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                                        Hám S½n ÐÕi sßHám S½n ÐÕi sßHám S½n ÐÕi sßHám S½n ÐÕi sßHám S½n ÐÕi sß Vì chúng sanh tåo nghi�p
nên trên th� gi§i m§i thÃy xuÃt
hi�n bao nhiêu là tai nån. Có
câu nói: “ Khªi ho¥c, tåo
nghi�p, th� báo” , ba thÙ này
liên quan ch¥t chë v§i nhau.
N�u không khªi ho¥c thì së
không tåo nghi�p, và tØ Çó
không có quä báo.
       Khªi ho¥c là khªi lên s¿
mê lÀm, do thi�u trí hu� chân
chánh nên không sáng suÓt
khi ÇÓi di�n v§i s¿ l�, nghïa
là tâm Çiên Çäo. Nói rõ hÖn,
Çây là trÜ©ng h®p không bi�t
phân bi�t rõ ràng các Çi�u thÎ
phi, thi�n ác, ngay Ç�n tr¡ng
Çen cÛng không phân ÇÎnh,
chánh tà cÛng không bi�t. Tóm
låi, tÃt cä Ç�u do s¿ thi�u xét

Due to the karma created by

living beings, the world has all kinds

of disasters. When delusion arises,

beings create karma, and undergo

the retribution. These are the links

in a causal relationship. If we didn’t

become deluded, we wouldn’t cre-

ate karma, and then there would

be no retribution to undergo.

Delusion means being con-

fused. Lacking true wisdom, we fail

to understand principles and spe-

cific matters, and so we get con-

fused. In particular, we cannot dis-

tinguish between right and wrong,

good and bad, black and white, or

proper and improper. In general,

we are not clear about anything,

because our ignorance is acting up.

When we create karma, it can
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Çoán minh båch mà nguÒn gÓc chính là s¿
tác quái cûa vô minh.
        Tåo nghi�p thì phäi k� cä tåo thi�n
nghi�p và tåo bÃt thi�n nghi�p. Tåo thi�n
nghi�p së ÇÜ®c quä sanh ª trên thiên, tåo ác
nghi�p thì bÎ Ç�a ÇÎa ngøc. Bªi không phân
bi�t rõ nên m§i tåo nên nào nghi�p tr¶m c¡p,
nghi�p tà dâm, nghi�p nói dÓi, nghi�p uÓng
rÜ®u v.v.. nhÜng trong các nghi�p này thì cÛng
có s¿ khác bi�t v� mÙc Ç¶ n¥ng nhË.
         Sát sanh : NhÜ hành Ç¶ng gi�t các con
mu�i, con ki�n ch£ng hån, Çó g�i là sát sanh.
Gi�t bò gi�t heo là sát sanh. NhÜng trong
trÜ©ng h®p này nghi�p báo không n¥ng l¡m,
bªi súc sanh là loài ngu si, nhÃt th©i không
ki�m ra ÇÜ®c kÈ gi�t mình, mà có ki�m ra thì
cÛng không bi�t phÜÖng cách gì Ç� báo thù.
Th� nhÜng, trong th� gian, luÆt nhân quä rÃt
là công bình. Trong s¿ mông lung cûa Ç©i
sÓng, ch£ng bi�t tØ Çâu và do Çâu, ta së thÃy
nhân quä ki�m t§i, có th� ta së m¡c phäi m¶t
quái tÆt, hay së bÎ b�nh hành hå, Çó là m¶t thí
dø v� s¿ báo cØu có tính cách tiêu c¿c. NhÜ
ngày nay nh»ng ngÜ©i m¡c b�nh ung thÜ, phÀn
Çông là do ki�p trÜ§c hay ki�p này Çã tåo ra
các nghi�p tr�ng v� sát sanh, nên m§i g¥p
loåi b�nh không có thuÓc ch»a này.
        Trong các nghi�p sát sanh thì nghi�p sát
nhân là nghiêm tr�ng nhÃt. Nån nhân bÎ gi�t
bi�n thành oan hÒn, tÙc kh¡c theo dõi anh,
oan cØu ch£ng báo, ch£ng cam tâm, nên nhÃt
ÇÎnh së ch©, có cÖ h¶i là báo oán xÜa. KÈ sát
nhân ¡t bÎ pháp luÆt trØng trÎ, ho¥c giä tâm
thÀn không an °n, ÇÙng ngÒi không yên, luôn
luôn ª trong m¶t hoàn cänh bÎ Çe d�a, ch£ng
chóng thì chÀy tinh thÀn sút kém, n�u ch£ng
ch�t thì cÛng bÎ Çiên loån.
         Tr¶m cÜ§p : Phàm là kÈ tr¶m cÜ§p, tâm
thÜ©ng phÆp phÒng s® hãi. NgÜ©i ta thÜ©ng
nói: “T¥c nhân Çªm hÜ”  - kÈ tr¶m thì gan mÆt

be either good or bad karma. Good karma takes

us up to the heavens. Bad karma sends us down

to the hells. Since we cannot tell the difference

clearly, we commit the karma of killing, stealing,

sexual misconduct, lying, and taking intoxicants.

However, there are different levels of severity in

the karma committed.

Killing: This includes taking the lives of mos-

quitoes and ants. Slaughtering cows and pigs is

killing as well. Even though these are all consid-

ered killing, the retribution is not too severe. Why?

Because animals are too stupid. They cannot find

the killer right away. Even if they find him, they

cannot avenge their grudge. Yet the universal law

of cause and effect is fair. It will reach you without

your knowing it, and seemingly without an appar-

ent reason. It will make you sick with a strange

disease. It will torture you with the suffering of ill-

ness. This is a passive way of revenge. Most can-

cer patients, for example, are sick because they

committed very serious killing karma either in their

present or previous lives. That’s why they have

terminal illnesses now.

Among the kinds of killing, the karma of kill-

ing people is the most severe. People who are

killed become vengeful ghosts who constantly fol-

low their killers. They will not give up until they

have been avenged; they are determined to find a

chance to get revenge. Those who commit homi-

cide are certain to be punished by law. They are

restless and uneasy, and feel threatened by their

surroundings. They soon have a nervous break-

down, and either die or go crazy.

Stealing: People who steal always have fear

in their hearts. As it is said, “A thief has a guilty

conscience.” If you never engage in stealing, you

have no cause to feel shame before Heaven or

other people, so what is there to fear? When ev-

erything you do is clear and out in the open, there

is nothing to be afraid of.
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suy y�u. N�u ch£ng có hành vi tr¶m c¡p thì
ngºng lên ch£ng h°, cúi xuÓng ch£ng thËn,
có gì Çâu mà hãi s®? Vi�c ta làm, ta tåo tác,
rÃt là ÇÜ©ng hoàng quang minh, còn s® gì n»a?
         Tà dâm : Hành dâm là Çi�u cÃm tuy�t
ÇÓi v§i ngÜ©i xuÃt gia, còn ÇÓi v§i các  Ç� tº
PhÆt tåi gia thì vi�c tà dâm chÌ cÃm n�u không
phäi là gi»a v® chÒng. Ngoài ra, tÜ tÜªng dâm
døc cÛng phäi gi§i, không th� nào cÙ tØ sáng
Ç�n tÓi hÒ tÜ loån tÜªng, suÓt ngày Ç� cho tÜ
tÜªng dâm døc ám änh cho Ç�n båc cä tóc,
røng cä ræng! Có bi�t Çâu, t§i ki�p sau nh»ng
tÜ tÜªng Çó vÅn còn theo Çu°i, rÒi ki�p k�
ti�p mãi mãi không thôi, Çúng là “vì dâm døc
mà sanh, vì dâm døc mà tº” .
        Nói dÓi : NgÜ©i nói dÓi, không bao gi©
tin vào l©i nói cûa bÃt cÙ ai. Bªi chính mình
không nói l©i chân th¿c nên cÙ nghï r¢ng
ngÜ©i khác cÛng không nói th¿c. ñó chính
là: “LÃy cái tâm ti�u nhân, Ço lòng ngÜ©i quân
tº” . Chính mình chuyên nói dÓi Ç� gåt ngÜ©i
khác do Çó m§i cho r¢ng ngÜ©i khác cÛng
nói l©i dÓi gåt nhÜ  mình.
         UÓng rÜ®u : Phàm ngÜ©i uÓng rÜ®u dÍ
bÎ mÃt l� trí. ñÜÖng lúc hæng say không kÎp
nghï t§i hÆu quä nên dÍ tåo ra nh»ng vi�c
thÜÖng luân båi l�. L� do là “ tºu hÆu vô ÇÙc”

l� trí lúc bÃy gi© không k�m ch� ÇÜ®c tình
cäm n»a.
       Nguyên nhân các tai nån trên th� gi§i Ç�u
do con ngÜ©i không gi» ngÛ gi§i, không bi�t
tu thÆp thi�n. Trong th©i kÿ Chuy�n Luân
Pháp VÜÖng trÎ th�, m�i ngÜ©i Ç�u gi» ngÛ
gi§i, tu thÆp thi�n, cho nên hÒi Çó trên th�
gian không có  mäy may tai nån, Çúng là th©i
kÿ “ Gió thuÆn mÜa hòa, quÓc thái dân an.”
Nay thì ai nÃy Ç�u không gi» ngÛ gi§i, không
tu thÆp thi�n, cho nên m§i có nhi�u tai nån
nhÜ vÆy, Çi�u cæn bän chính là ª ch� Çó.

Sexual misconduct: Left-home people must

abstain from all sexual conduct whatsoever. Lay

people may not engage in sexual conduct with

anyone other than their spouse. Don’t think about

sex all the time, daydreaming until your hair turns

white, your teeth fall out, and you die. Then you

stop daydreaming. But in the next life you con-

tinue dreaming away, and your daydreams go on

ceaselessly in life after life. This is called “being

born because of sexual desire, and dying because

of sexual desire.”

Lying: People who like to lie don’t trust any-

one else. They don’t tell the truth, so they feel oth-

ers won’t tell the truth either. This is called “using

a petty mind to judge a superior person.” They

themselves tell lies all the time, so they think oth-

ers do the same.

Taking intoxicants: It easy for people who

drink to lose their rationality. When they get ex-

cited, they may commit serious crimes without re-

gard for the consequences. Why? Because intoxi-

cants make people immoral, and their emotions

get the better of them.

Disasters occur in the world because people

don’t observe the five precepts and don’t prac-

tice the ten good deeds. During the time when a

wheel-turning sage king rules the world, every-

one observes the five precepts and practices

the ten good deeds, and there are no disasters

in the world. The winds and rains are timely,

and people live in happiness. Now, since people

fail to observe the five precepts or practice the

ten good deeds, there are many disasters. This

is the root of the problem.
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L¶i Cänh Tïnh
Sß Cô ChÑng Nghiêm

6.  HåT LúA CHíN TRòN ñÀY

Khiêm nhÜ®ng, nhu nhÅn; tranh và hòa

· ñÙc PhÆt thÜ©ng nh¡c nhª Ç� tº r¢ng tuy
Çã có trí hu� viên dung, mình cÀn phäi hàm
súc tánh khiêm tÓn. H�t nhÜ håt lúa vÆy:
càng chín lúa càng trïu n¥ng.

· NgÜ©i có trí hu� chân thÆt thì ch¡c ch¡n luôn
có thái Ç¶ thành khÄn, khiêm cung. Có trí
hu� thì m§i phân bi�t ÇÜ®c thi�n ác, tà chính.
Có khiêm cung thì m§i xây d¿ng ÇÜ®c cu¶c
Ç©i mÏ mãn.

· Møc Çích chû y�u (tÓi hÆu) cûa tu hành là
vô ngã. Bªi th� khi còn trên ÇÜ©ng tu bån
hãy thu nhÕ t¿ ngã, mª r¶ng con tim, bao
dung m�i s¿. Chúng ta nên tôn tr�ng kÈ
khác thì h� nhÃt ÇÎnh së tôn tr�ng, chÃp
nhÆn mình.

· ChÌ có kÈ bi�t t¿ tr�ng thì m§i månh dån
thu nhÕ t¿ ngã.

· Hãy thu nhÕ bän ngã: làm sao khi�n trong
m¡t trong tai ngÜ©i khác mình thÆt nhÕ bé.
Không nh»ng ch£ng håi ai, mình còn ª sâu
trong lòng m�i ngÜ©i.

· M¶t håt cát nhÕ: bån cÛng vÜ§ng chân. M¶t
hòn sÕi con: bån cÛng bÆn tâm. Th� thì ÇÓi

di�n v§i công vi�c, bån h£n ch£ng sao gánh
vác n°i.

· Nh»ng ai ch£ng th� cúi ÇÀu xuÓng (khiêm
tÓn) là vì h� cÙ ng¡m mãi thành công (cûa
h�) trong quá khÙ.

· Xem nhË chính mình: Çó là trí bát nhã. Xem
tr�ng chính mình quá (n¥ng tánh t¿ ái): Çó
là chÃp trÜ§c.

· Chúng sinh có phi�n não là vì có chÃp trÜ§c.
Khi bån lÃy tánh ích k� cûa cái ngã làm trung
tâm, xem mình là l§n l¡m thì bån së khi�n
mình và kÈ xung quanh tranh chÃp, Çau
kh°. Quên mình, bÕ ngã thì trong quá trình
tu tâm dÜ«ng tánh, bån m§i xây d¿ng ÇÜ®c
m¶t nhân sinh quan lành månh, hånh phúc.

· Tình thÜÖng là m¶t sÙc månh ª trên Ç©i.
N�u chÌ có tình thÜÖng thì chÜa Çû. Bån
phäi có thêm lòng nhÅn: nhÅn nhøc,
nhÜ©ng nhÎn, nhÅn nåi. Có nhÅn nhÎn thì
m§i có an låc.

· MuÓn ÇÜ®c ngÜ©i ta hoan nghinh, thÜÖng
m�n, trÜ§c tiên bån phäi chæm sóc chính
mình: dáng Çi�u, l©i lÈ, hành Ç¶ng, cº chÌ.
Nh»ng thÙ Ãy Ç�u do bån tu dÜ«ng tánh
nhÅn nhøc trong sinh hoåt hàng ngày.

· B°n phÆn cûa ngÜ©i tu là nhÅn nåi và phøc
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vø. Tu dÜ«ng là vi�c làm cûa m�i cá nhân.

· Có ti�n cÛng kh°. Không ti�n cÛng kh°.
Nhàn nhã cÛng kh°. BÆn r¶n cÛng kh°. ª
Ç©i ai ch£ng kh°? Nói là kh° là bªi ngÜ©i ta
không bi�t kham nhÅn. Càng không bi�t
nhÅn chÎu, ngÜ©i ta càng thêm kh°.

· Th� gi§i Ta Bà còn ÇÜ®c dÎch là th� gi§i
Kham NhÅn. Ý cûa nó là nói ta phäi kham
nhÅn, chÎu Ç¿ng cho ÇÜ®c thÓng kh° thì m§i
sÓng trên Ç©i m¶t cách t¿ tåi.

· NhÅn nåi chÜa phäi là cänh gi§i tÓi cao Çâu.
N�u bån Çåt t§i cái nhÅn thÃu suÓt thì bån
së cäm thÃy m�i nghÎch cänh Ç�u là vi�c rÃt
t¿ nhiên, rÃt bình thÜ©ng.

· Làm vi�c gì bån cÛng phäi gi» v»ng nguyên
t¡c Chính Çáng và Thành khÄn. ñÓi xº v§i
ngÜ©i thì phäi gi» thái Ç¶ Khoan dung và
Nhu hòa. Hãy dùng hình thái siêu nhiên cûa
tôn giáo, v§i tâm lÜ®ng r¶ng rãi Ç� dung
nåp tÃt cä m�i ngÜ©i.

· BÆc thánh chân chính thì vØa cÜÖng vØa nhu.
CÜÖng nghïa là trong s¿ m�m måi có s¿
cÙng r¡n, trong cÙng r¡n có s¿ m�m mÕng.
Tánh nhu hòa có th� Çi�u phøc dåy d�
chúng sinh. Tánh cÙng r¡n së làm kiên cÓ �
chí cûa chính mình.

· N�u ai cÛng th¿c hành lòng hi�n tØ và tánh
nhÅn nhÎn trong gia Çình thì th� gian së
thÜ©ng phát ra ánh sáng tình thÜÖng thÃu
tri�t kh¡p nÖi.

· Tranh: chÌ nên cånh tranh làm lành, cånh
tranh v§i th©i gian. Khi ÇÓi tÜ®ng cûa tranh
là ngÜ©i thì ch» tranh này Çem Ç�n chuy�n
không an °n, là vi�c rÃt Çau kh° rÒi vÆy.

· S¿ cånh tranh vÓn hàm tàng nuôi dÜ«ng

håt giÓng t°n håi. ChÌ cÀn có cånh tranh
là có phân bi�t trÜ§c sau, trên dÜ§i, � ni�m
ÇÜ®c mÃt, thû xä. Th� s¿ do vÆy ch£ng
sao an °n.

· KÈ không tranh m§i nhìn thÃu s¿ thÆt m�i
vi�c. HÍ tranh là loån. HÍ loån thì vi phåm
(luÆt l�). Vi phåm thì thÃt båi. Nên bi�t: cä
thiên hå ch£ng m¶t ai thÆt s¿ là th¡ng Çâu.

· Con ngÜ©i thÜ©ng thÜ©ng h�t sÙc chÃp trÜ§c,
ÇÀy tâm phân bi�t. ñây là mình, kia là ngÜ©i:
våch ra thÆt rõ ràng. ñ�n Ç¶ thÙ gì mình
yêu thích thì c¡m ÇÀu Çi tranh giành, cÀu
cånh, rÒi ÇÓ k� v§i m¶t tâm lÜ®ng thÆt hËp
hòi. ñâu Çâu cÛng tåo chÜ§ng ngåi.

· NgÜ©i ta thÜ©ng nói: phäi tranh ÇÃu tØng
chút. Kÿ thÆt kÈ chân chính có công phu thì
nhÎn, ch£ng tranh giành gì.

· Hãy nuôi dÜ«ng hun Çúc khí chÃt (cÓt khí,
nhân cách) cho tÓt. ñØng thèm tranh th�
di�n (ÇØng s® bÎ mÃt m¥t). Cái gì do tranh
mà có Ç�u là giä. ThÙ gì do hun Çúc m§i
là thi�t.

· NgÜ©i ta phÀn l§n ai cÛng có lòng tham danh
l®i, tranh v§i ngÜ©i, giành vi�c vàn. N�u
bån ch£ng tranh chÃp v§i ngÜ©i thì ngÜ©i
an °n. Ch£ng tranh giành trong công vi�c
thì vi�c bình an. NgÜ©i và vi�c, bån Ç�u
ch£ng tranh thì th� gi§i së bình an.

· Bi�t dùng ch» Hòa thì vi�c gì cÛng l®i låc,
không chuy�n gì ch£ng thành công.

· Bi�t hòa thì ch£ng sinh thÎ phi. S¿ nghi�p tu
hành xuÃt th� gian së vïnh viÍn bÃt hû cÛng
là do b¡t nguÒn tØ ch» Hòa này.

����������
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Hòa Thßþng Tuyên HóaHòa Thßþng Tuyên HóaHòa Thßþng Tuyên HóaHòa Thßþng Tuyên HóaHòa Thßþng Tuyên Hóa
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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.

                             ___________________________

ÐOÕN Mß¶I BA:

NH¿ PHÁP TH÷ TRÌ

Nhî th¶i Tu B° Ð« bÕch Ph§t ngôn: Thª Tôn!

Ðß½ng hà danh thØ kinh, ngã ðÆng vân hà

phøng trì? Ph§t cáo Tu B° Ð«: Th¸ kinh danh

vi Kim Cang Bát Nhã Ba La M§t, dî th¸ danh

tñ nhæ ðß½ng phøng trì. S· dî giä hà? Tu B°

Ð«! Ph§t thuyªt Bát Nhã Ba La M§t, tÑc phi

Bát Nhã Ba La M§t, th¸ danh Bát Nhã Ba

La M§t. Tu B° Ð«, ß ý vân hà? Nhß Lai hæu

s· thuyªt pháp phü? Tu B° Ð« bÕch Ph§t

ngôn: Thª Tôn! Nhß Lai vô s· thuyªt. Tu

B° Ð«, ß ý vân hà? Tam thiên ðÕi thiên thª

gi¾i, s· hæu vi tr¥n, th¸ vi ða phü? Tu B° Ð«

ngôn: Th§m ða, Thª Tôn! Tu B° Ð«! Chß vi

tr¥n, Nhß Lai thuyªt phi vi tr¥n, th¸ danh vi

tr¥n. Nhß Lai thuyªt thª gi¾i, phi thª gi¾i,

th¸ danh thª gi¾i. Tu B° Ð«, ß ý vân hà? Khä

dî tam th§p nh¸ tß¾ng kiªn Nhß Lai phü?

Ph¤t dã, Thª Tôn! B¤t khä tam th§p nh¸

tß¾ng ð¡c kiªn Nhß Lai. Hà dî c¯? Nhß Lai

thuyªt tam th§p nh¸ tß¾ng, tÑc th¸ phi tß¾ng,

th¸ danh tam th§p nh¸ tß¾ng. Tu B° Ð« nhßþc

hæu thi®n nam tØ, thi®n næ nh½n, dî H¢ng hà

sa ðÆng thân mÕng b¯ thí, nhßþc phøc hæu

nh½n, ß thØ kinh trung, nãi chí th÷ trì tÑ cú

k® ðÆng, v¸ tha nh½n thuyªt, kÏ phß¾c th§m

ða.

Lúc ðó, Tu-b°-ð« bÕch Ph§t r¢ng: Thª-tôn!

Kinh này ð£t tên gì? Chúng con phøng trì nhß

thª nào?

Ph§t bäo Tu-b°-ð«: Kinh này ð£t tên là Kim

Cang Bát-nhã Ba-la-m§t, theo tên g÷i ðó mà

phøng trì.

TÕi sao? Tu-b°-ð«! Ph§t nói Bát-nhã Ba-

la-m§t tÑc chÆng phäi Bát-nhã Ba-la-m§t, ¤y

g÷i là Bát-nhã Ba-la-m§t.

Tu-b°-ð«!  Ý ông thª nào? Nhß-lai có

thuyªt pháp chång?

Tu-b°-ð« bÕch Ph§t r¢ng: Thª-tôn! Nhß-

lai không có thuyªt pháp.

Tu-b°-ð« ! Ý ông thª nào? T¤t cä vi tr¥n

trong tam thiên ðÕi thiên thª gi¾i có nhi«u

chång?

Ngài Tu-b°-ð« ðáp: BÕch Thª-tôn! R¤t

nhi«u.

Tu-b°-ð«! Nhæng vi tr¥n ¤y, Nhß-lai nói

chÆng phäi vi tr¥n, ¤y g÷i là vi tr¥n. Nhß-lai nói
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thª gi¾i, chÆng phäi thª gi¾i, ¤y g÷i là thª gi¾i.

Tu-b°-ð«! Ý ông thª nào? Có th¬ do ba mß½i

hai tß¾ng mà th¤y ðßþc Nhß-lai chång?

Thßa không, Thª-tôn! ChÆng th¬ do ba

mß½i hai tß¾ng mà th¤y ðßþc Nhß-lai. TÕi sao?

Nhß-lai nói ba mß½i hai tß¾ng, tÑc là chÆng

phäi tß¾ng, ¤y g÷i là ba mß½i hai tß¾ng.

Tu-b°-ð«! Nªu có ngß¶i thi®n nam, ngß¶i

thi®n næ, ðem thân mÕng nhi«u nhß cát sông

H¢ng ð¬ b¯ thí, nªu lÕi có ngß¶i th÷ trì nhçn

ðªn b¯n câu k® trong kinh này, và giäng nói

cho ngß¶i khác nghe, thì phß¾c ngß¶i này còn

nhi«u h½n.

Lßþc giäiLßþc giäiLßþc giäiLßþc giäiLßþc giäi :::::

Lúc ðó, Tu-b°-ð« bÕch Ph§t r¢ng: Thª-tôn!

Kinh này ð£t tên gì? Chúng con th÷ trì nhß thª

nào?

Lúc ðó ông Tu-b°-ð« nói v¾i Ph§t r¢ng công
ðÑc cüa bµ kinh này to l¾n nhß thª, thì phäi
nên g÷i kinh này b¢ng tên gì, và các hàng ð® tØ
cüa Ph§t là A-la-hán, các v¸ Duyên giác, Thanh
vån, cûng nhß các chúng sanh ð¶i sau phäi
phøng trì kinh nhß thª nào.

Ph§t bäo Tu-b°-ð«: Kinh này ð£t tên là Kim

cang Bát-nhã Ba-la-m§t, theo tên g÷i ðó mà

phøng trì.

Ph§t dÕy Ngài Tu-b°-ð« r¢ng kinh này tên là
Kim cang Bát-nhã Ba-la-m§t. Kim cang có nghîa
gì? Kim cang g°m ðü ba tánh ch¤t: cÑng, sáng,
s¡c bén. CÑng tÑc là kiên c¯, không v§t nào có
th¬ hüy hoÕi nó, riêng nó thì phá hüy ðßþc các
thÑ khác. Công døng cüa Kinh Kim Cang ra sao?
Công døng cüa kinh là phá tan hªt m÷i thÑ. Có
ngß¶i không ð°ng ý, nói r¢ng: "Phá tan hªt thì
hóa ra tôi không còn mµt thÑ gì sao?" Chúng ta
s· dî không thành Ph§t, chï vì chúng ta có ðü
t¤t cä, nay nªu không còn mµt cái gì, tÑc nhiên
s¨ thành Ph§t. Nguyên do b·i chúng ta ch¤p
trß¾c mà không ch¸u buông bö. Hªt thäy nhæng
gì cüa chúng ta t× · ðâu mà t¾i v§y? T× nhæng
hình tß¾ng mà ra, mà h nhæng gì có hình tß¾ng
ð«u là nhæng thÑ sanh di®t cä. Vô hình, vô tß¾ng
thì chÆng th¬ sanh di®t.  ChÆng hüy hoÕi ðßþc
cái vô tß¾ng. Vô tß¾ng chính là vô ni®m, vô ni®m
cûng chính là bän th¬ cüa vÕn pháp. ÐÕt ðßþc
trình ðµ vô ni®m, thì mình tr· v« v¾i ngu°n cµi.
Tính ch¤t kiên c¯ cüa kim cang, có th¬ phá ðßþc
hæu ni®m, nhßng không phá ðßþc vô ni®m. Vô
ni®m ðúng là kiên c¯, nên vô ni®m phá ðßþc
các pháp hæu tß¾ng, hæu vi, hæu l§u, cûng nhß
phá tan th¥n thông cüa thiên ma ngoÕi ðÕo.
TÕi sao phá ðßþc th¥n thông cüa h÷? B·i h÷
còn là hæu tß¾ng, chßa ðÕt ðßþc cänh gi¾i cüa
vô ni®m. Nªu h÷ là vô ni®m, thì h÷ ðã chÆng
phäi là thiên ma ngoÕi ðÕo. B·i h÷ c¥n có ni®m,
còn có hình, có tß¾ng, còn làm vi®c hæu l§u,

còn tr°ng nhân hæu l§u, nên h÷ m¾i
b¸ kim cang phá tan tành.
     Ý nghîa thÑ hai cüa kim cang là
sáng. Tác døng cüa tính ch¤t này nhß
thª nào? Sáng thì phá tan ðßþc bóng
t¯i. Ánh sáng mà tràn ð¥y thì màn h¡c
ám s¨ b¸ tiêu di®t.

Ý nghîa thÑ ba là s¡c bén, gi¯ng
nhß tánh bén nh÷n cüa cây dao, ch£t
mµt nhát thì cái gì cûng ðÑt. Tác døng
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cüa nó là tr× tà hi¬n chánh, ch£t ðÑt hªt tà
tri, tà kiªn cüa thiên ma ngoÕi ðÕo, ch£t m¤t
luôn phi«n não vô minh cüa chúng ta.

Tóm lÕi th¬ cüa kim cang là kiên c¯, tß¾ng
cüa kim cang là sáng chói, døng cüa kim cang
là s¡c bén.

Kim Cang là ví dø cho trí Bát nhã.  Bát nhã
có ba loÕi: vån tñ bát-nhã, quán chiªu bát nhã,
và th§t tß¾ng bát nhã. Vån tñ bát nhã là loÕi trí
hu® · vån tñ, kinh ði¬n. Do trí hu® này mà phát
sanh trí hu® quán chiªu. Chæ quán là quan sát,
chæ chiªu là soi sáng. Do vån tñ mà có quán
chiªu, do quán chiªu bát nhã này mà có th¬
ðÕt t¾i trình ðµ cüa th§t tß¾ng bát nhã. Thª nào
là th§t tß¾ng bát nhã? TÑc là vô tß¾ng v§y. Vô
tß¾ng nhi vô b¤t tß¾ng, vô s· b¤t tß¾ng, nghîa
là vô tß¾ng mà chÆng phäi chÆng có tß¾ng,
chÆng ch² nào là không tß¾ng.

Vån tñ bát-nhã, quán chiªu bát-nhã, th§t
tß¾ng bát nhã, nªu phân ra thì có ba thÑ, nhßng
hþp lÕi chï còn là mµt thÑ bát-nhã. Dùng mµt
tên ð¬ g÷i nó, còn bän th¬ cüa nó thì ðß½ng th¬
tÑc không, ðß½ng th¬ tÑc giä, ðß½ng th¬ tÑc
trung. Nhßng ch¾ ch¤p trß¾c vào quan ni®m
không, hay quan ni®m giä.  Ngay lúc quý v¸
không ch¤p trß¾c, ðó g÷i là trÕng thái trung ðÕo.

Ba-la-m§t nghîa là ðáo bï ngÕn, tÑc t¾i b¶
bên kia. Thª nào là b¶ bên kia? Quí v¸ làm xong
mµt công chuy®n gì thì g÷i là t¾i b¶ bên kia. Kë
tu hành t× ð¸a v¸ phàm phu t¾i ðßþc Ph§t ð¸a,
cho ðªn thành Ph§t, g÷i là t¾i b¶ bên kia. B¶
bên này là b¶ sanh tØ, b¶ bên kia là b¶ niªt-
bàn. Chúng ta t× b¶ sanh tØ, vßþt qua ðßþc
giòng sông phi«n não, t¾i ðßþc b¶ niªt-bàn, là
nghîa cüa chæ ba-la-m§t.

Ph§t bäo nhß sau: "Kim cang Bát-nhã Ba-
la-m§t là tên cüa bµ kinh, ông Tu-b°-ð«! Ông
phäi tôn phøng th÷ trì bµ Kinh Kim Cang này.”
Ðây là ý nghîa phäi tôn kính bµ kinh, nhß cách
cung kính ðµi lên trên ð¥u. Chúng ta nghiên

cÑu Ph§t h÷c, phäi r¤t mñc cung kính m÷i kinh
ði¬n, vì cung kính kinh ði¬n cûng gi¯ng nhß
cung kính Ph§t v§y. Ph¥n trên ðã chÆng ð« c§p
r°i sao? Phàm n½i nào có kinh ði¬n là có Ph§t,
n½i ðó có pháp thân Ph§t, cûng là n½i có Ph§t-
pháp, cûng là n½i có Tång-già, cho nên h có
kinh ði¬n tÑc có Ph§t, Pháp, Tång, Tam-bäo ð¥y
ðü, b·i v§y ta phäi cung kính.

B·i vì sao? Ông Tu-b°-ð«! Ph§t nói Bát-nhã

Ba-la-m§t tÑc chÆng phäi Bát-nhã Ba-la-m§t,

¤y g÷i là Bát-nhã Ba-la-m§t.

TÕi sao chúng ta phäi th÷ trì bµ kinh này? Ph§t bäo

ông Tu b°-ð« r¢ng giäng theo l¨ trung ðÕo, l¤y thñc

tß¾ng làm th¬ thì có bát-nhã ba-la-m§t; giäng theo

chân ðª (lý tuy®t ð¯i) thì chÆng có bát nhã ba-la-

m§t. Chân (tuy®t ð¯i) thì lìa ngôn ngæ, vån tñ. Mµt

khi ðã lìa ngôn ngæ và vån tñ thì cái gì cûng là không

hªt, v§y thì làm gì còn có bát-nhã ba-la-m§t næa?

Cho nên nói: "ngôn ngæ ðÕo ðoÕn, tâm hành xÑ di®t”

tÑc là ðß¶ng ngôn ngæ t¡t, sñ suy tß·ng cüa tâm ý cûng

chÆng còn, do ðó chÆng còn gì g÷i là ba-la-m§t.

Nhß chÆng l§p vån tñ, nói tuy®t ð¯i, thì
không còn tên g÷i, cho nên kinh nói: "chÆng
phäi bát-nhã ba-la-m§t.”  Nói theo tøc ðª (tß½ng
ð¯i) thì "¤y là bát-nhã ba-la-m§t,”  nhßng ðây
chï là mµt cái giä danh mà thôi. B·i v§y v¤n ð«
là không nên ch¤p trß¾c, cûng chÆng ch¤p
không, mà cûng không ch¤p có. ChÆng nên ch¤p
nhân, ch¤p pháp, chÆng ch¤p không. Ví dø nhß
ta cÑ nh¤t ð¸nh nói có bát-nhã ba-la-m§t, tÑc là
có sñ ch¤p trß¾c, cho nên nói "tÑc chÆng phäi
bát-nhã ba-la-m§t.”

Tu-b°-ð«! Ý ông thª nào? Nhß-lai có thuyªt

pháp chång?

Tu-b°-ð« bÕch Ph§t r¢ng: Thª-tôn! Nhß-

lai không có thuyªt pháp.

Ph§t bäo ông Tu-b°-ð«: "Ta ðã thuyªt ðÕo lý bát-nhã
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ba-la-m§t, ông có ý kiªn gì không? Ta lÕi höi ông:

Nhß-lai có thuyªt pháp chång?”  Ông Tu-b°-ð« trä

l¶i Ph§t r¢ng: "Nhß-lai không có thuyªt pháp.”

 Ch² này, Ph§t rõ ràng v×a thuyªt pháp xong
mà lÕi còn höi ông Tu-b°-ð« r¢ng "Ph§t có
thuyªt pháp không?”  Ông Tu-b°-ð«, có tên là
"Không Sanh,”  lÕi là v¸ "ð® nh¤t giäi không,”
hi¬u rõ chân thñc cüa bát-nhã là vô s· thuyªt,
nên ông trä l¶i Ph§t r¢ng: "Nhß-lai không có
thuyªt pháp.”

Ð÷c t¾i ðoÕn kinh này, mµt s¯ ngß¶i không
lãnh hµi ðßþc. Rõ ràng là Ph§t ðã thuyªt pháp,
sao Ph§t còn höi "có thuyªt pháp hay không?”
Và ông Tu-b°-ð« thì trä l¶i r¢ng "Ph§t không có
thuyªt pháp.”  Thª là nghîa gì?

ÐÑc Ph§t và Ngài Tu-b°-ð«, hai bên ð¯i ðáp
v¾i nhau, nói lên ý nghîa chân chánh cüa bát-
nhã. Mµt khi bát-nhã chân chánh ðã chÆng l§p
vån tñ, lìa ngôn ngæ, thì l¤y l¶i gì ð¬ thuyªt
bát-nhã? M÷i pháp ð«u ði t¾i ch² không hình
tß¾ng, không l¶i bàn, cho nên, ÐÑc Ph§t thuyªt
pháp b¯n mß½i chín nåm, cho t¾i lúc s¡p nh§p
niªt-bàn, Ngài nói: "Mµt tiªng ta cûng chßa h«
giäng, nªu có kë nào nói ‘ Ph§t thuyªt pháp’  tÑc
kë ðó ðã phï báng Ph§t.”

Nói r¢ng Ph§t không thuyªt pháp, c¾ sao
bao nhiêu kinh ði¬n ð«u nói do Ph§t thuyªt?
Ðây là pháp hæu vi nói v¾i kë hæu vi. Ð¯i v¾i
kë vô vi, nói pháp vô vi. Kinh Kim Cang nói:
"Pháp còn nên bö, hu¯ng chi chÆng pháp?”  Ðây
là nghîa không ch¤p, cho nên Ph§t m¾i nói r¢ng
Ph§t không thuyªt pháp, b·i e có ngß¶i ch¤p
trß¾c pháp tß¾ng. Nay, pháp môn bát-nhã,
không nhæng nh¢m tr× bö nhân ch¤p, pháp
ch¤p, luôn tr× bö cä cái ch¤p "không”  næa.

Tu-b°-ð« ! Ý ông thª nào? T¤t cä vi tr¥n trong

tam thiên ðÕi thiên thª gi¾i có nhi«u chång?

Tu-b°-ð« ðáp: BÕch Thª-tôn!  R¤t nhi«u.

Ph§t höi ông Tu-b°-ð« cho biªt ý kiªn v« s¯
lßþng t¤t cä hÕt bøi trong tam thiên ðÕi thiên
thª gi¾i, bøi lân hß và bøi nhö, s¯ lßþng ðó có
nhi«u không.

Nói v« m¡t cüa chúng ta, thì có th¬ th¤y
ðßþc bøi nhö là vi tr¥n. Nay c¡t bøi nhö ra, m²i
hÕt c¡t ra làm 7 ph¥n, g÷i là lân hß tr¥n, thì lân
hß tr¥n này th§t là quá nhö, m¡t th¸t không th¬
th¤y ðßþc, cûng coi nhß chÆng th¤y gì, chÆng
khác nhìn hß không, nên m¾i g÷i là lân hß, tÑc
là lân c§n v¾i hß không. S¯ bøi này nhi«u vô
cùng, chÆng qua nhãn lñc cüa chúng ta không
th¬ th¤y ðßþc mà thôi. Ông Tu-b°-ð« bèn trä
l¶i Ph§t r¢ng vi tr¥n r¤t nhi«u.

Tu-b°-ð«! Nhæng vi tr¥n ¤y, Nhß-lai nói chÆng

phäi vi tr¥n, ¤y g÷i là vi tr¥n.

Ph§t lÕi bäo ông Tu-b°-ð« r¢ng s¯ vi tr¥n ¤y,
nói theo thñc tß¾ng thì g÷i là vi tr¥n, nói theo
chân ðª thì chÆng phäi vi tr¥n, nói theo tøc ðª
thì nhß v§y là mßþn tên vi tr¥n ð¬ g÷i.

Nhß-lai nói thª gi¾i, chÆng phäi thª gi¾i, ¤y

g÷i là thª gi¾i.

Gom vi tr¥n lÕi thì thành ra thª gi¾i. Vi tr¥n là
y báo nhö nh¤t, thª gi¾i là y báo l¾n nh¤t. Y
báo l¾n nh¤t là do nhæng cái nhö nh¤t tích tø
lÕi. Thª gi¾i do vi tr¥n h÷p lÕi mà có nên ðem
vi tr¥n phân khai ra thì thª gi¾i cûng chÆng còn
næa. B·i l¨ này, Ph§t nói: "Thª gi¾i chÆng phäi
thª gi¾i, ¤y g÷i là thª gi¾i.�

Nhæng nghîa lý trình bày · trên ðây, ð«u
không ngoài ý ni®m Tam quán: không, giä,
trung. M÷i pháp là không, ðó là chân ðª; m÷i
pháp là giä, ðó là tøc ðª; chÆng không, chÆng
giä là trung ðÕo, g÷i là trung ðª. Nói v« bát-
nhã, nói ði nói lÕi, b¢ng nhß chÆng nói. B·i
v§y, trß·ng lão Tu-b°-ð« ðßþc coi là thuyªt bát
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nhã giöi, vua tr¶i PhÕm-thiên coi nhß nghe bát
nhã giöi. S¯ là, ông Tu-b°-ð« höi vua tr¶i PhÕm
thiên:

 - Tôi thuyªt bát nhã chång?
Vua tr¶i ðáp:
 -  Tôn-giä không có thuyªt.
 -  Thª ông nghe cái gì?
 -  Tôi cûng không có nghe.

Ð¯i ðáp nhß v§y m¾i là chân bát-nhã. Không
thuyªt, không nghe, g÷i là chân bát-nhã. Cho
nên nói, Ph§t thuyªt bát-nhã ba-la-m§t, tÑc
chÆng phäi bát-nhã ba-la-m§t, ¤y m¾i là bát-
nhã ba-la-m§t, t¤t cä chï là giä danh mà thôi.

Tu-b°-ð«! Ý ông thª nào? Có th¬ do ba mß½i

hai tß¾ng mà th¤y ðßþc Nhß-lai chång?

Thßa không, Thª-tôn! ChÆng th¬ do ba

mß½i hai tß¾ng mà th¤y ðßþc Nhß-lai, tÕi sao?

Nhß-lai nói ba mß½i hai tß¾ng, tÑc là chÆng

phäi tß¾ng, ¤y g÷i là ba mß½i hai tß¾ng.

Ph§t höi ý kiªn ông Tu-b°-ð«, có th¬ l¤y ba
mß½i hai tß¾ng ð¬ th¤y ðßþc Pháp thân cüa
Nhß-lai không, thì ông Tu-b°-ð« trä l¶i Ph§t
nhß sau: "Không th¬ l¤y ba mß½i hai tß¾ng ð¬
nh§n ra Pháp thân cüa Nhß-lai. TÕi sao v§y?
Ba mß½i hai tß¾ng cüa Nhß-lai tÑc chÆng phäi
tß¾ng, ¤y m¾i g÷i là ba mß½i hai tß¾ng.”

Ba mß½i hai tß¾ng cüa ÐÑc Ph§t Thích Ca,
là ba mß½i hai tß¾ng cüa ºng thân, chÆng phäi
là Pháp thân. ºng thân chính là Hóa thân, Hóa
thân có ba mß½i hai tß¾ng, ðó là tß¾ng sanh
di®t, không phäi vînh vin. Còn nhß Pháp thân
Ph§t thì chÆng sanh, chÆng di®t, chÆng nh½,
chÆng sÕch, chÆng thêm, chÆng b¾t. Ba mß½i
hai tß¾ng mà Ph§t nói là tß¾ng cüa Hóa thân,
không phäi tß¾ng thñc sñ cüa Ph§t, chÆng qua
vì giä danh nên nói nhß v§y.

Tu-b°-ð«! Nªu có ngß¶i thi®n nam, ngß¶i thi®n

næ, ðem thân mÕng nhi«u nhß cát sông H¢ng

ð¬ b¯ thí.

Ph§t lÕi nêu lên mµt thí dø: Nhß có ngß¶i thi®n
nam th÷ ngû gi¾i và th§p thi®n, ngß¶i thi®n næ
th÷ ngû gi¾i và th§p thi®n, l¤y thân m®nh nhi«u
nhß cát sông H¢ng ð¬ làm v§t b¯ thí, gi¯ng nhß
ÐÑc Ph§t Thích Ca ðã t×ng l¤y thân mình dâng
cho con h± ðói, c¡t th¸t ð¬ nuôi chim ßng. . .

V« chuy®n bö thân mình nuôi h± ðói, thì
trong mµt kiªp xßa, có mµt l¥n, ÐÑc Ph§t th¤y
trên núi mµt con h± m© cõng h± con ði kiªm
ån. Nhân vì tr¶i tuyªt l¾n, không kiªm ra ðßþc
gì ð¬ ån, nên h± ðói quá, c½ h° không s¯ng n±i.
ÐÑc Ph§t th¤y v§y, lòng b¤t nhçn, thß½ng xót,
nên tñ nguy®n ðem thân mình b¯ thí cho h±
ån th¸t. Trong các dã thú, h± là loài hung dæ
nh¤t, có ai lÕi ði dâng mình làm m°i cho h±,
v§y mà ÐÑc Ph§t Thích Ca khi trông th¤y cänh
h± ðói ðã c¥m lòng không ðßþc, Ngài li«n n¦y
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sanh tâm b¯ thí, chÕy ðªn trß¾c mi®ng h± ð¬
cho h± ðói v° ån th¸t. Ðó là trß¶ng hþp ðem
thân mÕng ra b¯ thí.

Cûng trong mµt kiªp xßa, ð¶i quá khÑ, có
mµt con chim ßng tính b¡t mµt con chim nhö.
Chim nhö này sà vào lòng ÐÑc Ph§t, c¥u ÐÑc
Ph§t cÑu mÕng. Lúc ðó chim ßng bay ðªn nói
v¾i Ph§t nhß sau: "Ông cÑu nó, tÑc làm cho tôi
chªt ðói. Ông cÑu ðßþc mµt chúng sanh, lÕi hóa
thành giªt hÕi mµt chúng sanh khác, ðó cûng
không phäi là lòng t× tâm.”  ÐÑc Ph§t nghe nói
nhß v§y, li«n c¡t th¸t cüa mình cho chim ßng
ån. Nhßng, ån mµt miªng th¸t chßa ðü no, ån
mµt miªng næa cûng chßa no, ÐÑc Ph§t ðành
bäo nó: "Thôi thì, mi cÑ l¤y hªt th¸t · thân mình
ta ra mà ån.”  Chim ßng bèn chÆng khách khí,
m± hªt th¸t trên mình cüa Ph§t ð¬ ån.

Trên ðß¶ng c¥u Ph§t ðÕo, ðÑc Thích Ca ðã
có t¤m lòng b¯ thí nhß v§y ðó. Chúng ta nay
b¯ thí chút ít ti«n, mà tâm gan ðã cäm th¤y
xuýt xoa, bö ra hai tråm ð°ng thì ba ðêm không
ngü ðßþc! Nghî r¢ng ði làm trong mµt tu¥n l,
hai tu¥n l, m¾i kiªm ðßþc hai tråm, ch×ng ¤y
ti«n! ÐÑc Ph§t thì chÆng tính kÛ ðªn thª. Do ðó,
Ngài ðã thành Ph§t. Chúng ta thì chÆng thành
Ph§t, b·i chúng ta tính toán kÛ càng quá! Nói
v§y, là chúng ta cÑ vi®c h° ð°, chÆng nên tính
li®u gì cä hay sao? ChÆng phäi nhß thª, cûng
chÆng phäi h° ð°, chï là giæ lòng thanh t¸nh.
Trong th¶i kÏ tu nhân cüa ÐÑc Ph§t Thích Ca,
Ngài ðã hy sinh trên mµt ngàn thân mÕng cüa
Ngài ð¬ cÑu ðµ chúng sanh. LÕi nói rõ h½n næa,
trong t¤t cä tam thiên ðÕi thiên thª gi¾i, không
có mµt n½i nào b¢ng mµt hÕt bøi nhö, mà không
có thân xác bö lÕi cüa chß Ph§t mß¶i phß½ng.
Xem nhß thª, chúng ta c¥n phäi phát tâm ðÕi
th×a rµng l¾n, vì pháp quên thân.

Nªu lÕi có ngß¶i th÷ trì nhçn ðªn b¯n câu k®

trong kinh này, và giäng nói cho ngß¶i khác

nghe, thì phß¾c ngß¶i này còn nhi«u h½n.

Giä nhß lÕi có ngß¶i khác, chï mang vön
v©n b¯n câu k® ra giäng cho m÷i ngß¶i nghe,
thì công ðÑc cüa ngß¶i này còn h½n công ðÑc
cüa ngß¶i ðem thân mÕng mình, nhi«u nhß cát
sông H¢ng, ð¬ dùng làm v§t b¯ thí. TÕi sao v§y?
B·i vì dùng thân mÕng ð¬ b¯ thí chï có th¬ cÑu
ðßþc thân mÕng cüa ngß¶i khác, nhßng không
ðµ ðßþc h÷ phän b±n hoàn nguyên, khôi phøc
lÕi b±n lai di®n møc, b±n hæu Pháp thân. Nªu
vì ngß¶i mà thuyªt pháp, ði«u ðó có th¬ giúp
ngß¶i ta giác ngµ thành Ph§t, tÑc là cÑu ðµ Pháp
thân chúng sanh, cho nên công ðÑc này m¾i là
vô lßþng, còn h½n công ðÑc b¯ thí thân mÕng,
và không có cách gì có th¬ so sánh ðßþc.

         (còn tiªp)

Quán Âm Th¤t:Quán Âm Th¤t:Quán Âm Th¤t:Quán Âm Th¤t:Quán Âm Th¤t:

Tháng 10: t× ngày 15 ðªn ngày 21
L vía ðÑc Quán Thª Âm B° Tát

Xu¤t Gia s¨ cØ hành vào chü nh§t

ngày 15/10.

L Vu LanL Vu LanL Vu LanL Vu LanL Vu Lan s¨ cØ hành vào chü nh§t
ngày 13/8.

Thi«n Th¤t:Thi«n Th¤t:Thi«n Th¤t:Thi«n Th¤t:Thi«n Th¤t:

Mµt tu¥n thi«n t§p mùa hè b¡t
ð¥u t× t¯i chü nh§t ngày 23 ðªn
chü  nh§t ngày 30 tháng 7.
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 DiÎu Ph�p LiÅn Hoa Kinh
Qu�n ThÆ �m Bã T�t Phä Mán Ph¸m

H�n dÙch:  Dao T·n, Tam Tng Ph�p sõ Cõu-ma-la-thºp.
Gi¨ng thuºt:  HÝa Thõìng TuyÅn HÜa, Vn Phºt Th�nh Th¡nh.

Chaùnh vaên:

�Naøy Voâ Taän YÙ ! Boà-taùt Quaùn Theá AÂm coù söùc oai thaàn lôùn
nhö theá, laøm lôïi ích raát nhieàu. Cho neân chuùng sanh thöôøng
phaûi taâm nieäm Ngaøi. Neáu coù ngöôøi nöõ naøo, hoaëc caàu con
trai, leã baùi cuùng döôøng Boà-taùt Quaùn Theá AÂm, beøn sanh

ñöôïc beù trai phöôùc ñöùc trí hueä; hoaëc caàu con gaùi, beøn sanh beù gaùi coù töôùng ñeïp
ñeõ, do gieo troàng goác phöôùc ñôøi tröôùc, ñöôïc moïi ngöôøi yeâu kính�.

Ñöùc Phaät sau khi noùi nhöõng vieäc treân
xong, laïi baûo Boà-taùt Voâ Taän YÙ : �Boà-taùt
Quaùn Theá AÂm chaúng nhöõng coù söùc oai thaàn
cöùu ñöôïc 7 naïn, giaûi ñöôïc 3 ñoäc nhö vöøa
noùi, maø laïi coøn coù raát nhieàu thaàn thoâng
dieäu duïng laøm lôïi ích cho chuùng sanh, vì
theá chuùng sanh phaûi neân thöôøng thöôøng
taâm nieäm Boà-taùt naøy�. Ñieàu naøy moïi
ngöôøi phaûi ñaëc bieät chuù yù ! �Thöôøng phaûi
taâm nieäm�, laø khoâng phaûi chæ nieäm ôû ñaàu
moâi maø taâm khoâng nieäm. Toùm laïi, phaûi
nieäm nieäm nhôù töôûng, luoân luoân ghi nhôù
danh hieäu Boà-taùt Quaùn Theá AÂm. �Neáu coù
ngöôøi nöõ naøo hoaëc caàu con trai� : Giaû nhö
coù moät ngöôøi nöõ muoán caàu coù moät ñöùa con
trai. Caàu nhö theá naøo môùi ñöôïc nhö
nguyeän? Phaûi theo ñuùng nhö phaåm Phoå
Moân trong Kinh Phaùp Hoa ñaõ daïy, töùc laø
phaûi leã baùi, ñoàng thôøi duøng höông hoa traùi
caây... cuùng döôøng Boà-taùt Quaùn Theá AÂm,

töï nhieân coù theå ñöôïc moät ñöùa beù trai ñaày
ñuû phöôùc ñöùc trí hueä. Neáu caàu con gaùi, thì
coù theå sanh moät ñöùa beù gaùi töôùng maïo ñoan
chaùnh, maét muõi tai mieäng ñeàu caân ñoái xinh
ñeïp caû. �Goác phöôùc do troàng ñôøi tröôùc,
ñöôïc moïi ngöôøi yeâu kính� : Taïi sao laïi
ñöôïc töôùng maïo ñoan chaùnh trang nghieâm
ñeïp ñeõ nhö theá ? Ñoù ñeàu laø do ñôøi tröôùc,
hoaëc mua höông hoa, duøng caùc thöù trang
nghieâm ñeå cuùng döôøng Phaät, Boà-taùt. Do
chöùa nhoùm coâng ñöùc cuùng Phaät thuôû xöa
kia neân caûm ñöôïc ñôøi ñôøi töôùng maïo ñaày
ñuû, trang nghieâm toát ñeïp, ai thaáy cuõng yeâu
thöông.

�Naøy Voâ Taän YÙ ! Boà-taùt Quaùn Theá
AÂm coù oai löïc nhö theá ! Neáu coù chuùng
sanh naøo cung kính leã baùi Boà-taùt Quaùn
Theá AÂm thì phöôùc khoâng theå cuøng taän.
Vì theá chuùng sanh phaûi neân thoï trì danh
hieäu cuûa Ngaøi. Naøy Voâ Taän YÙ ! Neáu coù
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ngöôøi thoï trì danh hieäu cuûa 62 öùc
Haèng haø sa Boà-taùt, laïi suoát ñôøi cuùng
döôøng nhöõng thöùc aên uoáng, y phuïc,
giöôøng naèm, thuoác men... OÂng nghó
theá naøo ? Nhöõng thieän nam tín nöõ
naøy ñöôïc coâng ñöùc coù nhieàu khoâng
? Voâ Taän YÙ ñaùp : Raát nhieàu, thöa
Theá Toân ! Phaät noùi : Neáu laïi coù
ngöôøi thoï trì danh hieäu Boà-taùt Quaùn Theá
AÂm, cho ñeán chæ moät laàn leã baùi cuùng
döôøng, thì phöôùc ñöùc cuûa hai ngöôøi naøy
ñoàng nhau khoâng khaùc chi, trong traêm
ngaøn vaïn öùc kieáp khoâng theå cuøng taän�.

Ñöùc Phaät sau khi noùi nhöõng vieäc cöùu 7
naïn, giaûi 3 ñoäc, öùng 2 ñieàu caàu mong cuûa
Boà-taùt Quaùn Theá AÂm vöøa xong, laïi noùi :
�Naøy Voâ Taän YÙ ! Vò Boà-taùt Quaùn Theá AÂm
naøy coù oai löïc nhö vöøa noùi ôû treân, neáu coù
chuùng sanh naøo hay cung kính vaø phaùt taâm
leã baùi Boà-taùt Quaùn Theá AÂm thì phöôùc ñöùc
cuûa ngöôøi aáy nhaát ñònh toàn taïi khoâng uoång
phí. Vì lyù do aáy, caùc chuùng sanh ñeàu phaûi
neân thoï trì danh hieäu Boà-taùt Quaùn Theá
AÂm�. Neáu quyù vò coù theå trong taâm thöôøng
trì nieäm Boà-taùt Quaùn Theá AÂm thì ñöôïc
phöôùc baùo coâng ñöùc khoâng theå nghó baøn,
vi dieäu khoù löôøng.

Phaät laïi baûo : �Naøy Voâ Taän YÙ ! Giaû
söû coù ngöôøi thoï trì danh hieäu cuûa raát nhieàu
Boà-taùt, nhieàu nhö soá caùt trong 62 öùc soâng
Haèng, vaø chaúng nhöõng chæ nieäm tuïng maø
coøn suoát ñôøi duøng höông hoa ñeøn quaû, hoaëc
duøng nhöõng thöùc aên uoáng, y phuïc, giöôøng
naèm, thuoác men... töù söï cuùng döôøng leân
Tam Baûo. YÙ oâng nhö theá naøo ? Nhöõng thieän
nam tín nöõ aáy coù ñöôïc coâng ñöùc nhieàu hay
khoâng ?�

Sau khi Phaät noùi xong, Boà-taùt Voâ Taän
YÙ ñaùp : �Coâng ñöùc naøy raát nhieàu�. Phaät
laïi baûo : �Giaû söû coøn coù ngöôøi hay nieäm
danh hieäu Boà-taùt Quaùn Theá AÂm. Chaúng
caàn noùi ngöôøi aáy coù suoát ñôøi cuùng döôøng,
maø chæ coù theå trong moät thôøi gian raát ít leã
laïy cuùng döôøng Boà-taùt Quaùn Theá AÂm, thì
phöôùc ñöùc cuûa hai ngöôøi naøy nhö nhau.
Trong traêm ngaøn muoân öùc kieáp phöôùc ñöùc
naøy cuõng khoâng cuøng taän�.

�Naøy Voâ Taän YÙ ! Thoï trì danh hieäu Boà-
taùt Quaùn Theá AÂm ñöôïc voâ löôïng voâ bieân
phöôùc ñöùc lôïi ích nhö theá ñoù. Boà-taùt Voâ
Taän YÙ baïch Phaät raèng : Baïch Theá Toân !
Boà-taùt Quaùn Theá AÂm laøm theá naøo ñi khaép
theá giôùi Ta Baø naøy, laøm theá naøo coù söùc
phöông tieän noùi phaùp cho chuùng sanh
nghe? Vieäc aáy nhö theá naøo ?  Phaät baûo Boà-
taùt Voâ Taän YÙ : Naøy thieän nam töû, neáu coù
chuùng sanh trong coõi nöôùc naøo, ñaùng duøng
thaân Phaät ñeå ñöôïc ñoä thoaùt thì Boà-taùt
Quaùn Theá AÂm lieàn hieän thaân Phaät noùi phaùp
ñoä hoï; ñaùng duøng thaân Phaät Bích-chi ñeå
ñöôïc ñoä thoaùt thì Boà-taùt Quaùn Theá AÂm lieàn
hieän thaân Phaät Bích-chi noùi phaùp ñoä hoï;
ñaùng duøng thaân Thanh vaên ñeå ñöôïc ñoä
thoaùt thì Boà-taùt Quaùn Theá AÂm lieàn hieän
thaân Thanh vaên noùi phaùp ñoä hoï; ñaùng duøng
thaân Phaïm vöông ñeå ñöôïc ñoä thoaùt thì Boà-
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taùt Quaùn Theá AÂm lieàn hieän thaân Phaïm
vöông noùi phaùp ñoä hoï; ñaùng duøng thaân Ñeá
Thích ñeå ñöôïc ñoä thoaùt thì Boà-taùt Quaùn
Theá AÂm lieàn hieän thaân Ñeá Thích noùi phaùp
ñoä hoï; ñaùng duøng thaân Töï Taïi Thieân ñeå
ñöôïc ñoä thoaùt thì Boà-taùt Quaùn Theá AÂm lieàn
hieän thaân Töï Taïi Thieân noùi phaùp ñoä hoï;
ñaùng duøng thaân Ñaïi Töï Taïi Thieân ñeå ñöôïc
ñoä thoaùt thì Boà-taùt Quaùn Theá AÂm lieàn hieän
thaân Ñaïi Töï Taïi Thieân noùi phaùp ñoä hoï�.

Ñöùc Phaät baûo Boà-taùt Voâ Taän YÙ : �Neáu
OÂng hay thoï trì danh hieäu Boà-taùt Quaùn Theá
AÂm thì coù theå ñöôïc lôïi ích phöôùc ñöùc nhieàu
voâ soá voâ löôïng nhö ñaõ noùi ôû tröôùc�. Boà-
taùt Voâ Taän YÙ nghe Phaät noùi theá laïi baïch
hoûi Phaät : �Baïch Theá toân ! Vò Boà-taùt
Quaùn Theá AÂm naøy laøm theá naøo ñeå giaùo
hoùa chuùng sanh ôû theá giôùi Ta Baø ? Laøm
theá naøo ñeå thuyeát phaùp cho hoï nghe ?
Nhaân duyeân phöông tieän giaùo hoùa chuùng
sanh, söùc phöông tieän vaø nhöõng söï vieäc
aáy nhö theá naøo ?�

Theá naøo goïi laø theá giôùi Ta Baø ? �Ta
Baø� laø tieáng Phaïn (Saha), dòch laø �Kham
Nhaãn�, cuõng chính laø kham naêng nhaãn thoï,
laø noùi theá giôùi naøy raát khoå, khoâng deã gì
chòu ñöïng noåi.

 Ñöùc Phaät nghe Boà-taùt Voâ Taän YÙ hoûi
nhö theá, môùi ñaùp : �Naøy thieän nam töû !
Giaû söû nhö trong caùc coõi nöôùc ôû ba ngaøn
ñaïi thieân theá giôùi coù moät haïng chuùng sanh
ñaùng duøng thaân Phaät môùi coù theå ñoä cho hoï
thaønh Phaät thì Boà-taùt Quaùn Theá AÂm seõ
thò hieän thaân Phaät ñeán noùi phaùp cho chuùng
sanh aáy nghe�.

Ñeán ñaây coù ngöôøi hoûi : �Boà-taùt Quaùn
Theá AÂm chæ laø Boà-taùt chöù chöa thaønh Phaät

maø sao coù theå hieän thaân Phaät ñeå noùi phaùp
ñöôïc ? Ñoù khoâng phaûi giaû xöng laø Phaät
sao?� - Khoâng phaûi ñaâu ! Nhaân vì Boà-taùt
Quaùn Theá AÂm trong voâ löôïng kieáp veà quaù
khöù ñaõ thaønh Phaät vôùi danh hieäu laø Chaùnh
Phaùp Minh Nhö Lai. Sau khi thaønh Phaät,
Ngaøi vì khoâng queân chuùng sanh neân môùi
trôû laïi theá giôùi naøy, aån ñi thaân Phaät maø
hieän thaân Boà-taùt ñeå cöùu giuùp chuùng sanh.
Ñoù goïi laø �aån lôùn hieän nhoû�. La-haùn laø
�hoài Tieåu höôùng Ñaïi�; Boà-taùt Quaùn Theá
AÂm laø �hoài Ñaïi höôùng Tieåu�. Ngaøi töø thaân
Phaät laïi �quay ngöôïc thuyeàn Töø�, cuõng nhö
ngöôøi ta noùi : �Quay xe trôû laïi�, muïc ñích
laø ñeå cöùu vôùt chuùng ta laø nhöõng chuùng sanh
ñau khoå. Cho neân Boà-taùt Quaùn Theá AÂm
tuy beà ngoaøi hieän thaân Boà-taùt, kyø thaät beân
trong ngaàm chöùa maät haïnh. AÅn beân trong
laø haïnh nguyeän cuûa chö Phaät, haønh vi cuûa
chö Phaät. Ñoù laø lyù do taïi sao Boà-taùt Quaùn
Theá AÂm coù theå hoùa hieän thaân Phaät ñeå
thuyeát phaùp cho chuùng sanh, chôù khoâng
phaûi giaû xöng laø Phaät ñeå doái gaït chuùng
sanh ñaâu.

Tieáp ñoù Ñöùc Phaät laïi baûo : �Ñaùng
du øng tha ân Bích-chi Pha ät  ñe å  ñöô ïc ño ä
thoaùt, lieàn hieän thaân Bích-chi Phaät ñeå noùi
phaùp ñoä hoï�.

Bích-chi Pha ät  la ø  tie áng Pha ïn
(Pratyekabuddha), noùi ñuû laø �Bích-chi-ca-
la�, dòch laø Duyeân giaùc. Duyeân giaùc laïi
coù hai thöù : Nhöõng vò sanh vaøo thôøi coù Phaät
ra ñôøi thì goïi laø Duyeân giaùc; nhöõng vò sanh
vaøo thôøi khoâng coù Phaät goïi laø Ñoäc giaùc.
Khi coù Phaät ra ñôøi thì tu 12 nhaân duyeân
maø ngoä ñaïo. Vò aáy quan saùt taïi sao coù Voâ
minh ? Voâ minh taïi sao laïi coù Haønh ? Taïi
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sao coù Thöùc ? Coù Danh saéc ? Coù Luïc nhaäp?
Laøm sao laïi coù Xuùc? Roài coù Thoï ? Sau Thoï
laïi coù AÙi ? Coù AÙi laïi coù Thuû ? Nhaân vì coù
Höõu cuõng laïi coù Sanh ? Coù Sanh roài laïi coù
Laõo töû ? Caû ngaøy quaùn saùt tôùi lui 12 nhaân
duyeân nhö vaäy, bieát raèng taát caû ñeàu laø
Khoå, Khoâng, Voâ thöôøng, Voâ ngaõ, neân taát
caû ñeàu buoâng boû, vaø do ñoù maø khai ngoä.
Do quaùn 12 nhaân duyeân maø ngoä ñaïo neân
goïi laø Duyeân giaùc. Vaøo thôøi khoâng coù Phaät,
vò aáy cuõng tu 12 nhaân duyeân naøy; muøa
Xuaân quaùn thaáy traêm hoa ñua nôû, muøa Thu
vaïn vaät heùo taøn, quaùn xeùt caùc thöù traïng
thaùi bieán hoùa töï nhieân neân giaùc ngoä ñöôïc
Sanh, Truï, Dò, Dieät; Thaønh, Truï, Hoaïi,
Khoâng; caùc thöù hình saéc thaûy ñeàu laø voâ
thöôøng, cuõng nhaân ñoù maø ñöôïc giaùc ngoä,
goïi laø Ñoäc giaùc. Do vì sanh ra vaøo thôøi coù
Phaät hay khoâng Phaät maø goïi teân Duyeân
giaùc hay Ñoäc giaùc maø thoâi.

Boà-taùt Quaùn Theá AÂm nhôø coù Thieân
nhaõn chieáu thaáy, Thieân nhó nghe xa, bieát
ñöôïc chuùng sanh naøo ñaùng duøng thaân Bích-
chi Phaät ñeå ñöôïc ñoä thoaùt thì hieän ra thaân
Bích-chi Phaät ñeå noùi phaùp cho hoï nghe :
�Quyù vò bieát Voâ minh laø töø ñaâu maø coù ?
Chính laø töø choã moät nieäm baát giaùc cuûa quyù

vò maø coù. Do moät nieäm baát giaùc, cho neân
trong Nhö Lai Taïng Taùnh cuûa quyù vò phaùt
sanh ra Voâ minh. Ñaõ coù Voâ minh thì sanh
tieáp ra Haønh...�.  Ñoái vôùi nhöõng ngöôøi nhö
theá, Ngaøi duøng thaân Bích-chi Phaät ñeå noùi
phaùp ñoä hoï khieán cho hoï khai ngoä giaùc ñaïo.
Sau ñoù môùi daïy hoï phaùt taâm Boà-ñeà, hoài
Tieåu höôùng Ñaïi.

�Ñaùng duøng thaân Thanh vaên ñeå ñöôïc
ñoä thoaùt, lieàn hieän thaân Thanh vaên noùi phaùp
ñoä hoï�. Theá naøo goïi laø Thanh vaên ? Thanh
vaên cuõng laø moät vò La-haùn, Duyeân giaùc
cuõng laø moät vò La-haùn, thuoäc veà haøng Nhò
thöøa. Thanh vaên, thì Thanh laø tieáng taêm,
Vaên laø nghe thaáy, coù nghóa laø nghe thaáy
lôøi Phaät noùi maø ngoä ñaïo. Phaät noùi nhöõng
lôøi gì ? Noùi phaùp Töù ñeá, do nghe nhöõng lôøi
naøy maø ngoä ñaïo, neân goïi laø Thanh vaên.
Töù ñeá laø gì ? Laø Khoå, Taäp, Dieät, Ñaïo. Ñöùc
Phaät Thích-ca ñaàu tieân ba laàn chuyeån phaùp
luaân Töù ñeá cho naêm vò Tyø-kheo nghe. Baáy
giôø caùc vò Kieàu Traàn Nhö... haõy coøn chöa
xuaát gia, sau khi ñöôïc Phaät noùi phaùp cho
nghe, môùi xuaát gia laøm Tyø-kheo. Khi Phaät
ñeán vöôøn Nai noùi vôùi hoï : �Ñaây laø Khoå coù
taùnh böùc baùch, ñaây laø Taäp coù taùnh chieâu
caûm, ñaây laø Dieät coù taùnh khaû chöùng, ñaây
laø Ñaïo coù taùnh khaû tu�.

- Ñaây laø Khoå coù taùnh böùc baùch : Laø
noùi Khoå naøy coù tính böùc baùch maïnh meõ,
khieán ngöôøi chòu khoâng noåi. Khoå coù Khoå
khoå, Hoaïi khoå, Haønh khoå. Laïi coù taùm thöù:
Sanh khoå, Laõo khoå, Bònh khoå, Töû khoå, AÙi
bieät ly khoå, Caàu baát ñaéc khoå, Oaùn taéng
hoäi khoå, Nguõ aám xí thaïnh khoå. Nhöõng thöù
khoå aáy böùc baùch con ngöôøi xoay chuyeån
khoâng noåi, thôû khoâng ra hôi, suoát ngaøy böïc
boäi. Taáùt caû vaán ñeà ñoù ñeàu do khoå sanh ra,
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cho neân noùi Khoå coù taùnh böùc baùch.
- Ñaây laø Taäp coù taùnh chieâu caûm : Taäp

laø chöùa nhoùm tích tuï. Sao goïi laø chöùa
nhoùm? Phieàn naõo chöùa nhoùm vôùi nhau. Taïi
sao coù phieàn naõo ? Taïi vì coù �Khoå�. Tröôùc
heát coù khoå, khi bò khoå aùp böùc chòu khoâng
noåi môùi sanh ra phieàn naõo, phaùt sinh ra
giaän döõ. Vì theá noùi phieàn naõo naøy coù taùnh
chieâu caûm, laø do chöùa nhoùm maø thaønh. Ñoù
cuõng laø töø Khoå maø coù Taäp.

- Ñaây laø Dieät coù taùnh khaû chöùng : Dieät
laø tòch dieät, tòch dieät caû voâ minh phieàn naõo.
Thöù an laïc cuûa tòch dieät naøy laø dieäu quaû
cuûa Nieát-baøn, laø thöù coù theå chöùng ñaéc
ñöôïc.

- Ñaây laø Ñaïo coù taùnh khaû tu : Thöù Ñaïo
naøy moïi ngöôøi ñeàu coù theå tu, khoâng moät
ai noùi laø khoâng theå tu ñöôïc. Baát cöù ngöôøi
naøo cuõng ñeàu coù theå tu Ñaïo, baát cöù ngöôøi
naøo cuõng ñeàu coù theå chöùng ñöôïc lyù theå Nieát-
baøn. Ñoù laø laàn Chuyeån phaùp luaân thöù nhaát.

Ñöùc Phaät chuyeån phaùp luaâân laàn thöù hai:
�Ñaây laø Khoå caùc oâng neân bieát, ñaây laø Taäp
caùc oâng neân ñoaïn, ñaây laø Dieät caùc oâng neân
chöùng, ñaây laø Ñaïo caùc oâng neân tu�. Noùi
raèng �Khoå naøy khoâng phaûi chæ rieâng ta
thaønh Phaät môùi bieát, maø caùc oâng cuõng phaûi
bieát noù laø Khoå. Caùc oâng cuõng phaûi döùt tröø
Taäp ñeá, phaûi neân caàu chöùng dieäu quaû Nieát-
baøn, cuõng phaûi neân tu haønh thöù Boà-ñeà giaùc
ñaïo naøy�.

Ñöùc Thích Ca Maâu Ni Phaät chæ laø hieän
thaân thuyeát phaùp, giaûng noùi phaùp Töù ñeá
cho naêm vò Tyø-kheo aáy nghe, tieáp theo
Ngaøi laïi chuyeån phaùp luaân laàn thöù ba :
�Ñaây laø Khoå ta ñaõ bieát, ñaây laø Taäp ta ñaõ
ñoaïn, ñaây laø Dieät ta ñaõ chöùng, ñaây laø Ñaïo

ta ñaõ tu�.  Nhöõng Khoå naøy ta ñaõ bieát, Taäp
naøy ta ñaõ döùt tröø. Ta ñaõ bieát Khoå naøy neân
khoâng bò Khoå laøm meâ. Ta ñaõ döùt heát phieàn
naõo, cuõng khoâng coøn Taäp ñeá nöõa. Dieät naøy
ta ñaõ chöùng ñaéc roài, ta ñaõ ñöôïc nieàm vui
tòch dieät chaân chaùnh. Ñaïo naøy ta ñaõ tu
xong.

Naêm vò Tyø-kheo aáy nghe Phaät dieãn noùi
ba laàn chuyeån phaùp luaân Töù ñeá xong, töùc
thì ñöôïc khai ngoä. Nhaân nghe tieáng Phaät
thuyeát phaùp maø ngoä ñaïo neân goïi laø Thanh
vaên. Thanh vaên vaø Duyeân giaùc goïi laø Nhò
thöøa, cuõng goïi laø Tieåu thöøa. Coù Tieåu thöøa
cuõng coù Ñaïi thöøa. Sao goïi laø Ñaïi, sao goïi
laø Tieåu ? Thaät ra khoâng coù Ñaïi maø cuõng
khoâng coù Tieåu, chæ vì taâm chuùng sanh coù
Ñaïi coù Tieåu maø thoâi. Xöa nay taâm löôïng
roäng lôùn khaép hö khoâng phaùp giôùi, nhöng
phaøm phu chuùng ta khoâng bieát duøng Nhö
Lai Taïng Taùnh saün coù cuûa chính mình. Coù
ngöôøi chæ duøng moät phaàn nhoû, coù ngöôøi
duøng ñöôïc phaàn lôùn, coù ngöôøi duøng caû toaøn
boä. Chö Phaät thì coù theå duøng ñöôïc toaøn boä,
vì ñaõ phaûn boån hoaøn nguyeân roài. Boà-taùt
coù theå duøng ñöôïc moät phaàn lôùn; vì caùc ngaøi
coù trí hueä roäng lôùn neân coù theå duøng ñöôïc
soá nhieàu cuûa baùu trong gia taøi Nhö Lai
Taïng Taùnh saün coù cuûa chính mình. Söï hieåu
bieát cuûa haøng Tieåu thöøa raát ít cho neân duøng
ñöôïc ít. Vì theá neân Boà-taùt Quaùn Theá AÂm
gaëp ñöôïc cô duyeân ngöôøi ñaùng duøng thaân
Thanh vaên ñeå ñöôïc ñoä thoaùt, thì hieän ra
thaân Thanh vaên ñeán noùi phaùp Töù ñeá cho
hoï nghe.

�Ñaùng duøng thaân Phaïm vöông ñeå
ñöôïc ñoä thoaùt, lieàn hieän thaân Phaïm
vöông ñeán noùi phaùp ñoä hoï�.
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Phaïm vöông chính laø Ñaïi Phaïm Thieân
Vöông, Hoaøng ñeá cuûa trôøi Ñaïi Phaïm.
Phaïm coù nghóa laø thanh tònh. Vò aáy laøm
vua treân trôøi caûm thaáy raát töï taïi. Boà-taùt
Quaùn Theá AÂm cuõng hieän thaân Ñaïi Phaïm
Thieân Vöông ñeán ñeå noùi phaùp cho nghe.

�Ñaùng duøng thaân Ñeá Thích ñeå ñöôïc
ñoä thoaùt thì hieän thaân Ñeá Thích ñeán noùi
phaùp ñoä hoï�.

Ñeá Thích (Shakra), maø trong Kinh A-
di-ñaø goïi laø Thích-ñeà-hoaøn-nhôn (Shakra
Devanam Indrah), trong Ñaïo giaùo goïi laø
Ngoïc Hoaøng Ñaïi Ñeá. Vò Ñeá Thích naøy
khoâng phaûi chæ coù moät maø coù raát nhieàu.
Chuùng ta bieát raèng coù moät coõi trôøi teân laø
Tam thaäp tam (hay Ñao Lôïi thieân). Ñeá
Thích cuûa Ñao Lôïi thieân cuõng chính laø
Thieân chuùa cuûa moät soá ngöôøi tín ngöôõng.
Trong chuù Laêng Nghieâm coù moät caâu :
�Nam moâ Nhaân-ñaø-ra-da�. - �Nhaân-ñaø-
ra-da� cuõng laø moät teân goïi cuûa Thieân chuùa.
Nhöõng söï vieäc ôû treân trôøi ñeàu do vò Ñeá
Thích naøy thoáng laõnh vaø quaûn lyù, vì theá
naêng löïc cuûa vò naøy roäng lôùn phi thöôøng,
quyeàn löïc vaø thaàn thoâng cuõng to lôùn; nhöng
vò naøy chæ coù theå ôû treân trôøi, maø maïng soáng
cuûa trôøi roài coù luùc cuõng chaám döùt. Boà-taùt
Quaùn Theá AÂm thaáy vò Ñeá Thích naøy cô
duyeân ñaõ thaønh thuïc, baáy giôø Ngaøi môùi
hoùa hieän thaân Ñeá Thích ñeán noùi phaùp cho
hoï nghe. Taïi sao phaûi hoùa laøm thaân Ñeá
Thích ñeå noùi phaùp cho hoï nghe ? Vì laø ñoàng
loaïi seõ deã daøng tieáp nhaän söï khuyeán hoùa
hôn. Cuõng gioáng nhö nhaân loaïi chuùng ta
vaäy, baát luaän laø ngöôøi ôû giai caáp naøo thì
ñoái vôùi giai caáp ñoù deã daøng keát baïn hôn.
Ngöôøi buoân baùn thì keát baïn vôùi ngöôøi buoân

baùn, ngöôøi ñi hoïc thì kieám ngöôøi ñi hoïc
keát baïn, ngöôøi hoïc Phaät thì keát baïn vôùi
ngöôøi hoïc Phaät, ngöôøi côø baïc thì keát baïn
vôùi ngöôøi côø baïc, keû cöôùp thì keát baïn vôùi
keû cöôùp. AÁy goïi laø �Vaät cuøng loaïi deã hôïp,
ngöôøi cuøng vieäc deã quen�. Vì nhöõng quan
heä aáy neân Boà-taùt Quaùn Theá AÂm thöôøng
hieän ra thaân ñoàng loaïi vôùi chuùng sanh, thò
hieän caùc phöông tieän khieán cho caùc chuùng
sanh aáy deã daøng ñöôïc hoùa ñoä. Nhöng Boà-
taùt Quaùn Theá AÂm khoâng nhöõng chæ duøng
thaàn thoâng bieán hoùa ñeå hieän thaân thuyeát
phaùp vaø khoâng nhaát ñònh theo tieáng keâu
cöùu môùi öùng hoùa, maø thaäm chí coøn phaân
thaân ñeán coõi naøy ñeå laøm ngöôøi, cuõng tu
hoïc Phaät phaùp roài môùi giaùo hoùa voâ löôïng
voâ bieân chuùng sanh. Ví nhö ñoái vôùi haïng
hoïc só, Boà-taùt Quaùn Theá AÂm hoùa thaân laøm
moät vò Giaùo sö dieãn noùi Phaät phaùp cho hoï
nghe, töø töø daãn duï khieán cho moät soá hoïc
giaû laàn laàn coù caûm tình höôùng ñeán Phaät
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phaùp, boû nghi theâm tin, roài phaùt taâm quy
y, thoï trì 1 giôùi, 2 giôùi, 5 giôùi, cho ñeán 10
giôùi troïng 48 giôùi khinh cuûa Boà-taùt. Sau
ñoù, hoï laïi nöông theo phaùp moân cuûa Boà-
taùt Quaùn Theá AÂm ñeå tu haønh, bieán ra moät
Boà-taùt Quaùn Theá AÂm, theá laø Boà-taùt Quaùn
Theá AÂm laïi coù theâm moät Hoùa thaân nöõa.

Laøm sao laïi coù ñöôïc ngaøn traêm öùc Hoùa
thaân ? Ñoù chính laø quyù vò moâ phoûng theo
Ngaøi, hoïc taäp theo Ngaøi, thì seõ bieán thaønh
Hoùa thaân cuûa Ngaøi ñoù. Cuõng nhö noùi �Phaùp
khoâng ñònh phaùp�, laø �phaùp� aáy khoâng nhaát
ñònh, khoâng neân chaáp tröôùc. Neáu quyù vò
chaáp tröôùc laø nhaát ñònh, thöû hoûi chính quyù
vò coù nhaát ñònh laø mình coù theå khoâng cheát
khoâng ? Neáu quyù vò coù theå nhaát ñònh khoâng
cheát thì moïi söï vieäc ñeàu coù theå nhaát ñònh
roài. Neáu quyù vò noùi : �Khoâng theå ñöôïc, toâi
chaéc chaén laø phaûi cheát!� Theá thì khoâng coù
phaùp nhaát ñònh roài. Cho neân Phaät phaùp
cuõng laø phaùp khoâng nhaát ñònh. Vì theá, lyù
leõ �Thieân baù öùc hoùa thaân� khoâng phaûi laø
khoù hieåu, chæ caàn quyù vò coù haèng taâm, nghò
löïc ñeå hoïc taäp theo Boà-taùt Quaùn Theá AÂm,
hoaèng döông Phaät phaùp, cöùu ñoä chuùng sanh
thì quyù vò cuõng laø Hoùa thaân cuûa Boà-taùt
Quaùn Theá AÂm. Coù moät traêm ngöôøi hoïc
theo Ngaøi thì coù moät traêm Hoùa thaân, coù
moät ngaøn ngöôøi hoïc theo Ngaøi thì coù moät
ngaøn Hoùa thaân. Chöøng naøo coù soá ngöôøi chòu
baét chöôùc theo Ngaøi hoaèng döông Phaät
phaùp thì chöøng aáy cuõng seõ coù voâ löôïng voâ
bieân Hoùa thaân cuûa Boà-taùt Quaùn Theá AÂm.
Ñoù laø noùi theo sö ï, coøn noùi theo lyù thì khi
quyù vò thaønh Phaät roài cuõng thöïc söï coù ñaày
ñuû ngaøn traêm öùc Hoùa thaân.

(Boà Ñeà Haûi seõ khoâng tieáp tuïc ñaêng phaàn
coøn laïi cuûa Phoå Moân Phaåm Thieån Thích,
nhöng seõ ñaêng �Laêng Nghieâm Kinh Nguõ AÁm
Ma Thieån Thích�töø soá sau).

TRUYEÀN THOÏ TAM QUY NGUÕ GIÔÙI
VAØ TAÏI GIA BOÀ TAÙT GIÔÙI
TAÏI VAÏN PHAÄT THAÙNH THAØNH

Vì hoaèng döông Giôùi phaùp cuûa Nhö-lai,
ñeå tieáp noái Hueä maïng cuûa chö Phaät, haàu

duy trì Luaät taïng Tyø-ni ñöôïc cöûu truï, Vaïn

Phaät Thaønh seõ cöû haønh Phaùp hoäi truyeàn
thoï Tam Quy Nguõ Giôùi cuøng Taïi Gia Boà

Taùt Giôùi.

Tö caùch caàu giôùi:

Coù loøng tin chaân chaùnh vaøo Phaät Ñaïo vaø

töï tin raèng coù theå thoï trì giôùi phaùp cuûa
Phaät. Muoán thoï Boà Taùt giôùi laø phaûi

tröôøng trai vaø caàn neân ñeán chuøa hoïc giôùi

trong 5 ngaøy (töø ngaøy 30/8 ñeán 03/9/
2000) tröôùc khi thoï giôùi.

Ngaøy 30/8 ñeán ngaøy 03/9/2000:   Hoïc giôùi
Ngaøy thöù saùu 01/9/2000:   Truyeàn Tam

Quy Nguõ Giôùi vaø U Minh Giôùi.

Ngaøy chuû nhaät 03/9/2000:  Truyeàn Tam
Quy Nguõ Giôùi vaø Taïi Gia Boà Taùt Giôùi.

Quyù Phaät töû coù theå xin ñôn taïi Vaïn Phaät
Thaønh (707) 462-0939 vaø phaûi gôûi veà chuøa

tröôùc ngaøy 10 thaùng. Neáu ñôn ñöôïc chaáp

thuaän, quyù vò seõ ñöôïc giaáy baùo cho bieát.
Giôùi töû ñöôïc chaáp nhaän, phaûi coù maët taïi

Vaïn Phaät Thaønh vaøo luùc 3 giôø chieàu ngaøy

30 thaùng 8, taïi Ñaïo Nguyeân Ñöôøng.

Ñòa Taïng Thaát: töø ngaøy 27/8 ---2/9/2000

Leã vía Ñöùc Ñòa Taïng Boà Taùt: 27/8/2000

Muoán bieát theâm chi tieát, xin lieân laïc veà
Vaïn Phaät Thaønh  Tel: (707) 462-0939
Fax: (707) 462-0949  e-mail: cttb@jps.net
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22. Quyªn Thuµc Cûng Xu¤t Gia

     Sau khi lui v« quê quán, thân phø Ngài vì thß½ng tiªc ngß¶i vþ hi«n s¾m quá vãng và nh¾ thß½ng ðÑa
con phiêu bÕt, nên ðau bu°n ðªn lâm b®nh mà qua ð¶i. Bà thÑ mçu h÷ Vß½ng xúc ðµng dçn hai cô con dâu
ði xu¤t gia. Bà ðßþc ð£t Pháp danh là Di®u T¸nh; còn cô h÷ Ði«n thì
có Pháp danh là Chân Khiªt và cô h÷ Ðàm là Thanh Tiªt. Cä ba
ngß¶i ð«u nh¤t tâm sám h¯i nghi®p chß¾ng bao ð¶i, xä bö nhim
duyên tr¥n tøc, thiªt tha c¥u vãng sanh Cñc LÕc, g£p ÐÑc Di Ðà.

     K® tán cüa Hòa Thßþng Tuyên Hóa:
Nhân gian quyªn thuµc Ph§t qu¯c ma,
Do lai ðÕi thánh ða khäm khä.
Ðãi chí bï ngÕn h°i ð¥u khán,
Phän mê quy giác tÕ Ð« Bà.

     Nghîa là:
Bà con cõi ngß¶i: ma cõi Ph§t,
Khiªn cho ÐÕi Thánh l¡m lao ðao,
Sang ðªn b¶ kia quay ð¥u lÕi:
Lìa mê v« giác, nh¶ Ð« Bà!

Chú thích: Ð« Bà tÑc Ð« Bà ÐÕt Ða, anh ruµt cüa Tôn giä A-Nan. Tôn giä Ð« Bà ÐÕt

Ða cûng là em chú bác và là ð® tØ cüa ÐÑc Ph§t Thích Ca, song luôn luôn ð¯ kÜ và gây

chß¾ng ngÕi cho Ph§t. V« sau, trong Hµi Pháp Hoa, ông ðßþc Ph§t th÷ ký thành Ph§t hi®u Thiên Vß½ng, · cõi nß¾c Thiên ÐÕo.


