mµt cüa Kinh Hoa Nghiêm, ph¦m T¸nh
HÕnh, (b¢ng Vi®t ngæ) vào m²i t¯i thÑ sáu t× 7 ðªn 9 gi¶
30.

L¾p Thäo Lu§n:  V« Ph§t pháp s½ c¤p b¢ng Anh Ngæ,
m²i thÑ Tß.
Buddhist Studies (in English):
Introduction to Buddhism, every Wednesday night,
from 7:00-9:00PM.

L¾p Nghiên CÑu:  Tiªp tøc tìm hi¬u v« Th÷ �m Ma
trong Ngû Th§p �m Ma cüa Kinh Lång Nghiêm. Giäng
b¢ng tiªng Anh và Hoa, m²i thÑ bäy t× 7 t¾i 9 gi¶ t¯i.

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

nhõ vºy l¡ ½õìc tú do.
Hà cho r±ng kháng c·n
ph¨i hiÆu th¨o vèi cha mÂ
m¡ nÅn hàc nhùng ½iËu
x¶u xa. Tõ tõêng nhõ vºy
thºt l¡ sai l·m! Tuy mÖnh
kháng thÌ vç ½ña c¨ n°m,
nhõng ½i kh�i ph·n lèn
hanh niÅn ½Ëu phm
nhùng låi l·m nhõ vºy.

Ngõéi tu h¡nh tuy
kháng tràn ½o hiÆu vèi
cha mÂ, nhõng cÜ kh¨
n¯ng cöu cha mÂ ra khÞi
biÌn khä ½Ì th¯ng lÅn cßi
tréi. Nhõng cñng cÜ
nhùng ngõéi kháng hiÆu
th¨o vèi cha mÂ, cñng
kháng tu h¡nh. H±ng
ng¡y cö l¡m chuyÎn
kháng cÜ ½o ½öc, ho´c
ph� hoi gia ½Önh mÖnh,
ho´c nhiÍu lon quâc gia
x¬ hæi, l¡m m¶t an ninh
trºt tú. �Ü töc l¡ tú mÖnh
ch´t gâc, c¡ng ch´t gâc thÖ
c¡ng kháng cÝn chå ½öng,
tõçng lai kháng biÆt sÁ ra
sao. Nhùng viÎc l¡m x¶u
xa nhõ thÆ l¡ nhùng h¡nh
vi tæi låi khÜ m¡ tha thö
½õìc.

TrÅn ½µy tái cÜ nÜi l¡
tu h¡nh cÜ thÌ buáng bÞ
sú ch¶p trõèc v¡o cha mÂ,
chuyÅn tµm nh¶t trÏ m¡ tu
h¡nh thÖ ½Ü l¡ ½iËu ½îng.
Song le nÆu kháng tu
h¡nh cñng kháng l¡m
trÝn ½o hiÆu thÖ ½Ü l¡ sai.
�iÌm n¡y c�c bn h¬y
nhºn cho rß r¡ng bêi vÖ:
�Vn �c dµm vi thð, b�ch
thiÎn hiÆu vi tiÅn,� trong
vn ½iËu �c thÖ dµm dòc
l¡ ½öng ½·u, trong mæt
tr¯m ½iËu l¡nh thÖ hiÆu
th¨o l¡ trõèc hÆt.

       H.T. TuyÅn HÜa
        Vn Phºt Th�nh Th¡nh
   ng¡y 29 th�ng 7 n¯m 1983

B° Ð« Häi Online:

            http://www.saigon.com/~fopusa/
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Hoa NghiêmHoa NghiêmHoa NghiêmHoa NghiêmHoa Nghiêm
Thª nào là ma nghi®p?(tiªp theo)

5. B¤t lÕc thính vån chß Ba La M§t,
giä sØ vån thuyªt nhi b¤t tu hành.
Tuy di®c tu hành, ða sinh giäi ðãi. Dî
giäi ðãi c¯, chí ý hi®p li®t, b¤t c¥u vô
thßþng b° ð« pháp: Th¸ vi ma nghi®p.

Không thích nghe nói v« pháp ba la
m§t. Dù có nghe thuyªt cûng chÆng
ch¸u tu hành gì. Nªu có tu hành, cûng
thß¶ng sinh lß¶i biªng. Vì lß¶i biªng
nên ý chí th¤p hèn chÆng c¥u pháp vô
thuþng b° ð«: Ðó là ma nghi®p.

ÐoÕn này nói v« ngß¶i có tính lß¶i biªng, chï
thích nói không thích làm. Pháp ba la m§t là
pháp phäi thñc hành: nào là phäi b¯ thí, phäi trì
gi¾i, phäi t§p tánh nhçn nhøc, phäi siêng nång
thñc hành, phäi xªp b¢ng ng°i thi«n tu ð¸nh,
phäi tr× bö thói hß tánh x¤u ð¬ khai m· trí hu®.
Không thích thñc hành thì thích nhàn nhã. R°i
vì làm biªng, nên thích hß·ng thø, "không làm
mà hß·ng". Vì v§y nghe nói tu hành thành Ph§t
cñc kh± vô vàn thì không mu¯n chút nào. B·i vì
bän tính chúng sinh là thích d, thích mau không
thích m®t nên chiêu cäm nhi«u phß½ng pháp tu t§p
tß½ng Ñng.

Ví nhß ð¶i nay có pháp quäng cáo r¢ng chï tu
trong bäy ngày là bÕn s¨ giác ngµ, mà chÆng
c¥n phäi t§p ng°i xªp b¢ng. Ho£c có kë dÕy
ng°i quán tß·ng m¤y l¥n là ðã th¤y Ph§t, B° tát
t¾i thuyªt pháp gia trì ho£c th÷ ký. Ho£c chï c¥n
ði nghe giäng (seminar) m¤y l¥n là ðü ð¬ khai
nhãn, có th¥n thông. Ð¯i v¾i ngß¶i tu thì tánh
lß¶i biªng, ham quy«n, ham th¥n thông cänh
gi¾i là nhân cüa ma nghi®p. Cho nên ngß¶i tu
phäi quan sát tánh tình thói quen cüa mình trß¾c
khi t§p luy®n mµt pháp môn. B·i vì nªu tánh hß
t§t x¤u mà không ðßþc tri nh§n và sØa ð±i thì
nó s¨ biªn hi®n và chiêu cäm nhæng cänh gi¾i
và kinh nghi®m ma tà. Ð¯i v¾i pháp môn, thì
pháp nào hÑa h©n s¨ làm bÕn chÑng ð¡c cái này,
chÑng ð¡c cái kia, nào là ti«n tài, danh v÷ng,
th¥n thông, trí hu®,v.v.. thì pháp ¤y ð«u là ma

tà. Pháp tà thì lúc nào cûng s¨ làm bÕn thêm
tham lam, nung n¤u lòng ham quy«n v¸, cüng
c¯ cái ngã, khiªn ta càng thêm ch¤p ngã. Nên
ðÑc Ph§t dÕy phäi t§p tu xä. Có ngß¶i t¾i tu v¾i
Hòa Thßþng Hß Vân, mµt v¸ n±i tiªng v« ðÕo
hÕnh và tu chÑng. Anh ta c¯ ý tìm xem Hòa
Thßþng có pháp gì ð£c bi®t, có bi¬u lµ gì siêu vi®t
chång. Tìm hoài chÆng th¤y. Chï th¤y Hoà Thßþng,
lúc b¤y gi¶ ðã ngoài 110 tu±i, ngày ngày d§y s¾m
ni®m Ph§t, quét sân, tß¾i cây, phø bªp, c¡t rau,
giäng pháp. T¯i khuya dù m®t dù b§n, ngài vçn
không bö công khóa, im l£ng thi«n ð¸nh, ni®m
Ph§t. S¾m t¯i ngày ngày nhß mµt. Có ngß¶i höi
pháp tu, ngài hi«n t× trä l¶i: "Con chân thành ni®m
Ph§t. Buông bö ham mu¯n thª gian, buông xä
ch¤p trß¾c ngû døc, ngày ngày tinh t¤n tu hành là
ðü." Chúng ta không nên xem vô thßþng b° ð« là
møc ðích · trß¾c m£t, là quä v¸ khä chÑng khä
ð¡c, mà phäi xem nó là quá trình thñc nghi®m do
tinh t¤n hành trì, không ng×ng xä bö ch¤p trß¾c
trong m²i phút giây · hi®n tÕi. ÐÑc Ph± Hi«n gói
ghém tinh th¥n ¤y b¢ng nguy®n: "T¤t cä thª gi¾i
tan biªn cä r°i, t¤t cä chúng sinh ðã thång hoa thành
Ph§t cä r°i, t¤t cä nghi®p mà chúng sinh tÕo ra ðã
di®t sÕch hªt r°i, t¤t cä phi«n não cüa chúng sinh
cûng tiêu tr× tr÷n v©n, sñ tu hành cüa tôi vçn
tiªp tøc không ng×ng." ÐÑc Quán Thª Âm ðã
t×ng là Ph§t Chính Pháp Minh r°i lÕi phát nguy®n
hành b° tát hÕnh mãi mãi.

Tinh t¤n thì cûng có nhi«u yªu t¯:
1. Tinh t¤n giæ ð«u ð£n công khoá: Ngày

nào cûng giæ væng công khoá, không th¯i søt.
Nªu ngày ð¬ ra hai gi¶ tu thì ngày nào cûng ð¬
hai gi¶ tu.

2. Tinh t¤n trß¾c khó khån tr¡c tr·: Dù có
chuy®n gì, dù n¡ng dù mßa, dù b§n dù r²i, dù ·
ch² d½ b¦n, hoàn cänh b§n rµn, cûng không bö
m¤t công khoá tu trì. Cänh càng ngh¸ch càng tu.

3. Tinh t¤n giæ  tâm thång b¢ng: TÑc là dù
ngày nào cûng hành trì, nhßng không nghî t¾i
quä báo hay kªt quä, cûng không tu vì mu¯n

          (xin xem trang 10)



Trang 14                 B° Ð« Häi

Ð�O LÀM NG¿�IÐ�O LÀM NG¿�IÐ�O LÀM NG¿�IÐ�O LÀM NG¿�IÐ�O LÀM NG¿�I

LTS: ÐÑc Ph§t dÕy r¢ng: Làm ngß¶i cho tròn r°i m¾i làm Ph§t.
Bên Trung Hoa ðÕo làm ngß¶i là trung tâm n«n täng giáo døc cüa ðÕo Kh±ng. Chúng tôi xin trích
dçn l¶i dÕy v« ðÕo làm ngß¶i qua ph¥n ÐÕi Tßþng Truy®n do ðÑc Kh±ng TØ giäi thích · 64 quë
trong Kinh D¸ch. Ph¯i hþp v¾i quë D¸ch là nhæng l¶i dÕy trong t§p Lu§n Ngæ mà ngài Tång Sâm,
mµt ð® tØ cüa ðÑc Kh±ng TØ chép lÕi. T¤t cä nhæng kë thành tñu, b§c quân tØ, vî nhân, thánh
nhân, hay kë giác ngµ ð«u xây dñng sñ nghi®p trên n«n täng ðÕo ðÑc ch¡c th§t, kiªn giäi th¤u
tri®t và tâm lßþng rµng l¾n. H÷ là nhæng kë lúc nào cûng xoay v« g¯c, nhìn ngßþc lÕi tâm mình,
s¯ng v¾i giá tr¸ và lý tß·ng cao thßþng. Không nao núng trß¾c thª lñc và áp lñc, không ng×ng cäi
thi®n t¥m nhìn và sñ hi¬u biªt, h÷ tìm cách c¯ng hiªn nång lñc ð¶i mình mµt cách thiªt thñc nh¤t.
Tài li®u tham khäo và trích d¸ch g°m có:
Tiªng Vi®t: Kinh D¸ch cüa Ngô T¤t T¯, Chu D¸ch cüa Phan Bµi Châu
Tiªng Hoa: D¸ch Kinh ÐÕi Toàn, TÑ Thß Ðµc B±n, Lu§n Ngæ Chú Giäi
Tiªng Anh: The Essential Confucius do Thomas Cleary d¸ch, The Wisdom of Confucius cüa Lin Yu
Tang (Lâm Ngæ Ðß¶ng).

KINH D�CH:
Quë Càn: Quân tØ tñ cß¶ng b¤t tÑc.
Quë Càn:  Ngß¶i quân tØ không ng×ng tñ cß¶ng.

Lßþc giäi:
Ðây là quë thÑ nh¤t trong 64 quë cüa Kinh D¸ch. ÐÑc Càn là ðÑc thu¥n dß½ng, hªt sÑc cß½ng

quyªt mÕnh m¨. Ngß¶i có thân tu theo ðÕo Càn thì hành ðµng không làm ác, không làm trái nhân
nghîa, ngßþc luân thß¶ng. Mi®ng không nói l¶i hüy báng, phá hoÕi kë khác hay d¯i trá, hi¬n ðµc,
giä d¯i. Tâm không chút m¶ ám, v¦n ðøc b·i tß lþi ích kÖ, hay nhö h©p ganh ghét. Tâm ngß¶i theo
ðÕo Càn thì lúc nào cûng quang minh, chính ðÕi, khoan dung ðµ lßþng. Không bao gi¶ ð¬ cho
hoàn cänh bên ngoài änh hß·ng phá hoÕi lý tß·ng và chí hß¾ng bên trong.

L�I D�Y TRONG SÁCH LU�N NGÿ
C�A ÐºC KH�NG T¼ LIÊN QUAN T�I ÐO�N TRÊN:

Tång tØ viªt: Ngô nh§t tam tïnh ngô thân: vì nhân mßu nhi b¤t trung h°?
dæ b¢ng hæu giao nhi b¤t tín h°? truy«n nhi b¤t t§p h°? (1:4)
Th¥y Tång tØ nói r¢ng: Hàng ngày tôi tñ nh¡c nh· mình ba ði«u: khi tính chuy®n làm vi®c
cho kë khác, tôi có trung th§t hay không? Khi kªt giao v¾i bÕn hæu, tôi có giæ chæ tín chång?
DÕy ngß¶i khác làm gì, tôi ðã tñ mình thñc hành chßa?

Lßþc giäi:
1. Làm vi®c cho ngß¶i: Hãy xét tâm mình có trung th§t chång? TÑc là xét xem mình mßu sñ

cho ngß¶i ta v¾i ðµng c½ gì? Phäi chång mình có mßu ð°, tính toán ích kÖ, lo toan cho ích lþi cá
nhân, lþi døng ngß¶i khác ð¬ lþi mình. Mình có chân th§t mu¯n giúp h÷ không? Ngß¶i Ph§t tØ
làm vi®c cho chùa mà tính toán mßu c¥u danh lþi thì chùa loÕn. Ngß¶i xu¤t gia làm vi®c cho
chúng sinh mà mßu c¥u cho cá nhân, quy«n v¸ thì ðÕo loÕn.

2. Kªt giao v¾i bÕn hæu: Hãy xét xem l¶i mình nói có chân th§t hay không? Mình có giæ l¶i
hÑa v¾i bÕn hay không. Tình b¢ng hæu s¨ b«n væng và th¡m thiªt nªu mình biªt giæ l¶i hÑa và hy
sinh cho bÕn. Khi bÕn c¥n giúp ð·, mình hãy t§n lòng giúp. Ð×ng bao gi¶ bán ðÑng hay phän bµi



bÕn. � ð¶i kë phän bµi thì chÆng có ai thích g¥n gûi, coi tr÷ng, trß¾c sau y cûng b¸ ngß¶i ð¶i khám phá,
khinh rë, dù y có ðiÕ v¸ cao ðªn dß¶ng nào. Ð¯i v¾i ngß¶i tu, tín nhi®m là ði«u quan tr÷ng b§c nh¤t,
bÕn ðÕo có tín nhi®m thì m¾i tu chung ðßþc; th¥y trò có tín nhi®m thì m¾i h÷c höi nhau ðßþc; ðÕo tràng
có tín nhi®m thì m¾i hªt th¸ phi ðuþc.

3. DÕy kë khác mà mình không tñ làm: Nói mà không làm thì chÆng ai tin. Thái ðµ chï tay
nåm ngón b¡t ngß¶i làm, mình ng°i trên ði«u khi¬n thì chÆng ai thích. Không làm thì không có
kinh nghi®m. Không tu thì không có thñc chÑng. Không kinh nghi®m thì không dÕy ðßþc ai. Do
ðó phäi làm phäi tu thì m¾i dÕy ðßþc ngß¶i khác. Không làm không tu mà dÕy ngß¶i khác thì
chÆng ai phøc.

TØ viªt: B¤t hoÕn vô v¸, hoÕn s· dî l§p. B¤t hoÕn mÕc kÖ tri, c¥u vi khä tri
dã. (4:14)
Kh±ng tØ dÕy r¢ng: Ð×ng lo r¢ng bÕn chÆng có ðiÕ v¸; lo r¢ng bÕn chÆng có ðü ðÑc (tài cán,
nång lñc, trí tu®) ð¬ · ðiÕ v¸ ¤y. Ð×ng lo chÆng ai biªt bÕn, chï c¥u sao bÕn có ðÑc xÑng ðáng
ð¬ ngß¶i ta biªt (v¾i cái tên mà ngß¶i ta biªt).

Lßþc giäi:
ÐiÕ v¸ không phäi do tranh mà ðßþc. Kë có v¸ cao mà không có th§t ðÑc, tài cán, nång lñc ð¬

làm vi®c thì không th¬ ng°i lâu tÕi v¸. Thanh danh cûng chÆng phäi do mua chuµc, thü ðoÕn mà
có. Thanh danh do mua, do ðoÕt thì luôn tÕo ðau kh±. Tu theo ðÕo quë Càn là tu ðÑc ðµ, trí hu®,
nång lñc nµi tÕi; không phäi tu theo bóng dáng giä d¯i bên ngoài. ÐÑc Ph§t dÕy ta cÑ lo tr°ng nhân
cho t¯t, ð×ng bao gi¶ lo  quä báo. Cûng ch¾ mong c¥u quä báo t¯t mà chÆng ch¸u tr°ng nhân t¯t.
Tr°ng nhân thì phäi dña vào chính mình, ð×ng dña vào hoàn cänh bên ngoài.

TØ viªt: Ngô v¸ kiªn cang giä! Ho£c ð¯i viªt: Thân Ch¤n.
TØ viªt: Ch¤n dã døc, yên ð¡c cang?  (5:11)
Kh±ng tØ nói: Ta chßa th¤y mµt ai cÑng cöi. Có ngß¶i ðáp r¢ng: Có anh Thân Ch¤n ðó. ÐÑc
Kh±ng tØ trä l¶i: Anh Ch¤n còn ð¥y døc v÷ng, làm sao anh cÑng cöi ðßþc ch¾?

Lßþc giäi:
Thân Ch¤n tñ là TØ Châu, ngß¶i nß¾c L², là mµt h÷c sinh cüa ðÑc Kh±ng TØ. Anh ta n±i tiªng

là ngß¶i có sÑc lñc mÕnh m¨, cang cß¶ng b¤t khu¤t. SÑc mÕnh ¤y chï ð¬ chinh phøc nhæng ð¯i
tßþng bên ngoài. Sß chân chính cÑng r¡n cang ki®n theo ðÑc Kh±ng tØ dÕy là sÑc mÕnh kh¡c phøc
nhæng døc v÷ng trong tâm. Døc v÷ng thì ai cûng có. Kë m«m yªu thì b¸ døc v÷ng kh¯ng chª. Kë
cang ki®n thì kh¯ng chª døc v÷ng. ÐÑc Ph§t dÕy r¢ng chÆng có chiªn th¡ng nào l¾n b¢ng chiªn
th¡ng lòng mình, kh¡c phøc thói hß t§t x¤u cüa chính mình.

Nhim C¥u viªt: Phi b¤t duy®t tØ chi ðÕo, lñc b¤t túc dã.
TØ viªt: Lñc b¤t túc giä, trung ðÕo nhi phª, kim nhæ hoÕ. (6:10)
Nhim C¥u nói r¢ng: ChÆng phäi tôi không thích ðÕo cüa phu tØ, chÆng qua sÑc tôi không ðü ð¬
(h÷c và hành) ðÕo ¤y ðó thôi. Kh±ng tØ m¾i dÕy r¢ng: Kë không ðü sÑc tu ðÕo, nØa ðß¶ng là y ðã
bö phª. Bây gi¶ con chßa chi (chßa hành ðÕo gì cä), ðã tñ mình hÕn chª chính mình r°i.

Lßþc giäi:
Chuy®n gì cûng phäi làm thØ. ÐÕo thì phäi thñc hành, ðÑc thì phäi tu. Không mu¯n làm

r°i tìm lý do bào chæa thì chï mình tñ l×a mình. Lý do bào chæa thì lúc nào cûng có sÇn, nhi«u
ðªn vô lßþng vô biên. B·i v§y, tu theo ðÕo Càn là ð×ng kh·i v÷ng tß·ng, ð×ng ð¬ v÷ng
tß·ng làm cùn løt ý chí tu hành.

     (S¯ sau: Quë Khôn)
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        Nåm Hàm Phong thÑ ba (1854) khi ngài ðßþc 14 tu±i, cha cüa ngài ðoán ðßþc ý mu¯n xu¤t gia cüa ngài nên
m¶i th¥y ngoÕi ðÕo v« dÕy ngài pháp hít th·, luy®n ðan, ð¬ ngån ch§n vi®c ngài s¨ xu¤t gia tu hành. Song le ngài
v¯n có con m¡t sáng su¯t th¤y biªt chân lý, nên chÆng ham thích gì pháp này. Ngài th¤y pháp ngoÕi ðÕo ði ngßþc
lÕi v¾i ðÕo Ph§t. Tu trì nó thì cûng chÆng khác gì cách giày gäi ngÑa. Nhßng vì ngài có tánh hiªu thäo, nên không

dám cäi lÕi l®nh cha. Ngài ðành tòng quy«n làm theo mà thôi.

Hòa thßþng Tuyên Hóa có bài k® tán thán nhß v¥y:

Tam thiên bàng môn trình tuy®t kÖ,
CØu løc ngoÕi ðÕo hi¬n di®u huy«n,
Thùy tri công cø trÕch pháp nhãn,

Th¸ phi tà chính l§p hoÕ yên.

D¸ch là:
Ba ngàn bàng môn bày tuy®t kÖ,

Chín sáu ngoÕi ðÕo hi¬n di®u huy«n,
Nào hay ngài ðü M¡t Ch÷n Pháp,*****

Th¸ phi, tà chính rõ ràng phân.

***** M¡t Ch÷n Pháp hay TrÕch Pháp Nhãn là khä nång bi®n bi®t ðâu là pháp,
   là chân lý, là chính  hay tà.


