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Just as everyone’s face is unique,

in the same way, the causes and

effects for each person’s situation

are also different.  The debts we

have amassed in lives past are com-

plicated and varied.  Some people

owe others a lot.  So when they

come into the world, no matter how

hard they try to pay them back, they

never seem to manage to cancel

their debts.  As the saying goes,

“debts mounted up like a tower.”

“Tower” refers to people’s karmic

debts stacked up high like a tower.

Karmic debts pile up thicker and

thicker every day as people become

hopelessly entangled in messy ac-

counts.  Why?  Because in the past

they gave out high-interest loans.

They lent money to others, but de-

manded unreasonably high interest

rates.  Their greed was insatiable.

They thought they were doing good

business, but as it turns out, they are

Måi ngõéi hÖnh d�ng
kháng giâng nhau, thÖ

nhµn qu¨ cñng kh�c nhau.
Måi ngõéi thiÆu nì kÀ kh�c t÷
bao ½éi nay cñng kh�c nhau.
CÜ nhiËu ngõéi thiÆu qu�
nhiËu nì, ½Æn ½éi n¡y tr¨, tr¨
m¬i kháng hÆt. NÅn nÜi: �nì
cao nhõ nîi�. �Ü cñng l¡ nîi
nghiÎp chõèng: nîi ¶y ng¡y
c¡ng cao lèn, ng¡y c¡ng sµu
d¡y. Nì nì chãng ch¶t, râi
r°m vá ng·n, ch²ng sao gê
sch. �Ü l¡ vÖ duyÅn cè gÖ?  VÖ
l¡ ng¡y trõèc hà tÏnh léi qu�
cao; ½em tiËn cho vay, hà l¶y
léi c°t cä. Thºt l¡ lÝng tham
kháng ½�y. Hà nghØ r±ng
mÖnh chiÆm thõìng phong,
n¡o ngé kÆt qu¨ l¡ mÖnh chiò
thua lå.  NghiÎp chõèng cða
hà ng¡y thÅm sµu d¡y, ½Æn
½æ cuâi cïng hà ch²ng sao
rît chµn ra ½´ng.
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the ones who really suffer the loss.  Their karmic

debts grew heavier and deeper each day so that

now they are so buried in debt, they can’t get out!

There are those who owe the debt of being

somebody’s father; there are those who owe the

debt of being somebody’s mother.  There are those

who owe the debt of being somebody’s wife, and

those who owe the debt of being somebody’s hus-

band, or those who owe the debt of being

somebody’s son or daughter.  As it is said, “The

starving mother and father is just the writing off of

a debt, another repayment on the turning wheel.”

Myriad causes and conditions contribute to your

present fate or predicament.  Yet most people do

not understand that the law of cause and effect is

immutable and that fixed karma is very difficult to

avoid.  So they refuse to accept responsibility for

their own debts and don’t wish to pay them back.

They are clearly obligated to others, yet they still

don’t want to repay what they owe.  It is just be-

cause people are so unreasonable that the world is

becoming worse and worse.  Afflictions erupt all

over the place—you have your afflictions, I have

my afflictions, and he has his afflictions.

Everybody’s holding a bag of messy cause and ef-

fect—a mixture of good and bad all jumbled up to-

gether.  Perhaps on occasion they encounter the

Buddhadharma, and after listening to it they under-

stand a bit.  However, although today they may

understand, tomorrow they become muddled again.

The following day they gain a little clarity, but the

day after that they become confused again.  Back

and forth they turn—sometimes clearheaded, some-

times muddled—with their intelligenece usually off-

set by their stupidity.  When muddled, they don’t

want to cultivate; when clear, they want to culti-

vate.  Therefore, what they gain from cultivation

does not make up for what they lose from their

confusion.  Because of this decreasing ratio, their

wisdom diminishes daily, while their stupidity in-

creases daily.  And as their stupidity increases, they

are driven by ignorance to do all sorts of upside-

CÜ ngõéi thiÆu nì l¡ ph¨i l¡m cha, cÜ ngõéi
thiÆu nì l¡ ph¨i l¡m mÂ, cÜ ngõéi thiÆu nì l¡
ph¨i l¡m chãng, l¡m vì, ho´c ph¨i l¡m con
g�i, ph¨i l¡m con trai.  NÅn nÜi:  �Cha mÂ
½Üi kh�t, l¡ nì luµn thõéng.�  Kháng biÆt l¡
bao nhçn duyÅn hæi hàp ½Ì khiÆn vºn mng
ng¡y nay cða chîng ta an b¡i nhõ vºy.
Nhõng ½a sâ ngõéi ta, vÖ kháng hiÌu rß mài
sú vân cÜ tiËn nhµn hºu qu¨, khÜ trân tr�nh
½Ùnh nghiÎp, nÅn cÜ khi hà kháng chÙu nhºn
nì n¡y, nghØ r±ng cÜ thÌ quÿt nì ch²ng tr¨.
Rß r¡ng l¡ thiÆu nì song kháng chÙu th÷a
nhºn! Cñng chÏnh vÖ cÜ nhùng kÀ kháng biÆt
½iËu nhõ vºy nÅn thÆ gièi mèi ½·y chuyÎn
r°c râi. Bn cÜ r°c râi cða bn, tái cÜ phiËn
phöc cða tái, hà cÜ phiËn n¬o cða hà. Ai cñng
cÜ nhµn qu¨ tp nhp, thiÎn �c xen l¸n, râi
r°m ch±ng chÙt. NÆu ng¹u nhiÅn g´p ½õìc
Phºt Gi�o, nghe ½õìc Phºt lû thÖ mèi hiÌu
½õìc chît Ït.  Song le, hám nay hiÌu rß, ng¡y
mai li hã ½ã mÅ muæi. Rãi ng¡y mât s�ng
Üc, song ng¡y kÆ ½Ü li th¡nh mÅ muæi.  Vºy
l¡ tèi còc diÎn �trÏ, ngu b±ng nhau�. HiÌu
biÆt v¡ ngu muæi thÖ b±ng nhau.  Lîc hã ½ã
thÖ ch²ng nghØ ½Æn tu h¡nh, lîc s�ng suât thÖ
nghØ ½Æn tu ½o. Nhõng théi gian tu trÖ thÖ
ng°n ngði, m¡ théi gian mÅ muæi thÖ qu�
nhiËu. VÖ vºy th¡nh qu¨ do tu h¡nh ch²ng
thÌ b±ng tän th¶t do ngu muæi. TrÏ huÎ ng¡y
c¡ng sa sît m¡ ngu mÅ ng¡y c¡ng gia t¯ng.
Rãi trong vÝng kËm tÞa cða m¡n vá minh,
hà l¡m kháng biÆt bao l¡ chuyÎn mÅ muæi.
Khi lÝng mé mÙt, thÖ sÁ d¹n tèi thµn mÅ muæi
luán.  Khi lÝng khêi dºy tham, sµn, si, thÖ
thµn sÁ phm s�t sanh, træm c°p, t¡ dµm. �Ü
chÏnh l¡ nhùng trõçng mòc (nì n·n) mÅ
muæi, kháng thÌ n¡o thanh to�n cho sch.

VÖ vºy trong gia ½Önh thµn quyÆn cÜ lîc b¶t
hÝa: vÏ nhõ cha con b¶t hÝa, mÂ con tranh
ch¶p, vì chãng c¨i l¹y, anh em ½¶u tranh,
chÙ em gµy læn... ½ð thö chuyÎn r°c râi s¨n
sinh.  ChuyÎn ½¬ nhõ vºy, song hà ch²ng ai
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down things. Their bodies then act out the foolish

impulses generated from their muddled minds.

When their minds have greed, anger, and stupidity,

their bodies kill, steal, and lust.  All those karmic

offenses just add more and more messy accounts.

The books become so unclear, the debts so compli-

cated, that these people will never be able to rec-

oncile their accounts.

For that reason, in some families the people don’t

get along.  Father and son fight; mother and daugh-

ter are at each other’s throats.  Husband and wife

scowl at each other; brothers and sisters quarrel

non-stop.  Endless problems arise.  But even as

these complicated situations multiply, people still

refuse to recognize what’s going on.  They are un-

willing to pay back their debts, but only complain

that things are unfair.  Actually, all of this is just the

natural and logical outcome of cause and effect.

These people are simply reaping the fruit of the

seeds they planted in the past.  So what is there to

complain or gripe about?  Therefore, the Confu-

cian School says,

One who understands his fate does not

stand underneath a toppling wall.  He does

not gripe to heaven, nor complain to people.

He learns from a low position and as-

pires to be lofty.

First you have to understand cause and effect.

Don’t plant causes that are muddled.  Start plant-

ing pure causes.  If you encounter things that ac-

cord with the Way, advance in that direction.  If

you meet with things that oppose the Way, turn back.

Be careful not to become confused about cause

and effect.  If you can discriminate clearly between

darkness and light, between right and wrong, be-

tween true and false then you’ll be able to return to

the source and recover your naturally pure, clear

mind, the nature of wonderful True Suchness.***

th÷a nhºn, ch²ng chÙu th¶y ½µy l¡ nì n·n,
m¡ ngõìc li c¨m th¶y mÖnh bÙ thiÎt thÝi. Kü
thºt, nhùng viÎc trÅn x¨y ra ½Ëu l¡ do trõèc
kia gieo nhµn x¶u nay g´t ph¨i qu¨ khä. Trõèc
kia gieo nhµn gÖ, nay g´t qu¨ l¡ vºy, cÜ gÖ
½µu m¡ ph¨i o�n hºn?  NÅn cÜ cµu r±ng: �KÀ
biÆt mÎnh tréi thÖ kháng ½öng dõèi bõèc tõéng
nghiÅng ½ä. Y kháng tr�ch tréi, kháng ½ä låi cho
ngõéi kh�c. Y biÆt h mÖnh ½Ì hàc hÞi v¡ nµng
cao ½o ½öc ½Ì tiÆn lÅn.�  Ngõéi tu trõèc tiÅn
ph¨i hiÌu lû nhµn qu¨, kháng nÅn gieo nhµn
mæt c�ch b÷a b¬i, ph¨i trãng nhµn cho thanh
tÙnh.  NÆu chuyÎn gÖ hìp vèi ½o lû thÖ mÖnh
tiÆn tèi, kháng hìp ½o thÖ lïi li.  Kháng
nÅn mé mÙt viÎc thiÎn �c khiÆn chîng râi r°m
ch²ng rß; cñng kháng thÌ ½Ì chuyÎn thÙ phi
½îng sai hän tp ch²ng r¡nh.  Mát khi mÖnh
½¬ phµn biÎt ½õìc tr°ng ½en, chµn gi¨, thÖ
ph¨i nhµn ½Ü m¡ ph¨n bän ho¡n nguyÅn,
trê vË vèi b¨n thÌ thanh tÙnh, b¨n t�nh chçn
nhõ m·u nhiÎm.

Gi¨ng ng¡y 16 th�ng 6 n¯m 1980
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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 Relief 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)

· Vào tháng 5 nåm 1990, có mµt bà
m© cüa mµt v¸ üy viên cüa hµi T×
Tª · vùng Bän Ki«u v×a m¾i qua
ð¶i. Các cô üy viên m¾i h©n nhau
ði ni®m Ph§t hµ ni®m. Trên ðß¶ng
ði h÷ th¤y mµt tai nÕn ðøng xe: mµt
xe ch· xi mång ðøng mµt chiªc xe
g¡n máy. Ngß¶i lái xe g¡n máy là
mµt phø næ, ng°i sau bà là mµt
cháu gái bäy tám tu±i. Cháu gái ð§p

ð¥u vào bánh xe, óc näo máu chäy
ð¥y ðß¶ng. Còn ngß¶i m© thì mµt
nØa ngß¶i b¸ xe ðè lên.
M÷i ngß¶i xúm lÕi xem. Các cô üy
viên cûng chÕy lÕi , chï nghe bà m©
rên siªt mà r¢ng: “Con tôi à! Con
tôi à!” Nhßng ngß¶i ta nghe trÕi ra
r¢ng: �Ðau quá à! Ðau quá à!� (B·i
vì kh¦u âm tiªng Ðài Loan ð÷c trÕi
ra thì nghe gi¯ng nhß tiªng Ph±
Thông v§y.) Do ðó các cô üy viên
tß·ng r¢ng bà than ðau nên l§p tÑc
t¾i cÕnh bà ð¬ kéo bà ra. Nhßng bà
cÑ n¢ng n£c kêu: �Con tôi ½i!� Ðªn
khi nghe rõ là bà kêu tên con mình,
mµt v¸ üy viên li«n chÕy t¾i b°ng
em gái ra, mµt v¸ khác dìu bà m©
t¾i g¥n l« ðß¶ng. H÷ khuyên bà
r¢ng: �Nªu con cái v¾i mình không
có duyên, thì dù mình mu¯n giæ nó
cûng không ðßþc. Nhân sinh cûng
gi¯ng nhß mµt hí trß¶ng. Khi m©
con ðã hªt duyên thì cûng nhß khi
tu°ng k¸ch ðã din xong, ai cûng
phäi r¶i sân kh¤u. Lúc ¤y thì quan
h® m© con không còn næa. Do ðó
bà ð×ng nên quá xót xa, tr¸ thß½ng
là quan tr÷ng. Ð¯i v¾i con bà, bây
gi¶ chúng ta hãy ni®m Ph§t c¥u
nguy®n, thïnh các Ngài tiªp dçn dìu
d¡t. Xin bà ch¾ sþ hãi.�
Bà ta nghe r°i, tâm cäm th¤y an üi,
tình cäm ±n ð¸nh r¤t nhi«u. B¤y gi¶
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nhæng ngß¶i ðªn xem vây quanh
r¤t ðông, huyên náo bàn tán. Các
cô üy viên, ngoài vi®c nhanh chóng
ch§n qu¥n chúng ðªn làm phi«n,
dìu ð· bà ¤y, h÷ nói v¾i m÷i ngß¶i
r¢ng: �Xin kêu dùm xe cÑu thß½ng
t¾i! Xin mau mau giúp chúng tôi
ni®m Ph§t!� Ðªn lúc xe cÑu thß½ng
t¾i, các v¸ üy viên cùng nhau theo
bà ¤y t¾i b¸nh vi®n c¤p cÑu, r°i h÷
ch¶ ðþi t¾i khi biªt ch¡c kªt quä
khám nghi®m xác quyªt r¢ng bà ta
không có nguy hi¬m ðªn tánh mÕng,
h÷ m¾i an tâm ra v«.
M÷i ngß¶i thß¶ng nói r¢ng các cô
gái thì nhát gan, song các bÕn th¤y
ðó: Khi các cô g£p tai nÕn nhß trên,
lúc mà chÆng ai dám t¾i g¥n ð¬ giúp
ð·, các cô ðã chÆng do dñ phát huy
công nång giúp ngß¶i. Ðây chÆng
phäi là B° tát t¥m thanh cÑu kh±
sao?
Nên nói: M²i ngß¶i chúng ta ai cûng
có lòng ðÕi bi xem ngß¶i khác nhß
mình. Kë ít ngh¸ lñc thì chï phát huy
nó mµt chút ít, r°i t¤m lòng t× bi
¤y chìm m¤t. Kë nhi«u ngh¸ lñc thì
ðem t¤m lòng bi mçn hóa thành
quang minh và sÑc mÕnh ð¬ làm
lþi ích ngß¶i khác.

· Bác h÷ Tr¥n làm ngh« thß½ng gia,
lúc nhö s¯ng · Nghi Lan. Sau ðó vì
công vi®c làm ån không thu§n, nên
mu¯n d÷n ði Hoa Liên làm vi®c.
B·i vì bác biªt làm bánh ð§u (mµt
thÑ bánh dùng ð¬ cúng tª) nên lúc
m¾i t¾i Hoa Liên bác nghî r¢ng vi®c
này s¨ ð¡t khách và bán chÕy l¡m.
Không ng¶ r¢ng lúc ¤y nhà nào
cûng biªt làm bánh ð§u, nên bao
nhiêu công lao cüa bác ð«u vô døng,

vì bánh chÆng bán chÕy. M¤y tråm
cái bánh làm ra mà phäi v¤t ði thì
th§t u±ng; ðem cho kë khác thì l²
v¯n, nên chi bác ta ðành b¤t ð¡c dî
chßng bánh ðem bán r¨ cho nhæng
ngß¶i th± dân xung quanh ðó.  Ðªn
khi bác ta ðem lên núi bán cho th±
dân, bác giäm giá t× 2 ð°ng  xu¯ng
nØa ð°ng mµt cái bánh, mà ngß¶i
ta vçn chê ð¡t, không ch¸u mua.  R¯t
cuµc bác ðành ðem bánh v« nhà.
Bác nói v¾i vþ r¢ng: �V§n hÕn cüa
mình th§t xui quá, b¾t ti«n chÆng ai
thèm mua, mà v¤t ði thì tiªc quá!�
Vþ bác ð« ngh¸ ðem bánh cho heo
ån, bác nói: “Lúc mình xui xëo, ðem
bánh nuôi heo cûng chÆng giúp nó
l¾n!� Lúc ¤y tinh th¥n cüa bác hoàn
toàn søp ð±, chÆng cách gì ch¤n tïnh
lÕi ðßþc. Do v§y, áp lñc d°n xu¯ng
bøng khiªn bác b¸ chäy máu trong
bøng. Bác phäi mßþn ti«n bÕn ð¬
ði n¢m b¸nh vi®n. Khi hµi T× Tª
nghe ðßþc chuy®n này, hµi li«n xu¤t
ra hai ngàn ð°ng, phái vài v¸ üy viên
t¾i giúp bác ta l§p tÑc vào b®nh vi®n
ði«u tr¸. Vài tháng sau, khi ðã phøc
h°i, bác nói v¾i hµi r¢ng: �Thßa sß
cô! Xin cô ð×ng tiªp tøc giúp con
næa b·i vì trong nhæng ngày g¥n
ðây con ðã b¡t ð¥u làm bánh lÕi và
có th¬ ðÕp xe ðÕp ði bán · n½i thôn
quê r°i ðó.� Lúc ¤y bác ta cäm xúc
sâu xa sñ giúp ð· cüa hµi T× Tª;
nh¶ hµi mà bác tr· lÕi bình thß¶ng,
nên bác phát nguy®n s¨ báo ð«n
công ½n này. T× ch² bác ðÕp xe ði
bán bánh, l¥n l¥n bác tích lûy ðßþc
chút ti«n thuê sÕp, r°i thuê ti®m,
r°i cu¯i cùng tñ xây nhà m· cØa

        (xin xem trang 19)
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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)(Tiªp theo)(Tiªp theo)(Tiªp theo)(Tiªp theo)

PH�N NÅM:
NH¿ LÝ TH¹C KI�N

Tu B° Ð«, ß ý vân hà? Khä dî nhân tß¾ng
kiªn Nhß Lai phü? Ph¤t dã, Thª Tôn! B¤t
khä dî nhân tß¾ng ð¡c kiªn Nhß Lai. Hà dî
c¯? Nhß Lai s· thuyªt thân tß¾ng tÑc phi
thân tß¾ng. Ph§t cáo Tu B° Ð«: Phàm s·
hæu tß¾ng giai th¸ hß v÷ng. Nhßþc kiªn chß
tß¾ng phi tß¾ng t¡c kiªn Nhß Lai.

Tu-b°-ð«! Ý ông nghî sao? Có th¬ · n½i
thân tß¾ng mà th¤y ðßþc Nhß-lai chång?
Thßa không, Thª-tôn! Không th¬ · n½i
thân tß¾ng mà th¤y ðßþc Nhß-lai.

Vì sao? Nhß-lai nói thân tß¾ng ðó,
tÑc chÆng phäi thân tß¾ng.

Ph§t bäo Tu-b°-ð«: Phàm nhæng gì
có hình tß¾ng, ð«u là hß v÷ng. Nªu th¤y
các tß¾ng chÆng phäi tß¾ng, thì th¤y
Nhß-lai.

Lßþc giäi:

Tu-b°-ð«! Ý ông nghî sao? Có th¬ · n½i
thân tß¾ng mà th¤y ðßþc Nhß-lai chång?
Thßa không, Thª-tôn! Không th¬ · n½i
thân tß¾ng mà th¤y ðßþc Nhß-lai.

ÐÑc Ph§t lÕi bäo ông Tu-b°-ð«: “Ông Không-

Sinh! Theo nhß ý cüa ông thì thª nào? Ông có
l¤y ba mß½i hai tß¾ng t¯t, và tám mß½i vë ð©p
ð¬ th¤y Nhß-lai chång? Ông có cho là ba mß½i
hai tß¾ng t¯t v¾i tám mß½i vë ð©p là pháp thân
cüa Nhß-lai không?”   Ông Tu-b°-ð« ðáp: “Thßa
Thª-tôn! Không nên l¤y thân tß¾ng mà th¤y
Nhß-lai.”

Trß·ng lão Tu-b°-ð«, vì ðã chÑng ðßþc lý
“không,”  chÑng ngµ ðßþc “nhân không”  và
“pháp không”  nên biªt rõ không th¬ l¤y ba mß½i
hai tß¾ng mà coi là tß¾ng Ph§t. Không th¬ l¤y
ba mß½i hai tß¾ng t¯t cùng tám mß½i vë ð©p mà
th¤y Nhß-lai, vì Nhß-lai là vô tß¾ng. ChÑng ð¡c
ðßþc pháp thân lý th¬ thì có tß¾ng mà không
ch¤p vào tß¾ng.

Vì c¾ sao? Nhß-lai nói thân tß¾ng ðó, tÑc
chÆng phäi thân tß¾ng.

Không th¬ nói l¤y ba mß½i hai tß¾ng mà th¤y
Nhß-lai, vì lý do gì v§y? Nhß-lai nói ba mß½i
hai tß¾ng, tám mß½i vë ð©p, chÆng phäi là pháp
thân chân chánh cüa Nhß-lai. Thân tß¾ng cüa
Nhß-lai chính là vô tß¾ng, chÆng phäi là có
tß¾ng.

Ph§t bäo Tu-b°-ð«: Phàm nhæng gì có
hình tß¾ng, ð«u là hß v÷ng. Nªu th¤y các
tß¾ng chÆng phäi tß¾ng, thì th¤y Nhß-
lai.

Ph§t nghe trß·ng giä Tu-b°-ð« giäi thích nhß
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v§y, cho là ðúng r°i bäo ông Tu-b°-ð« nhß sau:
�Phàm cái gì có hình, có tß¾ng thì ð«u là hß
v÷ng, có tß¾ng thì ð«u là giä, ð«u b¸ hß hoÕi,
chung quy s¨ ðªn ch² hüy di®t. Nªu nhß có th¬
th¤y ðßþc m÷i tß¾ng là không có, · ngay tß¾ng
mà lìa tß¾ng, nghîa là ngay tÕi tß¾ng li«n biªt rõ
nó chï là không, thì ðó là th¤y ðßþc Pháp thân
cüa Nhß-lai.�  Pháp thân cüa Nhß-lai là vô hình
vô tß¾ng, mà nay lÕi l¤y tß¾ng ð¬ th¤y Nhß-lai,
tÑc là mµt ði«u sai l¥m. B·i v§y trong mµt ðoÕn
sau cüa kinh, có m¤y câu k® nhß v¥y:

Nhßþc dî s¡c kiªn ngã
Dî âm thanh c¥u ngã
Th¸ nhân hành tà ðÕo
B¤t nång kiªn Nhß-lai.

D¸ch nghîa:

Nªu l¤y s¡c mà th¤y ta,
L¤y âm thanh mà c¥u ta,
Ngß¶i ðó theo ðÕo tà,
Không th¬ th¤y Nhß-lai.

�S¡c� tÑc là hình tß¾ng. L¤y hình tß¾ng mà

th¤y Nhß-lai, ho£c l¤y âm thanh mà c¥u Ph§t,
kiªm Ph§t tÑc là kë ðó ðã ðem nhæng gì có hình,
có tß¾ng, có thanh âm, có s¡c ð¬ kiªm Ph§t, thì
ngß¶i ðó hành ðÕo tà, không th¬ th¤y ðßþc Nhß-
lai. Trí hu® cüa bát-nhã v¯n là lìa các tß¾ng,
quét sÕch m÷i tß¾ng, không trø vào mµt tß¾ng
nào, ðó là Bát-nhã chân chánh. Bài k® trên cûng
bi¬u th¸ câu trong kinh: �Phàm ch² có tß¾ng,
ð«u là hß v÷ng. Nªu th¤y các tß¾ng chÆng phäi
tß¾ng, thì th¤y Nhß-lai.�

T× nay v« sau, nhß quí v¸ có ði ðªn mµt n½i
nào ð¬ nghe kinh, nên nh¾ mµt ði«u là không
bao gi¶ nên chøm ð¥u to nhö thì thào v¾i nhau,
b·i nhß v§y s¨ làm cho tinh th¥n cüa ngß¶i khác
phân tán, khiªn h÷ không th¬ chuyên tâm nghe
Ph§t-pháp mµt cách rõ ràng. Vì chß¾ng duyên
do quí v¸ gây ra, khiªn ngß¶i khác không hi¬u
Ph§t-pháp ðó! B·i v§y, t¾i b¤t cÑ pháp hµi nào
giäng kinh, ta không nên chøm ð¥u to nhö, cûng
không nên giæa pháp hµi mà r¶i ch² ng°i, cái ðó
g÷i là có thüy mà không có chung. H½n næa, mµt
khi ðã nghe kinh thì phäi nghe t× ð¥u cho ðªn
cu¯i, không th¬ nghe t¾i nØa ch×ng r°i bö ði.

          (còn tiªp)

Kinh Sách Bång �n T¯ngKinh Sách Bång �n T¯ngKinh Sách Bång �n T¯ngKinh Sách Bång �n T¯ngKinh Sách Bång �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)
- Bång ð÷c Khai Th¸ 2 - Bång ð÷c Khai Th¸ 2 - Bång ð÷c Khai Th¸ 2 - Bång ð÷c Khai Th¸ 2 - Bång ð÷c Khai Th¸ 2 (g°m 6 cu¯n)(g°m 6 cu¯n)(g°m 6 cu¯n)(g°m 6 cu¯n)(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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�n Quang ÐÕi Sß�n Quang ÐÕi Sß�n Quang ÐÕi Sß�n Quang ÐÕi Sß�n Quang ÐÕi Sß là mµt v¸  Cao Tång
c§n ðÕi, là T± thÑ mß¶i ba cüa T¸nh Ðµ
Tông, và theo l¶i cüa C¯ Hòa Thßþng
thßþng Tuyên hÕ Hóa, Ngài  là hóa thân
cüa ðÑc B° Tát ÐÕi Thª Chí.
Lá Thß T¸nh ÐµLá Thß T¸nh ÐµLá Thß T¸nh ÐµLá Thß T¸nh ÐµLá Thß T¸nh Ðµ là thü bút cüa ÐÕi Sß,
khai th¸ hß¾ng dçn ngß¶i tu ni®m Ph§t.
Nhân d¸p vía ÐÑc Ph§t A-Di-Ðà , chúng
tôi xin trích ðång bài "Th½ Ðáp Cß Sî Cao
Thi®u Lân"; trong th½ ÐÕi Sß chï dÕy
phß½ng pháp "Th§p Ni®m Ký S¯"  r¤t
thù th¡ng.
Mong r¢ng bài th½ s¨ ðem lÕi nhi«u hæu
ích và nguy®n r¢ng m÷i ngß¶i ð×ng "lãng
quên cõi T¸nh chÆng lo v«".

   bdh

Ðßþc th½, biªt g¥n ðây cß sî tu trì thân
thiªt, xét mình sØa l²i noi d¤u thánh

hi«n, chÆng phäi c¥u l¤y hß danh, tôi l¤y
làm vui ð©p! Mu¯n h÷c Ph§t, T±, thoát
sanh tØ, nhæng ði¬m ð¥u tiên là: h± th©n,
sám h¯i, dÑt dæ, làm lành, giæ trai gi¾i và
thß¶ng tñ rån nh¡c. LÕi c¥n phäi ðÕt ðªn
ch² th§t, hªt sÑc mà làm, b¢ng không thì
thành sñ d¯i · trong giä d¯i. Cho nên, biªt
không khó, làm m¾i chính là khó! Nhi«u
b§c thông minh giæa ð¶i, vì nói có làm
không, thành thØ lu¯ng qua mµt kiªp, u±ng
ch½i non báu ði v« tay không, th§t r¤t ðáng

ðau tiªc! V÷ng ni®m lçy l×ng là do b·i chßa
ch½n thiªt giæ gìn chánh ni®m, nªu cÑ
chuyên chú mµt cänh thì v÷ng tß·ng s¨
ð±i thành chánh trí. Cho nên, tr¸ ð¡c sách
thì gi£c cß¾p ð«u là con ðö, tr¸ th¤t sách
tuy kë tâm phúc cûng hóa oan gia. � ð¸a v¸
phàm phu, ai lÕi không có nghi®p ho£c?
Nhßng khi bình thß¶ng nªu ð« phòng
trß¾c, lúc g£p cänh duyên, phi«n não m¾i
không bÕo phát; dù phát kh·i cûng có th¬
li«n tñ biªt mà dÑt tr×. Nhæng cänh làm
duyên ð¬ kh·i phi«n não r¤t nhi«u. Nhßng
mÕnh nhÑt là ti«n cüa, s¡c ð©p và chuy®n
ngang trái b¤t thß¶ng. Nên biªt cüa ti«n
phi nghîa hÕi h½n r¡n ðµc, thì không còn
lòng tham mu¯n khi th¤y cüa. Giúp ðÞ
ngß¶i chính là xây ð¡p n«n phß¾c ðÑc cho
mình v« sau, biªt nhß thª, khi có ai hoÕn
nÕn c¥u cÑu, không vì tiªc cüa không cho,
mà kh·i lòng phi«n não. V« s¡c ð©p, lúc
ð¯i trß¾c ngß¶i xinh t¯t nhß hoa, tþ ng÷c,
cho ðªn kë kÛ næ, nên tß·ng ðó là ch¸,
ho£c em ruµt, sanh lòng cÑu ðµ xót thß½ng,
t¤t không b¸ s¡c làm ðµng ni«m ái døc. �
gia ðình, ch°ng vþ phäi kính nhau nhß
khách, nên xem thê thiªp là ngß¶i ½n giúp

Lá Thß T¸nh ÐµLá Thß T¸nh ÐµLá Thß T¸nh ÐµLá Thß T¸nh ÐµLá Thß T¸nh Ðµ
Thß ðáp cß sîThß ðáp cß sîThß ðáp cß sîThß ðáp cß sîThß ðáp cß sî
Châu Thi®u LânChâu Thi®u LânChâu Thi®u LânChâu Thi®u LânChâu Thi®u Lân
�n Quang ÐÕi Sß�n Quang ÐÕi Sß�n Quang ÐÕi Sß�n Quang ÐÕi Sß�n Quang ÐÕi Sß
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ðÞ lçn nhau và vì sñ n¯i dõi dòng h÷, m¾i
không b¸ s¡c døc hÕi mình. Ðªn nhß g£p
vi®c ngang trái nên sanh lòng xót thß½ng
dung thÑ cho kë không biªt l²i l¥m, ch¾
tranh ch¤p h½n thua. LÕi tß·ng r¢ng: kiªp
trß¾c mình ðã t×ng làm kh± hÕi ngß¶i,
hôm nay b¸ vi®c này là trä nþ ti«n khiên;
nghî nhß thª tñ nhiên vui vë, không sanh
lòng nóng gi§n mu¯n báo c×u. Song, nhæng
phß½ng pháp trên ðây là ð¬ áp døng v¾i
kë s½ c½, nªu b§c ÐÕi Sî tu hành ðã lâu,
bao nhiêu phi«n não ð±i thành tÕng tâm
sáng su¯t, muôn cänh vçn không th§t tánh,
nhæng vi®c t±n hÕi lþi ích ð«u tñ n½i ngß¶i
mà thôi.

Ðªn nhß lu§n v« pháp môn Ni®m Ph§t thì
Tín, Nguy®n, HÕnh là tông yªu. Ba món
n¥y ð¥y ðü, quyªt ð¸nh ðßþc vãng sanh.
V« ph¥n Tín, Nguy®n, nên ð¬ tâm chú
tr÷ng, phäi mµt lòng c¥u v« Tây Phß½ng,
ch¾ mong kiªp sau tr· lÕi làm ngß¶i hß·ng
sñ giàu sang. ChÆng nhæng không mu¯n
th÷ thân vua · cõi tr¶i, ngß¶i, dù cho thân
mµt v¸ cao tång nghe mµt hi¬u ngàn, ðßþc

ðÕi t±ng trì, m· rµng pháp hóa làm
lþi ích chúng sanh, cûng xem nhß
g¯c tµi không kh·i ni®m ßa thích
(vì ðó là ngµ ch¾ chßa phäi chÑng,
vçn còn b¸ luân h°i và có th¬ ð÷a
lÕc). Ðßþc nhß thª thì tín nguy®n
cüa ta m¾i cäm ðªn Ph§t, và th®
nguy®n cüa Ph§t m¾i có th¬ nhiªp
th÷ ta. Nên biªt cõi Cñc LÕc chÆng
nhæng sÑc phàm phu không th¬
ðªn, mà chính b§c thánh Ti¬u Th×a
cûng không ðªn ðßþc, vì n½i ¤y là
cänh b¤t tß nghì cüa ÐÕi Th×a. B§c
ti¬u thánh h°i tâm v« ÐÕi Th×a m¾i
có th¬ ðªn, còn phàm phu nªu
không tín nguy®n cäm Ph§t, dù cho
có tu t¤t cä th¡ng hÕnh và hÕnh
m¥u trì danh cûng không th¬ vãng

sanh. Cho nên, tín nguy®n r¤t là c¥n yªu.
Ngài Ngçu Ích nói: ‘Ðßþc sanh cùng chång,
toàn do tín nguy®n có hay không; ph¦m
sen cao th¤p, ð«u b·i trì danh sâu ho£c
cÕn.’  Ðây là mµt lu§n án s¡t, dù ngàn Ph§t
ra ð¶i cûng không thay ð±i. V¾i l¨ này,
nªu cß sî nh§n ch¡c, m¾i có ph¥n n½i cõi
Tây Phß½ng.

Nhß ni®m Ph§t khó quy nh¤t, phäi nhiªp
tâm ni®m kÛ. Phép nhiªp tâm không gì
h½n chí thành, tha thiªt, nªu không chí
thành mà mu¯n quy nhÑt ¤y là ði«u r¤t
khó. Ðã chí thành ni®m còn chßa thu¥n,
phäi l¡ng tai nghe. Không lu§n ni®m th¥m
hay ra tiªng, ð«u phäi ni®m kh·i t× n½i
tâm, tiªng ra t× n½i mi®ng r°i lÕi vào tai
(dù ni®m th¥m n½i ý vçn có tß¾ng mi®ng
ni®m). Tâm và mi®ng rành r¨, tai nghe rõ
ràng nhiªp tâm nhß thª, v÷ng ni®m tñ dÑt.
Nªu làn sóng v÷ng tß·ng n±i trào quá
mÕnh, nên dùng phép Th§p Ni®m Ký S¯
ðem hªt tâm lñc chuyên vào câu ni®m Ph§t,
thì v÷ng tß·ng b¸ ðàn áp không có ch²
xen h· ð¬ n±i lên. Phép này nhiªp tâm r¤t
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tuy®t di®u, thu· xßa nhæng v¸ ho¢ng dß½ng
tông T¸nh Ðµ chßa nói ðªn là vì cån c½
ngß¶i th¶i ¤y còn sáng l©, không c¥n dùng
cách này vçn có th¬ ni®m Ph§t ðßþc quy
nhÑt. �n Quang tôi vì tâm khó ði«u phøc,
nhi«u phen dùng thØ m¾i biªt là hay,
nguy®n cùng nhæng ngß¶i ðµn cån ð¶i sau
y theo tu t§p ð¬ ðßþc ð°ng sanh v« Cñc
LÕc. Th§p Ni®m Ký S¯ là khi ni®m Ph§t
phäi ghi nh¾ rành r¨ t× mµt ðªn mß¶i
câu, hªt mß¶i câu li«n tr· lÕi mµt, cÑ nhß
thª xoay v¥n mãi. Nhßng phäi ni®m trong
vòng mß¶i câu mà thôi, không ðßþc hai
ho£c ba mß½i câu, lÕi không nên l¥n chu²i,
chï dùng tâm ghi nh¾. Nªu nh¾ ni®m luôn
mµt mÕch mß¶i câu th¤y khó, thì phân
làm hai ðoÕn, t× mµt ðªn nåm, t× sáu ðªn
mß¶i. Nªu ho£c còn th¤y kém sÑc lÕi chia
làm ba h½i, t× mµt ðªn ba, b¯n ðªn sáu,
bäy ðªn mß¶i. C¥n ð¬ ý: Ni®m, nh¾ và
nghe phäi rõ ràng, v÷ng ni®m m¾i không
xen vào ðßþc. Dùng phép này lâu, s¨ ðßþc
nh¤t tâm. Nên biªt phép Th§p Ni®m Ký
S¯ cùng phép Th§p Ni®m cüa ngài T× Vân,
v« ph¥n nhiªp v÷ng thì ð°ng, ph¥n døng
công lÕi r¤t khác. Phép Th§p Ni®m tùy theo
h½i ngß¶i dài ng¡n, không lu§n ðßþc bao
nhiêu câu Ph§t, cÑ mµt h½i k¬ là mµt ni®m.
V« phép này m²i bu±i s¾m mai, chï dùng
trong mß¶i ni®m mà thôi, nªu quá s¯ ¤y
lâu ngày s¨ thành b¸ lao h½i. Phép Th§p
Ni®m Ký S¯ thì ni®m mµt câu biªt mµt
câu, mß¶i câu biªt mß¶i câu, t× mµt ðªn
mß¶i r°i tr· lÕi, dù cho m²i ngày ni®m
cho ðªn m¤y muôn câu cûng ghi nh¾ nhß
thª. Ni®m nhß v§y không nhæng tr× ðßþc
v÷ng, lÕi có th¬ dßÞng th¥n, vì tùy sÑc tùy
ý, ho£c ch§m ho£c mau, không chi tr· ngÕi.
LÕi, so v¾i cách ni®m l¥n chu²i ghi s¯, phép
Th§p Ni®m Ký S¯ lþi ích h½n nhi«u vì l¥n
chu²i thân mõi nh÷c, tinh th¥n xao ðµng,
còn cách này thì thân nhàn mà tâm an.

Chï nhæng khi nào làm vi®c, ho£c khó ký
s¯, nên kh¦n thiªt ni®m suông, ðþi lúc xong
vi®c lÕi nhiªp tâm ký s¯. Nhß thª thì v÷ng
tß·ng không còn tung hoành, tâm cänh
an trø vào câu ni®m Ph§t.

ÐÑc ÐÕi Thª Chí B° Tát nói: ‘Nhiªp cä sáu
cån, t¸nh ni®m n¯i luôn, ðßþc Tam Ma Ð¸a,
ðây là b§c nhÑt.’  L¶i này v¾i hÕng lþi cån
thì không c¥n lu§n, nªu kë ðµn cån nhß
chúng ta, bö phép Th§p Ni®m Ký S¯ mà
mu¯n nhiªp sáu cån, n¯i t¸nh ni®m, th§t
khó vô cùng! Cách ni®m Ph§t l¥n chu²i chï
nên dùng trong nhæng khi ði ðÑng, còn
lúc t¸nh dßÞng th¥n, nªu l¥n chu²i thì do
tay ðµng, th¥n cûng không an, lâu ngày có
th¬ sanh b¸nh. Khác h½n thª, phép Th§p
Ni®m Ký S¯ lúc ði, ðÑng, n¢m, ng°i ð«u
dùng ðßþc, nhßng khi n¢m chï nên ni®m
th¥m, nªu ra tiªng ðã không cung kính lÕi
b¸ lao h½i, nên nh¾ kÛ.

Cß sî tu±i ðã nåm mß½i, nªu mu¯n ðßþc
giäi thoát trong hi®n ð¶i, phäi chuyên chú
n½i môn T¸nh Ðµ. Kinh Kim Cang, Pháp
Hoa nên tÕm gác mµt bên, ðþi khi nào lý
T¸nh Ðµ thông su¯t, ni®m Ph§t ðßþc nhÑt
tâm r°i s¨ hay. Nªu bây gi¶ v×a nghiên
cÑu v×a tu hành, e cho th¶i gian có hÕn,
trí lñc không kham, bên nào chÆng thành
bên nào, hai sñ lþi ích cùng b¸ m¤t cä.

   (HT. Thích Thi«n Tâm d¸ch)(HT. Thích Thi«n Tâm d¸ch)(HT. Thích Thi«n Tâm d¸ch)(HT. Thích Thi«n Tâm d¸ch)(HT. Thích Thi«n Tâm d¸ch)
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Nhµn dÙp lÍ vÏa �öc Phºt A-Di-�¡ v¡o ng¡y 17
th�ng 11 µm lÙch, chîng tái xin trÏch ½¯ng mæt ½on
trong Kinh Phºt ThuyÆt A-Di-�¡, HT TuyÅn HÜa
lõìc gi¨i, nÜi vË TÏn NguyÎn Hnh, ba thö tõ lõçng
cða ngõéi tu theo ph�p mán TÙnh �æ. Bêi b�o trang
cÜ gièi hn, chîng tái sÁ ½¯ng ph·n gi¨ng vË
"NguyÎn" trong sâ sau.

TÏn, NguyÎn, Hnh l¡ ba thö tõ lõçng cða
ngõéi tu theo ph�p mán TÙnh ½æ, nhõ ngõéi
trõèc khi ½i xa c·n ph¨i dú bÙ læ phÏ v¡ lõçng
thúc.  Bn muân ½i sang thÆ gièi Cúc Lc
cñng ph¨i chu¸n bÙ ba thö tõ lõçng, trõèc
tiÅn ph¨i cÜ lÝng tin, nÆu kháng thÖ sÁ kháng
cÜ duyÅn vèi thÆ gièi Cúc Lc.  Tr÷ viÎc tú tin
nçi chÏnh mÖnh, cñng ph¨i tin ê ngõéi kh�c,
tin nhçn tin qu¨, tin sú tin lû.

ThÆ n¡o l¡ tin ê chÏnh mÖnh (tÏn tú ký)?  �Ü l¡
tin ê tú mÖnh quyÆt ½Ùnh cÜ thÌ v¬ng sanh vË
thÆ gièi Cúc Lc phõçng Tµy, ½÷ng nÅn khinh
thõéng tú ti m¡ nÜi:  �Tái to r¶t nhiËu tæi,
l¡m sao cÜ thÌ sanh vË thÆ gièi Cúc Lc ê
phõçng Tµy ½õìc?�  NghØ nhõ thÆ töc l¡
kháng tin ê chÏnh mÖnh.  Kháng luºn l¡ mÖnh
½¬ gµy to �c nghiÎp nhõ thÆ n¡o ½i nùa,
½Ëu cÜ thÌ cÜ cç hæi ½èi nghiÎp v¬ng sanh vË
thÆ gièi Cúc Lc phõçng Tµy, nhõng m¡
nghiÎp mang theo l¡ nghiÎp cñ chè kháng
ph¨i nghiÎp mèi.  Tæi nghiÎp ½éi trõèc cÜ
thÌ mang ½i, nhõng ch²ng thÌ mang ½i �c
nghiÎp tõçng lai ½õìc.  Nhùng �c nghiÎp gµy
to trõèc ½µy hiÎn ti ½Ëu c·n ph¨i søa ½äi;
sau khi c¨i �c hõèng thiÎn mèi cÜ thÌ v¬ng
sanh vË thÆ gièi Cúc Lc phõçng Tµy. Ngõéi
n¡o sau khi niÎm Phºt, li kháng chÙu søa

låi, v¹n tiÆp tòc to nghiÎp, ch²ng nhùng
kháng thÌ ½èi nghiÎp v¬ng sanh, m¡ ngay c¨
thÆ gièi Cúc Lc phõçng Tµy cñng kháng ½i
½õìc.  Cho nÅn niÎm Phºt, ly Phºt l¡ gieo
trãng nhçn l¡nh ½Ì tõçng lai cÜ thÌ th¡nh
Phºt, ch²ng ph¨i l¡ nÜi hiÎn ½éi m¡ ½õìc.
Sê dØ ngõéi tin theo Phºt, ch²ng nÅn biÆt rãi
m¡ câ phm.   Khi chõa quy y Tam B¨o v¡
tin Phºt, ½¬ lë to �c nghiÎp cÝn cÜ thÌ tha
thö.  Nhõng sau khi tin Phºt v¡ quy y Tam
B¨o rãi m¡ cÝn gµy to tæi nghiÎp thÖ tæi ¶y
n´ng thÅm mæt búc, l¡ do biÆt m¡ cÝn câ
phm.  Cho nÅn ph¨i tin nçi chÏnh mÖnh cÜ
kh¨ n¯ng �c¨i qu� tú tµn�, thÖ ch°c ch°n sÁ
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½õìc v¬ng sanh thÆ gièi Cúc Lc phõçng Tµy.

Tin ngõéi kh�c (tÏn tha) l¡ tin theo léi Phºt
nÜi, ch°c ch°n cÜ thÆ gièi Cúc Lc ê phõçng
Tµy c�ch ½µy 10 vn öc cßi nõèc Phºt.  Cßi
nõèc Phºt n¡y l¡ do Tü-kheo Ph�p Tng thuê
xõa (töc Phºt A Di �¡ bµy gié) ph�t nguyÎn
m¡ th¡nh túu.  T¶t c¨ chîng sanh ê mõéi
phõçng nÆu muân sanh vË TÙnh ½æ n¡y thÖ
cÜ thÌ v¬ng sanh nhõ û nguyÎn, ½¬ kháng
phÏ viÎc, li kháng tân tiËn, ch²ng hao söc,
dÍ d¡ng li ½çn gi¨n, phõçng tiÎn m¡ viÅn
dung, ch× c·n chuyÅn tµm niÎm �Nam má A
Di �¡ Phºt� m¡ thái.  �µy qu¨ l¡ mæt ph�p
mán cao tæt vá thõìng.  Tin nhõ thÆ töc l¡
tin ngõéi kh�c (TÏn tha).

Tin nhçn, tin qu¨ (tÏn nhçn, tÏn qu¨).  Chîng
ta cñng c·n ph¨i tin v¡o chÏnh mÖnh ½¬ t÷ng
gieo trãng nhçn l¡nh t÷ qu� khö, nhé cÜ c¯n
l¡nh nÅn ½éi n¡y mèi g´p ph�p mán niÎm
Phºt n¡y.  Ngo¡i ra, ½éi n¡y c·n ph¨i vun
trãng TÏn, NguyÎn, Hnh, thÖ c¯n l¡nh mèi
cÜ thÌ thÅm lèn m¡ th¡nh túu qu¨ vÙ.  Cho
nÅn tin cÜ nhçn qu¨ l¡ tú tin mÖnh thuê xõa
½¬ t÷ng gieo trãng nhçn Bã-½Ë v¡ ê tõçng lai
nh¶t ½Ùnh sÁ th¡nh túu qu¨ Bã-½Ë.  Nhõng
kÆt qu¨ ½Ü muân ½t ½õìc thÖ ph¨i tr¬i qua
sú vun tõèi v¡ ch¯m sÜc mèi cÜ thÌ thÅm lèn
½õìc.  CÜ ngõéi nÜi:  �Tái kháng biÆt mÖnh
cÜ c¯n l¡nh gÖ kháng?�

- Bn l¡m sao biÆt mÖnh cÜ hay kháng cÜ
c¯n l¡nh?  Thõéng thõéng cÜ ngõéi hÞi
tái:  �Th·y xem tái cÜ c¯n l¡nh kháng?�
Tái tr¨ léi:  �Bn xem tái cÜ c¯n l¡nh hay
kháng?�  Ngõéi ¶y nÜi:  �Tái kháng biÆt!�
Tái nÜi:  �Bn kháng biÆt mÖnh cÜ c¯n l¡nh
hay kháng thÖ l¡m sao tái biÆt ½õìc?
Nhõng m¡ tái cÜ c�ch biÆt.  NÆu bn
kháng cÜ c¯n l¡nh thÖ ½éi n¡y sÁ kháng
thÌ n¡o g´p ½õìc Phºt ph�p, cho nÅn bn

ph¨i tú hiÌu vË ½o lû n¡y�.

Ngõéi kháng biÆt ½õìc Phºt ph�p  l¡ vÖ kháng
cÜ c¯n l¡nh nÅn kháng g´p ½õìc, cñng kháng
cÜ duyÅn.  Ch× vÖ c¯n l¡nh l¡ ph¨i ½õìc gieo
trãng, nÆu kháng gieo trãng thÖ ho¡n to¡n
kháng cÜ c¯n l¡nh; cho nÅn cÜ c¯n l¡nh hay
kháng viÎc ½Ü kháng quan tràng.  Quan tràng
nh¶t l¡ ½éi n¡y mÖnh ph¨i nõçng theo Phºt
ph�p m¡ tu h¡nh, vun bãi, ch¯m sÜc c¯n l¡nh
cða chÏnh mÖnh. Chè nÜi Phºt ph�p dy ngõéi
kháng nÅn uâng rõìu m¡ mÖnh li ½i uâng
rõìu bt mng, cho ½Æn phm c¨ nhùng tæi
s�t sanh, træm c°p, t¡ dµm, nÜi dâi nùa.  Sau
khi tin Phºt rãi, ½¬ biÆt rß m¡ câ phm, cho
½Ü l¡ nhùng låi nhÂ kháng hË chi.  ChÏnh vÖ û
nghØ �kháng hË chi� ½Ü m¡ ngõéi ta ph¨i sa
v¡o ½Ùa ngòc, l¡m ng quý, chuyÌn thµn sîc
sanh.  T¶t c¨ ½Ëu nhçn c�i hi cða cµu nÜi
�kháng hË chi� n¡y.  Cho nÅn ph¨i tin v¡o
chÏnh mÖnh ½éi nay gieo trãng c¯n l¡nh, ½éi
sau mèi cÜ qu¨ l¡nh.

Tin lû, tin sú (tÏn sú, tÏn lû).  Tin r±ng �öc
Phºt A Di �¡ cïng chîng ta cÜ nhçn duyÅn
lèn, tõçng lai nh¶t ½Ùnh cÜ thÌ tiÆp d¹n chîng
ta th¡nh Phºt.  �µy töc l¡ Sú.  Ti sao nÜi
�öc Phºt A Di �¡ cÜ nhçn duyÅn lèn ½âi vèi
chîng ta?  NÆu kháng cÜ nhçn duyÅn thÖ ½éi
nay chîng ta ½µu g´p ½õìc ph�p mán TÙnh
½æ.  T¶t c¨ chîng sanh töc l¡ Phºt A Di �¡,
Phºt A Di �¡ töc l¡ t¶t c¨ chîng sanh.  Phºt
A Di �¡ nhçn niÎm Phºt m¡ th¡nh, t¶t c¨
chîng sanh nÆu hay niÎm Phºt, cñng cÜ thÌ
th¡nh Phºt, ½µy töc l¡ Lû.  Ngõéi nõçng Sú
Lû m¡ tu h¡nh nhõ táng Hoa NghiÅm ½¬ lºp,
töc �Sú vá ngi ph�p gièi, Lû vá ngi ph�p
gièi, Lû Sú vá ngi ph�p gièi, Sú sú vá ngi
ph�p gièi�.

�Lû sú vá ngi ph�p gièi� cïng Tú t�nh Phºt
A Di �¡ c¯n b¨n l¡ mæt.  Cho nÅn chîng
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sanh ½Ëu cÜ tõ c�ch th¡nh Phºt.  Sao gài l¡
Sú lû?  - Xin ½õa ra mæt viÎc dÍ hiÌu, ph¡m
sú tõèng ½Ëu cÜ sú biÌu hiÎn cða nÜ, nhõ cµy
gå cÜ thÌ l¡m nh¡, ½µy töc l¡ Lû; l¡m th¡nh
phÝng nh¡ rãi, töc l¡ Sú; ½Ü l¡ nghØa Sú Lû.
Chîng ta hiÎn ti cÜ Lû th¡nh Phºt n¡y, m¡
cñng cÜ Sú th¡nh Phºt nùa.  Chîng ta nÆu
cÜ:  TÏn, NguyÎn, Hnh, TrÖ danh, thÖ tõçng
lai sÁ ½t ½Æn sú th¡nh Phºt.

Phºt A Di �¡ l¡ Phºt A Di �¡ trong tµm
chîng sanh, chîng sanh cñng l¡ chîng sanh
trong tµm Phºt A Di �¡, sú quan hÎ n¡y cñng
cÜ sú v¡ lû, nhõng ½o lû n¡y c·n ph¨i cÜ
lÝng tin v¡ sú thúc h¡nh kháng ½õìc biÆng
trÍ.  VÏ nhõ niÎm Phºt ph¨i måi ng¡y mæt
t¯ng lÅn, kháng nÅn måi ng¡y mæt Ït ½i.  Khi
chîng ta niÎm �Nam má A Di �¡ Phºt�, thÖ
trong nõèc B�t cáng ½öc cða ao th¶t b¨o nçi
thÆ gièi Cúc Lc phõçng Tµy sÁ màc lÅn mæt
hoa sen.  NiÎm Phºt c¡ng nhiËu thÅm thÖ hoa
sen c¡ng lèn d·n, nhõng v¹n chõa nê.  �ìi
½Æn lîc chîng ta mng chung thÖ ½õçng
nhiÅn chîng ta sÁ sanh v¡o trong hoa sen ê
thÆ gièi Cúc Lc.  Sê dØ chîng ta muân biÆt
ph¸m vÙ cða mÖnh cao hay th¶p, l¡ Thõìng
ph¸m thõìng sanh, Trung ph¸m trung sanh
hay h sanh, thÖ ph¨i xem cáng phu niÎm
Phºt cða chîng ta nhiËu hay Ït. MÖnh c¡ng
niÎm Phºt nhiËu thÖ hoa sen c¡ng nê lèn ra.
MÖnh niÎm Phºt Ït ½i thÖ hoa sen nê nhÞ li.
NÆu kháng niÎm, ho´c cÜ lîc niÎm rãi kháng
niÎm nùa, thÖ hoa sen kia sÁ khá ròi ½i.  Cho
nÅn ½iËu c·n thiÆt l¡ bn ph¨i tú tranh thð
l¶y qu¨ vÙ cða chÏnh mÖnh:  NiÎm Phºt c¡ng
nhiËu, trÖ danh, tin sµu kháng déi ½äi, nguyÎn
thiÆt tha, thúc h¡nh m¬i kháng biÆng lõéi.
Kháng nÅn nÜi ng¡y nay ngð nhiËu mæt tÏ,
ng¡y mai sÁ tu tiÆp.  ViÎc n¡y kháng thÌ n¡o
ch¶p nhºn ½õìc.  Tu h¡nh thÖ kháng thÌ biÆng
lõéi, m¡ ph¨i siÅng n¯ng tinh t¶n thÖ mèi cÜ
thÌ th¡nh cáng.

Kinh n¡y l¶y TÏn, NguyÎn, TrÖ danh l¡m
"táng".   Ti sao gài l¡ TrÖ danh? -TrÖ danh
chÏnh l¡ trÖ niÎm danh hiÎu cða Phºt A Di
�¡, cñng giâng nhõ ht thanh chµu bÞ v¡o
nõèc ½òc, thÖ nõèc ½òc sÁ trong ngay.  NiÎm
danh hiÎu Phºt cñng giâng nhõ ht thanh
chµu bÞ v¡o nõèc ½òc nõèc sÁ lÜng trong ngay
vºy.  Chîng sanh vàng tõêng l¯ng x¯ng
kháng biÆt l¡ bao nhiÅu, kháng lîc n¡o ng÷ng
ngh×, giâng nhõ sÜng tr¡o ê biÌn c¨ kháng
lîc n¡o d÷ng.  Khi Phºt hiÎu nhºp v¡o trong
tµm lon thÖ tµm lon cñng trê th¡nh tµm
Phºt.  VÖ niÎm mæt tiÆng Phºt, trong tµm sÁ
cÜ mæt niÎm Phºt.  Bn niÎm Phºt, Phºt cñng
niÎm bn, cñng nhõ cïng ½em danh hiÎu A
Di �¡ Phºt ½�nh v¡o mæt vá tuyÆn ½iÎn b�o,
½Ü kÅu l¡ �c¨m öng ½o giao.�  Bn kháng
niÎm Phºt, thÖ Phºt sÁ kháng thµu nhºn ½õìc,
cho nÅn c·n ph¨i TrÖ danh.

TrÖ danh niÎm Phºt l¡ mæt ph�p mán r¶t tràng
yÆu trong théi Mt ph�p, cho nÅn cÜ r¶t nhiËu
ngõéi niÎm Phºt.  Nhõng chè nÅn xem
thõéng ph�p mán niÎm Phºt n¡y.  Ng¡i VØnh
Minh Thà ThiËn sõ khi niÎm mæt tiÆng Phºt,
lîc ¶y ngõéi cÜ ngñ nh¬n lòc tháng, th¶y t÷
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miÎng Ng¡i hiÎn ra mæt hÜa Phºt, cho nÅn
cáng ½öc niÎm Phºt thºt kháng thÌ nghØ b¡n.
Hçn nùa, khi bn niÎm Phºt, trÅn ½·u sÁ ph�t
ra �nh s�ng.  Mæt khi �nh s�ng ph�t ra thÖ
yÅu ma quý qu�i sÁ co giÝ chy xa.  Cho nÅn
cáng ½öc niÎm Phºt thºt l¡ kháng thÌ nghØ
b¡n.  �Ü l¡ TrÖ danh niÎm Phºt.

TrÖ töc l¡ ChÏ trÖ, giù li, cñng chÏnh l¡ thà
trÖ, cñng chÏnh l¡ nhõ  trong s�ch Trung Dung
nÜi:  �To¡n quyËn phòc õng.�  Tµm niÎm
niÎm ghi nhè.  TrÖ danh hiÎu n¡o?  TrÖ danh
hiÎu A Di �¡ Phºt, töc l¡ niÎm danh hiÎu
Phºt A Di �¡.

Ph�p mán niÎm Phºt cÜ bân c�ch:  1/ Qu�n
tõêng niÎm Phºt,  2/ Qu�n tõìng niÎm Phºt,
3/ Thºt tõèng niÎm Phºt,  4/ TrÖ danh niÎm
Phºt.

-Qu�n tõêng niÎm Phºt:  ChÏnh l¡ qu�n tõêng
to¡n thµn s°c v¡ng cða Phºt A Di �¡ tõèng
h¨o quang minh kháng s�nh vÏ, to¡n thµn
cða Phºt A Di �¡ phÜng ra �nh s�ng s°c
v¡ng.  Tõèng h¨o l¡ th¡nh túu cáng ½öc viÅn
m¬n, ½·y ½ð 32 tõèng tât, 80 vÀ ½Âp, �nh
s�ng cða Ng¡i kháng s�nh vÏ.  Xem th¶y tõèng
s�ng láng tr°ng giùa ch´n m¡y cða Phºt A
Di �¡ to lèn xoay quanh nhõ n¯m hÝn nîi
Tu Di.  M°t cða Ng¡i to nhõ bân biÌn lèn,
cho nÅn quû vÙ xem thµn cða ½öc Phºt A Di
�¡ to lèn dõéng n¡o?

� trong �nh s�ng cða Phºt A Di �¡ hÜa hiÎn
ra r¶t nhiËu Phºt.  Ch²ng nhùng hÜa ra hÖnh
tõìng cða Phºt m¡ cÝn hÜa hiÎn ra hÖnh
tõìng cða Bã-t�t nùa.  Phºt A Di �¡ cÜ 48 léi
nguyÎn cöu ½æ t¶t c¨ chîng sanh khiÆn cho
½Ëu lÅn chÏn ph¸m sen v¡ng ½õìc gi¨i tho�t.

ChÏn ph¸m cÜ Thõìng ph¸m, Thõìng trung
ph¸m, Thõìng h ph¸m, Trung thõìng

ph¸m, Trung trung ph¸m, Trung h ph¸m,
H thõìng ph¸m, H trung ph¸m, H h
ph¸m.  Hoa sen ê måi ph¸m li chia l¡m 9
ph¸m, th¡nh ra 9 x 9=81 ph¸m.  CÜ ½õìc 81
ph¸m, t¶t c¨ chîng sanh sÁ ½Æn bé bÅn kia,
töc l¡ NiÆt b¡n.

-Qu�n tõìng niÎm Phºt:  �Ü l¡ cîng dõéng
mæt tán tõìng Phºt A Di �¡.  NiÎm Phºt c�ch
n¡y chÏnh l¡ qu�n nhÖn tõìng Phºt A Di �¡,
c¡ng lµu c¡ng kþ mèi ½õìc th¡nh cáng.

-Thºt tõèng niÎm Phºt:  ChÏnh l¡ niÎm m¡
kháng niÎm, kháng niÎm m¡ niÎm.  Bn
muân kháng niÎm cñng kháng ½õìc.  NÜ
giâng nhõ giÝng nõèc, v¡ mÖnh ê trong ½Ü;
niÎm m¡ kháng niÎm, kháng niÎm m¡ niÎm,
miÅn miÅn mºt mºt, ½t ½Æn c¨nh gièi ¶y
chÏnh l¡ NiÎm Phºt Tam-muæi, cñng chÏnh
l¡ Thºt tõèng niÎm Phºt.

TrÖ danh niÎm Phºt:  Töc l¡ chuyÅn niÎm
Phºt A Di �¡,  mê miÎng ngºm miÎng ½Ëu
niÎm A Di �¡.  NiÎm c·n ph¨i niÎm cho rß
r¡ng, lå tai ph¨i nghe cho rß r¡ng, tµm cñng
ph¨i nhè cho rß r¡ng; ba nghiÎp thµn, kh¸u,
û thanh tÙnh niÎm Phºt, tµm kháng vàng
tõêng.  MiÎng kháng cÜ 4 ½iËu �c:  M°ng chøi,
nÜi thÅm, nÜi l�o, nÜi ½µm thàc.  Thµn kháng
cÜ 3 ½iËu �c:  S�t sanh, træm c°p, t¡ dµm.  �
kháng tham, sµn, si. �Ü l¡ dïng ba nghiÎp
thanh tÙnh ½Ì niÎm Phºt.  Thµn kh¸u thanh
tÙnh m¡ niÎm Phºt thÖ niÎm niÎm thanh tÙnh,
niÎm niÎm Phºt.  Nhõ vºy:

Tµm thanh nõèc hiÎn tr¯ng
û tÙnh tréi sch mµy.

NiÎm cho ½Æn ½õìc niÎm Phºt Tam-muæi,
nghe th¶y giÜ thäi cñng l¡ Nam má A Di �¡
Phºt, nghe tiÆng mõa rçi cñng l¡ Nam má A
Di �¡ Phºt, nghe mài thö µm thanh cñng
½Ëu l¡ tiÆng niÎm Phºt, ½Ü l¡ �Nõèc ch¨y,
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giÜ rung, diÍn Ma-ha�; tiÆng nõèc ch¨y, tiÆng
giÜ rung ½Ëu l¡ Nam má A Di �¡ Phºt c¨.  VÖ
thÆ Tá �áng Pha cÜ cµu:

TiÆng khe ½Ëu l¡ lõëi ræng d¡i
M¡u nîi kh°p cïng tµm thanh tÙnh.

�m thanh trong trÀo, nõèc khe rÜc r�ch ½Ëu
ph�t xu¶t t÷ tõèng lõëi ræng d¡i (qu¨ng

trõéng thiÎt), ½Ü l¡ "vá tÖnh thuyÆt ph�p".  Nîi
non cïng m¡u s°c ½Ëu l¡ thanh tÙnh thµn.
�Ü l¡:  �Non xanh, mµy tr°ng, hoa v¡ng, trîc
biÆc� ½Ëu l¡ ph�p thµn sê hiÎn.  �µy chÏnh l¡
niÎm Phºt Tam-muæi vºy.  NiÎm kháng gi�n
½on nghØa l¡ suât ng¡y t÷ s�ng ½Æn chiËu
½Ëu l¡ niÎm Phºt, niÎm A Di �¡.

Trõèc ½µy tái cÜ viÆt mæt b¡i kÎ:

NiÎm Phºt niÎm ho¡i kháng gi�n ½on
Hãng danh ½ãng khêi ti tµm can

Tp niÎm kháng sanh Tam-muæi ½õìc
V¬ng sanh TÙnh ½æ cÜ ph·n sang
Tràn ng¡y ch�n n¨n Ta B¡ khä

Tµm niÎm hãng tr·n döt sch quang
C·u sanh Cúc Lc luán trong û

NhiÍm niÎm döt tr÷, TÙnh niÎm to¡n

�µy l¡ tu tºp ph�p mán niÎm Phºt, Tam-muæi
thÖ ch°c ch°n cÜ hy vàng v¬ng sanh ½õìc
Tµy phõçng Cúc Lc.  �¬ döt hÆt lÝng tr·n
cða thÆ gian, kháng cÝn cÜ tµm dµm dòc,
cñng kháng cÜ tµm tranh danh ½ot lìi, t¶t
c¨ tµm duyÅn bÅn ngo¡i thÆ gièi n¡y ½Ëu
buáng bÞ hÆt, xem t¶t c¨ ½Ëu l¡ gi¨ dâi, buáng
bÞ nhiÍm tµm quay vË TÙnh ½æ, b¡i kÎ n¡y
chÏnh l¡ thuyÆt minh ½o lû niÎm Phºt ½¶y.
TrÖ danh niÎm Phºt giâng nhõ l¡ c·m mæt
vºt gÖ, ph¨i luán c·m ch°c trong tay mèi
½õìc.  Cho nÅn måi ng¡y ½Ëu ph¨i niÎm
�Nam má A Di �¡ Phºt� ½Ì xua ½i nhùng
tp niÎm cða chÏnh mÖnh.  NiÎm Phºt l¡ ph�p
mán l¶y ½æc trÙ ½æc, vàng tõêng l¡ mæt thö
½æc, trÖ danh niÎm Phºt cñng l¡ mæt thö vàng
tõêng, ½Ü l¡ l¶y vàng tõêng ½Ì ng¯n vàng
tõêng, cñng giâng nhõ dïng binh lÏnh ½Ì
ng¯n binh lÏnh, dïng chiÆn tranh ½Ì döt
chiÆn tranh.  NÆu muân diÎt hÆt vàng tõêng
thÖ ph¨i thõéng niÎm Phºt. Khi vàng tõêng
diÎt hÆt thÖ sÁ ½t ½õìc niÎm Phºt Tam-muæi.
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Thông BáoThông BáoThông BáoThông BáoThông Báo

VÕn Ph§t Thành

Ph§t Th¤t:Ph§t Th¤t:Ph§t Th¤t:Ph§t Th¤t:Ph§t Th¤t:
T× chü nh§t ngày 27 tháng 12 nåm 1998 ðªn
chü nh§t ngày 3 tháng 1 nåm 1999, chuyên trì
ni®m h°ng danh ðÑc A Di Ðà Ph§t.
L vía ÐÑc Di Ðà cØ hành vào chü nh§t ngày 3/
1/ 1999.

Thi«n Th¤tThi«n Th¤tThi«n Th¤tThi«n Th¤tThi«n Th¤t:::::
Thi«n th¤t mùa ðông b¡t ð¥u ngay sau Ph§t th¤t,
t× ngày 4 ðªn ngày 26 tháng 1 nåm 1999.

Nhæng khóa tu hay th¤t trên là c½ hµi r¤t t¯t ð¬
quý Ph§t tØ chuyên tâm døng công, là môi
trß¶ng r¤t t¯t ð¬ cho công phu ðßþc miên  m§t.
Xin liên lÕc VÕn Ph§t Thành (707) 462-0939
ð¬ biªt thêm chi tiªt.

Tu Vi®n Long Beach

Ph§t Th¤t Mùa Ðông:Ph§t Th¤t Mùa Ðông:Ph§t Th¤t Mùa Ðông:Ph§t Th¤t Mùa Ðông:Ph§t Th¤t Mùa Ðông:

Chuyên trì ni®m danh hi®u ÐÑc Ph§t A Di Ðà
trong su¯t bäy ngày t× ngày 25 ðªn 31 tháng
12, b¡t ð¥u t× 7 gi¶ sáng. M²i ðêm t× 7 gi¶ ðªn
9 gi¶ t¯i ð«u có thuyªt giäng. L Sái t¸nh ðÕo
tràng vào lúc 7 gi¶ t¯i ngày 24. Gi¾i Bát Quan
Trai truy«n vào 6 gi¶ sáng ngày 25. Mu¯n biªt
thêm chi tiªt (ch² ·, chß½ng trình...), xin liên
lÕc v¾i Tu Vi®n. Ðây là c½ hµi t¯t ð¬ chúng ta
có th¬ buông xä chuy®n ð¶i døng công trong
su¯t bäy ngày. Th¶i khóa nhß sau:

6:00  Truy«n Bát Quan Trai Gi¾i
7:00 - 10: 45 Tøng kinh A Di Ðà

Trì ni®m danh hi®u
ÐÑc A Di Ðà Ph§t

(20 phút  nhiu ni®m, 20 phút
ng°i ni®m, 20 phút ni®m
th¥m. Nhß thª ni®m su¯t trong
lúc ðµng hay tînh).
11:00 Cúng ng÷ và th÷ trai

13:00 LÕy sám h¯i (ðänh l ðÑc A Di
  Ðà Ph§t).

13:30 - 17:45 Ni®m Ph§t
18:00 Công phu chi«u
19:00 - 21:00 Pháp thoÕi
21:00 ÐÕi H°i Hß¾ng
21:30 Hoàn mãn.

Thi«n Th¤t Tu T§pThi«n Th¤t Tu T§pThi«n Th¤t Tu T§pThi«n Th¤t Tu T§pThi«n Th¤t Tu T§p
(t× ngày 1 ðªn ngày 3 /1/ 1999):(t× ngày 1 ðªn ngày 3 /1/ 1999):(t× ngày 1 ðªn ngày 3 /1/ 1999):(t× ngày 1 ðªn ngày 3 /1/ 1999):(t× ngày 1 ðªn ngày 3 /1/ 1999):

Mùa ðông nåm nay Tu Vi®n Long Beach s¨
có khóa dÕy và hu¤n luy®n thi«n t÷a. Công
khóa t÷a thi«n b¡t ð¥u t× 7 gi¶ sáng, kªt thúc
vào 10 gi¶ ðêm. Khóa thi«n ðòi höi thi«n sinh
phäi có sÑc khöe, kÖ lu§t, và nång lñc døng
công; do ðó ðÕo hæu nào mu¯n tham gia, xin
liên lÕc v¾i Tu Vi®n ð¬ l¤y mçu ð½n tham dñ.
Khóa chï nh§n 30 thi«n sinh.

Chß½ng Trình Tu H÷c:Chß½ng Trình Tu H÷c:Chß½ng Trình Tu H÷c:Chß½ng Trình Tu H÷c:Chß½ng Trình Tu H÷c:

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× 7:30 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 ng°i
t× 8 ðªn 10:30 gi¶ m²i sáng chü nh§t.
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LTS: ÐÑc Ph§t dÕy r¢ng: Làm ngß¶iLTS: ÐÑc Ph§t dÕy r¢ng: Làm ngß¶iLTS: ÐÑc Ph§t dÕy r¢ng: Làm ngß¶iLTS: ÐÑc Ph§t dÕy r¢ng: Làm ngß¶iLTS: ÐÑc Ph§t dÕy r¢ng: Làm ngß¶i
cho tròn r°i m¾i làm Ph§t.cho tròn r°i m¾i làm Ph§t.cho tròn r°i m¾i làm Ph§t.cho tròn r°i m¾i làm Ph§t.cho tròn r°i m¾i làm Ph§t.
Bên Trung Hoa ðÕo làm ngß¶i là trungBên Trung Hoa ðÕo làm ngß¶i là trungBên Trung Hoa ðÕo làm ngß¶i là trungBên Trung Hoa ðÕo làm ngß¶i là trungBên Trung Hoa ðÕo làm ngß¶i là trung
tâm n«n täng giáo døc cüa ðÕo Kh±ng.tâm n«n täng giáo døc cüa ðÕo Kh±ng.tâm n«n täng giáo døc cüa ðÕo Kh±ng.tâm n«n täng giáo døc cüa ðÕo Kh±ng.tâm n«n täng giáo døc cüa ðÕo Kh±ng.
Chúng tôi xin trích dçn l¶i dÕy v« ðÕoChúng tôi xin trích dçn l¶i dÕy v« ðÕoChúng tôi xin trích dçn l¶i dÕy v« ðÕoChúng tôi xin trích dçn l¶i dÕy v« ðÕoChúng tôi xin trích dçn l¶i dÕy v« ðÕo
làm ngß¶i qua ph¥n ÐÕi Tßþng Truy®nlàm ngß¶i qua ph¥n ÐÕi Tßþng Truy®nlàm ngß¶i qua ph¥n ÐÕi Tßþng Truy®nlàm ngß¶i qua ph¥n ÐÕi Tßþng Truy®nlàm ngß¶i qua ph¥n ÐÕi Tßþng Truy®n
do ðÑc Kh±ng TØ giäi thích · 64 quëdo ðÑc Kh±ng TØ giäi thích · 64 quëdo ðÑc Kh±ng TØ giäi thích · 64 quëdo ðÑc Kh±ng TØ giäi thích · 64 quëdo ðÑc Kh±ng TØ giäi thích · 64 quë
trong Kinh D¸ch. Ph¯i hþp v¾i quëtrong Kinh D¸ch. Ph¯i hþp v¾i quëtrong Kinh D¸ch. Ph¯i hþp v¾i quëtrong Kinh D¸ch. Ph¯i hþp v¾i quëtrong Kinh D¸ch. Ph¯i hþp v¾i quë
D¸ch là nhæng l¶i dÕy trong t§p Lu§nD¸ch là nhæng l¶i dÕy trong t§p Lu§nD¸ch là nhæng l¶i dÕy trong t§p Lu§nD¸ch là nhæng l¶i dÕy trong t§p Lu§nD¸ch là nhæng l¶i dÕy trong t§p Lu§n
Ngæ mà ngài Tång Sâm, mµt ð® tØ cüaNgæ mà ngài Tång Sâm, mµt ð® tØ cüaNgæ mà ngài Tång Sâm, mµt ð® tØ cüaNgæ mà ngài Tång Sâm, mµt ð® tØ cüaNgæ mà ngài Tång Sâm, mµt ð® tØ cüa
ðÑc Kh±ng TØ chép lÕi. T¤t cä nhængðÑc Kh±ng TØ chép lÕi. T¤t cä nhængðÑc Kh±ng TØ chép lÕi. T¤t cä nhængðÑc Kh±ng TØ chép lÕi. T¤t cä nhængðÑc Kh±ng TØ chép lÕi. T¤t cä nhæng
kë thành tñu, b§c quân tØ, vî nhân,kë thành tñu, b§c quân tØ, vî nhân,kë thành tñu, b§c quân tØ, vî nhân,kë thành tñu, b§c quân tØ, vî nhân,kë thành tñu, b§c quân tØ, vî nhân,
thánh nhân, hay kë giác ngµ ð«u xâythánh nhân, hay kë giác ngµ ð«u xâythánh nhân, hay kë giác ngµ ð«u xâythánh nhân, hay kë giác ngµ ð«u xâythánh nhân, hay kë giác ngµ ð«u xây
dñng sñ nghi®p trên n«n täng ðÕo ðÑcdñng sñ nghi®p trên n«n täng ðÕo ðÑcdñng sñ nghi®p trên n«n täng ðÕo ðÑcdñng sñ nghi®p trên n«n täng ðÕo ðÑcdñng sñ nghi®p trên n«n täng ðÕo ðÑc
ch¡c th§t, kiªn giäi th¤u tri®t và tâmch¡c th§t, kiªn giäi th¤u tri®t và tâmch¡c th§t, kiªn giäi th¤u tri®t và tâmch¡c th§t, kiªn giäi th¤u tri®t và tâmch¡c th§t, kiªn giäi th¤u tri®t và tâm
lßþng rµng l¾n. H÷ là nhæng kë lúclßþng rµng l¾n. H÷ là nhæng kë lúclßþng rµng l¾n. H÷ là nhæng kë lúclßþng rµng l¾n. H÷ là nhæng kë lúclßþng rµng l¾n. H÷ là nhæng kë lúc
nào cûng xoay v« g¯c, nhìn ngßþc lÕinào cûng xoay v« g¯c, nhìn ngßþc lÕinào cûng xoay v« g¯c, nhìn ngßþc lÕinào cûng xoay v« g¯c, nhìn ngßþc lÕinào cûng xoay v« g¯c, nhìn ngßþc lÕi
tâm mình, s¯ng v¾i giá tr¸ và lý tß·ngtâm mình, s¯ng v¾i giá tr¸ và lý tß·ngtâm mình, s¯ng v¾i giá tr¸ và lý tß·ngtâm mình, s¯ng v¾i giá tr¸ và lý tß·ngtâm mình, s¯ng v¾i giá tr¸ và lý tß·ng
cao thßþng. Không nao núng trß¾c thªcao thßþng. Không nao núng trß¾c thªcao thßþng. Không nao núng trß¾c thªcao thßþng. Không nao núng trß¾c thªcao thßþng. Không nao núng trß¾c thª
lñc và áp lñc, không ng×ng cäi thi®nlñc và áp lñc, không ng×ng cäi thi®nlñc và áp lñc, không ng×ng cäi thi®nlñc và áp lñc, không ng×ng cäi thi®nlñc và áp lñc, không ng×ng cäi thi®n
t¥m nhìn và sñ hi¬u biªt, h÷ tìm cácht¥m nhìn và sñ hi¬u biªt, h÷ tìm cácht¥m nhìn và sñ hi¬u biªt, h÷ tìm cácht¥m nhìn và sñ hi¬u biªt, h÷ tìm cácht¥m nhìn và sñ hi¬u biªt, h÷ tìm cách
c¯ng hiªn nång lñc ð¶i mình mµt cáchc¯ng hiªn nång lñc ð¶i mình mµt cáchc¯ng hiªn nång lñc ð¶i mình mµt cáchc¯ng hiªn nång lñc ð¶i mình mµt cáchc¯ng hiªn nång lñc ð¶i mình mµt cách
thiªt thñc nh¤t.thiªt thñc nh¤t.thiªt thñc nh¤t.thiªt thñc nh¤t.thiªt thñc nh¤t.
Tài li®u tham khäo và trích d¸ch g°mTài li®u tham khäo và trích d¸ch g°mTài li®u tham khäo và trích d¸ch g°mTài li®u tham khäo và trích d¸ch g°mTài li®u tham khäo và trích d¸ch g°m
có:có :có :có :có :
Tiªng Vi®t: Kinh D¸ch cüa Ngô T¤t T¯,Tiªng Vi®t: Kinh D¸ch cüa Ngô T¤t T¯,Tiªng Vi®t: Kinh D¸ch cüa Ngô T¤t T¯,Tiªng Vi®t: Kinh D¸ch cüa Ngô T¤t T¯,Tiªng Vi®t: Kinh D¸ch cüa Ngô T¤t T¯,
Chu D¸ch cüa Phan Bµi ChâuChu D¸ch cüa Phan Bµi ChâuChu D¸ch cüa Phan Bµi ChâuChu D¸ch cüa Phan Bµi ChâuChu D¸ch cüa Phan Bµi Châu
Tiªng Hoa: D¸ch Kinh ÐÕi Toàn, TÑTiªng Hoa: D¸ch Kinh ÐÕi Toàn, TÑTiªng Hoa: D¸ch Kinh ÐÕi Toàn, TÑTiªng Hoa: D¸ch Kinh ÐÕi Toàn, TÑTiªng Hoa: D¸ch Kinh ÐÕi Toàn, TÑ
Thß Ðµc B±n, Lu§n Ngæ Chú GiäiThß Ðµc B±n, Lu§n Ngæ Chú GiäiThß Ðµc B±n, Lu§n Ngæ Chú GiäiThß Ðµc B±n, Lu§n Ngæ Chú GiäiThß Ðµc B±n, Lu§n Ngæ Chú Giäi
Tiªng Anh: The Essential Confucius doTiªng Anh: The Essential Confucius doTiªng Anh: The Essential Confucius doTiªng Anh: The Essential Confucius doTiªng Anh: The Essential Confucius do
Thomas Cleary d¸ch, The Wisdom ofThomas Cleary d¸ch, The Wisdom ofThomas Cleary d¸ch, The Wisdom ofThomas Cleary d¸ch, The Wisdom ofThomas Cleary d¸ch, The Wisdom of
Confucius cüa Lin Yu TangConfucius cüa Lin Yu TangConfucius cüa Lin Yu TangConfucius cüa Lin Yu TangConfucius cüa Lin Yu Tang

          (Tiªp Theo)(Tiªp Theo)(Tiªp Theo)(Tiªp Theo)(Tiªp Theo)
Ð�O LÀM NG¿�IÐ�O LÀM NG¿�IÐ�O LÀM NG¿�IÐ�O LÀM NG¿�IÐ�O LÀM NG¿�I

KINH D�CH:KINH D�CH:KINH D�CH:KINH D�CH:KINH D�CH:

Thüy Lôi Truân: Quân tØ dîThüy Lôi Truân: Quân tØ dîThüy Lôi Truân: Quân tØ dîThüy Lôi Truân: Quân tØ dîThüy Lôi Truân: Quân tØ dî
kinh luân.kinh luân.kinh luân.kinh luân.kinh luân.
Quë Truân: Quân tØ s¡p ð£t, sØa
sang.

Lßþc giäi:Lßþc giäi:Lßþc giäi:Lßþc giäi:Lßþc giäi:
Ðây là quë thÑ ba trong Kinh D¸ch. Quë
này g°m hai ph¥n hþp lÕi: Ph¥n trên là
hình tßþng cüa Thüy (nß¾c, ho£c h½i nß¾c,

ho£c là mây); ph¥n
dß¾i là hình tßþng
cüa Lôi (s¤m sét).
Truân có nghîa là
gian nan, r¡c r¯i, khó
khån, phi«n phÑc.

Ðây là cänh mây ðen giång büa, s¤m sét
ch¾p x©t, báo trß¾c r¢ng tr¶i s¡p sØa mßa
xu¯ng. Kinh D¸ch dÕy r¢ng: Khi ngß¶i quân
tØ nhìn th¤y cänh tßþng này, chàng ta li«n
phäi g¤p lo thu xªp công vi®c, ð£t ð¸nh
m÷i chuy®n ð¬ phòng b¸ mßa r½i, do ðó
kinh nói ngß¶i quân tØ s¡p ð£t, sØa sang,
trß¾c khi tai h÷a ho£c sñ vi®c xäy ra.

Sau ðây là mµt câu chuy®n l¸ch sØ nói v«
quë Truân:
Ð¶i nhà Ðß¶ng, có v¸ lãnh chúa tên Châu
Ôn (852-912 AD) ôm ¤p ý ð° mu¯n làm
hoàng ðª nên ðã công nhiên ch¯ng lÕi chính
quy«n ð¸a phß½ng ðß½ng th¶i là quan tri
phü Lý Kh¡c Døng (856-924 AD) và thách
thÑc cä vua Ðß¶ng Chiêu Tông (ðß½ng
tri«u 889-903 AD). Th¶i ¤y, dân cß trong
vùng lân c§n ch¸u ðü thÑ gian nan, nhiu
nhß½ng vì chinh chiªn, ðúng là th¶i ðÕi
cüa quë Truân.
Bây gi¶ có mµt ngôi chùa n÷ ðang ðßþc
trùng tu. Ngài Phß½ng trßþng ð¯c thúc vi®c
xây c¤t ðµt nhiên b¡t các nhân công phäi
bí m§t xây hai tß¶ng hai vách, mà giæa
vách thì ch¤t ð¥y lß½ng khô. Ngài lÕi c¯ ý
cho xây th§t nhi«u trø ð¬ ch¯ng ð· tr¥n
nhà. Vì nhæng trø này không m¤y c¥n thiªt,
nên các v¸ tång khác th¤y ngài làm v§y thì
chª diu, cho r¢ng ngài già r°i nên l¦m
c¦m, thiªu minh mçn.
M¤y tháng sau, khi chùa xây xong thì nµi
chiªn cûng bùng phát. Lính tráng và gi£c
giã n±i lên kh¡p n½i. Thß½ng buôn phäi
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ðình tr®. Nông gia chÆng th¬ tiªp tøc chåm
sóc ruµng vß¶n yên ±n ðßþc. Thành ph¯,
thôn quê, ðâu ðâu cûng b¸ cß¾p bóc và
ð¯t cháy. Dân chúng kh± s·, m¤t mÕng
nhi«u vô s¯. Ðªn khi mùa ðông rét bu¯t
t¾i thì cüi quý nhß vàng, gÕo ð¡t nhß ng÷c.
Không ai mu¯n bán thóc lúa, cây trái, v¯n
là nhæng thÑ khó kiªm vô cùng lúc b¤y
gi¶. Kë giàu, phú ông, b·i vì ham tiªc không
ch¸u ð±i chác ng÷c ngà, tài sän nên r¯t
cuµc nhi«u kë phäi chªt ðói.
B¤y gi¶, trong lúc h²n loÕn ¤y, v¸ phß½ng
trßþng truy«n dÕy chß tång t× t× chë m¤y
cái trø dß th×a kia xu¯ng làm cüi, r°i l¤y
b¾t lß½ng khô ra mà ån l¥n l¥n. T¤t cä
chúng tång nh¶ ðó mà không chªt ðói,
chªt rét. Ai cûng tán thán trí hu® thñc tª,
nhìn xa th¤y rµng cüa ngài phß½ng trßþng.
Ð¤y chính là do ngài th¤y ðßþc thª sñ ðang
· trong th¶i quë Truân, và ngài biªt áp døng
câu: Ngß¶i quân tØ s¡p ð£t, sØa sang.

Nªu hi¬u quë Truân trên phß½ng di®n tâm
linh thì:
Mây ðen tø lÕi, giång büa: tßþng trßng cho
v÷ng tß·ng, thành kiªn, ch¤p trß¾c tích

t§p ð¥y dçy. S¤m sét ch¾p nhoáng: tßþng
trßng cho cäm giác, phi«n não, tÑc gi§n,

âu lo, v.v.. Khi v÷ng tß·ng và phi«n não
quá nhi«u thì trß¾c sau cûng s¨ dçn t¾i
hành ðµng ngu muµi, không hþp lý, không
hþp gi¾i lu§t; h®t nhß khi có mây ðen,
s¤m sét thì trß¾c sau tr¶i cûng s¨ mßa.
Kinh D¸ch dÕy: ngß¶i quân tØ s¡p ð£t,ngß¶i quân tØ s¡p ð£t,ngß¶i quân tØ s¡p ð£t,ngß¶i quân tØ s¡p ð£t,ngß¶i quân tØ s¡p ð£t,
sØa sangsØa sangsØa sangsØa sangsØa sang  tÑc là dÕy ngß¶i tu hành khi
th¤y và nh§n biªt ðßþc v÷ng tß·ng, ch¤p
trß¾c và phi«n não cüa mình thì phäi mau
mau phän tïnh, sØa ð±i chính mình. S¡p
ð£t, tÑc là phäi suy nghî cho ðúng v¾i gi¾i
lu§t, v¾i lý nhân quä. SØa sang là sØa ð±i
thái ðµ, thói quen và quan ni®m. SØa sang
có m¤y thÑ b§c:

1. � b§c th¤p nh¤t: Mµt khi mây ðã
giång, sét ðã d§y, thì ta phäi giæ gìn
gi¾i lu§t ð¯i v¾i l¶i ån tiªng nói, ki¬m
soát hành ðµng ð×ng ð¬ t±n hÕi kë khác.
Nho giáo dÕy: Phát, nhi giai trung tiªt,
v¸ chi hòa  (tâm tình bµc phát nhßng
giæa cho thång b¢ng, trong vòng l ðµ
thì g÷i là hòa), hay là giæ tâm bình khí
hòa.
2. � b§c cao h½n mµt chút: Quán sát
nhân quä dòng v÷ng tß·ng ð¬ phá tr×

thành kiªn và
ch¤p trß¾c; quán
sát thñc ch¤t cüa
m¯i phi«n não
ð¬ ch¤m dÑt nó.
3. � b§c cao h½n
næa: Ð×ng ð¬
mây ðen kéo t¾i,
ð×ng ð¬ s¤m sét
n±i lên. Nho giáo
dÕy: Hï, nµ, ai, lÕc
chi v¸ phát, v¸ chi
trung (Khi vui,
gi§n, bu°n,
sß¾ng chßa phát
ra thì g÷i là
trung). Ph§t dÕy:

Ð×ng kh·i tà kiªn, ch¾ trø tâm ch¤p
trß¾c, ð×ng sinh phi«n não. Tu lòng t×



S¯ 41       Trang 19

bi hï xä.

Mµt câu chuy®n nói v« quë Truân nhß sau:
Có hai vþ ch°ng làm ngh« buôn bán ðã nhi«u
nåm. H÷ thß¶ng thß¶ng cÑ b¸ nhæng con
buôn khác lß¶ng gÕt hoài. Bñc d÷c, hai ngß¶i
m¾i lên than phi«n v¾i mµt v¸ thi«n sß; h÷
nghî r¢ng h÷ ðã phäi làm gì b§y trong kiªp
trß¾c nên m¾i b¸ lß¶ng gÕt trong kiªp này.
V¸ sß cß¶i, höi r¢ng: Hãy khoan ð± th×a cho
kiªp trß¾c! Các con có bao gi¶ gÕt ai chßa?
Ng¥n ng× mµt h°i, hai ngß¶i m¾i nói: DÕ
có, nhßng tøi con ðã ng×ng. Lâu l¡m r°i, tøi
con chÆng gÕt gçm ai.
Sß höi tiªp: Thª con vçn còn tính toán, tranh
h½n, giành th¡ng?
H÷ ðáp: DÕ, ðß½ng nhiên tøi con phäi tính
toán, mình phäi tính l¶i ch¾, thßa th¥y.
Sß höi: Thª con vçn còn nói d¯i, nói lþi, nói
ð©p cho mình?
H÷ ðáp: Mình không tñ quäng cáo thì ai mua
hàng mình bán?
Sß höi: Thª con có nói x¤u, chê bai ngß¶i
buôn khác, chê bai hàng hóa h÷ bán?
H÷ ðáp: Tøi con không nói toÕc ra (r¢ng kë
khác x¤u) thì khách hàng cÑ chÕy ði mua
ch² khác, không mua hàng tøi con.
Sß kªt lu§n: Khi tâm các con tranh ch¤p, gÕt
gçm, chê bai, giành giñt thì con s¨ chiêu cäm
quä báo là nhæng thÑ lß¶ng gÕt, ð¤u tranh.
Vi®c làm cüa con tuy nói là buôn bán, thñc
sñ chÆng khác gì chuy®n ðánh gi£c. Làm sao
con có th¬ yên vui, hòa bình, không b¸ lß¶ng
gÕt ðßþc.

Câu chuy®n trên ðây cho th¤y mµt khi trong
tâm ðã nuôi dßÞng quan ni®m sai l¥m, thành
kiªn, ch¤p trß¾c, tranh ch¤p nµi tÕi, thì quä
báo ðau kh± th§t khó tránh. ÐÑc Ph§t tóm
g÷n quá trình kh± ðau này trong ba giai ðoÕn:
Kh·i ho£c, tÕo nghi®p, th÷ quä báo. Kh·i
ho£c tÑc là d¤y kh·i tà kiªn, phi«n não. TÕo
nghi®p tÑc là có hành ðµng và l¶i nói sai
l¥m. Th÷ quä báo tÑc là ch¸u ðau kh±, không
ðßþc nhß ý mình.

       (còn tiªp)

hàng. Bây gi¶ bác ta có ðªn hai ti®m
bán bánh. Nåm 1983 khi b¸nh vi®n
b¡t ð¥u phá ð¤t xây n«n, thì cûng
là lúc bác khai trß½ng ti®m bánh.
Trong ba ngày ð¥u, m÷i thu nh§p
cüa ti®m bác ð«u ðem cúng dß¶ng
hªt cho b¸nh vi®n ð¬ üng hµ vi®c
xây c¤t. Bác hi¬u rõ sñ c¥n thiªt
cüa b¸nh vi®n · Hoa Liên, ð°ng th¶i
sau khi bän thân trãi qua mµt phen
kh¯n ð¯n, bác ý thÑc sâu s¡c r¢ng
nghèo v¾i b¸nh ð«u là mµt vi®c kh±
s· vô cùng. Bác hy v÷ng r¢ng mµt
ngày nào ðó mình s¨ có nång lñc
cÑu giúp kë khác, cho nên dù có
khó khån ðªn ðâu bác cûng có th¬
hªt lòng mà làm. Ngày nay bác ðã
tr· thành mµt hµi viên cüa hµi T×
Tª. Bác nói r¢ng: �H khi g£p phäi
chuy®n kh± s·, tôi l§p tÑc ni®m danh
hi®u ðÑc Quán Thª Âm B° tát và
suy nghî ðªn tinh th¥n phøc vø cüa
sß cô; chï nh¶ v§y mà tôi có th¬
ðÑng lên ðßþc.� Ð×ng coi thß¶ng
chính mình, b·i vì m²i ngß¶i chúng
ta, ai cûng ð«u có vô hÕn khä nång.

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

L¶i Cänh Tïnh
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Khi ngài v« t¾i nhà, gia ðình ngài sþ ngài s¨ bö nhà ði næa nên h÷ g·i ngài và ngß¶i em h÷
là Phú Qu¯c ði Tuy«n Châu. Cha cüa ngài chính thÑc làm l thành hôn cho ngài v¾i hai cô
gái nhà h÷ Ði«n và h÷ Ðàm. Song ngài ðã th¤y su¯t s¡c tß¾ng là không, (bän tánh th§t thì)

chÆng có mình cûng chÆng có ngß¶i, do ðó ngài chÆng
có chút mäy may dâm ni®m. Lòng ngài trong sÕch mà
thân cûng thanh t¸nh. Do ðó tuy cùng v¾i hai cô vþ ·
chung, mà ngài chÆng h« ô nhim. ChÆng nhæng thª,
ngài lÕi còn giäng giäi Ph§t pháp, giáo hóa, khiªn h÷
tr· thành ð® tØ nhà Ph§t.

Hòa Thßþng Tuyên Hóa có bài k® r¢ng:

Song túc song thê thu§n thª tøc
Nh¤t tâm nh¤t ý c¥u b° ð«,
Phu vô nhim duyên thê t¸nh læ,
TÕi tr¥n xu¤t tr¥n Ði«u Ngñ Sß.*

D¸ch là:

Hai nhà hai vþ, thu§n l¯i ð¶i,
Mµt lòng mµt dÕ, v« bªn giác.
Ch°ng nào ô nhim, vþ thanh tao,
Trong bùn, ngoài bùn: là Thª Tôn.*
(*****Ði«u Ngñ Sß hay Thª Tôn ð«u là danh hi®u cüa Ph§t.)


