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Cung chúc tân xuân! Chúc các bÕn
nåm m¾i yên vui, hÕnh phúc! V¾i
mµt nåm m¾i không ßu s¥u, không
khóc lóc, thì ðó là mµt nåm m¾i kiªt
tß¶ng, an ±n.

Tôi chúc các bÕn mµt nåm m÷i
chuy®n nhß ý, ði«u gì mong ß¾c ð«u
ðßþc thành tñu. Song le, h các bÕn
nóng gi§n, tÑc bñc, ho£c sinh lòng
ð¯ kÜ, ghen ghét, chß¾ng ngÕi kë
khác, thì m÷i ði«u yên lành s¨ không
còn yên lành næa! Vì thª, nåm nay
các bÕn hãy c¯ g¡ng sØa ð±i bän tánh
nóng näy cüa mình ði!

Nªu t× bö ðßþc tánh nóng näy thì
trên ð¶i không còn chuy®n kh± ðau
næa. Khi ¤y, cä bom nguyên tØ, bom
khinh khí hay tia laser cûng ð«u giäm
hi®u lñc ho£c tr· thành vô døng. Nªu
ai cûng t× bö lòng sân h§n và tánh
nóng näy, thì m÷i thÑ bom ðÕn, vû
khí, ho£c tia sáng giªt ngß¶i s¨ m¤t
công hi®u.  Khi sñ sân h§n cüa con
ngß¶i t§p trung lÕi thì chúng biªn
thành bom nguyên tØ, bom khinh
khí, tia laser... T¤t cä ð«u t× lòng sân
h§n, nóng näy mà thành!

H khi bÕn có lòng sân h§n kh±ng l°,
bÕn s¨ chiêu cäm nhæng thÑ hung bÕo
h½n tánh nóng näy cüa bÕn; và kªt quä
là cã thª gi¾i s¨ mang h÷a! Khi bÕn n±i
nóng, ho£c khi bÕn dùng thª lñc ð¬ hà
hiªp hay dùng thü ðoÕn ð¬ hãm hÕi
ngß¶i khác, là bÕn ðang châm ngòi làm
bom nguyên tØ, bom khinh khí... bùng
n±!

Vì thª, mu¯n vô hi®u hóa nhæng thÑ
vû khí giªt ngß¶i ¤y, thì bÕn ð×ng bao
gi¶ bñc tÑc, nóng gi§n. V« ði¬m này,
bÕn c¥n phäi tñ mình cäi thi®n l¤y. Hãy
bö ác, làm lành; n±i gi§n là ác, không
gi§n dæ là lành. Do ðó, nªu bÕn có th¬
bö ác, làm lành, sØa l²i, ð±i tánh, thì
ðó chính là l¶i dÕy cüa c± nhân:

"Tác tân dân."
(Làm con ngß¶i m¾i.)

Ð¬ "làm con ngß¶i m¾i," bÕn phäi cäi
thi®n, phäi thay ð±i hành vi, cách suy
nghî, t§p quán x¤u trß¾c kia. Nªu bÕn
không tñ cäi thi®n chính bän thân mình,
thì dù bÕn có cäi thi®n lu§t l®, phép
t¡c, chª ðµ hành chánh · ð¶i, thì sñ cäi
thi®n ¤y cûng chï là giä d¯i, vì chúng
chï là tìm c¥u, truy ðu±i nhæng thÑ ·
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bên ngoài chân tâm mà thôi! BÕn phäi nh¤t ð¸nh cäi
thi®n ð¶i mình ngay t× nµi tâm b¢ng cách tñ sØa ð±i
m÷i thói hß t§t x¤u.

Ngài Th¥n Tú có dÕy:
"Thân là cây B° ð«,

Tâm nhß ðài gß½ng sáng,
Luôn siêng nång quét sÕch,

Ch¾ ð¬ bøi bám vào."

BÕn phäi luôn "quét sÕch" cái gì? "Quét sÕch" tánh nóng
näy, sân h§n, tánh ð¯ kÜ, chß¾ng ngÕi, ghen tuông! Hãy
"quét" cho sÕch nhæng thÑ bøi b£m ¤y; b¤y gi¶ ánh
sáng trí hu® xßa nay v¯n sÇn có n½i tâm mình s¨ tñ
nhiên b×ng hi®n, sáng soi. Mµt khi ánh sáng trí hu®
khai phát, bÕn s¨ th¤u su¯t m÷i vi®c và hi¬u rõ m÷i
chuy®n trên ð¶i.

TÕi sao ngay bây gi¶ bÕn không th¬ thông ðÕt m÷i sñ?
B·i vì trí hu® quang minh cüa bÕn chßa khai m·! Chï
khi nào bÕn "quét sÕch" tñ tâm, tr× hªt thói hß t§t x¤u,
thì trí hu® s¨ hi®n ti«n. Trß¾c hªt, bÕn phäi biªt tñ cäi
thi®n chính mình, thay ð±i thành mµt con ngß¶i m¾i.

"Tñ cäi thi®n" không có nghîa là cäi thi®n vi®c làm hay
công chuy®n bên ngoài mà là cäi thi®n nµi tâm mình,
tÑc là t× bö tánh nóng gi§n, ganh tÜ, chß¾ng ngÕi, kiêu
cång, ngã mÕn.

Nhæng thü ðoÕn áp bÑc, hà hiªp, hãm hÕi kë khác ð«u là
nhæng hành vi ðê ti®n, c¤u xa. Do ðó, kë tu ÐÕo, nh¤t là
Tång, Ni, nªu thß¶ng có tâm tranh ch¤p, thích cãi vã
v¾i kë khác, thích tranh bi®n ðúng, sai, hay nói nång
càn bß¾ng, vô lý, ho£c dùng thü ðoÕn Ñc hiªp ngß¶i
khác, thì nên biªt r¢ng tß cách th¤p hèn ¤y s¨ làm ô
nhim, v¦n ðøc thª gi¾i nµi tâm cüa chính h÷. Khi lòng
bÕn chÑa ð¥y nhæng thÑ d½ b¦n ¤y thì trí hu® chân
chánh cüa bÕn s¨ b¸ chôn vùi, mai mµt. Ðó là ði«u hªt
sÑc quan tr÷ng!
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C¦m Nang Tu ÐÕoC¦m Nang Tu ÐÕoC¦m Nang Tu ÐÕoC¦m Nang Tu ÐÕoC¦m Nang Tu ÐÕo
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Hòa Thßþng Quäng Khâm

(tiªp theo)

r Tr× bö nhân-ngã tß¾ng (ý ni®m và ch¤p trß¾c vào
quan ni®m có mình và ngß¶i) là vi®c mà ngß¶i tu
phäi làm cho th¤u. Làm ðßþc, ðó g÷i là công phu
thi®t; nªu không làm ðßþc, bÕn ði t¾i ch² nào, chùa
nào tu cûng vô ích. Tu t¾i trình ðµ nhß v§y, công
phu cüa bÕn m¾i thành tñu.

r Chuy®n gì cûng là do tôi-anh, mình-ngß¶i tranh
ch¤p, phân tranh mà ra; xem bÕn có khä nång tu t¾i
ch² không còn mình-ngß¶i chång.

r CÑ nh§m v§n mà làm, tùy duyên qua ngày, thì
chuy®n gì cûng chÆng qu¤y nhiu ðßþc tâm bÕn.
M÷i thÑ: ån, u¯ng, ngü, nghï, m£c, ·, th¸ phi, vinh
nhøc,... hãy lÕnh lùng buông bö chúng ði. Khi quét
sÕch ðßþc nhæng ngoÕi duyên ¤y thì trí hu® trong
tâm s¨ tñ nhiên khai phát.

r Tâm bình thß¶ng chính là ÐÕo: m²i ngày cÑ giæ
cho tâm ð×ng kh·i phi«n não, âu s¥u, cûng không
vui vë thái quá. Ð¯i ðãi v¾i m÷i ngß¶i thì không
t¯t cûng không x¤u, cÑ tùy duyên mà kªt m¯i giao
häo v¾i h÷. Song, ch¾ phan duyên, tÑc là ð×ng lþi
døng h÷ ð¬ thü lþi.

Lúc nào cûng phäi chú ý v« sñ kh·i tâm ðµng ni®m,
sñ suy nghî cüa mình. Khi có ý tß·ng x¤u thì phäi
l§p tÑc thÑc tïnh, d©p ði.

r Tu hành c¥n tu v¾i thái ðµ vô ngÕi, ví nhß con hÕc
làm t± v§y. Con hÕc không lo l¡ng gì v« ån u¯ng
cä; nó thích ch² nào thì làm t± ch² ðó. Khi nào
mu¯n, nó lÕi tung cánh bay ði n½i khác. Ðó là gi¯ng
chim tñ do, tñ tÕi nh¤t.

r Khi tu, bÕn phäi có thái ðµ vô quái ngÕi · m÷i n½i,
m÷i ch¯n. Ðßþc v§y thì tâm m¾i an tînh, m¾i "nhß
nhß b¤t ðµng."

r Tu hành c¥n tu t¾i mÑc không còn quái ngÕi trong
hoàn cänh ðµng hay tînh. Thª nào là ðµng và tînh
không còn quái ngÕi? TÑc là · trong hoàn cänh
ðµng mà tâm bÕn không ðµng, bÕn không b¸ hoàn
cänh ðµng bên ngoài änh hß·ng làm tâm bÕn lay
chuy¬n, nghî ngþi. Và khi · trong hoàn cänh tînh
l£ng, bÕn không có ý nghî là yên l£ng. Phäi dùng
tiªng ni®m Ph§t ð¬ quét sÕch hai trÕng thái bøi b£m

ðó, khiªn liên hoa khai m·. Nhß v§y m¾i ð¡c chánh
ni®m.

r Ni®m c¥n phäi chuy¬n ni®m: chuy¬n hóa, biªn ác
ni®m thành chánh ni®m.

r Vi®c gì cûng phäi buông bö. Buông bö chính là
công phu. Bình thß¶ng, g£p vi®c gì cûng buông xä
hªt, không mu¯n có sñ vß¾ng m¡c, quái ngÕi vào
vi®c gì, là ð¬ tránh tß¶ng hþp lúc lâm chung, giây
phút t¯i h§u, v÷ng tß·ng n±i lên lôi kéo mình vào
vòng luân h°i b¤t t§n.

r Møc ðích cüa vi®c tu là ð¬ lúc chªt bÕn không còn
vß¾ng b§n, không còn quái ngÕi v¾i chuy®n gì cä;
chï thänh th½i ðem theo linh quang (công ðÑc trí
hu® sáng su¯t) cüa mình mà thôi!

(còn tiªp)
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ChÑng ÐÕo CaChÑng ÐÕo CaChÑng ÐÕo CaChÑng ÐÕo CaChÑng ÐÕo Ca
cüa ÐÕi Sß Huy«n Giác

Hòa Thßþng Tuyên Hóa lßþc giäi

"Anh th¤y chång,
DÑt h÷c, vô vi, nhàn ÐÕo nhân,

Không tr× v÷ng tß·ng, không c¥u chân.
Tánh thñc vô minh v¯n Ph§t tánh,

Thân không huyn hóa là Pháp thân.
Pháp thân giác r°i, không mµt v§t,

G¯c ngu°n tñ tánh, thiên chân Ph§t.
Nåm �m: do hß mây lÕi qua,

Ba Ðµc: huyn ho£c b÷t còn m¤t."

Lßþc giäi:

"Anh th¤y chång" bao hàm hai ý: Mµt là höi anh có
th¤y nhæng kë tu ÐÕo chång, và hai là th§t khó ð¬ anh
ðßþc th¤y h÷ l¡m.

"DÑt h÷c, vô vi, nhàn ÐÕo nhân." "Nhàn ÐÕo nhân" là
nhæng kë ðã giác ngµ, lúc nào cûng nhàn nhã, tñ tÕi,
không b¸ døc v÷ng nhim tâm. H÷ ðã hoàn thành viên
mãn s· h÷c, chÆng còn gì ð¬ h÷c thêm. ChÆng có vi®c gì
mà h÷ không làm, song, cûng chÆng có vi®c gì ð¬ h÷
phäi làm; nghîa là h÷ ðã làm xong m÷i vi®c c¥n làm, và
vì thª nên g÷i là "vô vi."

H÷ cûng "không tr× v÷ng tß·ng, không c¥u chân." T¤t
cä m÷i v÷ng tß·ng, nghî ngþi lång xång ðã hoàn toàn
dÑt sÕch, do v§y h÷ không c¥n phäi tr× di®t chúng næa.
Và vì h÷ ðã giác ngµ ðßþc chân lý tuy®t ð¯i nên h÷
không c¥n phäi tìm c¥u ði«u gì næa.

"Tánh thñc vô minh v¯n Ph§t tánh." Bän tánh th§t sñ
cüa vô minh (· n½i chúng sanh) chính là Ph§t tánh; Ph§t
tánh v¯n không hi®n hæu ngoài vô minh.

"Thân không huyn hóa là Pháp thân." Pháp thân v¯n
· ngay trong t¤m thân hß d¯i, huyn hóa, r²ng không
này. Chúng ta không th¬ tìm c¥u Pháp thân bên ngoài
t¤m thân hß d¯i này. V§y thì Pháp thân là gì? Pháp thân
v¯n không hình, không tß¾ng, nên nói r¢ng:

"Pháp thân giác r°i, không mµt v§t,
G¯c ngu°n tñ tánh, thiên chân Ph§t."

Trong Pháp thân không h« t°n tÕi mµt v§t th¬ gì, do v§y
khi ta ngµ Pháp thân r°i, ta s¨ biªt tñ tánh cüa mình
chính là Ph§t v§y. do ðó ch¾ tìm c¥u v¸ Ph§t · bên
ngoài.

"Nåm �m: do hß mây lÕi qua." Nåm �m là s¡c, th÷,
tß·ng, hành, thÑc, thì không có thñc th¬ hay th¬ tánh.
Bän ch¤t cüa Nåm �m là không, song sñ hi®n hæu cüa
nó thì h®t nhß v¥ng mây trôi n±i l½ lØng giæa b¥u tr¶i
trong v¡t. Mây t¾i r°i ði, chÆng ai tÕo tác, thì cûng nhß
Ngû �m: có ðó r°i m¤t ðó, chÆng do ai tÕo tác, cûng
chÆng có ai làm chü hay trói buµc ðßþc chúng.

"Ba Ðµc: huyn ho£c b÷t còn m¤t." Ba ðµc là tham, sân,
si, thì cûng tß½ng tñ nhß th¸t th¯i, rßþu ðµc, ma túy, hay
các loÕi ðµc dßþc khác. Tham, sân, si cûng không có
thñc th¬; chúng hi®n hæu là do thói hß t§t x¤u cüa chúng
ta tích tø lÕi mà thành. Song, sñ hi®n hæu cüa tham, sân,
si thì h®t nhß b÷t nß¾c: n±i lên, ðµt nhiên biªn m¤t, trôi
n±i, hß d¯i và huyn ho£c, không th§t.

(còn tiªp)
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Danh T× Ph§t H÷cDanh T× Ph§t H÷cDanh T× Ph§t H÷cDanh T× Ph§t H÷cDanh T× Ph§t H÷c
B° TátB° TátB° TátB° TátB° Tát

Hòa Thßþng Tuyên Hóa giäng thu§t

Hæu tình giác ngµ,
Khiêu xu¤t tr¥n ai,
Løc Ðµ VÕn HÕnh,
Th¶i kh¡c b°i tài.

TÕm d¸ch:
Chúng sanh thÑc tïnh,

Vßþt thoát tr¥n ai,
Luôn luôn b°i ð¡p
Løc Ðµ, VÕn HÕnh.

Hæu tình giác ngµ (Chúng sanh thÑc tïnh). "B°-tát"
v¯n là tiªng PhÕn, và nói cho ð¥y ðü thì phäi là "B°-ð«
Tát-ðöa" (Bodhisattva).

"B°-ð«" nghîa là giác-ngµ và "Tát-ðöa" nghîa là hæu-
tình; cho nên, "B°-ð« Tát-ðöa" hay "B°-tát" có nghîa là
mµt chúng sanh ðã tr· nên giác ngµ.

"B°-tát" cûng có nghîa là b§c giác ngµ trong chúng hæu
tình, là b§c ðang v§n døng nhæng ðÕo lý và phß½ng
pháp mà chính bän thân Ngài ðã giác ngµ ðßþc ð¬ thÑc
tïnh chúng hæu tình. V« m£t giác ngµ, Ngài là mµt b§c
sáng su¯t, th¤u rõ m÷i l¨. Ngài tu hành trong sñ sáng
su¯t; và v« phß½ng di®n tu hành, Ngài là mµt b§c th§t
sñ thñc hành.

B§c B°-tát còn ðßþc m®nh danh là "ÐÕi ÐÕo tâm chúng
sanh," b·i B°-tát v¯n là mµt chúng sanh song lÕi có tâm
ÐÕo bao la.

B°-tát còn ðßþc g÷i là "Khai-sî," nghîa là b§c anh hùng
khai ngµ và dùng Ph§t Pháp ð¬ m· ðß¶ng chï l¯i, dçn
d¡t chúng sanh.

Khiêu xu¤t tr¥n ai (Vßþt thoát tr¥n ai). Nªu các bÕn tr·
nên giác ngµ, các bÕn s¨ nhäy ra khöi ch¯n tr¥n ai bøi
b£m này; b¢ng không, các bÕn s¨ không th¬ nào ra khöi
cõi tr¥n gian này ðßþc! Mµt khi ðã thoát khöi tr¥n gian,
các bÕn s¨ không còn s¯ng vì ba thÑ là y phøc, thÑc ån
và ch² · næa, mà các bÕn s¨ tinh t¤n tu h÷c Løc Ðµ và
VÕn HÕnh!

Mu¯n thñc hành ÐÕo B°-tát thì ði«u cån bän là phäi
không th¤y có cái "tôi" hay cái "ngß¶i khác." B§c B°-
tát thñc hành Løc Ðµ và VÕn HÕnh v¾i tâm vô tß, không
h« có ngã tß¾ng hay nhân tß¾ng.

Løc Ðµ tÑc là Sáu Ba-la-m§t: B¯ thí, Trì gi¾i, Nhçn

nhøc, Tinh t¤n, Thi«n ð¸nh và Bát-nhã.

1. B¯ thí: là tñ mình mu¯n b¯ thí, mu¯n cho ngß¶i
khác, chÑ không phäi là mu¯n ngß¶i ta b¯ thí cho riêng
mình.

2. Trì gi¾i: là c¥n phäi "chß ác mÕc tác, chúng thi®n
phøng hành"; nghîa là tuy®t ð¯i không làm vi®c ác, chï
làm toàn nhæng vi®c thi®n, nhæng ði«u t¯t lành mà thôi.

3. Nhçn nhøc: Nhçn nhøc là ði«u quan tr÷ng nh¤t. Các
bÕn c¥n phäi nhçn nh¸n và ch¸u ðñng cho b¢ng ðßþc
nhæng gì mà ngß¶i khác không th¬ nhçn nh¸n hay ch¸u
ðñng n±i!

4. Tinh t¤n: nghîa là siêng nång, chåm chï; không bao
gi¶ lß¶i biªng, tr nãi, dù chï trong khoänh kh¡c.

5. Thi«n ð¸nh: tÑc là ng°i tham Thi«n ð¬ tu t§p công
phu Thi«n ð¸nh.

6. Bát-nhã: tÑc là trí hu®. Tu hành nh¤t ð¸nh c¥n phäi có
trí hu®. Ngß¶i có trí hu® thì vào b¤t cÑ lúc nào và · b¤t
cÑ n½i ðâu cûng ð«u døng công tu hành.

Ngoài ra, b§c B°-tát còn phäi thñc hành TÑ Nhiªp Pháp,
tÑc là b¯n phép thâu nhiªp, thu phøc chúng sanh:

1. B¯ thí: B§c B°-tát phäi luôn nuôi dßÞng tâm b¯ thí,
rµng lòng ban phát cho kh¡p cä chúng sanh.

2. Ái ngæ: (nói nång d¸u dàng, hòa nhã) Ð¯i v¾i chúng
sanh, b§c B°-tát luôn có lòng t× bi, thß½ng xót. Ngài
xem t¤t cä chúng sanh nhß chính bän thân Ngài, không
h« có sñ phân bi®t giæa mình và ngß¶i; vì thª Ngài sÇn
lòng cÑu ðµ chúng sanh cûng nhß cÑu ðµ chính Ngài
v§y!

3. Lþi hành: (làm vi®c lþi ích) B§c B°-tát phäi sÇn sàng
làm nhæng vi®c có th¬ mang lÕi lþi ích cho chúng sanh.

4. Ð°ng sñ: (cùng nhau làm vi®c) B§c B°-tát có t¾i
hàng ngàn, hàng vÕn, hàng Ñc hóa-thân. H th¤y nhæng
chúng sanh nào ðáng ðßþc ðµ b·i thân nào thì b§c B°-
tát li«n biªn thành thân ðó ð¬ ti®n giáo hóa các chúng
sanh ¤y.

Th¶i kh¡c b°i tài (luôn luôn b°i ð¡p). Không phäi là
các bÕn chï tu hành hôm nay còn ngày mai thì không tu
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Chân Dung B° Tát Di L£cChân Dung B° Tát Di L£cChân Dung B° Tát Di L£cChân Dung B° Tát Di L£cChân Dung B° Tát Di L£c
Nhî yªu v¤n ngã tiªu trçm ma,
Ngã tiên v¤n nhî kh¯c trçm ma?

Kh¯c tiªu nguyên phi Trung ÐÕo nghîa,
Ch¤p trß¾c lßÞng biên t¯ trçm ma?
Nh¤t kh¦u khát t§n s¥u oán thüy,
Song nhãn khán phá danh lþi nhân.
B° Tát di®n møc vô nhân thÑc,

Giao tý th¤t chi tñ tha ðà!
TÕm d¸ch:

BÕn mu¯n biªt ta cß¶i cái chi,
Ta ðây höi bÕn khóc chuy®n gì?

Cß¶i, khóc ð«u chÆng lý Trung ÐÕo,
Ch¤p trß¾c hai ð¢ng ð¬ làm chi?

Mµt ngøm h¾p cÕn dòng s¥u oán,
Hai m¡t nhìn xuyên bþn lþi danh.

M£t mûi B° Tát chÆng ai rành,
G£p mà không biªt, u±ng l¡m thay!

Hòa Thßþng Tuyên Hóa

hành, tu hành nåm nay còn nåm t¾i thì không tu hành,
hay chï tu hành kiªp này còn kiªp sau thì không tu
hành; mà phäi t×ng giây t×ng kh¡c, ð¶i ð¶i kiªp kiªp,
lúc nào các bÕn cûng phäi tu hành Løc Ðµ và VÕn HÕnh!

Nªu các bÕn có th¬ làm ðßþc nhæng vi®c khó làm, thñc
hi®n ðßþc nhæng ði«u mà ngß¶i khác không thñc hi®n
n±i, thì các bÕn ðích thñc là nhæng b§c B°-ð« Tát-ðöa
v§y!
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Cây Long Não 1,000 Nåm Xin Quy Y CØa Ph§t,Cây Long Não 1,000 Nåm Xin Quy Y CØa Ph§t,Cây Long Não 1,000 Nåm Xin Quy Y CØa Ph§t,Cây Long Não 1,000 Nåm Xin Quy Y CØa Ph§t,Cây Long Não 1,000 Nåm Xin Quy Y CØa Ph§t,
Thi®n Nam Tín Næ B¯n Phß½ng Xin Xu¤t Gia!Thi®n Nam Tín Næ B¯n Phß½ng Xin Xu¤t Gia!Thi®n Nam Tín Næ B¯n Phß½ng Xin Xu¤t Gia!Thi®n Nam Tín Næ B¯n Phß½ng Xin Xu¤t Gia!Thi®n Nam Tín Næ B¯n Phß½ng Xin Xu¤t Gia!

Tr¥n Tâm Bình

Cây c±-thø cûng mu¯n quy-y sao?

Trong khuôn viên chùa Ph±-tª trên núi Ph±-ðà thuµc
tïnh Chiªt-giang, mµt cây Long-não s¯ng lâu 1,089 nåm
ðã xin quy-y v¾i Hòa-thßþng Tuyên Hóa, mµt v¸ cao-
tång tÕi MÛ-qu¯c, qua trung gian mµt cß sî có th¥n-
thông. Và cây c±-thø ðó ðã ðßþc quy-y vào ngày 23
tháng 10 nåm 1994 tÕi Tu-vi®n Trß¶ng-ðê (Long Beach),
mi«n nam California.

Nhìn ra bi¬n Thái-bình-dß½ng, chùa Trß¶ng-ðê là ðÕo
tràng Ph§t giáo thÑ hai ðßþc Hòa-thßþng thiªt l§p tÕi
mi«n nam California, sau chùa Kim-luân · Los Ange-
les.

Ngày 23 tháng 10 dß½ng l¸ch, th¶i tiªt tuy®t ð©p. Lúc 8
gi¶ sáng, 21 Ph§t-tØ chu¦n b¸ làm l Thª-phát ðã cùng
v¾i 300 Ph§t-tØ tham gia lÕy Ph§t trß¾c khi xu¤t gia, và
g°m có 4 nam và 17 næ. H÷ ðã tr· v« t× b¯n phß½ng
tr¶i: Ph¥n-lan, Gia-nã-ðÕi, MÛ-qu¯c, Trung qu¯c, Ðài-
loan, Hß½ng-cäng, Tân-gia-ba, Mã-lai-á và Vi®t-nam,
và thuµc ðü lÑa tu±i t× 6 tu±i ðªn 72 tu±i:

-Bà Ngô, mµt giáo sß kÏ cñu cüa mµt trß¶ng næ trung
h÷c n±i tiªng · Ðài-b¡c, ðã lái xe su¯t 4 ngày ðêm t×
Næu-ß¾c ðªn Cali ð¬ xin xu¤t gia v¾i Hòa-thßþng.

-Hai em thiªu nhi, anh trai 10 tu±i và em gái 6 tu±i,
cûng xu¤t gia vào ngày ¤y. Cô em ðã thßa v¾i cha m© t×
khi m¾i t§p nói: "Sau này con mu¯n thành mµt Sß Cô!"
C§u anh cûng ðã có phát nguy®n cách ðây 3 nåm là
mu¯n làm mµt v¸ Pháp-sß. Cha m© cüa hai anh em
nguyên quán Ðài-loan, làm ngh« kÛ sß ði®n toán và
giáo sß trung h÷c. H÷ thành kh¦n ß¾c mong con h÷ s¾m
thành Ph§t-ðÕo ð¬ cÑu ðµ chúng sanh.

-Mµt em bé gái Vi®t-nam 6 tu±i cûng theo gß½ng bà
ngoÕi và ngß¶i anh trai 12 tu±i ðã xu¤t gia, và ðã có xin
ðßþc xu¤t gia nØa nåm trß¾c ðây. Em ðã ðßþc toÕi
nguy®n hôm 23 tháng 10. Ðßþc höi vì sao lÕi mu¯n ði
tu khi tu±i còn nhö nhß v§y thì cô bé ðã trä l¶i ð¥y tin
tß·ng và b¢ng tiªng Anh r¤t rành là: "Vì tôi mu¯n ði
ðªn các nhà tù và thuyªt pháp cho tù nhân!"

Trong d¸p l Thª-phát, Hòa-thßþng Tuyên Hóa ðã
khuyªn khích các v¸ Tång, Ni m¾i nh§p Tång-ðoàn Ph§t
giáo r¢ng:

"Trên con ðß¶ng tu hành, v¸ B±n-sß chï dìu d¡t ðªn cØa Ph§t,

nhßng m²i ð® tØ phäi tñ mình tu luy®n. Nªu các v¸ không chuyên
c¥n và kh± công tu t§p thì dù cho có lÕy ÐÑc Ph§t Thích Ca làm
sß-phø thì cûng vô ích thôi. T¤t cä các v¸ hãy suy nghî ði. Chúng
ta xu¤t gia v¾i møc ðích ðoÕn sanh, tØ và ðÕt giác-ngµ. Nªu chúng
ta cÑ tiªp tøc l½ là ð¬ phí th¶i gi¶ thì xu¤t gia có ích lþi gì ðâu.
Hôm nay các v¸ xu¤t gia và ðã ði bß¾c ð¥u tiên ð¬ tiªn t¾i cõi
Ph§t. T¤t cä các v¸ phäi s¾m hoàn thành Ph§t-quä!"

Sau l Thª-phát vào bu±i sáng thì có l Th÷-gi¾i vào
bu±i chi«u: Tam quy, Ngû gi¾i, Th§p gi¾i Sa-di và Løc-
pháp gi¾i Sa-di-ni.

Ngay trong bu±i l, mµt ð® tØ cüa Hòa-thßþng là næ cß
sî h÷ Dß½ng, pháp danh Quä Vân, ðã ði®n thoÕi t× ÐÕi-
løc Trung-qu¯c và k¬ chuy®n có th§t nhß sau:

"Khi thân phø tôi và tôi ðªn viªng chùa Ph±-tª trên núi
Ph±-ðà thì có th¤y mµt cây long-não r¤t to ðªn mß¶i
ngß¶i ôm. Cây c±-thø ðó nói v¾i tôi r¢ng y mu¯n quy-
y v¾i Hòa-thßþng Tuyên Hóa. Tôi r¤t ngÕc nhiên và
höi: 'Ðã · tÕi chùa bao nhiêu nåm r°i mà chßa g£p v¸
chân tu và chßa quy-y sao? TÕi sao lÕi mu¯n quy-y v¾i
Sß-phø?'

Cây c±-thø trä l¶i là chßa h« g£p mµt v¸ chân tu ð¬ có
th¬ quy-y, và chßa có ðü nhân duyên. Nay thì y ß¾c
mong ðßþc quy-y v¾i Sß-phø. Tôi nói: 'Ô kê! Hãy ch¶
tôi xin v¾i Sß-phø và s¨ tin cho biªt.'

Sau ðó, tôi tr· v« phòng, r°i ði ngü vì quá m®t. Khi tôi
thÑc d§y thì cûng quên m¤t l¶i hÑa, không k¬ lÕi cho
thân phø tôi biªt mà cûng không xin v¾i Sß-phø. Chi«u
hôm ðó, chúng tôi sØa soÕn ði viªng các tu vi®n khác
næa. Khi ði xu¯ng c¥u thang, tôi xoay mình ð¬ nói
chuy®n v¾i cha tôi. Ðµt nhiên, tôi b¸ tr©o c± may mà
không b¸ gãy c±. Tôi tñ höi: 'Mình có làm gì sai không?'
Tôi li«n quay ngß¶i lÕi thì th¤y cây long-não và hi¬u ra
r¢ng tôi ðã quên l¶i hÑa.

Ngay lúc ðó, cây long-não nói: 'TÕi sao có th¬ c¦u thä
nhß v§y và ðã quên l¶i yêu c¥u cüa tôi?' Tôi trä l¶i: 'Xin
l²i. Tôi hay quên. Xin ð×ng gi§n. Tôi s¨ xin v¾i Sß-phø
ngay.'

Sau ðó tôi li«n thïnh th¸ Sß-phø. Sß-phø dÕy: 'Có thành
ð® tØ cüa tôi hay không, không quan h®. Nhßng y phäi
tinh t¤n tu hành Gi¾i, Ð¸nh, Hu® và d§p t¡t tham, sân, si.'
Tôi chuy¬n l¶i cüa Sß-phø lÕi cho cây long-não và nh¡c
thêm: 'H còn giæ Sác ÐÕi Tông-chï cüa VÕn Ph§t Thành
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là Không tranh, Không tham, Không c¥u, Không tñ tß,
Không tñ lþi, Không v÷ng ngæ, thì d¥u cho không có
duyên di®n kiªn Sß-phø thì cûng là ð® tØ cüa Sß-phø
r°i!'

Cây long-não hÑa s¨ tuân hành và còn nguy®n noi
gß½ng B°-tát Quán-Thª-Âm, quyªt tâm ph± ðµ chúng
sanh trong tß½ng lai. Ngay khi ðó, tôi th¤y cây long-
não biªn thành mµt Sa-di, quÏ xu¯ng và ch¡p tay, trong
khi B°-tát Quán-Thª-Âm th¸ hi®n trên không trung và
rß¾i nß¾c trong t× trong bình lên ð¥u Sa-di.

Tôi r¤t xúc ðµng và k¬ lÕi chuy®n này v¾i Sß-phø sau
khi v« nhà. Sß-phø r¤t quan tâm và dÕy tôi tìm hi¬u
thêm v« cây long-não.

Tôi ðßþc biªt r¢ng cây c±-thø ðó tên là Nhân Nång ( ) và
ðßþc tr°ng vào nåm 905. Tôi höi y v« phß½ng pháp tu
hành thì y nói thß¶ng tøng Tâm Kinh và nghiên cÑu
giáo lý trong Kinh. Tuy nhiên vì thiªu sñ hß¾ng dçn
cüa mµt chân-sß nên ðã không hoàn toàn quán tri®t
ðßþc ðÕo lý."

Do vì næ cß sî h÷ Dß½ng là mµt Ph§t-tØ thu¥n thành có
th¥n lñc cäm thông v¾i các chüng loÕi khác nên cây
long-não ðã xin quy-y v¾i Sß-phø qua trung gian cüa
cô. T× nay cây c± thø ðó s¨ ðßþc mµt v¸ minh nhãn
Thi®n-tri-thÑc dìu d¡t.

Cô höi y do ðâu mà biªt Sß-phø và mu¯n quy-y v¾i
Ngài. Y giäi thích r¤t giän d¸ là t¤t cä m÷i loài chúng
sanh ð«u có th¬ nghe Sß-phø thuyªt pháp. Khi Ngài
thuyªt pháp, t¤t cä chúng sanh trong toàn cõi hß không
Pháp-gi¾i ð«u có th¬ th¤y và nghe Ngài. Tuy nhiên kë
nào còn n£ng nþ tr¥n gian, còn ham danh lþi, ti«n tài thì
có th¬ nhìn mà không th¤y, nghe mà không hi¬u. T¤t cä
chúng sanh nào thanh t¸nh tu hành thì ð«u th¤m nhu¥n
giáo-pháp cüa Ngài và tång tß·ng ðßþc hÕt gi¯ng B°-
ð«. Vì thª cây c±-thø ðã t×ng nghe Sß-phø thuyªt pháp
t× lâu l¡m r°i.

Trß¾c khi bu±i l Quy-y bª mÕc, Hòa-thßþng ðã ð£c
bi®t lßu ý m÷i ngß¶i ðªn t¥m quan tr÷ng cüa sñ tu hành.
Ngài dÕy:

"B¤t cÑ ai, nªu thành tâm, nªu không c¦u thä, nªu không làm nhæng
vi®c ngß¶i ð¶i thß¶ng làm mà làm ngßþc lÕi, thì ð«u s¨ tiªp th÷
ðßþc lþi lÕc cüa Ph§t-giáo. Do ðó, dù cho là xu¤t gia hay tÕi gia,
các v¸ phäi là nhæng Ph§t-tØ chân chánh, phäi khác v¾i ngß¶i
thß¶ng.

Ð×ng b¡t chß¾c ngß¶i ð¶i, tham lam, tranh giành, mßu c¥u, ích kÖ,
tñ tß tñ lþi, t× sáng ðªn t¯i không bao gi¶ dÑt v÷ng ngæ. Ðó m¾i
là ði«u quan tr÷ng! Sáu ðÕi Tông-chï v×a k¬ là bß¾c ð¥u ð¬ h÷c
höi v« ðÕo Ph§t và tß½ng lai sau này ðÕt thành ðßþc Ph§t-quä.
Ð×ng lãng quên! Ð×ng l½ là! Chúng ta phäi t§p ch¸u ðñng thua
thi®t và ð×ng lþi døng hay l¤n át ngß¶i khác!"



S¯ 18       Trang 9

Kinh Ph§t Nói B¯n Mß½i Hai Chß½ngKinh Ph§t Nói B¯n Mß½i Hai Chß½ngKinh Ph§t Nói B¯n Mß½i Hai Chß½ngKinh Ph§t Nói B¯n Mß½i Hai Chß½ngKinh Ph§t Nói B¯n Mß½i Hai Chß½ng

L¶i Gi¾i Thi®u:

Theo tài li®u l¸ch sØ, bµ Kinh Ph§t Nói B¯n Mß½i Hai Chß½ng
ðßþc truy«n ðªn nß¾c Trung-hoa vào ð¶i vua Minh-ðª
nhà Ðông Hán.

B¤y gi¶, sau khi hay ðßþc có mµt b§c ðÕi Thánh-nhân
hÕ sanh · phß½ng tây mà sñ xu¤t thª cûng nhß nh§p
di®t cüa Ngài ðã t×ng mang lÕi nhi«u hi®n tßþng kÏ lÕ
và b¤t khä tß ngh¸ cho nß¾c Trung-hoa, vua Minh-ðª
li«n phái ngß¶i sang phß½ng tây ð¬ tìm c¥u Ph§t Pháp.

Phái ðoàn này ðã g£p ðßþc Tôn-giä Ca Diªp Ma Ð¢ng
và Tôn-giä Trúc Pháp Lan, và cung thïnh hai ngài sang
nß¾c Trung-hoa. Trong chuyªn ði vì ðÕo pháp ¤y, hai
tôn-giä ðã dùng mµt con ngña tr¡ng ð¬ ch· tßþng Ph§t
và bµ Kinh Ph§t Nói B¯n Mß½i Hai Chß½ng. V« sau, Hán Minh-
ðª truy«n c¤t mµt ngôi chùa ngay tÕi kinh ðô LÕc-dß½ng
ð¬ hai ngài an trú và ð£t tên là chùa Ngña Tr¡ng (BÕch
Mã tñ) ð¬ ghi nh¾ sñ ki®n này; và ban s¡c chï truy«n
d¸ch bµ Kinh Ph§t Nói B¯n Mß½i Hai Chß½ng sang tiªng Trung-
hoa. Ðó là nhân duyên kh·i ði¬m cüa công cuµc truy«n
bá ðÕo Ph§t vào nß¾c Trung-hoa. V§y, Kinh Ph§t và bµ
Kinh Ph§t Nói B¯n Mß½i Hai Chß½ng là mµt bµ kinh quan
tr÷ng ðßþc truy«n t× �n-ðµ sang Trung-hoa trß¾c nh¤t.

Vì sao hai v¸ cao-tång này lÕi ch÷n bµ Kinh Ph§t và bµ
Kinh Ph§t Nói B¯n Mß½i Hai Chß½ng ð¬ truy«n bá ðªn Trung-
hoa trß¾c nh¤t? Phäi chång ðó chï là mµt sñ tình c¶!?

Bµ Kinh này không phäi do ÐÑc Ph§t nói ra trong mµt
Pháp-hµi ð£c bi®t, mà là do các ð® tØ cüa Ngài ðã thâu
th§p nhæng l¶i rån dÕy thâm áo nh¤t trong su¯t cuµc
ð¶i cüa Ngài, r°i kªt t§p lÕi cho có h® th¯ng sau khi
Ngài nh§p Niªt-bàn.

Toàn th¬ nµi dung cüa bµ kinh này nh¤n mÕnh v« v¤n
ð« "ðoÕn døc" và "khØ ái" v¾i mµt tiªn trình tu¥n tñ t×
nhö t¾i l¾n, t× nông t¾i sâu, phän änh toàn b° quá trình
thuyªt Pháp cüa ÐÑc Ph§t.

M· ð¥u b¢ng các quä v¸ Tu-ðà-hoàn, Tß-ðà-hàm, A-na-
hàm và A-la-hán cüa Ti¬u-th×a, bµ kinh này lý giäi
khái ni®m "ni®m ðÆng b±n không," ð°ng th¶i nh¤n mÕnh
v« "chân, giä t¸nh quán" và "vô trß¾c ð¡c ÐÕo." Tiªp
ðªn, ý kinh chuy¬n sang xi¬n minh ý nghîa tr÷ng yªu
cüa Trung ÐÕo; và t× ðó, dçn ðªn các chân lý tuy®t ð¯i,
r¯t ráo cüa ÐÕi-th×a nhß "chân thñc b¤t hß", "nhß nhß
b¤t ðµng" và "ðµng, t¸nh nh¤t th¬."

Bµ kinh này chæ dùng ð½n giän, l¶i vån mÕch lÕc, d
ð÷c tøng, mà nghîa lý lÕi thâm sâu, súc tích vô cùng. Là
Ph§t tØ, chúng ta nên thß¶ng xuyên ð÷c tøng bµ kinh
này b·i ðây chính là mµt n¤c thang tr÷ng yªu trên con
ðß¶ng tu ÐÕo!

K¬ t× s¯ báo t¾i, B° Ð« Häi s¨ kh·i sñ ðång Kinh Ph§t
và bµ Kinh Ph§t Nói B¯n Mß½i Hai Chß½ng v¾i ph¥n chính
vån có kèm theo l¶i giäng cüa Hòa-thßþng Tuyên Hóa.
Kính m¶i các ðÕo hæu ðón xem.
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L¸ch Trình Các D¸p L, Ph§t Th¤t & Thi«n Th¤t TÕi VÕn Ph§tL¸ch Trình Các D¸p L, Ph§t Th¤t & Thi«n Th¤t TÕi VÕn Ph§tL¸ch Trình Các D¸p L, Ph§t Th¤t & Thi«n Th¤t TÕi VÕn Ph§tL¸ch Trình Các D¸p L, Ph§t Th¤t & Thi«n Th¤t TÕi VÕn Ph§tL¸ch Trình Các D¸p L, Ph§t Th¤t & Thi«n Th¤t TÕi VÕn Ph§t
Thánh Thành Trong Nåm 1995Thánh Thành Trong Nåm 1995Thánh Thành Trong Nåm 1995Thánh Thành Trong Nåm 1995Thánh Thành Trong Nåm 1995

Tháng

Month
Ngày

Date
Pháp Hµi Dharma Assembly

12/1994-

01/1995

26/12-

06/01

Thi«n Th¤t (3 tu¥n) Chan Meditation Session
(3 weeks)

01 28-30 Thiên Ph§t Sám One Thousand Buddhas
Repentance

01 31 Vía B° Tát Di L£c

Tªt Nguyên Ðán

Pháp Hµi Tiêu Tai, Hµ Qu¯c

Maitreya Bodhisattva's Birthday
Lunar New Year
New Year Mantra Recitation

03 12-18 Quán Âm Th¤t Guan Yin Recitation Session
03 19 L Vía B° Tát Quán Thª Âm Celebration of Guan Yin

Bodhisattva's Birthday
04 15 KÖ Ni®m Sinh Nh§t cüa Hòa

Thßþng Tuyên Hóa
Venerable Master Hua's
Birthday

04-05 17/4-

11/5

VÕn Ph§t Bäo Sám Ten Thousand Buddhas Jeweled
Repentance

05 07 L Ph§t Ðän Celebration of Shakyamuni
Buddha's Birthday

07 04 Pháp Hµi Tiêu Tai, Hµ Qu¯c Recitation for the Welfare of the
nation

07 09-15 Quán Âm Th¤t Gwan Yin Recitation Session
07 13 Pháp Hµi Ð£c Bi®t Special Ceremony
07 16 L KÖ Ni®m Ngày B° Tát Quán

Thª Âm Thành ÐÕo
Celebration of Gwan Yin
Bodhisattva's Enlightenment

08 06 Pháp Hµi Vu Lan B°n Celebration of Ullambana
08 20 L Vía B° Tát Ð¸a TÕng Celebration of Earth Store

Bodhisattva's Birthday
08 20-26 Ð¸a TÕng Th¤t Earth Store Recitation Session
09 22-24 Tam Ðàn ÐÕi Gi¾i Transmission of the Three

Platforms of Precepts
09 25/9-

01/10

Pháp Hµi Thüy-Løc-Không Water-Land-Air Ceremony

10 07 Hµi Ngh¸ Tôn Giáo Thª Gi¾i World Religions Conference
11 5 L KÖ Ni®m Ngày B° Tát Quán

Thª Âm Xu¤t Gia
Celebration of Gwan Yin
Bodhisattva's Leaving Home
Day


