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Giöõ thaân ñöøng phaãn noä,
Phoøng thaân, kheùo baûo veä,
Töø boû thaân laøm aùc,
Vôùi thaân, laøm haïnh laønh.

Giöõ lôøi ñöøng phaãn noä,
Phoøng lôøi, kheùo baûo veä,
Töø boû lôøi thoâ aùc,
Vôùi lôøi, noùi ñieàu laønh.

Giöõ yù ñöøng phaãn noä,
Phoøng yù, kheùo baûo veä,
Töø boû yù nghó aùc,
Vôùi yù, nghó haïnh laønh.

Baäc trí baûo veä thaân,
Baûo veä luoân lôøi noùi,
Baûo veä caû taâm tö,
Ba nghieäp kheùo baûo veä.

               Kinh Phaùp Cuù
             (Phaåm Phaãn Noä)

N
gày nay khoa

h†c phát tri‹n

phi thÜ©ng, m‡i

ngày m‡i có nh»ng phát minh

m§i lå, càng ngày càng ti‰n

b¶ hÖn, càng ngày càng có

nhiŠu phát hiŒn tân kÿ hÖn.

Th‰ nhÜng, phát tri‹n Ç‰n bao

gi© m§i thôi? CÛng không có

cái mÓc cuÓi cùng; có th‹ nói

r¢ng không th‹ nào xong

ÇÜ®c, không bao gi© tÆn cùng

ÇÜ®c.

Ngay bây gi© tuy nói r¢ng

khoa h†c có ti‰n b¶, song næm

træm næm sau thì nh»ng gì

thu¶c th©i Çåi hiŒn nay ÇŠu trª

thành låc hÆu cä! Næm træm

næm sau khoa h†c tuy tân kÿ

hÖn hiŒn nay, nhÜng so v§i næm

træm næm sau n»a thì nh»ng ti‰n

b¶ khoa h†c cûa næm træm næm

trÜ§c låi là låc hÆu. Bây gi©

chúng ta cho r¢ng nh»ng gì

thu¶c vŠ quá khÙ ÇŠu là c° hû,

song næm træm sau thì nh»ng gì

mà th‰ hŒ hiŒn tåi cho là m§i lå

cÛng låi trª thành c° hû h‰t. Cho

nên, s¿ phát tri‹n cûa khoa h†c

và tri‰t h†c không có ngày cùng

tÆn, có th‹ nói càng Çi càng xa,

không có lúc nào Ç‰n ÇÜ®c ch‡

rÓt ráo.

ñ¥c biŒt là hiŒn tåi khoa h†c

và tri‰t h†c tuy có phát tri‹n,

nhÜng l®i ích mang låi cho nhân

loåi vÅn không nhiŠu hÖn s¿

không có ích; nói m¶t cách khác

Haõy Bieán Taâm Hieáu Saùt
Thaønh Taâm Töø Bi
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bªi m¶t trÆn bão. Låi thêm nån Ç¶ng ÇÃt, Çây

là m¶t tai nån quá khûng khi‰p, ai ai cÛng

phÆp phÒng lo s®, nhÃt là nh»ng cÜ dân cûa

thành phÓ San Francisco.

Trong th©i Çåi khoa h†c ti‰n tri‹n nhÜ hiŒn

nay, con ngÜ©i vÅn chÜa có cách gì ngæn ch¥n

ÇÜ®c các loåi tai h†a này. Do Çó, v§i tình hình

hiŒn tåi, n‰u muÓn tiêu diŒt các loåi tai nån,

con ngÜ©i cÀn phäi nghiên cÙu chân lš cûa

nhân sinh; hi‹u ÇÜ®c chân lš cûa nhân sinh

rÒi thì sau Çó m§i bi‰t ÇÜ®c nguyên do cûa

tai nån. Th‰ thì, muÓn tránh khÕi các tai nån

trên, ÇiŠu tÃt y‰u là m†i ngÜ©i phäi sºa Ç°i

l‡i lÀm, quy‰t tâm hÜ§ng thiŒn, trª thành con

ngÜ©i m§i.

Vì sao låi xäy ra nh»ng tai nån này? ñó

là do cäm Ùng c¶ng nghiŒp cûa m†i ngÜ©i tåo

nên! NghiŒp chÜ§ng cûa chúng sanh tích tø

Ç‰n m¶t lúc nào Çó thì m§i phát sanh m†i thÙ

tai nån, khi Çã phát sanh thì không còn cách

gì Ç‹ tiêu trØ, bªi Çó là nghiŒp cäm cûa chúng

sanh.

Nói vŠ ch» “nghiŒp” thì chÌ có PhÆt giáo

m§i hi‹u tÜ©ng tÆn nguÒn gÓc cûa nghiŒp

tÜ§ng, Çåo lš cûa nghiŒp tÜ§ng. Cho nên, hiŒn

tåi chúng ta cÀn phäi phát tâm xuÃt gia tu h†c,

nghiên cÙu PhÆt Pháp cho thÃu Çáo, dùng tinh

thÀn tØ bi vï Çåi cûa PhÆt giáo mà cÙu Ç¶ h‰t

thäy chúng sanh, khi‰n cho m†i tai nån Çáng

lë phäi xäy ra trên th‰ gi§i ÇŠu vô hình trung

bÎ tiêu diŒt, thì m§i thÆt s¿ cÙu v§t ÇÜ®c toàn

th‹ nhân loåi thoát khÕi cänh lÀm than bªi

các tai nån lºa, nÜ§c.

Vì vÆy, bây gi© chúng ta hãy phát tâm vÃt

bÕ m†i pháp th‰ gian Ç‹ cùng nhau nghiên

cÙu pháp xuÃt th‰. Trong lúc toàn vÛ trø Çang

Çiên cuÒng cånh tranh nhau phát minh các

vÛ khí gi‰t ngÜ©i l®i håi nhÃt, mà låi có ngÜ©i

là s¿ phát tri‹n Çó có håi cho con ngÜ©i hÖn

là có l®i. Tåi sao?

TrÜ§c Çây, khi khoa h†c chÜa phát tri‹n

Ç‰n mÙc Ç¶ nhÜ hiŒn nay thì nhân loåi không

bÎ ch‰t nhiŠu l¡m. HiŒn tåi tÓc Ç¶ phát tri‹n

cûa khoa h†c càng nhanh thì trong tÜÖng lai

nhân loåi låi ch‰t càng nhiŠu, thÆm chí có th‹

Çi Ç‰n ch‡ diŒt chûng! N‰u nhân loåi bÎ hûy

diŒt thì phát tri‹n khoa h†c, tri‰t h†c có ích

l®i gì? Hoàn toàn không có ích l®i gì cä!

HiŒn nay khoa h†c và tri‰t h†c tuy phát

tri‹n, nhÜng ngÜ©i ta vÅn không th‹ ngæn ch¥n

ÇÜ®c nh»ng tai h†a trên th‰ gi§i. ñi‹n hình là

s¿ näy sinh nh»ng chÙng bŒnh quái lå mà khoa

h†c tân ti‰n không có cách nào ngæn ch¥n

ÇÜ®c. Låi n»a, vŠ m¥t chi‰n tranh, khoa h†c

phát tri‹n Ç‰n c¿c Çi‹m thì chi‰n tranh chÌ

thêm tàn khÓc; bªi vÛ khí gi‰t ngÜ©i càng

ngày càng trª nên tinh vi hÖn, mà s¿ tinh vi

Çó ch£ng qua chÌ ÇÜa nhân loåi Çi Ç‰n ch‡

ch‰t nhanh hÖn mà thôi! NÜ§c này Çi Çánh

nÜ§c khác, nhà n† gây hÃn nhà kia, ngÜ©i

ngÜ©i ÇŠu tranh chÃp, h‡ tÜÖng tàn sát lÅn

nhau; tình trång này Ç‰n bao gi© m§i k‰t thúc?

Anh ÇŠ phòng tôi, tôi ÇŠ phòng anh; anh nghï

cách sát håi tôi, tôi cÛng nghï cách sát håi

anh - ngÜ©i ngÜ©i cÙ tìm cách tiêu diŒt lÅn

nhau và rÓt cu¶c, së có m¶t ngày tÃt cä cùng

Çi Ç‰n ch‡ tÆn diŒt, bÃy gi© thì m†i ngÜ©i m§i

không còn viŒc gì Ç‹ làm n»a!

Ch£ng nh»ng nån chi‰n tranh khó dÆp t¡t,

mà còn có nån løt l¶i chÜa bi‰t së xäy ra ª

Çâu. Låi còn hÕa hoån, quš vÎ xem, kh¡p nÖi

ÇŠu có nån cháy, ti‰ng còi xe cÙu hÕa cÙ inh

Õi suÓt ngày. Ngoài ra, còn có nån gió bão,

m‡i lÀn xäy ra thì không bi‰t là có t§i bao

nhiêu ngÜ©i ch‰t n»a?! TrÜ§c Çây vài hôm, ª

ñài Loan có t§i mÃy træm ngÜ©i bÎ ch‰t thäm
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muÓn xuÃt gia Ç‹ h†c tÆp pháp môn “không

gi‰t ngÜ©i,” thì quä thÆt là m¶t ÇiŠu quái lå,

có th‹ nói là së khi‰n cho toàn th‹ nhân loåi

trong vÛ trø ÇŠu phäi phi thÜ©ng kinh ngåc.

Tôi hy v†ng trong lúc nhân loåi Çang cÖn kinh

ngåc, ngÜ©i ngÜ©i ÇŠu có th‹ tÌnh ng¶, ngÜ©i

ngÜ©i ÇŠu có th‹ hÒi quang phän chi‰u, cùng

nhau h†c tÆp pháp môn “không gi‰t ngÜ©i.”
Bªi th‰ gi§i là do lòng ngÜ©i tåo ra, lòng

ngÜ©i muÓn chém gi‰t thì tåo ra m¶t th‰ gi§i

có chi‰n tranh, lòng ngÜ©i có ÇÙc hi‰u sanh

thì së bi‰n th‰ gi§i thành hòa bình. Cho nên,

trong sÓ nh»ng ngÜ©i Tây phÜÖng mà có ÇÜ®c

nh»ng ngÜ©i có th‹ giác ng¶ trÜ§c và cùng

nhau phát tâm h†c tÆp pháp môn “không gi‰t

ngÜ©i” nhÜ vÀy, thì ÇÓi v§i hiŒn tåi m§i chÌ là

bÜ§c ÇÀu. Tôi hy v†ng trong tÜÖng lai, ngÜ©i

Tây phÜÖng cÛng nhÜ ñông phÜÖng, ÇŠu së

bi‰n Ç°i tâm hi‰u chi‰n thành tâm tØ bi, bi‰n

Ç°i lòng sân hÆn thành lòng tØ bi h› xä, Ç‹

cùng nhau nghiên cÙu PhÆt giáo. ñiŠu này

ÇÓi v§i ngÜ©i Tây phÜÖng là bÜ§c khªi ÇÀu

cûa s¿ giác ng¶; hy v†ng trong tÜÖng lai,

các vÎ T°ng ThÓng cûa Tây phÜÖng ÇŠu së

trª  thành nh»ng vÎ T°ng ThÓng ûng h¶

PhÆt giáo!

_______________

N
ho giáo thì giäng vŠ “trung thÙ”;

ñåo giáo låi giäng vŠ “cäm Ùng,”
và ñåo tuy nói là “thanh tÎnh,

vô vi,” song cÀn phäi tu Çåo t¿ nhiên. Trong

ñåo ñÙc Kinh có chép: “Nhân pháp ÇÎa, ÇÎa

pháp thiên, thiên pháp Çåo, Çåo pháp t¿

nhiên”; nhÜng trên th¿c t‰, giáo nghïa cûa nó

n¢m trong hai ch» “cäm Ùng.” PhÆt giáo thì

giäng vŠ “tØ bi.” Nho giáo, ñåo giáo, PhÆt

giáo - ba giáo pháp này ÇŠu không r©i khÕi

cái “tâm,” n‰u r©i “tâm” thì së không có giáo

pháp nào cä.

Nho giáo ÇŠ xÜ§ng lòng “trung thÙ.”
“Trung” tÙc là “trung dï trì k›,” có nghïa là

lÃy s¿ trung thành Ç‹ gi» mình, kiŠm ch‰ mình.

“Trì k›” là gi» lÃy mình, bÃt luÆn làm viŒc gì

cÛng phäi có lòng trung thành tÆn tøy, và Çó

là ÇiŠu kiŒn cÖ bän trong viŒc bÒi dÜ«ng phÄm

ÇÙc cûa chính mình. “ThÙ” là “thÙ dï Çãi nhân,”
có nghïa là lÃy s¿ khoan dung mà ÇÓi Çãi v§i

ngÜ©i khác. “ThÙ” là tha thÙ, dung tha cho

ngÜ©i khác. N‰u ai có ÇiŠu lÀm lÅn thì ta nên

có lòng thông cäm, bao dung ÇÓi v§i h†. N‰u

quš vÎ có th‹ lÃy s¿ trung tín Ç‹ gi» mình thì

nhân cách së trª nên thanh cao hÖn; quí vÎ có

th‹ lÃy lòng khoan thÙ Ç‹ Çãi ngÜ©i thì së có

tÜ tÜªng làm l®i ích cho ngÜ©i khác, và ÇÓi

Nho Giaùo, Ñaïo Giaùo, Phaät
Giaùo_Tam Giaùo Khoâng Rôøi
Loøng Ngöôøi

(Hoøa Thöôïng Tuyeân Hoùa
giaûng taïi Vieän Dòch Kinh Quoác
Teá, ngaøy 09 thaùng 6 naêm 1988.)
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v§i ai cÛng không có lòng Çòi hÕi kh¡t khe.

ñó là Nho giáo không r©i nhân tâm. (Quí vÎ

xem, hai ch» “trung thÙ” ÇŠu có ch» “tâm” ª

dÜ§i.)

ñåo giáo thì giäng vŠ “cäm Ùng,” viŒc gì

cÛng cæn cÙ vào cäm Ùng. “Cäm” là “cäm nhi

tÜ thông” và “Ùng” là “vô cÀu bÃt Ùng”; có

nghïa là có cÀu xin ÇiŠu gì thì ÇŠu ÇÜ®c toåi

nguyŒn cä. “Có cäm tÃt thông, không có ÇiŠu

mong cÀu nào mà ch£ng ÇÜ®c Çáp Ùng”; Çó

là š nghïa cûa hai ch» “cäm Ùng.”
“Cäm Ùng Çåo giao” là th‰ nào? Ví nhÜ

dòng ÇiŒn, quí vÎ nÓi måch ÇiŒn t§i nÖi nào

thì nÖi Çó có ánh sáng; Çó g†i là “có cäm tÃt

thông, không có ÇiŠu mong cÀu nào mà ch£ng

ÇÜ®c Çáp Ùng” vÆy.

Quí vÎ trong tâm nghï tÜªng cái gì, ngÜ©i

khác ª Çâu cÛng bi‰t cä, Çó là do trong tâm

có luÒng ÇiŒn tÜÖng thông g†i là cäm Ùng.

Cäm Ùng là nhÜ vÆy, nhÜ vÆy là cäm Ùng.

Bªi “h»u cäm tÜ thông, vô cÀu bÃt Ùng,” m¶t

khi Çã cäm thông thì quí vÎ cÀu cái gì së ÇÜ®c

cái Çó. N‰u lòng då chân thành thì së có th‹

cäm, có th‹ thông, có th‹ thÃu Çåt Ç‰n thÀn

minh.

ñåo giáo chú tr†ng “cäm Ùng,” cho nên

Thái ThÜ®ng Lão Quân (Lão Tº) m§i vi‰t

thiên Cäm -ng. Thiên nÀy m§i khai mào Çã

nói:

“Lão Quân nói r¢ng: ‘PhÜ§c h†a vô môn,

duy nhân t¿ chiêu.’” ñó chính là “cäm Ùng” -

h†a không có cºa ra vào, phÜ§c cÛng không

có lÓi vào ra, ch£ng qua là t¿ mình làm viŒc

lành thì ÇÜ®c phÜ§c báo, làm viŒc ác thì phäi

chuÓc lÃy tai h†a mà thôi.

“Quä báo cûa thiŒn ác, nhÜ bóng theo

hình.” Quä báo cûa thiŒn ác ví nhÜ cái bóng

luôn theo sát thân th‹ con ngÜ©i vÆy; quí vÎ

Çi Ç‰n Çâu thì cái bóng cûa quí vÎ ÇŠu Çi theo

Ç‰n Çó. Quä báo cûa viŒc thiŒn thì nhÜ bóng

theo hình, và quä báo cûa viŒc ác cÛng nhÜ

bóng theo hình.

“Trong tr©i ÇÃt có vÎ thÀn xét l‡i phäi.”
Tr©i ÇÃt có niên tr¿c, nguyŒt tr¿c, nhÆt tr¿c

và th©i tr¿c, do bÓn vÎ thÀn (tÙ tr¿c công tào)

âm thÀm cai quän; cho nên nói: “Trong tr©i

ÇÃt có vÎ thÀn xét l‡i phäi, cÙ tùy theo t¶i l‡i

ngÜ©i ta phåm phäi là n¥ng hay nhË mà ÇÎnh

Çoåt mång sÓ cûa ngÜ©i Çó, n‰u giäm thì hao

t°n.”
“ñÎnh Çoåt mång sÓ cûa ngÜ©i Çó” tÙc

là ÇÎnh Çoåt th† mång, quy‰t ÇÎnh së sÓng

ÇÜ®c bao lâu. Ví dø ngÜ©i Çó Çáng lë ÇÜ®c

sÓng lâu, b‡ng nhiên bÎ Çoän mŒnh, ch‰t s§m,

tÙc là th† mång ng¡n Çi, cÛng chính là nghèo

Çi, tÃt cä tai h†a nhÜ tai bay vå gió, tÆt bŒnh,

khÄu thiŒt ÇŠu Æp Ç‰n.

ñó là thiên Cäm -ng, chû y‰u là bàn vŠ

s¿ “h»u cäm tÜ thông, vô cÀu bÃt Ùng”; cho

nên nói ñåo giáo giäng vŠ “cäm Ùng.”
PhÆt giáo thì giäng vŠ lòng tØ bi. “TØ” là

gì? TØ là “vô duyên Çåi tØ,” cÛng g†i là “vô

duyên tØ,” có nghïa là dù ngÜ©i ta không có

thiŒn duyên v§i quí vÎ và ch£ng k‹ ngÜ©i Çó

ÇÓi xº v§i quí vÎ tÓt hay không tÓt, thì quš vÎ

ÇŠu lÃy lòng tØ bi mà ÇÓi Çãi v§i h†. Không

có thiŒn duyên Ü? Bªi không có thiŒn duyên

m§i cÀn dùng tâm tØ bi! “Bi” là “ÇÒng th‹ Çåi

bi.” Th‰ nào là ‘tâm Çåi bi”? “Tâm Çåi bi” là

lòng cäm thông, xem s¿ Çau kh° cûa ngÜ©i

khác nhÜ cûa chính bän thân mình; cho nên

nói “cäm Ç‰n lòng bi thÜÖng cûa tr©i, lòng

thÜÖng xót cûa ngÜ©i.”
TØ, bi, h›, xä - thì “tØ” là ban cho chúng

sanh s¿ an låc; “bi” là gánh vác kh° não cho

chúng sanh, bªi vì quí vÎ có lòng cäm thông

nên có th‹ gánh vác giùm n‡i kh° cûa chúng

sanh, Çó là “thÜÖng ngÜ©i nhÜ th‹ thÜÖng

thân” vÆy!

________
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dÜÖng g†i là bŒnh.”
Có ngày tÃt có Çêm, có thiŒn thì có ác, có

thuÆn thì có nghÎch, có tr©i thì có ÇÃt - Çó là

nh»ng hiŒn tÜ®ng h‰t sÙc bình thÜ©ng, và

cÛng là Çåo lš vŠ tánh tÜÖng ÇÓi cûa vån s¿.

Sách vª Thánh hiŠn ngày xÜa có chép: “Trai

gái khôn l§n phäi thành gia thÃt, là vòng xoay

chuy‹n l§n cûa con ngÜ©i,” và ÇÎnh ra lÍ nhåc.

Cho nên nói: “Trai ba mÜÖi tu°i lÃy v®,

gái hai mÜÖi tu°i gä chÒng”; Çó là Çåo lš luân

thÜ©ng chánh Çáng trong tr©i ÇÃt. “Luân

thÜ©ng” là lë chính thÜ©ng gi»a vua tôi, cha

con, chÒng v®, anh em, bån bè... mà con

ngÜ©i phäi theo. Còn tám ÇÙc tánh là hi‰u,

Ç‹, trung, tín, lÍ, nghïa, liêm, sÌ - chúng ta

phäi d¿a theo tám ÇÙc tánh này mà h†c làm

ngÜ©i. Không th‹ trai cùng trai, gái cùng gái

chung sÓng nhÜ v® chÒng, bªi nhÜ th‰ là trái

v§i luân thÜ©ng Çåo lš.

NhÜng trong th©i Måt Pháp, b†n yêu ma

qu› quái Çã xuÃt hiŒn ª th‰ gian và công khai

ÇŠ xÜ§ng lš lë làm vong quÓc, tuyŒt chûng

C
húng ta ÇŠu sanh nh¢m th©i Måt

Pháp. G†i là “måt Pháp” tÙc là

giáo pháp Çã Ç‰n th©i kÿ cuÓi,

s¡p Ç‰n lúc diŒt vong, và cÛng là lúc mà “ma

månh Pháp y‰u,” tà th¡ng chánh suy, cho nên

tà thuy‰t ÇÀy dÅy. Nh»ng tà thuy‰t nÀy thoåt

nghe thì cäm thÃy rÃt h»u lš, nhÜng n‰u làm

theo thì có th‹ ÇÜa Ç‰n cänh vong quÓc diŒt

chûng, khi‰n nhân loåi bÎ tÆn diŒt.

NgÜ©i ngÜ©i ÇŠu bi‰t Ç‰n nh»ng Çåo lš

sanh sanh không ng§t, hóa hóa không cùng,

có âm có dÜÖng, có chánh có tà ... cûa tr©i

ÇÃt. N‰u Çi ngÜ®c låi Çåo lš âm dÜÖng, chánh

tà, thì nhÃt ÇÎnh së dÅn t§i ch‡ diŒt vong. HiŒn

nay toàn th‰ gi§i ÇŠu s® s¿ lây nhiÍm cûa bŒnh

AIDS, mà ti‰ng Trung Hoa g†i là bŒnh “ái

tº” (ch‰t vì yêu). Cái tên g†i này Çáng lë phäi

khi‰n bŒnh nhân hi‹u ÇÜ®c vì sao mình bÎ

ch‰t; Çó là bªi h† yêu cuÒng sÓng loån, không

gi» Çúng k› cÜÖng, trái v§i sinh lš. Th‰ mà

h† vÅn Çi kh¡p nÖi Ç‹ ÇŠ xÜ§ng, tuyên truyŠn,

làm mê mu¶i nhân tánh, khi‰n ngÜ©i khác

không phân biŒt ÇÜ®c Çâu là Çúng, Çâu là sai.

H† còn Çòi hÕi ÇÜ®c h®p pháp hóa; song, n‰u

h† ÇÜ®c h®p pháp hóa thì th‰ gi§i nÀy h£n

không còn chân lš gì Ç‹ nói n»a!

BŒnh “ái tº” là do tŒ nån ÇÒng tính

luy‰n ái gây ra. Kinh DÎch có nói: “M¶t

âm m¶t dÜÖng g†i là Çåo, lŒch âm lŒch

Nguy Cô Maït Phaùp

(Hoøa Thöôïng Tuyeân Hoùa
ngaøy 09 thaùng 6 naêm 1988)
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• Le ã  Vu Lan:  Chu û  Nha ä t  29
thaùng 8.

• Ñòa Taïng Thaát: töø Chieàu 11
thaùng 9 (Saùi Tònh Ñaïo Traøng)
ñeán 18 thaùng 9.

• Leã vía Boà Taùt Ñòa Taïng Ñaûn
Sanh: Chuû Nhaät 12 thaùng 9.

• Quaùn AÂm Thaát: töø Chieàu 30
thaùng 10 (Saùi Tònh Ñaïo Traøng)
ñeán 6 thaùng 11.

• Le ã  vía Bo à  Ta ù t  Qua ùn A Âm
Xuaát Gia: Chuû Nhaät 31 thaùng 10.

• Ba Ngaøy Thieàn Taäp: töø Chieàu
7 thaùng 11 ñeán 10 thaùng 11.

• Ba Ngaøy Thieàn Taäp (nhaân leã
Taï Ôn - Thanksgiving): Chieàu
25 thaùng 11 ñeán 28 thaùng 11.

• A Di Ñaø Thaát: töø Chieàu 25
thaùng 12 (Saùi Tònh Ñaïo Traøng)
ñeán 1 thaùng 1.

• Leã vía Phaät A Di Ñaø Ñaûn
Sanh: Chuû Nhaät 26 thaùng 12.

• Ba Tuaàn Thieàn: töø Chieàu 2
thaùng 1 ñeán 23 thaùng 1, 2005.

 Th¤t và Pháp Hµi Th¤t và Pháp Hµi Th¤t và Pháp Hµi Th¤t và Pháp Hµi Th¤t và Pháp Hµi

VÕn Ph§t Thành 2004VÕn Ph§t Thành 2004VÕn Ph§t Thành 2004VÕn Ph§t Thành 2004VÕn Ph§t Thành 2004

này. N‰u ngÜ©i ngÜ©i ÇŠu chåy theo ÇÒng tính

luy‰n ái, thì ÇÃt nÜ§c së không còn ngÜ©i dân,

và nhÜ th‰, th‰ gi§i cÛng không còn nhân loåi.

Con ngÜ©i t¿ ÇÀu Ç¶c chính mình, khi‰n cho

loài ngÜ©i bÎ diŒt chûng, quÓc gia cÛng bÎ diŒt

vong; Çó là hÆu quä cûa bŒnh “ái tº.”
Cho Ç‰n hiŒn tåi thì khoa h†c vÅn chÜa

nghiên cÙu ra ÇÜ®c phÜÖng thuÓc Ç‹ ch»a trÎ

bŒnh AIDS. ChÙng bŒnh nÀy làm cho cÖ th‹

con ngÜ©i bÎ mÃt sÙc ÇŠ kháng, m¶t khi g¥p

ngoåi tà nhÆp th‹ thì së ch‰t ngay tÙc kh¡c.

BŒnh nÀy do ÇÒng tính luy‰n ái, bªi “dï Ç¶c

công Ç¶c” mà näy sinh ra m¶t chÙng bŒnh

gi‰t ngÜ©i còn l®i håi hÖn cä bom nguyên tº

n»a.

Hôm nay tôi nêu vÃn ÇŠ nÀy ra, m¥c cho

bè lÛ yêu ma qu› quái không thích nghe, tôi

vÅn cÙ nói. ñây là th©i kÿ cûa Çåi tai ki‰p,

Çåi nguy hi‹m, không th‹ không giäng cho

rõ. M†i ngÜ©i nên ÇÒng tâm hiŒp l¿c niŒm

danh hiŒu Quán Th‰ Âm BÒ Tát, cÀu xin BÒ

Tát cÙu v§t nhân loåi thoát khÕi tai ki‰p l§n

lao này. Có câu:

GiÆn h©n sanh vui mØng,

NgÜ©i ch‰t bi‰n thành sÓng;

Ch§ bäo r¢ng hÜ ngøy,

ChÜ PhÆt không nói dÓi.

Quán Th‰ Âm BÒ Tát có Çåi uy thÀn l¿c,

có th‹ khi‰n ngÜ©i Çang cÖn nóng giÆn sanh

tâm hoan h›, khi‰n cho kÈ s¡p ch‰t có ÇÜ®c

m¶t cÖ h¶i sanh tÒn. Có nhiŠu ngÜ©i không

tin, cho Çó là ÇiŠu hÜ ngøy, nhÜng quš vÎ phäi

bi‰t r¢ng thÀn thông cûa Quán Th‰ Âm BÒ

Tát rÃt diŒu døng; hÖn n»a, chÜ PhÆt Ç©i quá

khÙ không nói l©i dÓi gåt hay bÎa Ç¥t. Cho

nên, quí vÎ nên quy mång Quán Th‰ Âm BÒ

Tát, cÀu xin BÒ Tát hãy cÙu Ç¶ nhân loåi s¡p

bÎ diŒt vong này.
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L¶i Cänh Tïnh
Ni Sß ChÑng Nghiêm

• Caùi ñeïp toaøn dieän do töø caùi ñeïp cuûa töøng

caù nhaân tu döôõng.

• Khí chaát tu döôõng cuûa moät ngöôøi thì töï

nhieân bieåu hieän trong boán oai nghi ñi ñöùng

naèm ngoài. Khi ñi thì coù phong ñoä cuûa ñi.

Khi ngoài thì coù hình thaùi cuûa ngoài. Khi naèm

cuõng coù tö thaùi cuûa naèm.

• Coù ngöôøi thöôøng böïc boäi raèng mình khoâng

ñeïp, khoâng coù duyeân. Kyø thaät coù duyeân

vôùi ngöôøi khoâng phaûi laø do saéc ñeïp, maø

laø do khí chaát cuûa mình. Khí chaát thì do tu

döôõng hun ñuùc maø thaønh ñoù.

• Lui moät böôùc, nhöôøng nhòn moät chuùt ñeå

thaønh töïu ngöôøi khaùc: ñoù töùc laø tu döôõng,

töùc laø tu haønh.

• Ngöôøi ta thöôøng ngoä nhaän raèng tu haønh

laø hai chöõ chæ daønh cho ngöôøi xuaát gia.

Kyø thaät tu haønh laø söï tu döôõng reøn luyeän

maø moãi ngöôøi caàn laøm trong sinh hoaït haøng

ngaøy. Tu nghóa laø tu taâm döôõng taùnh.

Haønh nghóa laø haønh vi ñaøng hoaøng, ñoan

chính.

• Troïng ñieåm cuûa tu haønh laø tu ôû trong taâm,

bieåu loä ra beân ngoaøi. Chuyeän trong taâm

thì chaúng ai thaáy cho thaáu. Duy chæ coù söï

bieåu hieän beân ngoaøi ñaøng hoaøng ñaïo ñöùc

thì môùi hieån thò ñöôïc söï thanh tònh ôû beân

trong.

• Tu haønh thì phaûi töï mình: döïa vaøo söï tinh

taán cuûa chính mình ñeå khai môû giaùc taùnh

saùng suoát. Chuùng ta chôù neân hy voïng raèng

khoâng tu maø ñaéc quaû.

• Tu haønh khoâng phaûi laø ñaøm luaän trieát lyù

cao sieâu, noùi nhöõng quan nieäm saâu saéc

tröøu töôïng. Tu haønh laø söï hieåu bieát raát

gaàn guûi, raát bình thöôøng veà taùnh baûn nhieân

cuûa loøng ngöôøi.

• Coøn soáng maø vaõng sinh, thì ngay ñaây töùc

khaéc seõ laø tònh ñoä. (Ñoái vôùi toân giaùo, cheát

laø baét ñaàu cuoäc soáng môùi. Vaõng sinh ôû

ñaây coù nghóa laø xaû boû caùi cuû ñoåi laáy caùi

môùi, ñi tôùùi choã trôøi ñaát toát ñeïp hôn.)

• Tu haønh khoâng phaûi laø chôø tôùi hôi thôû cuoái

cuøng ñi vaõng sinh coõi Taây Phöông, maø laø

vaõng sinh theá giôùi Cöïc Laïc ngay luùc soáng,

hoaùn ñoåi laáy loøng töø bi thanh tònh.

• Ngöôøi laäp chí tu haønh coù hai haïng: Moät

haïng ngöôøi vì cuoäc soáng khoán khoå böùc

baùch neân ñi tu ñeå caàu giaûi thoaùt. Moät haïng

ngöôøi khaùc laø do nhaän thöùc ñöôïc töï ngaõ

neân ñi tu. Ñoái vôùi haïng ngöôøi thöù hai thì

nhöõng kinh nghieäm, khoù khaên thöû thaùch

PHAÀN 17:

COÄI NGUOÀN THAÁM NHUAÀN NHAÂN TÍNH

(Tu döôõng, tu haønh vaø thieàn)
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trong ñôøi soáng chæ laøm cho hoï theâm kieân

ñònh tín ngöôõng vaø yù chí tu haønh.

• Ngöôøi bònh xem vò thaày thuoác nhö Phaät

soáng. Caùc vò y taù laø Boà taùt Quaùn AÂm. Do

vaäy bònh vieän phaûi ñöôïc xem nhö laø ñaïo

traøng tu haønh cuûa chö ñaïi Boà taùt.

• Tu haønh ñaïo Boà taùt caàn phaûi taän löïc tu

Töù Nhieáp Phaùp: Boá thí, aùi ngöõ, lôïi haønh

vaø ñoàng söï.

Boá thí: Cho thì coù phöôùc hôn laø nhaän.

Muoán laøm Boà taùt, mình phaûi coáng hieán

söùc löïc maø khoâng ñoøi hoûi gì caû. Haõy ñem

taâm löïc, söùc löïc, taøi löïc, vaät löïc... ra vui

veû xaû thí thì nhaân sinh môùi coù haïnh phuùc

an laïc.

AÙi ngöõ: Noùi naêng nhoû nheï nhu hoøa,

vui veû khieán ngöôøi nghe ñöôïc an uûi, vui

laây, khieán ngöôøi nhìn thaáy cuõng yeâu kính.

Neáu bieát thaønh khaån, chaân thaät, tu döôõng

lôøi noùi thì baïn coù theå queùt ñi phieàn naõo

trong loøng ngöôøi, giaûi tröø söï roái raém phieàn

muoän. Lôøi laønh coù theå hoùa giaûi chieán

tranh thaønh hoøa bình, choán hung baïo

thaønh caùt töôøng.

Lôïi haønh: Nghóa laø thaân khaåu yù nhieáp

trì haïnh toát, töø bi teá ñoä lôïi ích chuùng sinh.

Ñoù töùc laø coâng ñöùc voâ thöôïng.

Ñoàng söï: Ñoái töôïng cuûa Boà taùt laø caùc

chuùng sinh ñau khoå. Khi thaân ôû trong voøng

Ta Baø khoå naïn, mình neân tònh hoùa thaân

taâm, töï laøm göông ñeå caûm hoùa nhöõng

ngöôøi xung quanh, nhöõng ngöôøi coäng söï;

coå voõ moïi ngöôøi ra söùc cuøng tu ñaïo Boà

taùt.

• Nhieàu ngöôøi thöôøng hieåu laàm raèng ngoài

thieàn môùi laø thieàn. Kyø thaät muïc ñích ngoài

thieàn hay tu thieàn laø ñeå taâm thanh tònh, yù

chaân thaønh, khí an tónh. Thieàn, yeân tónh

vaø chaân thaønh thì khoâng theå taùch rôøi nhau.

• Tònh toïa laø ñeå ñieàu thaân, ñieàu taâm, ñieàu

khí. Baïn caàn phaûi ñieàu hoøa thaân taâm cho

nhaát nhö, ñoäng tónh ñeàu nhö nhau.

• Duïng yù cuûa vieäc tónh toïa thaâm tö laø: tuï

tinh, ngöng thaàn, suùc tinh, nuoâi döôõng trí

hueä. Khi aáy baïn phaûi quaùn saùt töï taùnh

beân trong, phaûn tænh vieäc sai laàm trong

quaù khöù, caån thaän suy nghó hieän taïi, thaän

troïng vieäc töông lai. Cuõng coù nghóa laø chæ

aùc: ñöøng laøm chuyeän xaáu; trì thieän: laøm

moïi vieâc laønh. Tónh toïa yù khoâng ra ngoaøi

maáy ñieåm treân. Laøm nhö treân thì goïi laø

tu haønh.

• Neáu trong moïi cöû chæ ngoân haïnh, baïn coù

theå hôïp nhaát tinh thaàn, taâm nieäm nhaát

chí thì töùc laø thieàn ñònh.

• Trong Phaät giaùo chính tín thì thieàn ñònh

goïi laø Tam Muoäi; yù nghóa laø chính ñònh.

Ñònh thì do söï toâi luyeän trong sinh hoaït

haøng ngaøy maø thaønh, laø moät phöông phaùp

tu ñaïo vaäy.

• Thieàn chaân chính töùc laø trong sinh hoaït

haøng ngaøy mình khoâng khôûi phieàn naõo,

voïng töôûng, luoân taäp trung tinh thaàn, nhaát

taâm baát loaïn. Laøm vieäc gì, ôû nôi ñaâu, taâm

cuõng töï taïi an truï vaøo moät ñoái töôïng maø

thoâi.

• Ngöôøi bieát lôïi duïng thôøi giôø thì luùc naøo

cuõng laø cô duyeân tu trì thieàn ñònh. Baát keå

laø ôû trong hoaøn caûnh naøo, ñoái dieän vôùi

ngöôøi naøo cuõng laø luùc tu thieàn caû.

• Hoïc Phaät (phaùp) thì phaûi hoïc Phaät (phaùp)

soáng. Ngoài thieàn thì phaûi hoïc ngoài thieàn

soáng. Moïi cöû chæ ñoäng taùc trong sinh hoaït

haøng ngaøy ñeàu laø (ñeå ta tu) thieàn caû. Thieàn

nhö vaäy môùi laø thieàn soáng.

          (coøn tieáp)
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- Khai Th∏ 1, 2, 3, 4 : T˘y h÷
- Hoa Sen Ng‡y Xu‚n:     $5.00
- Kinh A Di –‡ Lfl˛c Gi‰ng:     $15.00
- Kinh T— Thßp Nh∏ ChflΩng Lfl˛c Gi‰ng:  $15.00
- Ph± MÙn Ph¶m Lfl˛c Gi‰ng:      $10.00
- –’i Th™ ChÌ B∞ T·t NiÆm Phßt ViÍn ThÙng ChflΩng

- C¶m Nang Tu –’o:  NgÊ L¯c c¸a  HT. Qu‰ng Kh‚m

Kinh Sách Bång M¾i:Kinh Sách Bång M¾i:Kinh Sách Bång M¾i:Kinh Sách Bång M¾i:Kinh Sách Bång M¾i:

- Kinh Kim Cang Lfl˛c Gi‰ng: $12.00

- L¯c T± –‡n Kinh Lfl˛c Gi‰ng: $15.00

- VÓnh Gia –’i Sfl Ch—ng –’o Ca: $7.00

- B·ch Ph·p Minh MÙn Lußn: $6.00

- Tam Bµ Nh§t B·i: $12.00

- BÂng cassette Kinh –∏a T’ng Lfl˛c Gi‰ng (Quy¨n
Thfl˛ng) g∞m 8 cuØn.

BÂng ˜c:

- Khai Th∏ 1, 2, 3, 4

- Kinh A Di –‡ Lfl˛c Gi‰ng

- Kinh Kim Cang Lfl˛c Gi‰ng
- Kinh T— Thßp Nh∏ ChflΩng Lfl˛c Gi‰ng

- Ph± MÙn Ph¶m Lfl˛c Gi‰ng

- –’i Th™ ChÌ B∞ T·t NiÆm Phßt ViÍn ThÙng

- Ph·p NgÊ

T§t c‰ Kinh ´u hard cover (bÏa d•y). N™u qu˝

Phßt tÿ muØn thÔnh kinh s·ch v‡ bÂng ˜c hay h≤

tr˛ cÙng —c §n h‡nh xin thfl v´:

Gold Mountain Monastery

800 Sacramento St.

San Francisco, CA 94108

bodehai@yahoo.com

Chi phi™u xin ´: DRBA/ Vietnamese Account.

Kinh Sách BångKinh Sách BångKinh Sách BångKinh Sách BångKinh Sách Bång
„n Hành„n Hành„n Hành„n Hành„n Hành
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        KINH LÅNG NGHIÊM        KINH LÅNG NGHIÊM        KINH LÅNG NGHIÊM        KINH LÅNG NGHIÊM        KINH LÅNG NGHIÊM

 NÅM M¿´I „M MA NÅM M¿´I „M MA NÅM M¿´I „M MA NÅM M¿´I „M MA NÅM M¿´I „M MA

                Hoøa Thöôïng Tuyeân Hoùa giaûng

      Phaät Giaùo Giaûng Ñöôøng San Francisco 1968

Kinh Vaên:

Laïi nöõa, haønh giaû khi ôû trong ñònh,
thaáy saéc aám tieâu tröø vaø thaáy roõ raøng
thoï aám, Hueä trôû neân maïnh hôn Ñònh,
laàm laãn maø trôû thaønh maïnh meõ saéc
beùn; o âm a áp ta ùnh sie âu vie ät ñoù neân
töôûng mình laø Phaät Loâ Xaù Na töï haøi
loøng vôùi chuùt ít sôû ñaéc cuûa mình.

Giaûng:

Laïi nöõa, haønh giaû khi ôû trong ñònh,
thaáy saéc aám tieâu tröø, thaáy roõ raøng thoï
aám, hueä trôû neân maïnh hôn ñònh, hueä
löïc vöôït quaù ñònh löïc. Laàm laãn maø trôû
neân duõng lôïi, do ñoù oâng ta töï mình sinh
khôûi ra caùi taâm heát söùc duõng maõnh, saéc
beùn. OÂm aáp taùnh sieâu vieät cuûa mình,
töï taâm ñaõ nghi mình laø Phaät Loâ Xaù Na.
ÔÛ caûnh giôùi naøy haønh giaû xem baûn taùnh
cuûa mình sieâu vieät vaø phi thöôøng, neân
luoân luoân nghó veà noù. OÂm aáp, nhôù töôûng
veà caùi baûn taùnh thuø thaéng aáy maø nghi
raèng chính mình laø Ñöùc Phaät Loâ Xaù Na.

“Loâ Xaù Na”. Tieáng Phaïn coù nghóa laø
“AÙnh saùng chieáu khaép moïi nôi”. Bôûi vì

oâng ta cho raèngmình ñaõ laø Phaät Loâ Xaù
Na, cho neân töï haøi loøng vôùi chuùt ít sôû
ñaéc cuûa mình. Haønh giaû coù ñöôïc chuùt ít
tieán boä trôû neân töï maõn; thaät ra, ñònh löïc
aáy caùch haún ñònh löïc cuûa Phaät raát xa maø
oâng ta laïi tuyeân boá laø mình ñaõ thaønh
Phaät Loâ Xaù Na.

Kinh Vaên:

Traïng thaùi naøy goïi laø “duïng taâm maø

queân maát söï suy xeùt thöôøng xuyeân, neân

sa ña ém nôi tri  kie án”.  Ne áu bie át  thì
khoâng loãi, traïng thaùi ñoù chaúng phaûi laø
chö ùng Tha ùnh.  Nhöng ne áu  nghó  la ø
chöùng ngoä thì ma haï lieät deã haøi loøng,
töï maõn, nhaäp ngay vaøo taâm, moãi khi
gaëp ngöôøi lieàn töï xöng “ta ñaõ ñöôïc Voâ
thöôïng Ñeä nhaát nghóa ñeá”. Maát ñi
chaùnh ñònh, töø ñoù phaûi ñoïa laïc.

Giaûng:

Traïng thaùi naøy goïi laø “duïng taâm maø

queân maát söï suy xeùt thöôøng xuyeân”. OÂng
khoâng thöôøng coâng phu ngay vieäc thöôøng
thöôøng thaåm saùt laïi chính mình, trôû neân
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ngöng treä nôi tri kieán do khoâng theå phaân
bieät giöõa ñieàu mình bieát vaø ñieàu mình
suy nghó, neân bò ngöng treä vaø keït vaøo
nhöõng yù töôûng vaø quan nieäm cuûa chính
oâng.

Neáu bieát thì khoâng loãi, seõ chaúng coù
vaán ñeà gì xaûy ra. Traïng thaùi ñoù chaúng
phaûi laø chöùng Thaùnh. Nhöng neáu nghó
la ø  chöùng ngoä ne áu nghó ra èng o âng ñaõ
chöùng ñöôïc caûnh giôùi sieâu vieät naøo ñoù,
thì laøloaøi ma haï lieät, loaïi ma thaáy keùm
suy ñoù gheâ tôûm nhaát.

Seõ thaáy haøi loøng, töï maõn trong baát
kyø tình huoáng naøo. Nhaäp ngay vaøo taâm,
ma aáy seõ baùm vaøo taâm oâng, chieám taâm
oâng laøm sôû höõu cuûa noù. Noù ñuoåi tinh thaàn
cuûa oâng ra khoûi thaân oâng. Moïi thöù coøn
laïi chæ laø caùi xaùc thaân meâ laàm, nhöng
oâng vaãn khoâng nhaän thöùc ñöôïc ñieàu ñoù.
Moãi khi gaëp ngöôøi lieàn töï xöng: “Caùc
ngöôøi bieát chaêng: Ta ñaõ chöùng ñöôïc Voâ
thöôïng Ñeä nhaát nghóa ñeá.”

Hieän nay coù moät ngöôøi thöôøng ñöùng
treân ñöôøng Grand ôû phoá Taøu, ngay taïi
khu trung taâm thöông maïi cuûa San Fran-
cisco. Ngöôøi aáy maëc boä y phuïc raát loøe
loeït, ñaày maøu saéc thöôøng noùi vôùi khaùch
boä haønh: Toâi tu trong röøng nuùi ñaõ naêm
naêm, nay ñaõ chöùng ngoä. Giôø ñaây toâi ñaõ
coù nhöõng thaàn thoâng nhö theá nhö theá …..
Tröôùc ñaây anh ta laïy toâi laøm sö phuï, vaø
trô û neân ñeä tö û cuûa to âi. Nhöng anh ta
khoâng tuaân theo nhöõng gì toâi daïy. Tröôùc
khi toâi ñeán Hoa Kyø, quí vò coù theå ñoaùn
ñöôïc oâng ta ñaõ laøm nhöõng gì? Anh ta ñeo
moät quaû baàu coù moät vaïch sôn treân vai,
anh ta tuyeân boá laø ñeä töû cuûa toâi,vaø ñaõ
hoïc ñöôïc raát nhieàu coâng phu nôi toâi. Laïi

nöõa oâng ta tuyeân boá laø coù theå giaûi ñaùp
baáy kyø vaán ñeà gì do baáy kyø ai mang ñeán.
Anh ta ñaõ duøng teân toâi ñeå löøa ñaûo moïi
ngöôøi, tröôùc kia toâi ñeán Hoa Kyø. Baây
giôø cho ñeán khi toâi ñaõ ôû Hoa Kyø, anh ta
vaãn coøn löøa ñaûo moïi ngöôøi, nhöng anh
ta khoâng lôïi duïng teân toâi ñeå bòp nöõa.
Ñaây chính laø loaïi ma maø kinh naøy ñang
ñeà caäp ñeán. Haén ta tuyeân boá ñaõ ñaït ñöôïc
Ñeä nhaát nghóa ñeá.

Khi maát heát chaùnh ñònh, chaéc chaén
seõ bò chìm ñaém. Anh ta ñaõ maát saïch
chaùnh ñònh, khoâng coøn tuaân theo nhöõng
gì toâi ñaõ daïy nöõa. Töø khi toâi ñeán Myõ,
anh ta khoâng bao giôø ñeán nghe giaûng
kinh hay nghe thuyeát phaùp maø chæ tuyeân
boá laø ñaõ ñaït Ñaïo, ñaõ ñöôïc giaùc ngoä, ñaõ
coù thaàn thoâng. Roát cuïc anh ta coù ñöôïc
thaàn thoâng gì? Quyù vò khoâng bao giôø ngôø
tôùi ñöôïc! Ñoù laø: tieàn, tieàn, tieàn. Cho neân
anh ta chaéc chaén seõ ñoïa laïc.

      (coøn tieáp)

A Di Ñaø Phaät

Neáu quyù ñoäc giaû coù  thay ñoåi ðñòa chæ
hay khoâng muoán nhaän baùo nöõa... xin
vui loøng baùo cho bieát. Nhö vaäy seõ giuùp
Chuøa tieát kieäm phaàn naøo cöôùc phí.

Nam Moâ A Di Ñaø Phaät!
bdh
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Ñoà Chay Giaû Thòt Vôùi AÙc YÙ Ñaõ Laøm Moät
Ngöôøi AÊn Chay Ñaõ 30 Naêm Bò Chaån
Ñoaùn Coù Trieäu Chöùng Beänh Boø Ñieân

“Taïi Baèng Ñoâng, moät ngöôøi meï cuûa
moät Phaät Töû bò chaån ñoaùn coù nhöõng
trieäu chöùng cuûa beänh boø ñieân. Trong

gia ñình khoâng ai tin söï chaån ñoaùn cuûa baùc
só vì ngöôøi meï naøy ñaõ aên chay chöøng 20
ñeán 30 naêm. Baø ta khoâng bao giôø ñoäng
ñeán thòt! Cuoái cuøng, hoï khaùm phaù ra
raèng vaán ñeà laø ôû trong ñoà chay giaû thòt
heo xay (vegetarian ham) maø baø ta ñaõ
duøng.” Thaày Truyeàn Ñaïo cho bieát Thaày
ñaõ tìm ra quaù nhieàu nhöõng caâu chuyeän
beân trong veà vieäc ñoà chay giaû thòt hieän
nay ñöôïc saûn xuaát nhö theá naøo. Coù quaù
nhieàu ñeå coù theå keå ra heát.

Naêm ngoaùi, Thaày Truyeàn Ñaïo ñaõ baùo caùo
veà nhöõng vaán ñeà naøy cho Thaày Thích Chieâu
Hueä ñeå hy voïng nhöõng vieäc aån khuaát beân

Nhöõng Caâu Chuyeän Beân Trong NhöõngNhöõng Caâu Chuyeän Beân Trong NhöõngNhöõng Caâu Chuyeän Beân Trong NhöõngNhöõng Caâu Chuyeän Beân Trong NhöõngNhöõng Caâu Chuyeän Beân Trong Nhöõng
Coâng Ty Saûn Xuaát Ñoà Chay Giaû ThòtCoâng Ty Saûn Xuaát Ñoà Chay Giaû ThòtCoâng Ty Saûn Xuaát Ñoà Chay Giaû ThòtCoâng Ty Saûn Xuaát Ñoà Chay Giaû ThòtCoâng Ty Saûn Xuaát Ñoà Chay Giaû Thòt
Vôùi AÙc YÙVôùi AÙc YÙVôùi AÙc YÙVôùi AÙc YÙVôùi AÙc YÙ

Baùo Caùo Ñaëc Bieät cuûa Traàn Theá Taøi töø Ñaøi Baéc
Ngaøy 10 thaùng Saùu, 2004

Inside Stories of Evil Imitation Meat Manufacturers

trong ñöôïc tieát loä ra. Cho ñeán hoâm nay, söï
thaät cuoái cuøng ñaõ ñöôïc phôi baøy.

“Nhöõng haønh vi ñoäc aùc trong vieäc laøm ñoà
chay giaû thòt naøy thaät ñaùng gheâ tôûm!” khi
nhaéc ñeán vaán ñeà saûn phaåm ñoäng vaät ñöôïc
theâm vaøo trong ñoà chay giaû thòt Thaày
Truyeàn Ñaïo khoâng theå khoâng cho yù kieán.
Thaáy chæ ra raèng coù nhieàu daïng thöùc cuûa
nhöõng thöùc aên chay ñoäc aùc naøy. Chaúng haïn
duøng “chao” (Stinky Tofu) laøm ví duï (chao
laøm theo phöông phaùp leân men coå truyeàn
thì phaûi caàn nhieàu thaùng). Ñeå laøm cho
nhanh, nhaø saûn xuaát nhuùng taøu huû (tofu)
trong acid maïnh, sau ñoù ngaâm taøu huû naøy
vaøo trong nhöõng voû toâm hö thoái ñeå nhöõng
con truøng trong ñoù boø quanh taøu huû moät
ngaøy (ñeå thaønh chao). Sau ñoù, chao ñöôïc
laáy ra ñeå baùn.

Ñoà chay giaû thòt coù muøi vò maïnh do töø thòt
cöøu hay caù. Nhaø saûn xuaát bieát raát roõ nhöõng
vieäc hoï laøm laø sai traùi nhöõng vaãn cöù laøm.
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Hoï tin raèng vôùi höông thôm maïnh vaø xu
höôùng thích aên chay seõ mang laïi theâm
nhieàu khaùch haøng. Moät Sö Coâ taïi Luïc
Giaùp, Ñaøi Loan cuõng coù nhöõng baèng chöùng
khaùc veà nhöõng ñieàu Thaày Truyeàn Ñaïo
khaùm phaù.
 Con trai cuûa Sö Coâ laøm vieäc cho moät coâng
ty saûn xuaát ñoà chay giaû thòt vaø sau khi laøm
ôû ñoù moät ngaøy ñaõ boû vieäc. Khi ñöôïc hoûi lyù
do, ngöôøi con trai tieát loä raèng anh ta khoâng
theå chòu ñöïng noåi veà caùch laøm ñoà chay giaû
thòt ôû ñaây vì caùch laøm quaù aùc ñoäc. Nhöõng
ñoà chay giaû thòt ñöôïc taïo hình daïng gioáng
nhö thòt ñoäng vaät (nhö laø ñoà chay giaû thòt
heo xay, giaû caù, giaû toâm vaø giaû caùc thòt
ñoäng vaät khaùc) duøng ôû caùc tieäm aên trong
nöôùc hieän nay ñeàu coù thaønh phaàn ñoäng vaät
trong ñoù, ñaëc bieät laø ñoà chay giaû thòt heo
xay (vegetarian ham). Raát nhieàu thòt heo
vaø thòt boø ñoùng hoäp nhaäp caûng töø Hoa Kyø,
Nhaät Baûn hoaëc Thaùi Lan, khi ñöôïc chôû ñeán
Ñaøi Loan vaø dôõ haøng xuoáng, caùc nhaõn hieäu
treân ñoà hoäp naøy ñeàu ñöôïc xeù boû vaø thay
baèng nhaõn hieäu “Ñoà Chay Giaû Thòt Heo
Xay” (Vegetarian Ham). Laøm nhö vaäy,
giaù haøng seõ taêng voït leân ñeán $100 Ñaøi Kim
cho moãi caân Taøu (khoaûng 300 gram). Ngoaøi
ra coøn coù nhöõng tröôøng hôïp nhieàu nhaø saûn
xuaát seõ xaøo thòt heo thaät vôùi thòt boø hoaëc
nöôùc coát thòt heo ñeå laøm muøi thôm maïnh
hôn ñeå deã baùn haøng cuûa mình hôn.

70% Caùc Ñoà Chay Giaû Thòt Coù Chöùa
Nhöõng Saûn Phaåm Ñoäng Vaät Laøm Cho
Ngöôøi AÊn Chay Phaù Giôùi!!!!

Quyù vò aên chay haõy coi chöøng! Coù ñeán 15

maãu trong 31 maãu ñoà chaïy giaû thòt ñöôïc
nhöõng nhoùm khoâng thuoäc chính phuû thöû
nghieäm coù chöùa teá baøo di truyeàn ñoäng vaät
(DNA); aên nhöõng saûn phaåm naøy laøm cho
nhöõng ngöôøi aên chay voâ tình phaù giôùi. Caùc
vieân chöùc chính phuû nhaán maïnh raèng
nhöõng ngöôøi aên chay neân traùnh mua ñoà
chay giaû thòt theo loá khoâng coù nhaõn hieäu
hoaëc coù nhaõn hieäu khoâng roõ raøng. Neáu ñuû
chöùng côù, nhöõng coâng ty saûn xuaát ñoà
chay giaû thòt ñoäc aùc naøy seõ bò phaït ñeán
200 ngaøn ñoâ la vaø giaáy pheùp hoaït ñoäng
cuûa hoï seõ bò treo.

Nhöõng saûn phaåm chay giaû thòt thöôïng haïng
thaät ra laø nhöõng ñoà chay giaû doái chöùa teá
baøo di truyeàn ñoäng vaät. Vaø ñieàu teä haïi
nhaát laø 4 trong nhöõng saûn phaåm ñöôïc xeùt
nghieäm coù chöùa thòt heo hoaëc thòt gaø.

Nhöõng keát quaû xeùt nghieäm cuûa nhoùm
khoâng thuoäc chính phuû coøn kinh khuûng hôn
nöõa. Trong 21 maãu ñoà chay giaû thòt, 70%
ñeàu khoâng ñaït tieâu chuaån. Tin naày gaây
hoang mang sôï haõi cho ngöôøi aên chay. Gaùc
qua moät beân nhöõng thaønh phaàn ñoäng vaät
trong ñoà chay giaû thòt, chæ hình daùng vaø
maøu saéc cuûa nhöõng saûn phaåm naày ñuû ñeå
laøm ngöôøi aên chay xa laùnh. Vì soá ngöôøi aên
chay trong nöôùc gia taêng, ngöôøi ta caàn thaän
troïng hôn khi choïn thöùc aên chay. Cô Quan
Quaûn Trò Thöïc Phaåm vaø Thuoác Men
khuyeán caùo khoâng neân mua nhöõng ñoà chay
giaû thòt baùn vôùi khoái löôïng lôùn hoaëc khoâng
coù nhaõn hieäu hay coù nhaõn hieäu khoâng roõ
raøng. Neáu nhöõng nhaø saûn xuaát lieân heä ñeán
vieäc laøm ñoà chay giaû thòt giaû doái, hoï coù
theå bò phaït leân ñeán 200 ngaøn ñoâ la cuøng
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vôùi vieäc bò ngöng giaáy pheùp hoaït ñoäng.

AÙc Taâm Ñaèng Sau Ñoà Chay Giaû Thòt
Coù ñeán 15 loaïi trong 21 loaïi chay giaû thòt
coù chöùa thòt heo, thòt gaø vaø caù

Hoäi Baûo Veä vaø Quan Taâm Söï Soáng môùi
ñaây ñaõ gôûi 21 maãu ñoà chay giaû thòt laáy töø
caùc khu chôï ñeå xeùt nghieäm. Cô Quan Quaûn
Trò  Thöïc Phaåm vaø Thuoác Men kinh ngaïc
khaùm phaù ra raèng 15 loaïi trong 21 loaïi chay
giaû thòt, coù chöùa thaønh phaàn ñoäng vaät.
Tæ leä khoâng ñaït tieâu chuaån leân ñeán 70%.
Quaù kinh ngaïc, chính phuû ñaõ tích cöïc thöû
nghieäm theâm nhieàu maãu laáy töø caùc sieâu
thò vaø khaùm phaù ra raèng moät soá nhöõng maãu
vaät naøy coù troän vôùi saûn phaåm ñoäng vaät.
Cô Quan Quaûn Trò  Thöïc Phaåm vaø Thuoác
Men ñaõ yeâu caàu giöõ nhöõng maøu vaät naøy
ñeå ñieàu tra theâm vaø yeâu caàu ngöôøi tieâu
thuï chæ mua nhöõng thöùc aên chay coù ñoùng
goùi vôùi nhaõn hieäu ñaày ñuû roõ raøng cuøng vôùi
thaønh phaàn saûn phaåm ñöôïc lieät keâ ñaày ñuû
coâng khai.

Trong buoåi hoïp baùo, Traàn Kieân Danh, Phoù
Giaùm Ñoác cuûa Hoäi vaø öùng cöû vieân ñaïi bieåu
quaän haït Cao Huøng laø Quaùch Kieán Minh
ñaõ chæ ra raèng ñoà chay giaû thòt coù muøi vò
maïnh ñeán noãi hoï nghi ngôø caùc nhaø saûn xuaát
ñaõ theâm höông vò ñoäng vaät vaøo. Nhöõng nhaø
saûn xuaát voâ ñaïo ñöùc naøy hoaøn toaøn queân
ñi quyeàn lôïi cuûa hôn hai trieäu ngöôøi aên
chay taïi Ñaøi Loan. Vaøi ngaøy hoâm tröôùc,
15 trong soá 21 loaïi ñoà chay giaû thòt ñöôïc
xeùt nghieäm (nhöõng thöùc aên naøy neám ngon

ñeán noãi caùc tieäm ôû ñöôøng Hoå  Laâm vaø Ngoâ
Höng giôùi thieäu cho nhöõng ngöôøi aên chay)
taát caû ñeàu coù daáu veát cuûa thaønh phaàn ñoäng
vaät sau khi thöû taïi phoøng thí nghieäm.
Nhöõng saûn phaåm naøy laø thòt vieân chay
(meatballs), caù vieân chay (imitation fish
balls), baùnh caù chay (imitation fish cake),
hoaønh thaùnh caù chay (imitation fish dump-
lings) vaø tempuras chay.

Caùc vieân chöùc cuûa Cô Quan Quaûn Trò Thöïc
Phaåm vaø Thuoác Men taïi Ñaøi Loan ñaõ kieåm
tra nhieàu sieâu thò vaø caùc ngoâi chôï ôû phía
Nam vaø phía Ñoâng thaønh phoá. Hoï laáy theâm
48 maãu ñoà chay, moät soá baùn theo loá ñeå ôû
ngoaøi vaø moät soá coù ñoùng bao. Hoï thaáy haàu
heát nhöõng bao coù nhaõn hieäu vôùi thaønh phaàn
roõ raøng vaø coù chi tieát veà coâng ty saûn xuaát
ñeàu ñaït tieâu chuaån kieåm phaåm. Tuy nhieân,
nhöng thöïc phaåm chay baùn theo loá thì
khaùc. 4 trong soá 15 maãu coù chöùa thòt heo
vaø thòt gaø. Quaùch Kieán Minh noùi raèng ngay
caû nhöõng thöïc phaåm chay coù ñoùng bao
khoâng haún laø hoaøn toaøn an toaøn. Ngay caû
nhöõng bao coù noùi roõ caùc thaønh phaàn beân
trong hoaëc coù chi tieát veà coâng ty saûn xuaát,
moät soá bao bì naøy khoâng phaûi laø bao bì
chính thöùc. Qua kieåm nghieäm maãu thöùc aên
naøy, cho thaáy nhöõng vaán ñeà nghieâm troïng
veà Thöùc AÊn Chay Giaû Maën Ñoäc AÙc naøy.
Chính phuû ñaõ ñöôïc yeâu caàu ñeå ñieàu tra
theâm nöõa veà nhöõng coâng ty saûn xuaát ñoäc
aùc naøy vaø kieän hoï veà toäi giaû maïo vaø phaït
tieàn thaät naëng neà.

(Nguyeân vaên tieáng Hoa vaø Anh ngöõ @@@@@
h t t p : / / d r b a v n . u s e r s . i x p r e s . c o m /
insidestoriesofimitationmeat.pdf )
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Giöõ CöûaGiöõ CöûaGiöõ CöûaGiöõ CöûaGiöõ Cöûa

Thöûa xöa coù moät ngöôøi coù vieäc caàn ñeán phöông xa, khi saép

ñi, keâu ngöôøi noâ boäc daën:

-  Con ôû nhaø phaûi coi chöøng cöûa neûo cho caån thaän vaø xem laïi

daây ñang buoäc con löøa coù chaéc chaén khoâng, ñöøng ñeå noù suùt daây

chaïy maát.

Sau khi ngöôøi chuû ñi roài, ngaøy noï xoùm gaàn coù ñôøn ca xöôùng

haùt raát vui tai. Ngöôøi noâ boäc bieát coù ñaùm haùt vui nhö theá, trong

loøng roän röïc khoâng yeân, muoán ñi xem haùt. Baây giôø y beøn gôõ cöûa

buoäc treân löng löøa, daét löøa ñi xem haùt.

Sau khi ngöôøi noâ boäc ñi roài, keû troäm vaøo nhaø vô veùt heát ñoà

ñaïc, tieàn cuûa, khoâng coøn moät moùn.

Khi ngöôøi chuû trôû veà thaáy trong nhaø ñoà ñaïc, tieàn cuûa bay ñi

ñaøng naøo saïch trôn, raát laøm quaùi laï, lieàn tra gaïn ngöôøi noâ boäc

raèng:

-  Taïi sao coù vieäc laï ñôøi nhö theá?

Ngöôøi noâ boäc traû lôøi:

-  OÂng chuû baûo toâi giöõ cöûa, xem chöøng daây buoäc löøa, giôø ñaây

ba moùn aáy ñeàu coøn ñuû, khoâng soùt moät vaät naøo. Ngoaøi ra taát caû toâi

ñeàu khoâng bieát.

Ngöôøi chuû nghe theá töùc giaän voâ cuøng, noåi côn thònh noä traùch

ngöôøi noâ boäc raèng:

-  Ngöôi laø ñoà ngu ngoác, baûo ngöôi giöõ cöûa, chính laø vì giöõ

nhöõng taøi vaät trong nhaø, baây giôø taøi vaät ñaõ maát heát, coøn laïi nhöõng

caùnh cöûa duøng vaøo vieäc gì?

(Kinh Baùch Duï
 Nhö Huyeàn dòch)
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#37. Tu Hoïc Taïi Chuøa Thieân Ninh ÔÛ Thöôøng Chaâu

Thieân Ninh Thieàn Töï ôû huyeän Thöôøng Chaâu, tænh Giang Toâ, laø moät ñaïi tuøng laâm möôøi
phöông noåi tieáng cuûa Phaät Giaùo Trung Hoa. Saûn nghieäp cuûa chuøa raát nhieàu, taøi nguyeân cuõng raát
phong phuù. Taïi Chuøa Thieân Ninh, caû Thieàn laãn Giaùo ñeàu ñöôïc haønh trì; vaø ñaây laø nôi ñöùng ñaàu veà

maët xöôùng nieäm. Baáy giôø, vò truï trì laø Hoøa Thöôïng Thanh Quang; ñöông
thôøi coù raát nhieàu hoïc giaû chaúng quaûn muoân daëm xa xoâi, noâ nöùc tìm ñeán
ñeå ñöôïc thaân caän hoïc hoûi vôùi Ngaøi.

Naêm naøy (1878), Ngaøi Hö Vaân ñöôïc ba möôi chín tuoåi. Ngaøi ñeán
Chuøa Thieân Ninh ñeå tu taäp quy cheá cuûa Thieàn Toâng vaø ôû laïi ñaây cho ñeán
heát muøa ñoâng.

Keä taùn cuûa Hoøa Thöôïng Tuyeân Hoùa:

Thieân Ninh coå töï höõu Ñaïo phong,
Ñòa linh nhaân kieät taøng töôïng long,
Thaäp phöông hoïc giaû ñoàng tuï hoäi,
Tham Thieàn, hoïc Giaùo, dieãn Phaïm aâm.

Nghóa laø:
Thieân Ninh chuøa coå coù Ñaïo phong,
Ñaát thieâng ngöôøi gioûi, roàng voi aån,
Hoïc giaû möôøi phöông cuøng tuï hoïp,
Ngoài Thieàn, hoïc Giaùo, dieãn Phaïm aâm.


