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Thª gian, vÕn sñ vÕn v§t ð«u thuyªt pháp
cho mình nghe. Loài hæu tình thuyªt pháp.
Loài vô tình cûng thuyªt pháp. Pháp mà
chúng thuyªt ra ð«u là pháp b¤t nh¸. H
mình th¤u su¯t thì pháp gì cûng là pháp
b¤t nh¸. H mình không hi¬u, chÆng rõ thì
pháp ¤y là thÑ thiên thù vÕn bi®t, vô lßþng
vô biên. Và do ðó, h÷c chúng không bao
gi¶ h÷c cho xong ð£ng. ChÆng phäi r¢ng:
"Pháp môn vô lßþng th® nguy®n h÷c" sao!
Song trong mµt ð¶i này pháp môn thì th§t
quá nhi«u, không th¬ k¬ xiªt; càng h÷c thì
pháp càng nhi«u thêm, càng h÷c thì càng
th¤y h÷c không cách chi hªt n²i. Phäi biªt:

"V« ngu°n, chÆng hai nëo.
Phß½ng ti®n, l¡m cüa vô."

Th§t nhi«u cØa phß½ng ti®n ð¤y, song le
cØa nào cûng ðßa mình t¾i pháp "b¤t nh¸".
Pháp môn b¤t nh¸ n¥y không phäi d tu
ðâu. B·i vì khi ði con ðß¶ng này, mình s¨
g£p ðü m÷i hoàn cänh trái ngang, ngh¸ch
thu§n, gian nan. Nªu mình có th¬ ch¤p
nh§n và nhçn nÕi ðßþc m÷i thØ thách, vßþt
qua m÷i cänh gi¾i thì ¡t hÆn s¨ thành tñu.
H vi®c khó nhçn mà mình có th¬ nhçn
ðßþc thì ðó tÑc là mình th¤u hi¬u Ph§t
Pháp. G£p chuy®n khó nhçn, mình ch¸u
thua không nh¸n ðßþc thì chÆng bß¾c vô
ð£ng "cØa", chÆng vßþt qua ðßþc thØ thách,
khäo nghi®m.

   K® r¢ng:
"M÷i sñ là thØ thách,
Xem anh làm gì nó!

Ðøng chuy®n mà chÆng ng¶, (là thØ thách)
Phäi t× ð¥u luy®n lÕi! (công phu)"

(còn tiªp)

VÕn Sñ, VÕn Sñ, VÕn Sñ, VÕn Sñ, VÕn Sñ, nhçnnhçnnhçnnhçnnhçn Là Quý Là Quý Là Quý Là Quý Là Quý
Hòa Thßþng Tuyên Hóa

M§t quyªt cho ngß¶i tu: ån ít. Vì sao?
B·i vì ån ít thì døc ni®m s¨ ít. Ít døc
ni®m tÑc là s¨ tri túc. H biªt tri túc thì
thß¶ng an lÕc. H thß¶ng an lÕc thì
không sanh phi«n não. ChÆng có phi«n
não thì s¨ sinh B° Ð«. Có B° Ð« là ð¡c
giäi thoát. Ðßþc giäi thoát thì có th¬
nh§m v§n tñ tÕi, tñ tÕi s¯ng và chªt, tñ
tÕi sanh kh·i trí hu®. Tñ tÕi ð¯i v¾i m÷i
chuy®n. Ðây là con ðß¶ng mà ngß¶i tu
nào cûng phäi bß¾c qua. Cho nên các
ban hãy n± lñc.

Ngß¶i tu c¥n phäi luôn nhçn nÕi. Ð¯i
v¾i b¤t kÏ chuy®n gì lÕi thØ thách, lÕ
khäo thì phäi dùng lòng nhçn nhøc mà
hÑng ch¸u. C¡n rång ch¸u ðñng, sóng
gió ng×ng lÕi thì tñ nhiên s¨ yên ±n.

Công vi®c ðßþc giao cho làm, nªu
mình chÆng thích, cûng cÑ nhçn nÕi
làm ði. Lâu lâu, công vi®c làm quen r°i
thì mình s¨ cäm th¤y tñ nhiên, chÆng
có chi phäi khó ch¸u. Nói tóm, b¤t lu§n
là vi®c gì, mình phäi hªt lòng mà làm.
Ch¾ sanh tâm biªng nhác, ho£c chï làm
l¤y l®. Nªu mình có thái ðµ:

"Ngày nào còn khoác áo tu,
Thì còn gö mõ ðánh chuông cho

chùa."

thì mình ði ngßþc lÕi v¾i ðÕo r°i ðó;
mình là kë mà c§y Ph§t ð¬ kiªm áo m£c,
nh¶ Ph§t mà tìm miªng ån. Phí th¶i
gi¶, nh¤t ð¸nh chÆng ra chi.



Trang 2                 B° Ð« Häi

Cä ð¶i tôi, l¤y hai chæ "Nhçn NÕi" làm gß½ng soi. B¤t
cÑ g£p hoàn cãnh nào tôi cûng không ð¥u hàng, chï
ðem lòng nhçn nÕi. Khi tôi · Mãn Châu, nóng lÕh gì tôi
cûng nhçn nÕi. Vào lúc khí h§u lÕnh cñc ðµ, tôi cûng
chÆng mang gi¥y dép gì, cÑ ði chân không trên tuyªt.
Ðªn ðµ chân lÕnh cóng ðau bu¯t nhßng tôi vçn nhçn,
do ðó chÆng cäm th¤y ðau gì cä. Vào lúc nhi®t ðµ lên
cao, nóng ðªn n±i ð¥u hoa m¡t váng; ði ngoài ðß¶ng,
tr¾i xoay ð¤t chuy¬n. Ngß¶i thß¶ng ch¡c ch¡n phát
cu°ng. Song tôi không th¤y quan tr÷ng ðªn thª. Sau
khi ng°i nghï mµt lúc tôi lÕi khôi phøc nhß thß¶ng.
Cho nên "nhçn nÕi", hai chæ này là pháp bäo mà tôi
dùng nó ð¬ kh¡c phøc m÷i gian nan, ch¸u nóng ch¸u
lÕnh, nhçn mßa nhçn gió, nh¸n ðói, nh¸n khát. Nhçn nÕi
m÷i thÑ mà chÆng ð¥u hàng.

Sau khi xu¤t gia r°i, tôi càng d¯c lòng tu hÕnh nhçn
nhøc. Khi có ngß¶i chß·i rüa, tôi coi nhß chÆng nghe
th¤y, ho£c coi ðó nhß là l¶i ca hát, do ðó nên bình an vô
sñ. Có kë ðánh tôi song tôi tuy®t ð¯i không trä ðüa, chï
ðem t¤m lòng hòa hoãn, thái ðµ bình l£ng lÕi tiªp nh§n.
Tôi cûng nhçn nÕi ði tøng kinh hai th¶i công phu sáng
chi«u. S¾m tinh sß½ng, dù ðang ngü ngon h nghe ðánh
bäng thì tôi l§p tÑc thÑc d§y, súc mi®ng rØa m£t, lên
ði®n ðÑng ch¶. Lúc nào tôi cûng ðªn trß¾c 5 phút, chÆng
bao gi¶ tr. T× khi b¡t ð¥u xu¤t gia cho ðªn nay, chuy®n
gì tôi cûng dùng lòng nhçn nÕi ð¬ hành sñ. Khi Tôi ði
tham phöng h÷c höi bên ngoài, chßa bao gi¶ tôi ði tr,
dù chï mµt phút, t¤t cä các công khóa nhß công phu
sáng chi«u, nghe kinh thuyªt pháp, v.v... Ðó là quá khÑ
cüa tôi, là kinh nghi®m bän thân, nay nói lÕi cho quý v¸
biªt.

Mu¯n tu hành cho chân chính thì các v¸ chÆng th¬ biªng
nhác. Khi làm vi®c, chï sþ là mình châm tr, ði sau kë
khác. Làm vi®c, không th¬ thiªu lòng nhçn nÕi. Vi®c
khó nh¸n phäi ráng nh¸n; chuy®n khó ch¸u ðñng phäi
c¯ ch¸u ðñng cho cùng. Nhçn nhøc hªt m÷i thÑ: Ðó là
kim chï nam cüa ngß¶i tu v§y. Hu¯ng h° chúng ta chï là
kë ðang h÷c tu, t§p tu thì mình càng phäi nhçn nhøc
h½n næa. Dù phäi nhçn nhøc ðªn ch² chÆng cách gì
nhçn thêm næa, mình vçn tiªp tøc nhçn!

Nh¸n mµt chút, gió yên sóng b£t.
Lùi mµt bß¾c, bi¬n l£ng tr¶i trong.

ChÆng th¬ tùy ti®n n±i gi§n, bÕ ðâu gi§n dó. Phäi biªt
lØa vô minh (lØa gi§n) hay d¯t sÕch r×ng công ðÑc. Ðây
là danh ngôn r¤t chí lý, cûng là l¶i ð¥y kinh nghi®m.
Các v¸ hãy nh¾ l¤y, ch¾ kh½i lØa gi§n h¶n.

Các v¸ chÆng nên tùy ti®n n±i nóng: Ð×ng nên có thái
ðµ lúc nào cûng cho cái này không ðúng, chê cái kia là
sai; th¤y cái gì cûng không hÕp m¡t; nhìn cä b¥u tr¶i
không thÑ gì v×a ý mình. Nªu các v¸ lùi lÕi mµt bß¾c,
nghî r¢ng: "Nhçn! Nhçn", thì m÷i sñ s¨ êm ð©p, t¤t cä
phi«n toái ð«u tiêu dung.

Chúng ta là kë tu, mình phäi chân th§t mà hành sñ.
Không ðßþc làm biªng cûng không th¬ buông lung, mà
phäi nghiêm c¦n giæ quy cü cüa ðÕo tràng. Nhßng không
phäi ngày ngày ði nghe kinh không h« v¡ng m£t là ðü,
còn nhæng vi®c khác thì bê b¯i. Suy nghî nhß v§y không
th¬ ch¤p nh§n ðßþc.

Ði cúng ng÷, ði tøng công phu sáng, công phu chi«u
hay ði tham gia nghi l, các bÕn phäi mau t¾i ðÕi ði®n
cho s¾m, ch¾ tr. V§y thì tß½ng lai quä báo m¾i viên
mãn; còn không, cÑ tr nãi nhß v§y hoài thì ðªn lúc th¶i
c½ ð¬ khai ngµ, các bÕn cûng s¨ vuµt m¤t. Cho nên làm
vi®c tr nãi thì công ðÑc không th¬ viên mãn.

Kë tu ð×ng nên tñ mình bi®n hµ, cÑ cho r¢ng mình là
phäi. T¤t cä m÷i sñ:

"Nhß th¸ nhân, nhß th¸ quä"

Tr°ng nhân t¯t thì ðßþc quä t¯t; tr°ng nhân ác thì g£t
quä ác. Ðó là ð¸nh lu§t cüa tr¶i ð¤t. Cho nên nªu nhân
tr°ng viên mãn thì quä tr± tròn ð¥y. Tr°ng loÕi nhân
nào thì g£t loÕi quä ðó. Ðó là ði«u mà mình phäi hi¬u
cho th§t th¤u ðáo, chÆng th¬ coi nó nhß gió th±i qua tai.

CÑ vào mùa xuân, hàng nåm VÕn Ph§t Thành có t± chÑc
lÕy sám VÕn Ph§t. L sám cån cÑ vào kinh Ph§t Thuyªt
VÕn Ph§t Danh. Kinh Hoa Nghiêm dÕy:

Nhß Lai r¤t khó ðßþc th¤y, nghe
Chúng sanh Ñc kiªp m¾i ð£ng g£p.

Th¶i MÕt Pháp, nghe ðßþc tên Ph§t, th¤y ðßþc tßþng
Ph§t ðã là nhân duyên thù th¡ng l¡m. Nay nh¶ sám VÕn
Ph§t, chúng ta s¨ nghe, s¨ ð÷c tøng, l lÕy, cúng dß¶ng
tán thán h½n mß¶i ngàn ðÑc Ph§t. Th§t công hÕnh nào
thù th¡ng b¢ng! ÐÑc Ph§t v¯n luôn hi®n ti«n phóng
quang gia b¸ cho chúng sanh. Chï b·i ta phi«n não, ngu
ám, chÆng thành tâm nên ta chÆng tiªp xúc ðßþc t×
quang cüa Ngài. Do ðó tr÷ng tâm cüa sám VÕn Ph§t là
ð¬ ta, v¾i phß½ng pháp l lÕy chß Ph§t, chân thành sám
h¯i v¾i tñ tâm và v¾i Ph§t, m÷i l²i l¥m, ác nghi®p ðã
tÕo. ÐÑc Thª Tôn dÕy r¢ng h ai cung kính, thành tâm l
Ph§t thì vô lßþng tµi nghi®p tÑc th¶i tiêu di®t, vô biên
phß¾c ðÑc ð°ng th¶i cø túc.

L VÕn Ph§t Sám s¨ kéo dài t× 18/4 ðªn ngày 10 tháng
5, nh¢m vào ngày Ph§t Ðän.

Th¾i khóa tu sám s¨ r¤t tinh t¤n và trang nghiêm theo
ðúng truy«n th¯ng do chß t± ð£t ra. Sám pháp bao quát
c¥u an, c¥u siêu và h°i hß¾ng.

Các v¸ ðÕo hæu có lòng tham dñ Ph¤p Hµi thù th¡ng n¥y
xin liên lÕc v¾i VÕn Ph§t Thành.

VÕn Ph§t Bäo SámVÕn Ph§t Bäo SámVÕn Ph§t Bäo SámVÕn Ph§t Bäo SámVÕn Ph§t Bäo Sám
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Pháp Ngæ 1Pháp Ngæ 1Pháp Ngæ 1Pháp Ngæ 1Pháp Ngæ 1
Hám S½n ÐÕi Sß

(tiªp theo hai s¯ trß¾c)

Phàm kë tu hành có hai loÕi: có kë grß¾c ngµ sau tu, có
kë trß¾c tu sau ngµ. Ngµ cûng có hai thÑ: LoÕi giäi ngµ
và chÑng ngµ. Nªu nh¶ n½i ngôn giáo vån tñ cüa chß
Ph§t chß T± mà tâm sáng ra thì ðó g÷i là giäi ngµ. Nhæng
kë giäi ngµ ða s¯ khi ðøng th§t tª, g£p chuy®n ð¯i cänh,
tì lÕc vào tri kiªn, chÆng dùng ð£ng ði«u s· h÷c. Ðó là
b·i do tâm chÆng tiêu dung ðßþc cänh. Mà ngßþc lÕi b¸
cänh chß¾ng ngÕi ngån tr®. Sñ giäi ngµ nhß v§y g÷i là
Tß½ng Tñ Bát Nhã. Tu v§y chßa phäi là chân tu.

Kë chÑng ngµ thì ngay n½i tñ tâm mà hÕ thü công phu.
Khi y døng công ðªn cñc ði¬m - ch² mà thi«n gia g÷i là
sông cÕn sÕch, núi s§p m¤t - h¯t nhiên trong mµt ni®m
mµi sñ ng×ng b£t, y th¤u su¯t tñ tâm bän tánh. Khi ðó y
có cäm nh§n nhß g£p lÕi cha m© mình, m÷i nghi ng¶ dÑt
sÕch. Th§t nhß kë u¯ng nß¾c, nóng lÕnh tñ biªt, chÆng
th¬ th¯ lµ cho kë khác rõ kinh nghi®m cüa mình lúc ðó.
Kë nhß v§y g÷i là chân tu, th§t ngµ.

Ngµ r°i thì sau dùng kinh nghi®m ngµ ¤y ð¬ dung hµi
tâm và cänh; tr× sÕch hi®n nghi®p, lßu thÑc, v÷ng tß·ng,
tình lñ. �y là lúc tiêu dung m÷i thÑ thành mµt mùi v¸
chân tâm.

Song le sñ chÑng ngµ có nông cÕn, có thâm sâu: Có kë
t× n½i g¯c, n½i ch² cån bän mà døng công, phá s§p sào
huy®t cüa tám thÑc, phá banh h¥m h¯ vô minh. V¾i mµt
bß¾c nhäy, y tiªn thÆng vào ð¤t ngµ, chÆng có pháp gì
khác. Ðây là kë thßþng thßþng lþi cån. Sñ chÑng ngµ
cüa y thâm sâu l¡m.

Ngoài ra, nhæng l¯i khác ð«u là tu t× t×, sñ chÑng ngµ
nông cÕn h½n. Dù gì ði næa, mình chï sþ r¢ng kë tu h
ðÕt ðßþc mµt chút xíu thì ðã hài lòng cho là ðü r°i. T¯i
kÜ là b¸ chªt cÑng n½i cØa ch§p ch¶n bóng dáng*. Khi
g¯c r tám thÑc chßa ch£t ðÑt thì nhæng gì mình làm,
mình kinh nghi®m ð«u là do thÑc th¥n biªn hi®n ra cä.
Cho nên, nªu mình nh§n chúng là chân th§t thì ðúng là
nh§n gi£c làm con.

C± nhân dÕy:
H÷c ðÕo chi nhân b¤t thÑc chân,
Chï vì tùng ti«n nh§n thÑc th¥n,
Vô lßþng kiªp lai sinh tØ b±n,

Si nhân nh§n tác b±n lai nhân.

Din nghîa:
Kë tu chÆng rõ ðâu là th§t (Ph§t tánh),

Do vì xßa nay chï biªt Th¥n (v÷ng thÑc),
Bao kiªp t¾i gi¶, g¯c sinh tØ,

CÑ l¥m chàng si (vô minh) làm ông chü (tñ tánh).

Ðó là cái cØa t¯i quan yªu mà mình phäi xuyên qua.
Cho nên ý nghîa cüa "ð¯n ngµ, ti®m tu" là dÕy mình
trß¾c hªt phäi khai ngµ th¤u tri®t; song le, do t§p khí,
thói quen x¤u chßa tr× sÕch, nên mình phäi dña vào
chân lý v×a giác ngµ ð¬ phát kh·i sÑc quán chiªu thì
nghi®m tâm. Tiêu dung ðßþc mµt ph¥n cänh gi¾i thì
chúng ðßþc mµt ph¥n pháp thân. DÑt sÕch mµt ph¥n
v÷ng tß·ng thì hi¬n bày mµt ph¥n b±n trí. Ðây hoàn
toàn là kªt quä cüa sñ døng công miên m§t. H t× n½i
cänh gi¾i (n½i vi®c hàng ngày, vi®c trß¾c m¡t, vi®c ð¶i,
vi®c chþ...) mà rèn luy®n thì m¾i ð¡c lñc, m¾i càng có
hi®u quä.
-------------
*CØa ch§p ch¶n bóng dáng: cØa tÑc là chï sáu giác
quan tai, m¡t, mûi, lßÞi, thân, ý. Ðây là chï nhæng
kinh nghi®m cüa tâm thÑc do giác quan ðem lÕi.
Nhæng kinh nghi®m này hoàn toàn là thÑ hß v÷ng
không th§t.

Kiªp T¢mKiªp T¢mKiªp T¢mKiªp T¢mKiªp T¢m

Bây gi¶ anh ðã biªt
S¨ không còn bao lâu
Sao anh vçn ðam mê?

Vçn chÕy theo khoái lÕc
Theo chuy®n mang kh± ðau?

S¯ng và chªt qua mau
Nào ch¡c gì bám víu
T¤t cä nhß hß không

Nhß gi¤c m½ ðêm xuân.

Trông con t¥m quay quay
Ch¯c lát chªt trong cu¯n

Anh v« ðâu anh hÞi?
Ð¡ng cay sao thoát chªt.

Biªt chång anh, l¯i thoát?
Cuµc ð¶i là màn k¸ch
Hãy ð¬ hu® ðâm ch°i

Ð¬ v÷ng tß·ng qua ði.
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Sáng

3:30 ThÑc d§y
4:00 - 5:00 Công phu khuya
5:00 - 7:00 T¸nh t÷a / LÕy ÐÕi Bi Sám
6:15 -  6:45 Ði¬m tâm (dành cho cß sî)
7:00 - 8:00 Tøng kinh Hoa Nghiêm
8:00 - 10:45 Ch¤p tác / H÷c
11:00 - 12:20 Cúng Ng÷ & Th÷ Trai

Chi«u

1:00 - 2:30 LÕy ÐÕi Bi Sám
2:30 - 5:00 Ch¤p tác / H÷c
5:15 - 6:15 T¸nh t÷a
6:30 - 7:30 Công phu chi«u
7:30 - 9:00 Thính kinh
9:00 - 9:30 Trì Lång Nghiêm Tâm Chú và

H°i Hß¾ng
9:30 - 10:30 Tñ tu
10:30 t¯i Chï t¸nh

Chß½ng Trình Cu¯i Tu¥n
gi¯ng nhß h¢ng ngày, ngoÕi tr×:

8:00 - 10:45 sáng Trì chú Lång Nghiêm
2:30 - 5:00 chi«u Trì chú ÐÕi Bi
7:30 - 9:00 t¯i Ð« tài thuyªt giäng nhß sau:

ThÑ sáu:        -Ph¦m Minh Pháp (Kinh Hoa Nghiêm).
Hòa Thßþng Tuyên Hóa

ThÑ bäy:        -ÐÕi Cß½ng Kiªn Trúc Tàu
Gs. Trß½ng Ngñ Hoán
Vi®n ÐÕi H÷c B¡c Kinh

Chü nh§t:       -Løc T± Ðàn Kinh
Pháp Sß H¢ng Quý

Sinh HoÕt Thánh ThànhSinh HoÕt Thánh ThànhSinh HoÕt Thánh ThànhSinh HoÕt Thánh ThànhSinh HoÕt Thánh Thành
H¢ng Ngày

Thông BáoThông BáoThông BáoThông BáoThông Báo

- H÷c Vi®n D¸ch Kinh Qu¯c Tª (International Transla-
tion Institute) có chß½ng trình thuyªt giäng cu¯i tu¥n
cho quý ðÕo hæu · vùng Bay Area và San Jose. Các
bu±i giäng chü ð« là nhân sinh và vi®c Ñng døng Ph§t
Pháp trong ð¶i s¯ng h¢ng ngày. Chß½ng trình nhß sau:

     ThÑ bäy: 2 gi¶ t¾i 4 gi¶ chi«u
       do Th¥y H¢ng Lý và Th¥y H¢ng ÐÕt
       chü giäng

     Chü nh§t: 9 gi¶ 30 t¾i 11 gi¶ 15 sáng
        do Hòa Thßþng Tuyên Hóa chü giäng
        b¢ng tiªng Quan ThoÕi và tiªng Anh
        (có thông d¸ch sang Vi®t Ngæ nªu c¥n).

V« chi tiªt, xin liên lÕc (415) 692-5912

Sß Cô H¢ng C½ (415) 421-6117
Bác Ngµ ÐÕo (510) 886-4612
Bác Nguy®t (408) 258-4561

Ð¸a chï:

International Translation Institute
1777 Murchison Dr.
Burlingame, CA 94010
Tel. (415) 692-5912

-Trß¶ng ÐÕi H÷c Ph§t Giáo Pháp Gi¾i s¨ m· mµt khóa
hè Anh Ngæ tích cñc tám tu¥n, t× ngày 22 tháng 6 t¾i
ngày 14 tháng 8. Møc ðích cüa khóa là chu¦n b¸ cho
h÷c viên thi TOEFL, nh§p h÷c các trß¶ng ðÕi h÷c, và
áp døng trong ð¶i s¯ng thñc tª. Do ðó chß½ng trình s¨
chú tr÷ng ðªn trau d°i khä nång nghe, nói, ð÷c và
viªt cüa h÷c viên. BÕn s¨ h÷c l¯i viªt phân tích và bí
quyªt hi¬u tiªng Anh. BÕn s¨ dñ thäo lu§n, thuyªt
trình, luy®n t§p trong phòng Ngôn Ngæ Thñc
Nghi®m; ð°ng th¶i dñ các bu±i tham ngoÕn ð¬ trau
chu¯t cách phát âm cho ðúng gi÷ng.

Chi tiªt v« chß½ng trình, xin g÷i (707) 462-0939 hay
thß v« Dharma Realm Buddhist University.


