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T± Sß Ph§t Giáo Nh§p Niªt-BànT± Sß Ph§t Giáo Nh§p Niªt-BànT± Sß Ph§t Giáo Nh§p Niªt-BànT± Sß Ph§t Giáo Nh§p Niªt-BànT± Sß Ph§t Giáo Nh§p Niªt-Bàn
Pháp-chü T±ng Hµi Ph§t-Giáo Pháp-Gi¾i, T±-sß sáng l§p chùa VÕn Ph§t
Thánh Thành, v¸ T± thÑ chín Thi«n-tông Quy-NgßÞng, ÐÕi Lão Hòa Thßþng
Tuyên-Hóa, ðã viên t¸ch ngày m°ng 10 tháng 5 nåm �t-hþi, tÑc ngày 07
tháng 6 nåm 1995, tÕi Los Angeles.

B¯n chúng ð® tØ tÕi VÕn Ph§t Thánh Thành cùng các ðÕo tràng chi nhánh
ð°ng cØ hành Pháp-hµi tøng ÐÕi Phß½ng Quäng Ph§t Hoa Nghiêm Kinh
cùng ni®m Ph§t trong su¯t 49 ngày, t× ngày 07 tháng 6 ðªn ngày 28 tháng 7,
1995.

Kim quan cüa Ngài hi®n ðßþc thiªt ð£t tÕi Vô Ngôn Ðß¶ng, VÕn Ph§t Thánh
Thành. Thánh L Trà-TÏ s¨ ðßþc cØ hành trong ba ngày, t× ngày 26 tháng
7 ðªn ngày 28 tháng 7, 1995. (Xin các ðoàn th¬ Ph§t-giáo min phúng ðiªu
vòng hoa. M÷i t¸nh tài cúng dß¶ng s¨ ðßþc dùng vào vi®c ho¢ng Pháp, giáo
døc và phiên d¸ch kinh ði¬n.)

�y-ban Danh-dñ cüa Pháp-hµi Truy Ân ÐÕi Lão Hòa Thßþng Tuyên-Hóa g°m
có chß tôn túc Hòa Thßþng t× Trung-qu¯c, Ðài-loan, �n-ðµ, Anh-qu¯c v.v...,
cùng các ðÕi di®n ðoàn th¬ tôn giáo và chính quy«n liên bang, ti¬u bang và
ð¸a phß½ng:

-Chß tôn Hòa Thßþng: BÕch-Vân, Dharmananda, Di®u-Liên, Duy-
 Giác, Húc-Lãng, Minh-Dß½ng, Nhân-Tu¤n, Nh§t-Thß¶ng, Sám-Vân,
 Sumedho, Th÷-Dã, Trí-Ð¸nh.
-Pete Wilson, Th¯ng-ð¯c Ti¬u-bang California;
 Frank Riggs, Dân- bi¬u Qu¯c-hµi:
 Frank Jordan, Th¸-trß·ng Thành ph¯ San Francisco;
 A.C. Bud Harrison, Th¸-trß·ng Thành ph¯ Burlingame;
 Charles Rough, T±ng-quän Th¸ tr¤n Ukiah;
 John K. Rogers, Linh-møc Công-giáo và Giáo-sß trß¶ng ÐÕi-h÷c
 HumBoldt.
-B¯n chúng ð® tØ thuµc T±ng Hµi Ph§t-Giáo Pháp-Gi¾i tÕi VÕn Ph§t
 Thánh Thành cùng các ðÕo tràng chi nhánh.
-ÐÕi di®n gia quyªn: BÕch Ng÷c Ðß¶ng, Nam Kim Chi.

Ð¸a chï liên lÕc: VÕn Ph§t Thánh Thành
2001 Talmage Road
Talmage, CA 95481-0217
Tel: (707) 462-0939
Fax: (707) 462-0949



Trang 2                 B° Ð« Häi

S½ Lßþc Ph§t Sñ Cüa Hòa Thßþng Tuyên Hóa TÕi Phß½ng TâyS½ Lßþc Ph§t Sñ Cüa Hòa Thßþng Tuyên Hóa TÕi Phß½ng TâyS½ Lßþc Ph§t Sñ Cüa Hòa Thßþng Tuyên Hóa TÕi Phß½ng TâyS½ Lßþc Ph§t Sñ Cüa Hòa Thßþng Tuyên Hóa TÕi Phß½ng TâyS½ Lßþc Ph§t Sñ Cüa Hòa Thßþng Tuyên Hóa TÕi Phß½ng Tây

Hòa Thßþng giäi thích r¢ng Ph§t sñ trong ð¶i Ngài ðßþc phân làm ba lãnh vñc:

1. Ðem giáo lý chính th¯ng cüa ÐÑc Ph§t qua phu½ng Tây và thành l§p · ðây mµt cµng ð°ng Tång -già chánh
truy«n.

2. T± chÑc và h² trþ vi®c phiên d¸ch toàn bµ giáo ði¬n Ph§t giáo sang tiªng Anh cûng nhß các tiªng khác ·
Tây-phß½ng.

3. Quäng bá mµt n«n giáo døc hß¾ng thi®n qua vi®c thành l§p các trß¶ng Trung-h÷c và ÐÕi-h÷c.

Bß¾c ð¥u tiên cüa kª hoÕch thiªt l§p mµt cµng ð°ng Tång-læ tÕi Tây-phu½ng ðã ðßþc hoàn thành nåm 1969 khi
nåm ð® tØ trë tu±i ngß¶i MÛ th÷ Cø-túc gi¾i, tr· thành TÏ-kheo và TÏ-kheo-ni.

Nåm 1972, Hòa Thßþng là Pháp-chü Gi¾i-ðàn Truy«n Gi¾i ð¥u tiên ðßþc t± chÑc ngoài Á-châu. Trên 200 v¸ Tång,
Ni t× nhi«u nß¾c trên thª gi¾i ðã ðßþc Ngài truy«n Gi¾i.

Giáo hu¤n cån bän mà Ngài ðã dÕy cho ð¶i s¯ng tu t§p tâm linh cüa chß Tång, Ni là:

Dù rét chªt, không phan duyên.
Dù ðói chªt, không van nài.

Dù nghèo chªt, không c¥u cÕnh.
Tùy theo nhân duyên, nhßng không ð±i chí hß¾ng.

Không ð±i ðÕo phong, nhßng vçn thu§n theo ngoÕi cänh.
Xã mình vì Ph§t sñ.

CÑu ngß¶i là b±n ph§n.
SØa ð¶i là vi®c Tång.

H g£p vi®c gì th¤u su¯t vi®c ¤y
Hi¬u ðÕo lý gì thì thñc hi®n lý ¤y

V§y m¾i truy«n th×a mÕch huyªt T± sß tâm truy«n.

Nåm 1969, Hòa Thßþng thành l§p Hµi D¸ch Kinh, mµt c½ s· chuyên phø trách vi®c phiên d¸ch và in kinh ði¬n
Ph§t-giáo, và ðã xu¤t bän ðßþc trên 200 d¸ch ph¦m.

Nåm 1976, song song v¾i vi®c thành l§p Vi®n ÐÕi-h÷c Pháp-Gi¾i, Ngài ðã m· trß¶ng Ti¬u-h÷c Døc-Lß½ng, Trung
-h÷c B°i-ÐÑc, và tài trþ h÷c b±ng cho các sinh viên, h÷c sinh ßu tú hay nghèo khó.

Su¯t ð¶i, Ngài n±i danh vì ðÑc khiêm cung vô ngã và lòng t× bi vô biên ð¯i v¾i chúng sanh.  Ð¬ quét tan màn vô
minh v¯n trùm phü trí hu® chân th§t, Ngài hành ÐÕo không biªt m®t möi, cûng chÆng lßu tâm ðªn sÑc khöe và
phúc lþi cho chính mình.  Ngài luôn xä thân ð¬ ðem hòa bình an lÕc cho thª gi¾i, cho m÷i t¥ng l¾p, dân tµc, tôn
giáo, qu¯c gia.  Mùa thu nåm 1962, chï ít lâu sau khi Ngài ð£t chân ðªn MÛ-qu¯c, cuµc hành quân · V¸nh Con Heo
(Cuba) ðã xäy ra. Th¤y rõ sñ ðe d÷a nghiêm tr÷ng cüa các höa tin dàn ra · Cuba, Ngài ðã tuy®t thñc su¯t 35 ngày,
chï u¯ng nß¾c thay c½m, h°i hß¾ng công ðÑc nh¢m ch¤m dÑt sñ tranh ch¤p giæa ðôi bên.

Kim chï nam cho su¯t cuµc ð¶i cüa Ngài và các ð® tØ là Sáu ÐÕi Tôn Chï: Không Tranh, Không Tham, Không
C¥u, Không Ích-KÖ, Không Tñ Lþi, và Không Nói D¯i.
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Trích Di Chúc Cüa Hòa Thßþng Tuyên HóaTrích Di Chúc Cüa Hòa Thßþng Tuyên HóaTrích Di Chúc Cüa Hòa Thßþng Tuyên HóaTrích Di Chúc Cüa Hòa Thßþng Tuyên HóaTrích Di Chúc Cüa Hòa Thßþng Tuyên Hóa
(ngày 4 & 5 tháng 12  nåm 1994)

Tôi mu¯n báo cho các v¸ biªt r¢ng các v¸ c¥n phäi chu¦n b¸ tâm lý và lo li®u h§u
sñ, b·i tôi có th¬ ra ði b¤t cÑ lúc nào. Không có vi®c chi là nh¤t ð¸nh cä.

Tôi ðau ¯m su¯t nåm nåm tr¶i. Ba nåm trß¾c tôi vçn còn giäng Kinh thuyªt
Pháp nhß thß¶ng l® ðßþc. Nhßng các v¸ không h« biªt r¢ng tôi ðang mang
b®nh mà vçn ho¢ng dß½ng Ph§t Pháp. Hi®n gi¶ tôi cäm th¤y b®nh tình m²i
ngày mµt thêm tr¥m tr÷ng, chÆng biªt lúc nào khöe, lúc nào không khöi, nên
tôi phäi ðem h§u sñ cüa mình nói cho m÷i ngß¶i rõ.

Khi tôi m¤t, hãy ð¬ tôi m£c bµ áo qu¥n väi màu vàng do cß sî cúng dß¶ng. Bên
ngoài m£c mµt chiªc áo tràng, gi¯ng nhß thß¶ng ngày tôi vçn m£c v§y, lÕi ð¡p
thêm mµt t¤m T±-y (cà-sa) màu vàng, ho£c là màu ðö cûng ðßþc. Thñc ra, y
màu vàng cûng là y cüa chß T±. Khi tôi ra ði r°i, các v¸ có th¬ tøng Kinh Hoa-
Nghiêm ho£c là bäy th¤t (49 ngày). Sau khi thiêu hóa xong, hãy mang tro c¯t
cüa tôi räi kh¡p hß không. Ngoài ra, tôi không mu¯n ði«u gì khác. Ð×ng tÕo
dñng tháp ðß¶ng kÖ ni®m gì cho tôi cä. Khi ðªn, tôi không có gì, thì khi ra ði,
tôi cûng không mu¯n có chi hªt. Tôi không mu¯n lßu lÕi b¤t kÏ d¤u vªt gì ·
thª gian. Tôi cûng chÆng còn v§t gì ð¬ lÕi, tr× m¤y xâu chu²i. Các v¸ rút thåm
xem ai ðßþc xâu nào thì l¤y xâu ðó. Chï chu¦n b¸ nhß v§y thôi.

Nªu tôi không bäo cho các v¸ biªt trß¾c, ðªn khi ¤y, các v¸ s¨ b¯i r¯i, lu¯ng
cu¯ng, không biªt s¨ nên làm gì. Bây gi¶ tôi ðã nói vi®c h§u sñ r°i, thì ðªn khi
¤y, các v¸ s¨ khöi phäi m²i ngß¶i m²i ý riêng.

Tôi không th¬ theo các v¸ su¯t ð¶i ðßþc. Con ngß¶i, ai cûng có lúc ðªn lúc ði.
Các v¸ ch¾ nên ðau ð¾n bi ai, mà phäi nhß khi bình thß¶ng v§y: nên phát tâm
døng công tu hành.

VÕn Ph§t Thành chúng ta có nét ð£c s¡c riêng. C¥n phäi duy trì vi®c ån ngày
mµt bæa. Ngß¶i trë thì m²i ngày ån mµt bæa. Ngß¶i già thì m²i ngày ån ba bæa
cûng ðßþc. Trë tu±i ån ít mµt chút thì t¯t. Ði«u quan tr÷ng là c¥n phäi tu hành.
Hãy c¯ g¡ng hu¤n luy®n nhân tài giùm tôi. C¯ g¡ng dÕy d², dìu d¡t h÷. Các v¸
hãy t± chÑc tr· lÕi, xây dñng các trß¶ng h÷c cho hoàn häo: ti¬u h÷c c¥n phäi t±
chÑc cho t¯t ð©p, trung h÷c cûng phäi t¯t ð©p, và ðÕi h÷c càng c¥n phäi t¯t ð©p
h½n næa.

Bây gi¶ tôi nhß có hai thân v§y: mµt thân thì hi®n tÕi vçn cÑ ði kh¡p n½i cÑu ðµ
chúng sanh, còn mµt thân này thì không th¬ tñ lo l¡ng, cai quän ðßþc næa!
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Ð×ng Ham Th¥n Thông, D¸ ÐoanÐ×ng Ham Th¥n Thông, D¸ ÐoanÐ×ng Ham Th¥n Thông, D¸ ÐoanÐ×ng Ham Th¥n Thông, D¸ ÐoanÐ×ng Ham Th¥n Thông, D¸ Ðoan
Hòa Thßþng Tuyên Hóa

Trên thª gi¾i này có nhi«u chuy®n kÏ quái, nhi«u ðªn
ðµ không th¬ nói hªt ðßþc. Vì sao mà có ðü sñ vi®c kÏ
quái nhß v§y? B·i vì tâm lý con ngß¶i hiªu kÏ, tích sñ
kÏ quái.

Con ngß¶i có lòng hiªu kÏ nên thª gi¾i m¾i có nhæng
vi®c kÏ quái xu¤t hi®n. Nhæng thÑ ðó mµt khi xu¤t hi®n
thì mê ho£c tâm ngß¶i, khiªn mình không còn làm chü
chính mình næa. Mµt khi ðã không có chü, gia ðình và
qu¯c gia cûng s¨ r¯i loÕn. Ðã loÕn, thì nhæng quÖ quái
ðó m£c tình hi®n th¥n thông, làm cho con ngß¶i ðiên
ðäo ðäo, chÕy bên ðông chÕy bên tây, ði tìm chuy®n kÏ
di®u, th¥n thông, linh nghi®m. Ðó ð«u là b¸ cänh gi¾i
làm xoay chuy¬n r°i v§y.

TÕi sao mình b¸ cänh gi¾i xoay chuy¬n? Là b·i vì có
tâm hiªu kÏ. Tâm hiªu kÏ này v¯n là tâm tham. Nhßng
chuy®n kÏ quái phát sinh trên tr¥n gian này, nªu mình
nghiên cÑu sâu xa t§n g¯c r cüa nó, thì cûng do lòng
tham này tÕo ra. Nªu không có lòng tham thì không c¥n
thiªt phäi hi®n ra nhæng thÑ ký quái, làm ra vë ð£c bi®t
kÏ quái, ð¬ cho ngß¶i ta nhìn mình là linh nghi®m nhß
v§y, t¯t ð©p nhß v§y, khác thß¶ng nhß v§y. B·i vì con
ngß¶i có tâm tham nên b¸ nhæng thÑ kÏ quái ðó h¤p
dçn, lôi cu¯n.

Nhæng ði«u kÏ quái khác thß¶ng ðó ð«u là nhæng vi®c
không chánh ðáng, ð«u thuµc v« ma nghi®p. Nhæng
vi®c chánh ðáng là nghi®p cüa Ph§t. Cho nên hi®n tÕi
có r¤t nhi«u ngß¶i m¤t ði chánh tri chánh kiªn, cái biªt
cái nhìn ðúng ð¡n. BÕn giäng pháp chân chánh thì h÷
nghe không l÷t tai, giäng cách nào h÷ cûng không ch¤p
nh§n; th§m chí l¶i vào tai bên trái thì chÕy ra tai bên
phäi. Song nªu bÕn nói nhæng ði«u kÏ quái, ð£c bi®t,
thì h÷ vînh vin nh¾ không bao gi¶ quên; ðó chÑng
minh là con ngß¶i b¸ lòng tham tác quái!

Vì sao mà h÷ không nh¾ ðßþc ði«u chân chánh? B·i vì
h÷ cäm th¤y không có gì lþi cho h÷ cä. KÏ th§t, ði«u
chân chánh m¾i th§t là lþi ích. Nhæng ngß¶i trên thª
gian này ða s¯ nh§n cái giä mà không ch¸u nh§n cái
chân th§t; nh§n kë cß¾p làm con cüa mình. Vì v§y khi
mình nói ði«u ngay thÆng, chân th§t, thì h÷ chÆng mu¯n
nghe; nhßng khi nói nhæng l¶i n¸nh hót thì h÷ hªt sÑc
vui vë. Th§t là:

Trung ngôn ngh¸ch nhî, lþi ß hành.
Lß½ng dßþc kh± kh¦u, lþi ß b®nh.

(L¶i trung th§t tuy khó nghe nhßng lþi cho vi®c làm,
Thu¯c t¯t tuy ð¡ng nhßng tr¸ lành ðßþc b®nh.)

Ða s¯ ngß¶i ð¶i ð«u không mu¯n tiªp th÷ l¶i trung
ngôn, tÑc là l¶i nói ngay thÆng; cûng nhß không mu¯n
u¯ng thÑ thu¯c t¯t nhßng r¤t là ð¡ng. Nªu ðßa cho h÷
thu¯c ð¡ng thì h÷ nhån m£t ra vë khó ch¸u, nói r¢ng:
"Ô! Thu¯c này khó u¯ng quá!" Nhßng thu¯c khó u¯ng
nhß v§y thì b®nh m¾i lành ðßþc!

Th¶i ðÕi bây gi¶ ngß¶i ta là v§y ðó: giäng chuy®n cüa
Ph§t, cüa B°-tát, thì không ai mu¯n nghe cä, nhßng nªu
k¬ chuy®n yêu ma quÖ quái thì h÷ lÕi thích nghe. Thí dø
nhß nghe k¬ chuy®n trai gái không giæ quy cü, s¯ng hªt
sÑc phóng túng, thì ngß¶i ta lÕi thích thú b·i vì chính
h÷ cûng không mu¯n giæ quy cü. Ðó là nhæng ý tß·ng
hªt sÑc hèn hÕ, hªt sÑc t® hÕi.

Cho nên, có nhæng ngß¶i t¾i VÕn Ph§t Thành r°i mà
không · lâu ðßþc là vì sao? Là vì h÷ không có tinh th¥n
hy sinh, không có tß tß·ng chân chánh "vì Pháp quên
mình." Ngß¶i chân chánh "vì Pháp quên mình" thì dù
ðu±i h÷, h÷ cûng không ði; ðánh chØi h÷, h÷ cûng chÆng
chÕy. H÷ cäm th¤y r¢ng ðây quä th§t là ch² Chánh Pháp
trø thª, h÷ mu¯n tiªp c§n v¾i Chánh Pháp!

Chúng ta · ðây ðang nghiên cÑu Nåm Mß½i ThÑ �m
Ma, ð¯i v¾i th¶i ðÕi này thì hªt sÑc hæu døng. Chúng ta
mu¯n ho¢ng dß½ng Ph§t Pháp thì phäi có tinh th¥n ðÕi
hy sinh, ð×ng tham lþi ích, ti®n nghi gì cä. H có kë
cúng dß¶ng ph¦m v§t mà m¡t mình sáng rñc, mi®ng
mình cß¶i toe toét, thì mình th§t là chÆng ra gì!

****************
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Ngày m°ng mµt tháng bäy, ÐÑc Løc T± nhóm ðÕi chúng,
dÕy r¢ng: "Ðªn tháng tám này Ta mu¯n ly thª. Các v¸ có
ch² nào nghi thì phäi höi s¾m, Ta phá ch² nghi cho,
h¥u các v¸ thoát khöi vòng mê muµi. Nªu ð¬ t¾i sau khi
Ta t¸ch, thì không ai dÕy các v¸." Nghe T± nói nhß v§y,
Pháp-Häi và nhæng ngß¶i khác ð«u khóc; duy có Th¥n-
Hµi vçn tr¥m tînh, không xúc ðµng, cûng không bu°n
khóc.

ÐÑc Løc T± dÕy: "Ti¬u-sß Th¥n-Hµi ðã ð¡c 'thi®n, b¤t
thi®n ðÆng,' chê khen không ðµng, bu°n vui không kh·i.
Còn nhæng kë khác thì ð«u chßa ð¡c ðßþc cänh gi¾i
¤y; träi qua nhi«u nåm · chùa, các v¸ tu hành theo ðÕo
chi? Nay các v¸ bu°n khóc nÑc n· nhß thª có nghîa là
lo cho ai? Nªu lo cho Ta chÆng biªt ch² ði thì vô lý, vì
Ta tñ mình biªt ch² ði! Nªu Ta chÆng biªt ch² ði, thì Ta
không th¬ báo trß¾c cho các v¸ rõ ðßþc. Các v¸ bu°n
khóc vì chÆng biªt ch² ði cüa Ta. Nªu biªt ch² ði cüa
Ta thì chÆng nên bu°n khóc. Pháp-tánh v¯n không sanh
không di®t, không ðªn không ði."

(Kinh Pháp Bäo Ðàn, ph¦m Phú Chúc)
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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
Chß½ng II: Kh± HÕnhChß½ng II: Kh± HÕnhChß½ng II: Kh± HÕnhChß½ng II: Kh± HÕnhChß½ng II: Kh± HÕnh

Hòa Thßþng Quäng Khâm

(tiªp theo)

2. Làm Sao Tu Kh± HÕnh

r Thª nào là tu Kh±-hÕnh? TÑc là không so ðo, tính
toán m÷i sñ. Ð¯i v¾i chuy®n h¢ng ngày, ch¾ kh±i
tâm phân bi®t.

r Tu Kh±-hÕnh tÑc là rØa sÕch ð¥u óc, thay ð±i chüng
tØ.

r Kh±-hÕnh không phäi là vi®c giän d¸, vì tu Kh±-
hÕnh là tu tâm.

r Kh±-hÕnh không phäi là vi®c ð½n giän, là cÑ làm
"b×a." Làm "b×a" không phäi là bi®n pháp ðúng.
Nªu làm "b×a" thì dù có ðªn hªt kiªp, r°i ð¥u thai
tr· lÕi cûng chÆng ði t¾i ðâu!

r Vi®c làm Kh±-hÕnh không có nghîa là làm cho
nhi«u.

r Làm vi®c là ð¬ rèn luy®n ð¥u óc suy nghî cüa bÕn.
Làm vi®c thì phäi thong thä; không ðßþc quá g¤p
gáp, h¤p t¤p.

r Làm vi®c lâu ngày thì s¨ quen tay; khi ¤y, bÕn có
th¬ khai trí hu®. B¤y gi¶, công vi®c c¥n làm ra sao,
bÕn chï c¥n nhìn qua là tñ nhiên biªt ngay; không
c¥n phäi bóp trán suy ði nghî lÕi m¾i biªt.

r Mu¯n tu Kh±-hÕnh, c¥n phäi rèn luy®n xem mình
có khä nång xä bö thân này hay chång. Thân này là
giä tÕm, nh¤t ð¸nh s¨ b¸ hüy hoÕi; dù mu¯n cÑu vãn
cûng không có cách gì khôi phøc.

r "Xä bö thân này" là thª nào? TÑc là ån c½m ðÕm,
m£c áo thô, ð¡p ba l¾p cà-sa; chÆng k¬ gì ðªn ån
ngon, m£c ð©p!

r tôi dÕy các bÕn dña vào Pháp-môn Ni®m Ph§t mà
tu. Xßa, tôi · trên núi tu hành thì chï tùy duyên. H
thÑc gì m÷i chúng sanh ån ðßþc thì loài ngß¶i cûng
có th¬ ån ðßþc; ðó g÷i là ð° cúng dß¶ng tñ nhiên
cüa tr¶i ð¤t. Nªu quá ðói mà bÕn cÑ bß¾ng bïnh
nhçn ch¸u thì thân th¬ s¨ hß hoÕi.

Tu hành, c¥n phäi døng tâm; không nên tu luy®n
nhæng thÑ cñc ðoan nhß không ån u¯ng nhß v§y.

r Tôi tu ðªn ngày nay, lòng cäm th¤y r¢ng nªu vÕn
nh¤t, chÆng may mà tu tr§t, tu sai thì th§t nguy
hi¬m. Duy có môn Ni®m Ph§t là t¯t nh¤t.

r Thé nào là "m£c áo thô, ån c½m ðÕm"?

Không phäi là chÆng ån c½m ðâu! Mà là ån ð¬ no,
chÑ chÆng phäi ån cho ngon; m£c ðü ¤m, ðü che
thân, chÑ chÆng phäi m£c cho ð©p. Ngü v×a ð¬ có
ðü tinh th¥n là t¯t r°i; ch¾ ham ngü. Ngü nhi«u r¤t
d b¸ hôn tr¥m, d§t d¶, n£ng n«.

Nªu bÕn bày ð£t nh¸n ðói, không ån c½m, thì s¨
khiªn thân th¬ suy nhßþc, r°i khó an tâm tu ð£ng.
V§y là u±ng phí cho bÕn t¾i ðây tu hành. Tôi xßa
kia ðã t×ng làm qua vi®c ¤y (nh¸n ðói); nay già r°i
m¾i biªt là sai l¥m.

r Rèn luy®n ngü ng°i là vi®c ðòi höi thi®n cån; nó
không giän d¸ ðâu. Ð×ng nói t¾i phß½ng pháp, cách
thÑc luy®n t§p nó, làm sao ð¯i tr¸, v.v... Nói ra, các
bÕn thêm ch¤p trß¾c.

Ðây là vi®c mà kë có thi®n cån có lòng mu¯n tu.
Khi thñc hành, h có chánh ni®m thì tñ nhiên s¨
thành công. Song le, nªu l¥m ðß¶ng tr§t bß¾c, thì
"thân ngß¶i m¤t ði, khó phøc h°i!" Ðã có r¤t nhi«u
ngß¶i l¥m lçn r°i ð¤y!

r Höi: Hòa-Thßþng thß¶ng dÕy chúng con h÷c theo
gß½ng các l¸ch ðÕi T±-Sß. Song le, nªu hoàn cänh
quá t¯t ð©p: ån, m£c, ·, ð«u không thiªu th¯n gì,
thì làm sao h÷c gß½ng chß T±?

Ðáp: Các bÕn không nên tham lam, ð¡m trß¾c vào
m÷i thÑ (ån, m£c, ·); chï c¥n có th¬ s¯ng qua ngày
là t¯t r°i.

Ð×ng nói r¢ng có thÑc ån cúng dß¶ng nhi«u, r°i
c¡m ð¥u c¡m c± ån, tñ làm nô l® cho cái mi®ng.
Song le, cûng không ðßþc ån quá ít, ð¬ bøng ðói lä.
BÕn phäi lßþng bøng mình mà ån, ån ðü v×a no là
t¯t r°i; ch¾ phân bi®t ð° ngon ð° d·!

Hi®n tÕi, thñc ph¦m ð«u có ch¤t hóa h÷c, ho£c ðã b¸
nhim hóa ch¤t, thu¯c sát trùng... Khi ð° ån th§t sñ
là không th¬ ån ðßþc, ho£c là hß hoÕi r°i, thì ch¾
ån. CÑ ån b×a, ån cho nhi«u vào, thì có th¬ chªt
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ð¤y!

3. Buông Xä "Túi Da Th¯i" Này!

r Túi da th¯i này là ð¬ ta mßþn mà tÕm ·. Song le,
cûng vì nó (thân này) mà ta tÕo vô lßþng, vô biên
nghi®p.

r Chúng ta ai cûng do mang nghi®p mà sinh ra, do ðó
ð¥y dçy b®nh kh±. B¾t sát sanh, ni®m Ph§t nhi«u,
thì m¾i có th¬ tiêu nghi®p ð£ng.

r Khi thân th¬ có b®nh mà u¯ng thu¯c gì cûng chÆng
lành, c¥n ni®m Ph§t thì b®nh s¨ lành. B·i ÐÑc Ph§t
A-Di-Ðà là v¸ "Vô Thßþng Y Vß½ng" (v¸ vua th¥y
thu¯c cao tuy®t nh¤t).

r Con ngß¶i phäi chång có th¬ tr¯n ðßþc kiªp s¯ và
b®nh kh±?

Thí dø có kë b¸ ðau tim; nªu y chuyên tâm ni®m
Ph§t thì b®nh tim ch¡c ch¡n s¨ lành. Nªu y tuy
ni®m Ph§t mà vçn còn mu¯n ði bác sî ki¬m tra b®nh
tình, thì ni®m Ph§t trä v« ni®m Ph§t, b®nh không
th¬ lành n±i (thiªu thành tâm). Nªu y có th¬ chuyên
tâm trì ni®m Ph§t hi®u thì b®nh s¨ lành, mà chính y
cûng không hay biªt næa!

r Thân th¬ này gi¯ng nhß cái nhà: ch¡c ch¡n s¨ hß
søp. Lúc ¤y dù có sØa chæa ðªn cách nào nó cûng
søp. Do ðó, chúng ta phäi buông bö sñ ch¤p trß¾c
vào thân th¬ giä d¯i này; ð×ng nên quá chåm sóc,
lo l¡ng cho nó.

Xét cho cùng, thân này là thÑ huyn hóa; song le,
chúng ta phäi khéo léo lþi døng nó ð¬ tu hành.

r Không nên quá quý tiªc thân này.

Khi sanh b®nh, ch¾ quá quan tâm; vì ðó là mµt thÑ
thØ thách. Quá quan tâm thân này nên m¾i b¸ thØ
thách.

Khi b®nh, bÕn phäi càng th¬ hµi sñ vô thß¶ng cüa
ð¶i ngß¶i. Khó ai tránh n±i sanh, già, b®nh, chªt,
và kh±; do ðó, càng phäi n² lñc, tång sÑc tu hành!

(còn tiªp)
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M© Tôi V« LÕi Cµi Ngu°nM© Tôi V« LÕi Cµi Ngu°nM© Tôi V« LÕi Cµi Ngu°nM© Tôi V« LÕi Cµi Ngu°nM© Tôi V« LÕi Cµi Ngu°n
Thích Din Thành

Tß·ng nh¾ trong mùa Vu-Lan

Công Cha nhß núi Thái-s½n,
Nghîa M© nhß nß¾c trong ngu°n chäy ra,
Mµt lòng th¶ M© kính Cha,
Cho tròn chæ hiªu m¾i là ðÕo con.

T× mçu tôi tên là Vß½ng-Phßþng-Tú, Pháp danh ÐÑc-
Huân, sinh ngày 18 tháng 2 âm l¸ch nåm 1903 tÕi C±-
trúc, huy®n Nam-phong. Vì gia ðình nghèo nên phäi
bán bà cho nhà h÷ Vß½ng ð¬ làm nô tÏ nên ð±i qua h÷
Vß½ng, ð±i tên là Nhß-Ý; còn h÷ g¯c cüa bà thì không
ðßþc rõ. Lúc 20 tu±i, bà kªt hôn làm vþ l¨ cho thân phø
tôi.

Trß¾c kia bà tin theo Tiên-thiên-giáo. Ngày m°ng mµt
tháng giêng âm l¸ch nåm 1938, bà b¡t ð¥u ni®m Ph§t và
ån trß¶ng trai. Tháng 9 nåm 1943, bà quy y Tam Bäo
dß¾i sñ chÑng minh cüa Ngài Hoài-Côn. Tháng 11 nåm
¤y, bà th÷ ¿u-bà-di Gi¾i v¾i Ngài Giäng-sß Quang-Dung.
Tháng 7 nåm 1946, tôi thª phát xu¤t gia tÕi chùa Trß¶ng-
Thanh · Nam-xß½ng thì m© tôi cûng ðªn · tÕi chùa ð¬
tu hành nhß mµt cß sî.

Vào tháng 2 nåm 1968, tôi b¸ b¡t l¥m và b¸ giam. Lúc
tôi b¸ dçn ði, m© tôi ðßa tôi ra cØa, tß½i cß¶i nhß không
có gì xäy ra mà chï nói nhi«u l¥n: "Con hãy giæ gìn sÑc
khöe."

Ðªn tháng 10 nåm 1979, tôi ðßþc xét vô tµi và ðßþc
tha. Tr· v« lÕi chùa thì tôi th¤y vách tß¶ng và mái hiên
ðã søp ð±. M© tôi lúc b¤y gi¶ ðã 77 tu±i, ðang cu¯c ð¤t
bón phân vß¶n rau · trß¾c phòng cüa bà ngay tÕi n½i
mà trß¾c kia là cØa chính cüa ði®n th¶ Ph§t. G£p lÕi tôi
sau 12 nåm xa cách, m© tôi tö ra r¤t ßu ái nhßng không
khóc lóc hay tö vë vui m×ng.

Trß¾c ðây 6 nåm, bà còn có th¬ ði lÕi không phäi ch¯ng
g§y, ho£c xâu kim dß¾i ánh ðèn mà không ðeo gß½ng,
và tai còn nghe ðßþc nhæng tiªng nhö. Nhßng d¥n d¥n
bà ði không ðßþc væng và ðã b¸ n£ng tai. T× mùa thu
nåm ngoái, bà không còn th¤y ðßþc thÑc ån næa. V§y
mà bà luôn luôn tö ra vui vë, không bu°n lo vì tu±i già,
an nhiên tñ tÕi trß¾c lý vô thß¶ng cüa vÕn v§t.

M°ng 3 tháng giêng nåm nay, bà n¢m li®t giß¶ng, không
ån u¯ng gì næa. Ngày 17, bà không m· m¡t ðßþc, h½i
th· ðã yªu, môi m¤p máy nhßng không ra tiªng. Qua
ngày 18 hình nhß c± bà có ð¶m, và mÕch hình nhß
ng×ng ð§p lúc 9 gi¶ sáng. Ðªn 9 gi¶ t¯i bà ðòi u¯ng
nß¾c và bác sî khuyên nên cho bà ån cháo v¾i sâm.

Hai gi¶ sáng ngày 19, khi tôi kêu ba l¥n: "M©, M©,
M©..." thì m¡t bà hé m· r°i nh¡m lÕi, mi®ng cûng m· ra

hai l¥n, r°i bà thanh thän ra ði. Lúc ¤y là 2 gi¶ 15 phút
sáng ngày 19 tháng giêng âm, và bà th÷ 92 tu±i. Lúc
rÕng ðông, thân th¬ bà ðã lÕnh, duy ðïnh ð¥u còn ¤m. Vì
phäi ðþi Ngài Gi¾i-Hu® t× Giang-châu ðªn ð¬ làm l
C¥u-siêu nên ðªn 8 gi¶ t¯i m¾i thay y phøc cho bà. Tay
chân bà vçn m«m mÕi, nét m£t nhß ðang mïm cß¶i.

Bàn th¶ ðßþc thiªt trong phòng m© tôi vì không có nhà
Vãng-sanh. Vì không ðem quan tài lên gác ðßþc nên
phäi ð£t bà ng°i trên mµt chiªc ghª tre trong tß thª kiªt-
già. Su¯t bäy ngày, g¥n 20 ngß¶i ðªn hµ ni®m danh
hi®u Ph§t trong mµt gian phòng nhö (2,5mx7m). Khí
tr¶i r¤t nóng nñc nhßng thân th¬ bà không có mùi hôi.
Ngày 25, thi hài bà ðßþc ð£t vào áo quan ð¬ ðem ði höa
thiêu, và tôi nhìn th¤y bà nhß hãy còn s¯ng. Nªu không
s¶ vào da cüa bà thì không ai biªt là bà ðã ra ði. Ðßþc
v§y là vì m© tôi ðã tin ch¡c r¢ng Ph§t A-Di-Ðà s¨ tiªp ðµ
và bà s¨ ðßþc vãng sanh Cñc-lÕc. Trß¾c kia khi thân
phø tôi qua ð¶i vào nåm 1938, m© tôi ðã b¸ xúc ðµng
quá ðµ và mµt ngß¶i th¥y bói ðã làm cho bà nghî r¢ng
bà b¸ ma ám, thïnh thoäng bà nói läm nhäm mµt mình.
Tuy v§y, m© tôi ðã ðßþc vãng sanh vì bà ðã không ng¾t
ni®m h°ng danh Ph§t.

Trong su¯t mß¶i nåm sau 1966, tuy r¢ng ngôi chùa ðã
b¸ phá s§p và thñc ph¦m b¸ c¡t, m© tôi vçn kiên trì ¦n
náu trong hai phòng và bªp còn lÕi, chï ån rau cö, không
ån th¸t cûng không r¶i khöi chùa. Cûng nên nh¡c lÕi là
trß¾c kia trong su¯t 12 nåm, m© tôi thß¶ng dùng cán
cu¯c ho£c cán dao ð¬ gõ mõ. Sau khi bà chuy¬n v« chùa
Th÷-Xß½ng, bà luôn luôn ðeo tràng hÕt · c±, v×a l¥n
tràng hÕt v×a ni®m h°ng danh Ph§t.

Bài ðiªu vån m© tôi nhß sau:

Tay gõ mõ v×a l¥n tràng hÕt,
Mi®ng luôn ni®m h°ng danh ÐÑc Ph§t,
Ð¬ c¥u mong ðÕt thành Chánh-quä,
Và vãng sanh n½i mi«n Cñc-lÕc.
Chùa b¸ s§p, không có thÑc ån,
Vçn kiên trì không r¶i ðÕi tràng,
Ch¤p nh§n ng÷t bùi cùng cay ð¡ng,
Tâm chí thành không h« lay chuy¬n,
Nên ðßþc quä Thanh-t¸nh An-bình.

LÕi có bài k® r¢ng:
Tôi ðänh l ai ðßþc th¤y nghe,
C¥u t¤t cä phát B°-ð« tâm,
V¾i tín nguy®n luôn ni®m Ph§t danh,
Ð¬ vãng sanh n½i mi«n Cñc-lÕc.

(Viªt nåm 1994, tÕi chùa Th÷-Xß½ng, huy®n Nam-
phong, tïnh Giang-tây, Trung-Qu¯c.)
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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
Vu-Lan B°nVu-Lan B°nVu-Lan B°nVu-Lan B°nVu-Lan B°n

Hòa Thßþng Tuyên Hóa giäng thu§t

Vu Lan là tiªng phÕn (Ullambana), và có nghîa là giäi
ðäo huy«n ( ), tÑc là giäi cÑu nÕn treo ngßþc. Loài ngß¶i
chúng ta nªu b¸ treo ngßþc thì r¤t kh± s·, nên nay chúng
ta c¥n giäi cÑu nhæng kë ðang b¸ lâm vào tình cänh ¤y.
Chúng ta c¥n phäi giäi cÑu ai? Giäi cÑu cha m©, t± tiên
cüa chúng ta t× nhæng ð¶i quá khÑ, giúp h÷ thoát khöi
nÕn treo ngßþc này!

Chúng ta ð«u không rõ cha m©, t± tiên ð¶i trß¾c cüa
mình ðã có công hay có tµi. Nªu có công, t¤t h÷ có th¬
ðßþc vãng sanh v« Cñc-lÕc Thª-gi¾i, ðßþc sanh lên cõi
tr¶i, ho£c là ð¥u thai tr· lÕi ch¯n nhân gian mà làm
T±ng-th¯ng, làm Hoàng-ðª. Thª nhßng, nªu h÷ có tµi
thì sao? Thì ho£c là h÷ b¸ ð÷a ð¸a ngøc, b¸ chuy¬n làm
thân ngÕ quÖ (quÖ ðói), hay b¸ biªn thành súc sanh!

R¢m tháng bäy âm l¸ch là ngày kÖ ni®m ngài Ma-Ha
Møc-Ki«n-Liên siêu ðµ mçu thân. Sinh th¶i, thân mçu
Ngài v¯n không kính tin Tam-Bäo. Bà ðã giªt hÕi vô s¯
cá, rùa, tôm, cua; và lÕi còn có thói keo ki®t, không ch¸u
b¯ thí. Chính vì nhæng tµi l²i này mà ba ðã b¸ ð÷a vào
ð¸a ngøc cüa loài ngÕ quÖ. Khi th¤y thân mçu phäi làm
thân ngÕ quÖ, Tôn-giä Møc-Ki«n-Liên vµi mang mµt
bát c½m ðªn dâng cho m©. Bà li«n khum tay trái ð¬ che
l¤y bát, tay phäi thì vµi vàng b¯c c½m cho vào mi®ng;
nhßng c½m v×a vô t¾i mi®ng thì l§p tÑc biªn thành
nhæng hòn than rñc lØa, không th¬ nào nu¯t ðßþc.

Tôn-giä Møc-Ki«n-Liên bèn c¥u xin ÐÑc Ph§t cÑu giúp.
ÐÑc Ph§t dÕy Ngài nên thiªt c½m chay cúng dß¶ng
mß¶i phß½ng Tñ-tÑ tång (Tñ-tÑ là ngày cu¯i cùng cüa
mùa Kiªt-hÕ An-cß, nghi thÑc ð¯i trß¾c ðÕi chúng mà
sám h¯i cüa Tång-ðoàn). Vì các v¸ ¤y ðÑc hÕnh cao cä,
có sÑc oai th¥n có th¬ khiªn cho cha m© ð¶i hi®n tÕi và
cha m© cùng thân thích quyªn thuµc cä bäy ð¶i trß¾c
cüa thí chü ð«u ðßþc thoát khöi ba ðß¶ng ác.

Nªu quý v¸ tñ cäm th¤y mình tánh tình quá nóng näy,
"lØa vô-minh" quá mãnh li®t, thì phäi biªt r¢ng ðó là do
cha m©, t± tiên ð¶i quá khÑ cüa quý v¸ chßa ðßþc thoát
khöi kh± não và chßa ðÕt ðßþc vui nên su¯t ngày h÷ cÑ
giúp quý v¸ n±i nóng, xúi giøc quý v¸ tÕo tµi l²i, ð¬ quý
v¸ s¾m ðªn ðoàn tø v¾i h÷ h½n. V§y, nªu quý v¸ cäm
th¤y nhß thª, thì hãy nhân ngày này mà tÕo công ðÑc ð¬
siêu ðµ h÷, và khiªn cho nhæng kë ðang · trong cänh
kh¯n khó cûng ðßþc xa lìa ßu phi«m kh± não, và tiêu
tr× tµi chß¾ng.

Nªu chúng ta có th¬ cúng dß¶ng Tam-Bäo trong ngày

này, thì công ðÑc tÕo ðßþc ¤y s¨ thù th¡ng, l¾n lao h½n
trong ngày thß¶ng ðªn g¤p tråm vÕn l¥n.
Trß¾c kia, tÕi phß½ng Tây r¤t hiªm khi có ðßþc ðÕo
tràng t± chÑc Pháp-hµi Vu-lan này. M²i chúng ta ð«u
nên vì cha m©, t± tiên ð¶i quá khÑ cüa mình mà làm mµt
ngß¶i con cháu hiªu thu§n!
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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 Tháng 6-9/1995Thánh Thành Tháng 6-9/1995Thánh Thành Tháng 6-9/1995Thánh Thành Tháng 6-9/1995Thánh Thành Tháng 6-9/1995

Tháng

Month
Ngày

Date
Pháp Hµi Dharma Assembly

6-7 07/6

28/7

Tøng Kinh Hoa Nghiêm / Ni®m

H°ng Danh Ph§t
Recitation of The
Avatamsaka Sutra /
Recitation of Buddha's
Name

7 04 Pháp Hµi Hµ Qu¯c, Tiêu Tai Recitation for the Welfare of
the Nation

7 13 Pháp Hµi Ð£c Bi®t Special Ceremony
7 16 L KÖ Ni®m Ngày B°-tát Quán-

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

8 06 L Vu-Lan Celebration of Ullambana
8 20 L Vía B°-tát Ð¸a-TÕng Celebration of Earth Store

Bodhisattva's Birthday
8 20 - 26 Ð¸a-TÕng Th¤t Earth Store Recitation

Session
9 22 - 24 Tam Ðàn ÐÕi Gi¾i Transmission of the Three

Platforms of Precepts
9 25/9

01/10

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


