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ÐÕi Lão Hòa Thßþng Tuyên-Hóa ðã
viên t¸ch ngày 10 tháng 5 nåm �t-
hþi (07 tháng 6 nåm 1995) tÕi Los
Angeles. Thánh L Trà-TÏ ðã ðßþc
cØ hành tr÷ng th¬ tÕi VÕn Ph§t Thánh
Thành · mi«n B¡c Cali vào ngày 28
tháng 7 nåm 1995. Nhæng ng÷n lØa
dâng cao màu thanh thiên ðã thiêu
hóa nhøc thân Lão Hòa Thßþng
Tuyên-Hóa trß¾c n²i bu°n r¥u cäm
xúc cüa h½n hai ngàn tÑ chúng ð® tØ
tø hµi lÕi t× b¯n phß½ng tr¶i.

M£c dù Hòa Thßþng ðã ra ði, nhßng
tinh th¥n vô v¸ kÖ, chï vì mßu c¥u
hÕnh phúc và an lÕc cho chúng sanh
cüa Ngài s¨ vînh vin hi®n hæu trong
tâm khäm cüa t¤t cä m÷i ngß¶i.

Lúc 7 gi¶ sáng ngày 28 tháng 7, quý
ngài Trß·ng Lão Nam-tông và B¡c-
tông ðã chü trì L Di Quan t× Niªt-
Bàn Ðß¶ng ðªn T± Ðình tÕi ti«n
ðß¶ng cüa VÕn Ph§t Ði®n. Lão Hòa
Thßþng Tuyên-Hóa là v¸ t± thÑ chín
cüa dòng Thi«n Quy-NgßÞng. H½n
hai ngàn ð® tØ t× Hoa KÏ, Gia Nã ÐÕi
và các qu¯c gia Á và Âu ð¬ tr· v«
VÕn Ph§t Thánh Thành tham dñ
Thánh L Trà-TÏ.

Lúc 8 gi¶ rßÞi sáng, kh·i ð¥u b¢ng L
Tß·ng Ni®m Sß Phø, Hòa Thßþng
Minh-Dß½ng, Phó Chü t¸ch Trung
Qu¯c Ph§t Giáo Hi®p Hµi, ðã nhân danh
Chü t¸ch Hµi là ngài Tri®u-Phác-S½ ð¬
ð÷c bän ði®n vån phân ßu.

9 gi¶ 45 phút, cØ hành L Cúng Dß¶ng
T¤t cä tÑ chúng ðã chuy«n tay 108
cúng ph¦m cüa các ð® tØ dâng lên Sß
Phø mµt l¥n cu¯i trß¾c khi cØ hành
Thánh L Trà-TÏ.

Sau hªt là L Höa Táng vào lúc 3 gi¶
chi«u. H½n hai ngàn ð® tØ và tÑ chúng
thuµc m÷i thành ph¥n xã hµi ðÑng s¡p
hàng mµt và t×ng ngß¶i bß¾c vào T±
Ðình ð¬ chiêm bái nhøc thân Sß Phø
trß¾c khi thiêu hóa.

Vào lúc 3 gi¶ chi«u, Kim-quan ðßþc
chuy¬n ðªn höa ðàn, và theo sau là
ðoàn ð® tØ thành tâm ð°ng thanh ni®m
Ph§t. Ðúng 4 gi¶ 20, ÐÕi Pháp Sß Minh-
Dß½ng gß½ng cao ng÷n ðu¯c, ð÷c mµt
bài k®, r°i hô to: "Thiêu hóa!" T¤t cä
ð® tØ cùng quÏ xu¯ng và cúi ð¥u ð¬
vînh bi®t v¸ Ân Sß kính mµ.
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Sáng ngày 29 tháng 7, trß¾c ðông ðü tÑ chúng ð® tØ tø
h÷p tÕi mµt cánh ð°ng tr¯ng trß¾c Ngû Quán Trai
Ðß¶ng, quý Th¥y H¢ng Thñc, Th¥y H¢ng-Lai cùng v¾i
Ngài Chân-Nh¤t, trø trì Bäo Nguyên Tñ t× Costa Rica
ðªn, ð°ng bß¾c lên võng cüa chiªc khí c¥u v¾i hµp
ðñng tro. Khí c¥u t× t× lên cao, r°i t× trên không trung,
tro cüa Hòa Thßþng ðßþc räi xu¯ng trên ð¸a ph§t cüa
VÕn Ph§t Thánh Thành, kªt thành nhæng làn mây m¶ äo
r°i biªn d¥n vào cõi hß không, ðúng nhß l¶i di giáo cüa
Ngài:

"Khi tôi ðªn, tôi không có gì cä;
khi tôi ði, tôi vçn không có gì cä.

Tôi không mu¯n ð¬ lÕi
d¤u vªt gì trên thª gian.

Tôi t× hß không ðªn.
Tôi s¨ tr· v« hß không."

Dù cho Hòa Thßþng không mu¯n ð¬ lÕi mµt d¤u vªt
nào trên thª gian này, nhßng công ðÑc ho¢ng Pháp tÕi
Tây phß½ng, phiên d¸ch kinh ði¬n, thiªt l§p ðÕo tràng
và h÷c ðß¶ng cüa Ngài lúc còn tÕi thª ðã gieo hÕt gi¯ng
B°-ð« và ðã gây ðßþc änh hß·ng sâu rµng ðªn các t¥ng
l¾p dân chúng Tây phß½ng. Nhæng d¤u ¤n ðó cüa Ngài
s¨ không bao gi¶ phai m¶ v¾i th¶i gian.

Tiªn sî Ron Epstein, Giáo sß Triªt-h÷c trß¶ng ÐÕi-h÷c
San Francisco State University tÕi San Francisco và là
mµt ð® tØ ngß¶i MÛ cüa Ngài ðã nói: "Dù ða s¯ ð® tØ
cüa Sß Phø là g¯c Trung Hoa, nhßng ch¡c ch¡n trong
tß½ng lai m÷i ngß¶i s¨ tß·ng nh¾ ðªn Ngài ðã ðem Ph§t
Giáo ðªn Tây phß½ng."

Lão Hòa Thßþng Tuyên-Hóa ðã vînh vin ra ði, nhßng
vçn còn âm vang l¶i di hu¤n:

"Quét sÕch t¤t cä các pháp.
Ly khai t¤t cä các tß¾ng!"

Và cu¯i cùng, Ngài ðã trao lÕi cho các ð® tØ ba trách
nhi®m quan yªu:

-tiªp tøc ho¢ng dß½ng Ph§t Pháp,
-phiên d¸ch kinh ði¬n Ph§t Giáo,
-hoàn mãn sñ nghi®p giáo døc.
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Khai Th¸Khai Th¸Khai Th¸Khai Th¸Khai Th¸
Vì Sao C¥n Phäi Ni®m Ph§tVì Sao C¥n Phäi Ni®m Ph§tVì Sao C¥n Phäi Ni®m Ph§tVì Sao C¥n Phäi Ni®m Ph§tVì Sao C¥n Phäi Ni®m Ph§t

Hòa Thßþng Tuyên Hóa

Vì sao lúc bình thß¶ng chúng ta c¥n phäi ni®m Ph§t?
Lúc bình thß¶ng mình c¥n ni®m Ph§t là ð¬ chu¦n b¸ cho
lúc lâm chung. TÕi sao không ðþi ðªn lúc lâm chung r°i
m¾i ni®m? B·i vì t§p quán là thói quen tích lûy t×
nhi«u ngày, nhi«u tháng. Nªu bình thß¶ng các v¸ không
có t§p quán ni®m Ph§t thì lúc lâm chung s¨ không nh¾
ra là mình c¥n ni®m Ph§t, ho£c hoàn toàn không biªt là
mình c¥n ni®m Ph§t. Do ðó, lúc bình thß¶ng c¥n phäi
h÷c cách ni®m Ph§t, tu Pháp môn T¸nh-Ðµ, thì lúc lâm
chung mình m¾i không kinh hoäng cu¯ng cu°ng, m¾i
ðßþc bình an mà vãng sanh Cñc-LÕc Thª-gi¾i.

Vì sao c¥n vãng sanh Cñc-LÕc Thª-gi¾i? Là vì khi ÐÑc
Ph§t A-Di-Ðà còn · tÕi nhân ð¸a, còn là v¸ TÏ-kheo,
Ngài ðã t×ng phát 48 ðÕi nguy®n mà trong ðó Ngài có
nói r¢ng: "Sau khi tôi thành Ph§t r°i, nªu có b¤t cÑ ai
trong mß¶i phß½ng chúng sanh mà ni®m 'A-Di-Ðà
Ph§t'--danh hi®u cüa tôi--thì tôi nh¤t ð¸nh s¨ tiªp dçn
ngß¶i ðó t¾i thª gi¾i cüa tôi, và tß½ng lai ngß¶i ðó s¨
ðßþc thành Ph§t. Trong thª gi¾i cüa tôi, m÷i chúng
sanh ð«u do hoa sen hóa sanh nên thân th¬ cüa h÷
thanh t¸nh, vô nhim."

ÐÑc Ph§t A-Di-Ðà ðã phát nguy®n l¾n nhß v§y, vì thª,
t¤t cä chúng sanh ð«u nên tu Pháp môn Ni®m Ph§t. Ðây
là pháp môn r¤t hþp v¾i cån c½ cüa m÷i ngß¶i, lÕi là mµt
pháp môn r¤t d tu.

Trong Kinh còn dÕy r¢ng: "Ð¶i MÕt Pháp, mµt Ñc ngß¶i
tu hành hiªm có ðßþc mµt ngß¶i ð¡c ÐÕo; duy có tu
Pháp môn Ni®m Ph§t là ðßþc ðµ thoát." Ý nói r¢ng mµt
tråm tri®u ngß¶i tu hành mà chÆng có ðßþc mµt ngß¶i
ð¡c ÐÕo, chï có ni®m Ph§t m¾i làm cho mình ðßþc vãng
sanh Cñc-LÕc Thª-gi¾i và do ðó ðßþc ðµ thoát.

Ngay trong th¶i MÕt Pháp này, ni®m Ph§t chính là mµt
pháp môn tß½ng ßng nh¤t ð¯i v¾i cån c½ cüa m÷i ngß¶i.

Song, tÕi Âu MÛ hi®n nay không phäi là th¶i ðÕi MÕt
Pháp, mà có th¬ nói là ðang th¶i ðÕi Chánh Pháp. Vì sao
nói ðây là th¶i ðÕi Chánh Pháp? Vì Ph§t Pháp v×a m¾i
truy«n t¾i các nß¾c · phß½ng Tây này và chính là lúc
ðang hßng th¸nh. Vì v§y hi®n tÕi · MÛ qu¯c có r¤t
nhi«u ngß¶i thích tham Thi«n, t¸nh t÷a; ðó cûng là bi¬u
hi®n cüa Chánh Pháp.

� th¶i Chánh Pháp, m÷i ngß¶i ð«u có th¬ tu Pháp môn
Ni®m Ph§t; · th¶i MÕt Pháp cûng có th¬ tu Pháp môn

Ni®m Ph§t--· b¤t cÑ th¶i ðÕi nào cûng có th¬ tu hành
pháp môn này. Nªu nhß có ngß¶i ð¯i v¾i các pháp môn
khác không th¬ døng công ðßþc, thì có th¬ tu Pháp môn
Ni®m Ph§t.

Thi«n Sß Vînh-Minh Diên-Th÷ có nói r¢ng:

"Có Thi«n, có T¸nh-Ðµ,
thì cûng nhß là con h±
mà m÷c thêm s×ng v§y."

Nghîa là v×a tham Thi«n và v×a ni®m Ph§t thì gi¯ng
nhß con h± m÷c thêm s×ng ra, vô cùng oai thª.

"Hi®n thª vi nhân sß," nghîa là trong ð¶i này có th¬ làm
v¸ th¥y cüa m÷i ngß¶i. "Tß½ng lai tác Ph§t T±," là ð¶i
sau thì có th¬ thành Ph§t, làm T±.

Do ðó, ngß¶i chân chánh tham Thi«n tÑc là ngß¶i chân
chánh ni®m Ph§t, ngß¶i chân chánh ni®m Ph§t cûng
chính là ngß¶i chân chánh tham Thi«n. Nói sâu mµt
chút næa, thì ngß¶i chân chánh trì Gi¾i chính là ngß¶i
chân chánh tham Thi«n, mà ngß¶i chân chánh tham
Thi«n cûng là ngß¶i chân chánh trì Gi¾i. Cûng có th¬
nói r¢ng, ngß¶i chân chánh giäng Kinh thuyªt Pháp,
tÑc là ngß¶i th§t sñ vì giäng Kinh mà giäng Kinh, thì
cûng là ngß¶i chân chánh tham Thi«n.

ÐÕi Sß Vînh-Gia trong cu¯n ChÑng ÐÕo Ca có nói r¢ng:

"Tông di®c thông,
Thuyªt di®c thông,

Ð¸nh, Hu® viên minh b¤t tr® Không."

Nghîa là mµt kë v×a biªt tham Thi«n lÕi v×a biªt giäng
Kinh thì ðó tÑc là "tông, thuyªt ð«u thông." Nói sâu mµt
chút næa, thì ngß¶i chân chánh trì Chú, chân chánh tu
M§t Tông, cûng là ngß¶i chân chánh tham Thi«n.

Vì l¨ trên, tuy nói Thi«n, Giáo, Lu§t, M§t, T¸nh là nåm
pháp môn, nhßng nªu xét ðªn ng÷n ngu°n thì chï là
mµt, không phäi là sai khác. Nªu giäng sâu thêm chút
næa thì ngay cä "mµt" cûng chÆng còn, thì làm gì mà có
"nåm"? Ngß¶i chân chánh h÷c Ph§t Pháp phäi hi¬u ði¬m
này cho rõ ràng.

Nhæng kë có cái nhìn phân chia tông phái cho r¢ng
Pháp môn ni®m Ph§t là cao nh¤t, còn tham Thi«n là
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không ðúng; ho£c giä có ngß¶i nói Tham Thi«n là pháp
cao nh¤t, còn Ni®m Ph§t là sai l¥m--ðó tÑc là vì h÷ chßa
hi¬u rõ Ph§t Pháp.

Phäi biªt r¢ng t¤t cä ð«u là Ph§t Pháp, ð«u là "b¤t khä
ð¡c," không th¬ n¡m b¡t ðßþc. Ðã "không có pháp gì có
th¬ chÑng ð¡c ðßþc," thì hà t¤t phäi ch¤p trß¾c thêm
nhæng thÑ không nên ch¤p trß¾c, hà t¤t ðß½ng không
có chuy®n lÕi tìm thêm chuy®n, ho£c gây ra chuy®n?

Nªu bÕn th§t sñ hi¬u rõ Pháp, thì "không có pháp gì có
th¬ chÑng ð¡c ðßþc." Song le, ð¯i v¾i nhæng ngß¶i
không hi¬u Ph§t Pháp mà các v¸ nói r¢ng cái gì cûng
hoàn toàn không có cä thì h÷ s¨ th¤t v÷ng. Do ðó Ph§t
m¾i "thí Quy«n Pháp" (ban b¯ giáo pháp Quy«n biªn)
là vì mu¯n nói Thñc Pháp (Pháp chân th§t); nói Quy«n
Trí (trí quy«n biªn) là vì mu¯n nói Thñc Trí (trí chân
th§t).

V§y Thñc Trí là gì? Thñc Trí là mµt thÑ "quy vô s· ð¡c,"
tr· v« lÕi ch² không chÑng ð¡c. ThÑ tß¾ng chân th§t,
không có hình tß¾ng, nhßng mà chÆng phäi là không
hình tß¾ng, m¾i chính là trí hu® chân th§t v§y!
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(tiªp theo)

1. Tây Phß½ng Có Ph§t Hi®u A-Di-Ðà

r Chúng ta chï biªt mình do cha m© sanh ra. Song
trß¾c khi ðßþc cha m© sanh ra, m£t mûi mình ra
sao? Sau khi chªt ði, mình s¨ v« ðâu? Nay do nghe
Ph§t Pháp, biªt có ÐÑc Ph§t hi®u A-Di-Ðà là v¸ ðã
phát 48 l¶i nguy®n, r¢ng ai ni®m danh hi®u cüa
Ngài thì s¨ ðßþc tiªp dçn v« Tây Phß½ng. Nªu Ph§t
có nguy®n v§y, thì mình cûng phäi phát nguy®n:
nguy®n vãng sanh Cñc-LÕc.

Mình phäi tin ch¡c r¢ng th§t có Thª-gi¾i Cñc-LÕc,
có ÐÑc Ph§t ÐÕi T× ÐÕi Bi A-Di-Ðà; r°i phäi luôn
luôn ni®m Ph§t ð¬ ðªn lúc lâm chung mình m¾i có
chánh ni®m. Khi h¤p h¯i mà có khä nång ni®m
Ph§t, thì ÐÑc A-Di-Ðà ¡t s¨ ðªn tiªp dçn. Song le,
nªu bÕn vçn còn ý nghî lßu luyªn b¤t kÏ thÑ gì, dù
nhö nhß ð¥u kim, ng÷n cö · cõi Ta-Bà này, bÕn s¨
lÕi r¾t vào vòng luân h°i!

r Cái nghi®p cüa Ph§t, B°-tát chính là lòng lo l¡ng
cho chúng sanh cüa các Ngài.

r Khi cõi Ta-Bà còn chúng sanh, thì còn Ph§t, B°-
tát. Khi chÆng còn chúng sanh, thì Ph§t, B°-tát cûng
không còn.

r Mau mau tu ð¬ v« Tây Phß½ng, không thì · ðây
kh± l¡m! � ðây bÕn th¤y nóng näy, chÑ · Tây
Phß½ng thì thanh t¸nh, mát më.

r Tr¥n gian ð¥y dçy ð¤u tranh--mình phäi tìm mµt
n½i an lÕc nhß Tây Phß½ng cüa ÐÑc Ph§t A-Di-Ðà.

r Mình ðã h° ð°, mê muµi lúc ð¥u thai. Gi¶ ðây,
mình c¥n phäi sáng su¯t tìm ðß¶ng ði lúc chªt--
con ðß¶ng ¤y chính là Ni®m Ph§t A-Di-Ðà.

r TÑ Sanh (b¯n loÕi chúng sanh ðßþc sinh ra t× trÑng,
t× thai bào, t× nhi®t ðµ ¦m th¤p, và t× sñ biªn hóa)
ð«u · trong vòng luân h°i, không gián ðoÕn sanh
tØ. Nguyên do là b·i ý ni®m tham lam, phi«n não,
v÷ng tß·ng... kh·i lên khi Sáu Cån (m¡t, tai, mûi,
lßÞi, thân, ý) tiªp xúc v¾i Sáu Tr¥n (hình s¡c, âm
thanh, hß½ng th½m, mùi v¸, cäm xúc, pháp). Do ðó
Sáu Cån tác hÕi l¡m.

C¦m Nang Tu ÐÕoC¦m Nang Tu ÐÕoC¦m Nang Tu ÐÕoC¦m Nang Tu ÐÕoC¦m Nang Tu ÐÕo
Chß½ng IV: Pháp Môn T¸nh ÐµChß½ng IV: Pháp Môn T¸nh ÐµChß½ng IV: Pháp Môn T¸nh ÐµChß½ng IV: Pháp Môn T¸nh ÐµChß½ng IV: Pháp Môn T¸nh Ðµ

Hòa Thßþng Quäng Khâm

Ngày nay, bÕn mà có th¶i gian ð¬ tu hành là quý
báu, khó ðßþc l¡m ð¤y. Ð¬ xem bÕn có tìm ð£ng
con ðß¶ng thoát sanh tØ hay chång. Nªu bÕn quá
chú tr÷ng, chåm lo cáo thân xác này thì bÕn chÆng
phäi tu hành ni®m Ph§t ðâu. Quá chåm sóc cái thân
xác này, thì không có cách gì giäi thoát n±i!

r Kinh A-Di-Ðà có nói t¾i Ph§t · sáu phß½ng--Ðông,
Tây, Nam, B¡c, Trên, Dß¾i--ð«u hi¬n xu¤t tß¾ng
lßÞi rµng dài (tÑc là thuyªt Pháp), khiªn Pháp-âm
trùm kh¡p ba ngàn cõi ÐÕi Thiên Thª-gi¾i--chü
yªu ð«u quy nÕp v« Tây Phß½ng.

r Tây Phß½ng · ðâu? � trong tâm mình--khi tâm vô
sñ, không phi«n não, thì ðó tÑc là Tây Phß½ng.

r Tuy r¢ng thân ta hi®n sinh · cõi Ta-Bà, song nªu
mình ni®m Ph§t mà ni®m t¾i lúc tâm t¸nh, thì cõi
Ph§t s¨ t¸nh. Nghîa là khi tâm thanh t¸nh, không
phi«n não, không v÷ng tß·ng, thì ðó là T¸nh-Ðµ--
cõi T¸nh-Ðµ · ngay giæa Ta-Bà--mà tâm tÑc là Tây
Phß½ng.

r Tây Phß½ng Cñc-LÕc · tâm ta. Mình c¥n phäi ni®m
Ph§t cho t¾i ch² tâm thanh t¸nh; ni®m mµt cách
ð¥y chú ý, t§p trung. Khi ni®m Ph§t, bÕn c¥n phäi
phát nguy®n vãng sanh Tây Phß½ng, r¶i bö tr¥n
gian kh± løy. Ch¾ nên quá yêu quý nâng niu cái
thân xác th¸t này.

r M²i thª gi¾i cûng nhß m²i hÕt cát, trong ðó có
h¢ng hà sa s¯ chúng sanh mà ai ai cûng có th¬ sinh
v« Tây Phß½ng ðßþc cä.

r H mình ni®m Ph§t thì hoa sen (· Tây Phß½ng) s¨
n· ra. Do ðó nói: "Tâm khai (ni®m Ph§t) thì hoa
n·."

r Ni®m Ph§t thì m¾i khiªn ta th§t sñ thanh t¸nh. Ni®m
Ph§t là con ðß¶ng dçn t¾i Tây Phß½ng. H ni®m
Ph§t thì mình s¨ t¾i ð£ng Tây Phß½ng mà chÆng
c¥n phäi mua vé tàu, ng°i phi c½; b·i thuy«n Pháp
thì không có s¡c tß¾ng.

2. Ni®m Ph§t

r Ni®m Ph§t, tøng Kinh, xem Kinh và nói chuy®n là
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b¯n vi®c mà bÕn ch¡c ch¡n làm h¢ng ngày. T¯t
nh¤t là ít nói chuy®n. Th¶i gian tøng Kinh và xem
kinh sách không nên nhi«u h½n th¶i gian ni®m
Ph§t là t¯t nh¤t. Ni®m Ph§t vçn là chü ch¯t.

r Xem kinh sách không c¥n phäi quá nhi«u. Phàm
g£p vi®c gì cÑ mµt câu "A-Di-Ðà Ph§t" là ðßþc. Ð¬
tránh chuy®n th¸ phi, cûng cÑ mµt câu "A-Di-Ðà
Ph§t."

BÕn hãy yên l£ng, l¡ng lòng mà ni®m Ph§t; ni®m
t¾i lúc ngü thiªp luôn càng t¯t. Khi tâm t¾i ch²
chuyên nh¤t--chï mµt ni®m--thì bÕn có th¬ siêu xu¤t
Tam Gi¾i, thÆng t¾i Tây Phß½ng. Khi tu hành, bÕn
c¥n phäi t§p: m¡t nhìn mà giä l¶ nhß không th¤y,
tai nghe mà giä ðò nhß không biªt; chï thành th§t
ni®m Ph§t.

r Không c¥n phäi xem nhi«u sách v·, chï c¥n ni®m
Ph§t cho nhi«u. Khi trí hu® khai m·, t¤t cä Kinh
TÕnh tñ nhiên s¨ · tÕi tâm bÕn.

r Ði, ðÑng, n¢m, ng°i, ð«u nên · trong phÕm vi ni®m
Ph§t. Khi ð¸nh tâm lÕi ni®m, bÕn s¨ giác ngµ r¢ng
chúng ta t× sáng t¶i t¯i, tâm luôn nh¡m ra bên ngoài
mà không bao gi¶ quán xét xem tâm mình có hß¾ng
v« Ph§t A-Di-Ðà chång. Ð×ng ð¬ cho tâm bÕn b¸
cµt vào ðám tín ð°, ð® tØ, ho£c cänh gi¾i bên ngoài.
Nªu bÕn cµt vào chúng thì s¨ b¸ chúng xoay chuy¬n,
lôi ði m¤t; ðáng sþ l¡m!

r Hi®n tÕi các bÕn không ðü chánh ni®m, mß¶i ph¥n
không ðßþc mµt; do ðó th§t là nguy hi¬m. Khi bÕn
ni®m Ph§t nhi«u thì ðó là Thi«n s¯ng.

Có kë nói là bª quan, song h÷ ð¥y dçy v÷ng tß·ng,
ð¥u não không chút thanh t¸nh. Khi bÕn ng°i t¸nh
t÷a lâu, th¤y m®t thì nên ðÑng d§y ði räo. Khi bÕn
ni®m Ph§t mà r¶i ðßþc cänh gi¾i thì ðó tÑc là Thi«n.
BÕn phäi duy trì chánh ni®m, b·i vì trong tâm bÕn
luôn còn r¤t nhi«u chüng tØ x¤u xa.

r Khi ni®m Ph§t mà không có chánh ni®m thì lòng
bÕn luôn nghî này nghî n÷, mi®ng ni®m mà tâm
hß¾ng ngoÕi! Nªu bÕn th§t sñ mu¯n thì bÕn m¾i
làm cho tâm bÕn chuyên nh¤t ð£ng. Nªu bÕn không
có lòng mu¯n tu, thì làm sao ni®m Ph§t (cho thành
công)?

r Ni®m Ph§t mà xa r¶i ðßþc ngoÕi cänh, cùng Ph§t
tß½ng ßng, thì m¾i biªt tâm này và Ph§t gi¯ng nhau.

r Vi®c quan tr÷ng nh¤t khi ni®m Ph§t là phäi nghe
tiªng ni®m cho rõ ràng.

r Ni®m Ph§t tÑc là vào Trung-ÐÕo--không có t¯t,

không có x¤u. Tuy ni®m Ph§t cûng là mµt chuy®n
huyn hóa, song nó thuµc v« chánh ni®m. Do ðó,
mình dùng huyn (ni®m Ph§t) ð¬ di®t huyn (v÷ng
tß·ng).

r Höi: Ni®m làm sao m¾i chuyên nh¤t?

Ðáp: Ðây cûng là ch¤p trß¾c. Chï c¥n bÕn ð×ng ð¬
ý gì t¾i v÷ng tß·ng là ðßþc (thì tâm s¨ chuyên
nh¤t). B·i vì mình tñ chü lòng r¢ng: "Ð×ng kh·i
v÷ng tß·ng"; song v÷ng tß·ng vçn cÑ tñ ð¤y kh·i.
Do ðó, h ð¬ ý t¾i v÷ng tß·ng thì mình lÕi sanh
thêm mµt v÷ng ni®m; càng ð¬ ý t¾i nó thì nó càng
tång!

r Khi v÷ng ni®m n±i lên, bÕn ð×ng sþ. Hãy m£c k®,
ð×ng chú ý t¾i nó là xong. CÑ mµt lòng ni®m "A-
Di-Ðà Ph§t." V÷ng ni®m v¯n không có thñc th¬, t×
t× nó s¨ tan biªn m¤t.

r H nh¾ t¾i ni®m Ph§t thì ni®m ngay; không nên
ch¤p trß¾c r¢ng tôi phäi làm thª này thª kia. Ni®m
Ph§t là tuy ni®m mà không (ch¤p trß¾c vào) ni®m.

r Ni®m Ph§t mà còn th¤y r¢ng mình ðang ni®m hay
không ni®m, thì ð«u là ch¤p trß¾c.

r Ni®m Ph§t thì phäi tùy duyên. Phàm làm chuy®n gì,
· ðâu, lúc nào cûng nên tùy hoàn cänh mà ni®m
Ph§t. Không phäi nói r¢ng: "Tôi c¥n ni®m bao nhiêu
h°ng danh," ho£c "Tôi ðang ni®m Ph§t, không th¬
làm vi®c ðßþc," ho£c "Tôi ðang b§n rµn, chßa ði
ni®m Ph§t ðßþc..."

M²i tâm ni®m, m²i ý nghî, bÕn ch¾ xa r¶i cänh gi¾i
Ph§t. Ði, ðÑng, n¢m, ng°i--nh¤t cØ nh¤t ðµng, làm
gì, bÕn cûng cÑ ni®m Ph§t. Khóc cûng ni®m Ph§t;
c¤t chân mµt bß¾c cûng ni®m Ph§t. SÑc mÕnh cüa
vi®c ni®m Ph§t vî ðÕi vô song, có th¬ khiªn bÕn ð¡c
Ni®m Ph§t Tam-Muµi--mµt thÑ Ð¸nh không phäi
t¥m thß¶ng.

Khi sinh ra, mình ðã mang theo trong ngß¶i ð¥y
dçy nghi®p chß¾ng. Do ðó, ch¾ tÕo thêm nghi®p
m¾i ð¬ chªt r°i lÕi mang ði; chÆng lþi ích chút nào
cä!

r Höi: Ni®m ðÑc Ph§t hay B°-tát nào thì t¯t nh¤t?

Ðáp: T¤t cä m÷i ðÑc Ph§t và B°-tát ð«u t¯t nhß
nhau. Không phäi ni®m v¸ này thì t¯t h½n ni®m v¸
kia: ðó ð«u là do bÕn phân bi®t, so sánh mà ra. Chß
Ph§t, B°-tát cûng không nh¤t ð¸nh c¥n bÕn ni®m
tên các Ngài næa.

r Ni®m Ph§t t¾i ch² tâm ð¸nh, thì tÑc là Thi«n; nên
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nói:

"V×a Thi«n, v×a T¸nh-Ðµ,
Mß¶i ngß¶i tu, mß¶i ngß¶i thành.

Có Thi«n, không có T¸nh-Ðµ,
Mß¶i ngß¶i tu, chín kë lÕc ðß¶ng!"

V×a tînh t÷a v×a ni®m Ph§t, thì tß½ng ð¯i không ði
l¥m ðß¶ng ho£c xäy ra nguy hÕi.

r Nªu tâm bÕn còn tham mu¯n, ham thích, vß½ng
v¤n chuy®n gì, thì khi lâm chung vi®c ðó s¨ hi®n ra.
B¤y gi¶, nªu bÕn th¤y cänh ðó r°i näy lòng yêu
thích, sanh tâm truy ðu±i nó, thì kªt quä là bÕn s¨
l÷t thÆng vào vòng luân h°i! Nªu bÕn biªt d÷n
lòng trong sÕch ni®m Ph§t, thì khi lâm chung s¨ có
hoa sen, Ph§t, B°-tát và các cänh gi¾i thù th¡ng
hi®n ra. Do ðó, lúc còng s¯ng bÕn c¥n phäi tu ð¬ tr×
cho sÕch hªt nhæng ham mu¯n tr¥n tøc.

r Khai-th¸ lúc Ph§t-th¤t:

Møc ðích ðä Ph§t-th¤t là ð¬ ðµ chúng sanh vãng
sinh Thª-gi¾i Cñc-LÕc.

Cõi Ta-Bà thì có sinh có di®t; cõi Tây Phß½ng thì
b¤t sinh b¤t di®t. Mình ði xu¤t ngoÕi thì c¥n ti«n
mua vé máy bay, ch¾ t¾i Tây Phß½ng thì chï c¥n
ni®m Ph§t ðªn ðµ chuyên nh¤t, không còn s¡c
tß¾ng (ch¤p trß¾c). Ðó chính là "b¤t sinh b¤t di®t"
v§y. Phäi ni®m Ph§t thì m¾i có ch² ð¬ mình ký thác
thân mÕng này.

Ni®m Ph§t thì phäi ni®m ni®m không xa r¶i Ph§t.
Ni®m cho rõ ràng, nghe cho phân minh, m²i chæ
m²i chæ ð«u phäi rõ. Tâm nh¾ tß·ng, tai l¡ng nghe,
mi®ng th¥m ni®m--cÑ thª mà nhiªp tâm chuyên chú
n½i Ph§t hi®u.Hãy buông bö m÷i chuy®n bên ngoài;
cÑ nß½ng theo tiªng ni®m thì tâm s¨ t§p trung,
chuyên nh¤t.

B¤t k¬ là "ngß¶i ni®m" hay "tiªng ni®m," b¤t k¬ là
"tôi ni®m" hay "bÕn ni®m"; ðÕi-chúng ai cûng nß½ng
theo tiªng ni®m Ph§t thì tâm s¨ chuyên nh¤t. Tây
Phß½ng Cñc-LÕc lÕi cûng dña theo tiªng ni®m Ph§t
này.

Khi ðä Ph§t-th¤t, bÕn ch¾ ð¬ cho ý ni®m tr¥n tøc
lôi kéo tâm mình. Nªu không chuyên tâm, th§t u±ng
c½ hµi quý báu này. Do v§y, hãy mµt lòng mµt dÕ
ni®m Ph§t, chuyên chú vào tiªng ni®m.

3. Ni®m Ph§t Có Th¬ Th¤y Ph§t Không?

r Höi: Phäi chång ni®m Ph§t thì có th¬ th¤y Ph§t?

Ðáp: Không th¬ có!

r Höi: Nªu v§y trong chß½ng ÐÕi-Thª-Chí Ni®m Ph§t
Viên Thông có câu: "Nªu ai nh¾ Ph§t, ni®m Ph§t,
thì bây gi¶ ho£c mai sau nh¤t ð¸nh th¤y Ph§t;
chÆng c¥n phß½ng ti®n gì cä, tñ mình lòng dÕ m·
khai" là ý gì?

Ðáp: Ðúng! Lòng dÕ m· khai tÑc là th¤y Ph§t, th¤y
ð£ng v¸ Ph§t cüa tñ-tánh.

r Chß Ph§t và B°-tát ð«u có nguy®n lñc mà ta có th¬
dña vào ðó ð¬ tu hành. Vì thª, lúc ði, ðÑng, n¢m,
ng°i, bÕn ch¾ r¶i (tiªng ni®m) Ph§t. Khi ni®m Ph§t
thì mình m¾i tß½ng ßng v¾i Ph§t; ðây là cänh gi¾i
không có hình hài, s¡c tß¾ng gì cä. Ð×ng nên ch¤p
trß¾c, tñ höi tÕi sao 'ÐÑc A-Di-Ðà không hi®n hình
ra tiªp dçn!

(còn tiªp)
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Con Ngß¶i Có C¥n Tr÷n ÐÕo Hiªu Hay ChångCon Ngß¶i Có C¥n Tr÷n ÐÕo Hiªu Hay ChångCon Ngß¶i Có C¥n Tr÷n ÐÕo Hiªu Hay ChångCon Ngß¶i Có C¥n Tr÷n ÐÕo Hiªu Hay ChångCon Ngß¶i Có C¥n Tr÷n ÐÕo Hiªu Hay Chång
Hòa Thßþng Tuyên Hóa

Hôm nay chúng ta hãy nghiên cÑu v¤n ð«: "Con ngß¶i
vì sao c¥n phäi hiªu thäo v¾i cha m©? C¥n hiªu thäo
v¾i cha m© hay không c¥n hiªu thäo v¾i cha m©?" Có
hai cách giäi thích v¤n ð« này.

ÐÑng trên l§p trß¶ng Pháp Xu¤t Thª-gian thì không
c¥n thiªt phäi hiªu thäo v¾i cha m©. Tôi tin r¢ng ai
nghe tôi nói câu này cûng hªt sÑc kinh ngÕc, b·i vì t×
xßa t¾i nay chßa h« nghe qua l¶i nhß v§y. Ði«u các bÕn
biªt, là ngß¶i nào cûng c¥n phäi hiªu thäo v¾i cha m©,
và chßa t×ng nghe ai nói r¢ng "không c¥n tr÷n ðÕo
hiªu" cä; do ðó các bÕn l¤y làm kinh ngÕc. Nhßng nªu
cån cÑ vào chân lý thì chúng ta có th¬ nói nhß v§y.

ÐÑng trên l§p trß¶ng cüa Pháp Thª-gian thì ðß½ng
nhiên chúng ta c¥n phäi làm tròn b±n ph§n hiªu thäo
v¾i cha m©. Theo Pháp Thª-gian thì "cây có cµi, nß¾c
có ngu°n," do ðó m÷i ngß¶i c¥n phäi "th§n chung truy
vin," nghîa là phäi hªt lòng hiªu thäo v¾i cha m©. Hiªu
thu§n v¾i cha m©, cung kính v¾i sß trß·ng, ðó là vi®c
"thiên kinh ð¸a nghîa," là ðÕo lý cüa tr¶i ð¤t.

Cån cÑ vào Pháp Xu¤t Thª mà nói, nªu chúng ta n² lñc
tu hành, døng công h÷c t§p, phát tâm ðÕi B°-ð«--thì ðó
là tr÷n v©n ðÕi hiªu, chÑ không phäi ti¬u hiªu. Làm sao
giäi thích câu này? B·i vì mµt khi chúng ta tu hành
thành công, thì có th¬ siêu ðµ ðßþc bäy ð¶i cha m©,
khiªn h÷ ðßþc sanh lên cõi tr¶i; cho nên nói r¢ng:

"Nh¤t tØ thành Ph§t,
CØu t± thång thiên."

Mµt ngß¶i con thành Ph§t thì chín ð¶i t± tiên ðßþc
sanh lên cõi tr¶i--ðó là ðÕi hiªu.

ÐÕo hiªu có b¯n thÑ--ðÕi hiªu, ti¬u hiªu, vin hiªu, và
c§n hiªu.

Thª nào là ðÕi hiªu? TÑc là báo ð«n ½n cha m© cüa
mình trong nhi«u ð¶i v« trß¾c, báo ð«n ½n cüa sß trß·ng.

Thª nào là ti¬u hiªu? TÑc là hiªu thäo v¾i cha m© trong
ð¶i này mà thôi--lo l¡ng, chåm sóc, làm cho cha m© vui
vë, phøng dßÞng, an üi cha m©; ðó tÑc là cung kính cha
m©, cúng dß¶ng cha m©.

Thª nào g÷i là vin hiªu? TÑc là kính tr÷ng các b§c
thánh hi«n ngày xßa, l¤y m²i l¶i nói, m²i công hÕnh
cüa h÷ làm gß½ng mà b¡t chß¾c noi theo.

Thª nào là c§n hiªu? TÑc là ngoÕi tr× hiªu thäo v¾i cha
m© cüa chính mình, chúng ta còn phäi biªt hiªu thäo
v¾i cha m© cüa ngß¶i khác næa. R¢ng:

"Lão ngô lão,
dî c§p nhân chi lão."

tÑc là chúng ta hãy coi nhæng ngß¶i l¾n tu±i là ti«n b¯i
cüa mình và c¥n phäi tß tß·ng và hành ðµng nhß h÷
v§y.

Pháp Xu¤t Thª chân chánh thì vßþt trên ðÕo hiªu, do ðó
tôi m¾i nói r¢ng: "Không nên ch¤p trß¾c hiªu ðÕo."

Nªu mà ch¤p trß¾c v« sñ hiªu thäo v¾i cha m© thì mình
vçn còn có tß tß·ng và tình cäm thß½ng yêu--ðó chï là
v÷ng ni®m. Cä ngày chï tß·ng nh¾ t¾i cha m© thì làm
sao tu ÐÕo? Do ðó theo chân lý mà nói thì không nên
tr÷n ðÕo hiªu.

Khi tôi giäng t¾i ðây, có ngß¶i không hi¬u, có ngß¶i
hi¬u, do ðó m÷i ngß¶i hãy nghiên cÑu v¤n ð« này mµt
cách xâu xa.

Hi®n tÕi lòng ngß¶i m²i ngày m²i sa sút, ph¦m hÕnh
m²i ngày mµt t® hÕi--"nhân tâm b¤t c±," lòng ngß¶i
không ðßþc nhß xßa næa. Vì sao v§y? B·i vì con ngß¶i
thª gian v¯n phäi hiªu thäo v¾i cha m©, song le h÷ lÕi
b¤t hiªu. H÷ cho r¢ng hiªu thäo là tß tß·ng lÕc h§u, r¢ng
cha m© nuôi n¤ng con cái là b±n ph§n b¡t buµc. Do ðó
h÷ không tr÷n ðÕo hiªu v¾i cha m© cüa h÷. H÷ b¤t hiªu
phäi chång ð¬ tu hành? Cûng không phäi. Nªu h÷ chân
chánh tu hành, thì h÷ không phøng dßÞng cha m© mà
cûng ðßþc xem là ðã làm tr÷n chæ hiªu r°i. B·i vì làm
nhß v§y tÑc là tr÷n ðÕi hiªu, tß½ng lai s¨ siêu ðµ cha m©
cüa h÷ lên cõi tr¶i. Nhßng nªu h÷ ðã không hiªu thäo
v¾i cha m©, cûng không tu hành, chï chuyên tÕo ðü thÑ
ác nghi®p, thì trong tß½ng lai nh¤t ð¸nh h÷ s¨ ð÷a lÕc
vào ba ðß¶ng ác. Ði«u này không còn nghi ng¶ gì næa.

Các bÕn hãy xem! Hi®n tÕi nhi«u thanh niên nam næ
h÷c thói hèn hÕ, nªu không giªt ngß¶i ð¯t nhà thì cûng
làm chuy®n gian dâm tà ðÕo, không có chuy®n ác gì mà
h÷ chÆng làm. H÷ nghî r¢ng làm chuy®n phóng ðãng,
không chánh ðáng nhß v§y tÑc là ðßþc tñ do. H÷ cho
r¢ng không c¥n phäi hiªu thäo v¾i cha m©, mà nên h÷c
nhæng ði«u x¤u xa--tß tß·ng nhß v§y th§t là sai l¥m!
Tuy chúng ta không th¬ "v½ ðûa cä n¡m," nhßng ðÕi
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khái ph¥n l¾n thanh niên ð«u phÕm nhæng l²i l¥m nhß
v§y.

Ngß¶i tu hành tuy không tr÷n hiªu ðÕo v¾i cha m©,
nhßng có khä nång cÑu cha m© ra khöi bi¬n kh± ð¬
sanh lên cõi tr¶i. Tuy nhiên, cûng có nhæng ngß¶i chÆng
nhæng không hiªu thäo v¾i cha m©, mà còn không tu
hành, hÆng ngày cÑ làm chuy®n không có ðÕo ðÑc--
ho£c phá hoÕi gia ðình mình, ho£c nhiu loÕn qu¯c gia
xã hµi, làm m¤t an ninh tr§t tñ. Ðó tÑc là tñ mình ch£t
g¯c, càng ch£t g¯c thì càng không còn ch² ðÑng, tß½ng
lai không biªt s¨ ra sao. Nhæng vi®c làm x¤u xa nhß thª
là nhæng hành vi tµi l²i khó mà tha thÑ ðßþc!

� trên tôi nói là tu hành có th¬ buông bö sñ ch¤p trß¾c
cha m©, chuyên tâm nh¤t trí mà tu hành, thì ði«u ðó là
ðúng. Song le, nªu không tu hành, cûng không làm tròn
ðÕo hiªu, thì ðó là sai. Các bÕn hãy nh§n thÑc ði¬m này
cho rõ ràng, b·i:

VÕn ác dâm vi thü,
Bách thi®n hiªu vi tiên.

(Trong mµt vÕn ði«u ác thì dâm døc là ðÑng ð¥u.
Trong mµt tråm ði«u lành thì hiªu thäo là trß¾c hªt.)
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Ngæ LøcNgæ LøcNgæ LøcNgæ LøcNgæ Løc
Hòa Thßþng Tuyên Hóa

I. Tu Hành

ö Tu ÐÕo là c¥n phäi "quay tr· lÕi." Nghîa là gì? TÑc
là phäi nhß¶ng cho ngß¶i vi®c t¯t lành, còn mình
nh§n ph¥n hß x¤u--xä cái "ta nhö" ð¬ thành tñu cái
"ta l¾n" chung cüa t¤t cä m÷i loài.

ö Ð¯i v¾i ma ð×ng kh·i tâm thù ngh¸ch. Hãy xem
chúng nhß các b§c Thi®n-tri-thÑc trþ ÐÕo cho mình.

ö T× vô lßþng kiªp ðªn nay, hªt ð¶i này sang ð¶i
khác, m²i ngß¶i tÕo bao nghi®p x¤u không ð°ng,
nên v÷ng tß·ng cûng không ð°ng. Nghi®p n£ng
thì v÷ng tß·ng nhi«u, nghi®p nh© thì v÷ng tß·ng
ít.

ö Ngß¶i tu hành phäi vì c¡t ðÑt dòng sanh tØ luân
h°i, vì ðµ chúng sanh, chÑ không vì c¥u cäm Ñng
mà tu ÐÕo.

ö Ngß¶i tu ÐÕo phäi luôn luôn "h°i quang phän
chiªu," không nên "hß¾ng ngoÕi truy c¥u." Tìm
c¥u bên ngoài không th¬ có ðßþc, xoay v« tñ tánh
thì ð¥y ðü cä.

ö V×a phát tâm tu hành, ði«u chß¾ng ngÕi nh¤t khi
døng công là tâm tham ð¡m s¡c døc. Ðây là v¤n ð«
cån bän nh¤t.

ö Ngß¶i tu ÐÕo nên chú ý! Ch¾ gieo duyên nhim ô
v¾i ngß¶i khác. Sþi dây trói buµc b¤t t¸nh này s¨
làm cho chúng ta ð÷a lÕc.

ö Hi®n tÕi chúng ta may m¡n có ðßþc thân ngß¶i.
Nªu không biªt dùng thân ngß¶i ð¬ tu hành, thì
ðþi ðªn khi nào m¾i tu? Chï e ðªn lúc m¤t thân này
r°i, dçu có mu¯n tu hành thì ðã quá tr!

ö H÷c Ph§t Pháp, ði«u thiªt yªu là phäi døng chân
tâm. Nh¤t cØ nh¤t ðµng, m²i l¶i nói, m²i cØ chï ð«u
phäi chân th§t.

ö Không thß½ng, không ghét là Trung ÐÕo. Tu ÐÕo
là tu ðÕo gì? TÑc là tu theo Trung ÐÕo--ð¯i v¾i ai
cûng phäi ð¯i xØ bình ðÆng, l¤y lòng t× bi là cån
bãn, và khi hành sñ phäi c¦n th§n, ch¾ ði lÕc vào
lß¾i r÷ tình ái.

ö Vi®c ð¥u tiên khi h÷c m§t chú là phäi chánh tâm
thành ý. Nªu tâm không chân chánh thì khi h÷c,

m§t chú nào cûng thành tà. Tâm nªu chân chánh
thì h÷c m§t chú m¾i ðßþc cäm Ñng.

ö Vô minh có hai ð°ng lõa. Hai ð°ng lõa ¤y là gì?
TÑc là tham ån và tham s¡c døc. Cä hai vi®c này trþ
giúp vô minh tÕo vô s¯ nghi®p x¤u.

ö Có câu r¢ng: "Khi mu¯n làm ngß¶i t¯t thì nghi®p
báo hi®n. Khi mu¯n thành Ph§t thì ma ðªn thØ
thách."

Nªu không mu¯n tr· thành ngß¶i t¯t thì nghi®p
báo không tìm ðªn. Càng quyªt chí làm ngß¶i t¯t
bao nhiêu thì nghi®p báo càng ðªn t¾i t¤p b¤y
nhiêu, ðòi mình thanh toán nþ n¥n cho minh bÕch.

ö Ph§t và ma chï khác nhau · mµt tâm ni®m--Ph§t thì
có tâm t× bi, còn ma thì có tâm tranh h½n thua.

ö Ngß¶i chân thñc biªt cách tu hành thì nh¤t cØ nh¤t
ðµng ð«u là tu cä.

ö Ngß¶i tu ÐÕo không nên ði kh¡p n½i quäng cáo sñ
tu hành cüa mình. Ai thß¶ng quäng cáo sñ tu hành
cüa mình thì nh¤t ð¸nh s¨ ð÷a lÕc vào ðß¶ng ma.

ö Ngß¶i tu ÐÕo, · b¤t cÑ n½i nào cûng ð«u phäi che
gi¤u và t¦y xóa tông tích, ð×ng nên ð¬ lµ di®n.

ö Tâm cüa chúng ta thß¶ng trú tÕi nhæng n½i khác
chÑ không trú tÕi trong tâm mình. "Trú tÕi nhæng
n½i khác" nghîa là có thân mà không có tâm.

ö Giäng Kinh thuyªt Pháp là tu Hu®. Ng°i Thi«n là tu
Ð¸nh. Không nói l¶i tÕp nhÕp là tu Gi¾i.

ö "Phi«n não tÑc B°-ð«." Nªu biªt dùng thì phi«n
não tÑc là B°-ð«. Nªu không biªt dùng thì B°-ð«
biªn thành phi«n não.

ö Tu ÐÕo c¥n phäi t§p dÕi kh¶. Càng "dÕi kh¶" bao
nhiêu thì càng t¯t b¤y nhiêu. "DÕi kh¶" cho ðªn
mÑc cái gì cûng không biªt cä thì v÷ng tß·ng s¨
không còn.

ö Vô minh nghîa là "không hi¬u rõ." G¯c r cüa vô
minh là ái døc.

ö Møc ðích chü yªu cüa vi®c tu hành là c¡t ðÑt dòng
sanh tØ, chÑ không phäi c¥u cäm Ñng.
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ö Tu hành c¥n phäi giæ mình cho trong sÕch, nhß giæ
gìn ðôi m¡t không ð¬ dính mµt hµt cát v§y.

ö C¶ bÕc thì tÕo nghi®p n£ng. B¯ thí thì tích lûy
công ðÑc. Ng°i Thi«n thì tr× ngu si, sanh trí hu®.

ö Ngß¶i tu hành nên c¦n th§n l¶i nói n½i ch² ðông
ngß¶i và canh giæ tâm khi ng°i mµt mình. Lúc
giæa ðÕi chúng ð×ng nên nói nhi«u. Khi riêng mµt
mình nên ð« phòng tâm ích kÖ và v÷ng tß·ng. Nhß
thª thì chÆng bao lâu s¨ ðßþc chuyên nh¤t, th¤y rõ
tâm mình.

ö Th÷ kh± thì dÑt kh±. Hß·ng phß¾c thì phß¾c hªt.

ö Ngß¶i chân chánh tu ÐÕo phäi xem xét m÷i hành
vi, cØ ðµng cüa chính mình. Ði, ðÑng, n¢m, ng°i,
ch¾ r¶i chánh ni®m. Ð×ng nhß cái gß½ng--chï biªt
soi m£t ngß¶i mà không tñ soi lÕi m£t th§t cüa
mình.

ö Nªu còn ch¤p trß¾c thì ðó là tâm ngß¶i thß¶ng.
Nªu không ch¤p trß¾c, ðó là tâm ÐÕo.

(còn tiªp)



Trang 12                 B° Ð« Häi

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
Sa-MônSa-MônSa-MônSa-MônSa-Môn

Hòa Thßþng Tuyên Hóa giäng thu§t

Sa-môn là tiªng PhÕn, có nghîa là:

C¥n tu Gi¾i, Ð¸nh, Hu®,
TÑc di®t Tham, Sân, Si.

(Siêng tu Gi¾i, Ð¸nh, Hu®,
DÑt sÕch Tham, Sân, Si.)

Sau khi xu¤t gia, chúng ta không nên siêng tu Tham,
Sân, Si, dÑt sÕch Gi¾i, Ð¸nh, Hu®. Nªu m²i ngày chúng
ta mµt tr· nên không có trí hu®, m²i ngày mµt thêm ngu
si, thì ðó là chúng ta ðang siêng tu tham, siêng tu sân và
siêng tu si. CÑ thª, ngày ngày chúng ta không th¬ dÑt
bö tham, sân, si, không th¬ thâu th§p Gi¾i, Ð¸nh, Hu®.
Chúng ta không còn mu¯n nghiên cÑu xem mình c¥n
phäi tu hành nhß thª nào, phäi trì Gi¾i ra sao, và phäi
làm thª nào ð¬ phát tri¬n Ð¸nh và Hu®. Phi«n não cüa
chúng ta càng ngày càng gia tång là vì nghi®p chß¾ng
chúng ta quá n£ng n«. Nghi®p báo cüa chúng ta cÑ ðeo
ðu±i theo, xúi giøc chúng ta ð×ng phát B°-ð« tâm, và
xui khiªn chúng ta chï mu¯n tìm kiªm l²i l¥m cüa ngß¶i
khác. CÑ nhß thª, nh¤t ð¸nh chúng ta s¨ b¸ ð÷a lÕc.

Sa-môn, nhæng ngß¶i ðã xu¤t gia, c¥n phäi t× bö m÷i
cüa cäi thª gian. � ðây có nhæng ngß¶i xu¤t gia th÷ trì
Ngân-ti«n Gi¾i--không ðøng t¾i ti«n bÕc--ðó chính là
mµt thí dø ði¬n hình cüa sñ "t× bö cüa cäi thª gian" v§y.
M÷i sñ tranh ch¤p trên thª gian ð«u là do tài cüa mà ra.
Quý v¸ hãy nhìn xem: Nß¾c này gây chiªn v¾i nß¾c
khác, nhà n÷ tranh ch¤p v¾i nhà kia, ngß¶i cùng ngß¶i
gây h¤n... t¤t cä ð«u chï vì lþi lµc!

Các b§c Sa-môn ð«u t× bö m÷i tài sän thª gian, và không
tham mu¯n b¤t cÑ ð° v§t quý giá nào cüa tr¥n thª. M²i
ngày h÷ chï ån mµt bæa, không tham lam, cûng chÆng
ån nhi«u. H÷ phäi th§n tr÷ng, không c¥u xin quá nhi«u.

Các b§c Sa-môn làm thª nào ð¬ có th¬ thoát khöi cån
nhà Tam Gi¾i? H÷ phäi "ðoÕn døc, khÑ ái"--c¡t ðÑt
døc v÷ng và dÑt tr× tham ái. H÷ c¥n phäi th¤u su¯t lý
"vô vi nhi vô b¤t vi" thâm áo nh¤t cüa ÐÑc Ph§t.

Có câu r¢ng:
"Sñ ð¶i biªt ít phi«n não ít,
Ðªn xÑ Vô C¥u ¡t hªt lo!"

Mµt khi ðÕt ðªn cänh gi¾i "trong không s· ð¡c, ngoài
không s· c¥u," thì con ngß¶i không còn v÷ng ni®m
næa, mà chï còn duy nh¤t mµt thÑ chánh ni®m--nhß thª
g÷i là "vô ni®m." Và khi mµt hành vi giä d¯i dù là nhö

nh£t cûng không có--ðó g÷i là "vô vi," hay "vô tác."

B¤y gi¶, nhæng vi®c c¥n làm ð«u ðã làm xong và mÑc
ðµ tu hành ðã ðªn cñc ði¬m, do ðó không còn gì ð¬ tu
h÷c næa. Khi ðã ðÕt ðßþc b±n th¬ cüa ÐÕo, ðã chÑng
ðßþc quä v¸ và chÆng còn gì ð¬ chÑng ð¡c næa--ðó g÷i
là "phi chÑng" (chÆng chÑng). Hành giä không c¥n phäi
träi qua t× v¸ trí ð¥u tiên là Th§p Trø, r°i ðªn Th§p
HÕnh, Th§p H°i Hß¾ng, Th§p Ð¸a b·i ðã hoát nhiên
vßþt qua t¤t cä--ðây là trß¶ng hþp mµt v¸ Sa-môn ð¡c
ÐÕo.
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Buddhist TerminologyBuddhist TerminologyBuddhist TerminologyBuddhist TerminologyBuddhist Terminology
ShramanaShramanaShramanaShramanaShramana

Lectured by the Venerable Master Hsuan Hua

Shramana is a Sanskrit word which means "diligently
cultivating Precepts, Samadhi and Wisdom, and putting
to rest Greed, Hatred and Stupidity."

After leaving home, we shouldn't diligently cultivate
Greed, Hatred and Stupidity, while putting to rest Pre-
cepts, Samadhi and Wisdom. If we are less wise and
more stupid each day, then we are diligently cultivating
how to be greedy, how to hate and how to be stupid.
Every day we cannot let go of greed, hatred and stupid-
ity; we cannot pick up the Precepts, Samadhi and Wis-
dom. We don't want to find out how to cultivate, how to
observe the Precepts, and how to develop Samadhi and
Wisdom. Our afflictions increase day by day because
our karmic obstructions are too severe. Our karmic retri-
bution keeps following us, telling us not to make a Bodhi
resolve, and to always look for other people's faults.
This way, we will certainly fall.

Shramanas, that is, those who have left the home-life,
should renounce worldly wealth. There are left-home
people here who keep the precept against holding money-
-this is an example of renouncing worldly riches.

All the contention in the world starts on account of
wealth. Take a look! Countries fight with countries, fami-
lies feud with families, and people contend with people,
all for the sake of profit.

Shramanas renounce worldly riches, and not want any
of the precious things of the world. They take one meal
a day. They are not greedy, and don't eat a lot. They
should be careful not to seek too much.

How can Shramanas leave the home of the Three
Realms? They must cut off desire and put an end to love.
They should comprehend the Buddha's profound prin-
ciple of "activity and non-activity."

It's said,
"The less one knows,

the less affliction one will have.
If one reaches the state of seeking nothing,

one will have no worries."

When one reaches the state of not attaining anything
internally and not seeking anything externally, one will
be free of all discursive thoughts, and will have only

proper mindfulness--this is called "being free of
thoughts." One will not have even a little bit of false
behavior--this is called "non-activity."

At this point, one has done what one had to do, and has
cultivated the Way to the ultimate, so there is nothing
left to cultivate. One has already attained the essence of
the Way and realized the fruition, and there is nothing
more to be realized--this is called "non-realization." It is
unnecessary to go through the Ten Dwellings, the Ten
Practices, the Ten Transferences and the Ten Grounds
because one suddenly transcends them all--this is a
Shramana who has attained the Way.
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Thông BáoThông BáoThông BáoThông BáoThông Báo

Chß½ng Trình Thuyªt Giäng Kinh Bát ÐÕi Nhân Giác

Ð¸a ði¬m:
Chùa Long Beach
3361 East Ocean Blvd.
Long Beach, CA 90803

Th¶i gian: ThÑ Sáu, 7:00PM - 9:30PM

Giäng viên: Th¥y Thích H¢ng Trß¶ng

Mu¯n biªt thêm chi tiªt, xin liên lÕc (310) 438-8902

Pháp Hµi Sám H¯i

Ð¸a ði¬m:
Pháp Gi¾i Thánh Thành
1029 West Capitol Avenue
West Sacramento, CA 95691

L¸ch trình:
07/10/1995, 1:30PM: ÐÕi Bi Sám
08/10/1995, 8:30AM: Kim Cang Bäo Sám
14/10/1995, 1:30PM: ÐÕi Bi Sám
15/10/1995, 8:30AM: T× Bi Tam Muµi Thüy Sám
21/10/1995, 1:30PM: ÐÕi Bi Sám
28/10/1995, 1:30PM: ÐÕi Bi Sám
29/10/1995, 8:30AM: Hoa Nghiêm Sám
05/11/1995, 1:30PM: ÐÕi Bi Sám

Mu¯n biªt thêm chi tiªt, xin liên lÕc (916) 374-8268
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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 10/1995-01/1996Thánh Thành Tháng 10/1995-01/1996Thánh Thành Tháng 10/1995-01/1996Thánh Thành Tháng 10/1995-01/1996Thánh Thành Tháng 10/1995-01/1996

Tháng Ngày Pháp Hµi

10 07 Hµi Ngh¸ Tôn Giáo Thª Gi¾i

11 05 L KÖ Ni®m Ngày Quán-Thª-Âm B°-Tát Xu¤t Gia

11 05 - 11 Quán-Âm Th¤t

11 24 -26 Gi¾i Thi®u V« Thi«n (3 ngày)

12/1995-

01/1996

24/12 -

06/01

A-Di-Ðà Th¤t (2 tu¥n)

01/1996 07 L Vía ÐÑc Ph§t A-Di-Ðà

01 08 - 29 Thi«n Th¤t (3 tu¥n)

 


