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TÕi sao chúng ta t± chÑc Ð¸a-TÕnh
Th¤t? B·i hi®n nay trên thª gi¾i có
quá nhi«u tai ß½ng nên chúng ta c¥n
phäi kh¦n c¥u Ð¸a TÕnh B°-Tát dùng
nguy®n lñc cüa Ngài làm tiêu tan m÷i
tai ß½ng.

Ð¸a TÕng B°-Tát r¤t chú tr÷ng ðÕi
hiªu, b·i ð¶i ð¶i kiªp kiªp Ngài luôn
luôn là ngß¶i con hiªu thäo v¾i cha
m©. Ðây không phäi là chuy®n d
dàng--Ngài ðã phäi träi qua nhi«u
gian nan kh¯n kh± m¾i rèn luy®n
ðßþc ðÑc tánh ¤y. Cha m© Ngài
không tin Tam Bäo, thª mà Ngài vçn
có th¬ tùy thu§n ý mu¯n cüa h÷ ð°ng
th¶i dùng m÷i pháp môn thi®n xäo
phß½ng ti®n ð¬ dçn d¡t h÷ sanh lòng
tin tß·ng chân chánh n½i Tam Bäo.
� m÷i n½i, Ð¸a TÕnh B° Tát luôn luôn
hành B°-Tát ÐÕo mµt cách "vô tß¾ng,
vô trß¾c"-- không có hình tß¾ng,
cûng chÆng ch¤p trß¾c. "Vô tß¾ng"
là vì Ngài tuy®t nhiên không k¬ công,
không ca tøng ðÑc hÕnh cüa mình.
Ngay cä khi Ngài cÑu ðµ chúng sanh,
Ngài cûng nói r¢ng ðó là chúng sanh
tñ cÑu ðµ chính h÷--Ngài không
mu¯n chúng sanh cäm ½n, ðänh l
Ngài.

Trong hàng B°-Tát, Ð¸a tÕnh B° Tát
không h« cho r¢ng nình là cao minh
h½n, có th® nguy®n vî ðÕi h½n, có lòng
t× bi rµng l¾n h½n, ho£c có th¥n thông
quäng ðÕi h½n các v¸ B°-Tát khác--
Ngài hoàn toàn không có nhæng tß
tß·ng nhß thª! M²i hành vi, cØ chï,
m²i l¶i ån tiªng nói cüa Ngài ð«u là
"hành s· vô sñ"--Ngài t§n tâm t§n lñc
làm vi®c, xem ðó là b±n ph§n cüa
chính Ngài, và không h« k¬ l¬ công
trÕng. Vì thª, t¤t cä chúng sanh ð«u
cäm ðµng mà tán thán, ca tøng Ngài;
th§m chí cä ÐÑc Ph§t cûng khen ngþi
Ngài næa. Ph§t không tùy ti®n khen
ngþi kë khác--phäi có tß cách và giá tr¸
xÑng ðáng ð¬ ðßþc khen ngþi, thì Ph§t
m¾i khen mà thôi. B·i Ð¸a TÕng B°-
Tát không k¬ công, cûng không rêu
rao công ðÑc cüa mình, cho nên "cäm
Ñng ÐÕo giao." Ðây là thÑ "cäm Ñng
ðÕo giao" xäy t¾i mµt cách r¤t tñ nhiên,
không phäi do dùng thü ðoÕn ho£c
mánh khóe mà ðßþc. Do ðó, chúng ta
tu ÐÕo thì c¥n phäi h÷c t§p tinh th¥n
cùng th® nguy®n vô biên cüa ÐÑc Ð¸a
TÕng:

"Ð¸a ngøc chßa tr¯ng không, tôi th«
không thành Ph§t,
Chúng sanh ðµ hªt r°i, tôi m¾i chÑng
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B° Ð«."

H¢ng nåm, chúng ta t± chÑc các khóa l là ð¬ tiêu tr×
ðµc khí trong hß không và thª gi¾i. Hi®n nay, không
khí trên thª gi¾i ðã b¸ ô nhim, trong vû trø ð¥y dçy mµt
loÕi khí ðµc mà không có phß½ng pháp nào tr× khØ
ðßþc--chï có cách là thành tâm kh¦n c¥u chß Ph§t và
chß B°-Tát phóng hào quang làm tiêu tr× khí ðµc ¤y, ð¬
cho thÑ khí ðµc vô bóng vô hình ðó tiêu tan ði. Vì thª,
m÷i hoÕt ðµng tÕi VÕn Ph§t Thánh Thành ð«u có quan
h® ðªn sñ an nguy cüa toàn thª gi¾i. Nªu ngß¶i trong
ðÕo tràng này mà không thành tâm, thì thª gi¾i ¡t s¨
nguy ng§p h½n næa!

Nhân loÕi trên thª gi¾i ðã gây ra quá nhi«u ác nghi®p,
và sÑc ngß¶i không làm sao hóa giäi ðßþc. Hôm nay,
nhân ngày Vía ÐÑc Ð¸a TÕng B° Tát, m÷i ngß¶i hãy
ð°ng tâm thành kh¦n ni®m danh hi®u Ð¸a TÕng Vß½ng
B° Tát; hy v÷ng có th¬ khiªn B° Tát ðµng lòng t× bi mà
giúp cho thª gi¾i ðßþc an bình . ÐÕt ðßþc sñ cäm Ñng
này hay không, ð«u tùy thuµc vào lòng thành cüa quý
v¸. SÑc cüa mµt ngß¶i thì không ðü, do ðó c¥n phäi có
sñ hþp lñc cüa ðÕi chúng . Cho nên nói: "Ðoàn kªt gây
sÑc mÕnh"; m÷i ngß¶i hãy ð°ng tâm hi®p lñc, cùng
nhau c¥u nguy®n thª gi¾i hòa bình.

Bây gi¶, quý v¸ ð«u biªt r¢ng thª gi¾i này không có hòa
bình, và ðang vô cùng nguy ng§p. B·i v§y, hi®n tÕi t¤t
cä các ðÕo tràng ð«u nói ðªn chuy®n c¥u nguy®n thª
gi¾i hòa bình. Ban ð¥u là do Ph§t Giáo Giäng Ðß¶ng và
Kim S½n Thánh Tñ ð« xß¾ng; sau ðó nhæng ðÕo tràng ·
Hß½ng-cäng, Ðài-loan ð«u làm theo--ði«u này chÑng tö
r¢ng thª gi¾i ðang lâm nguy và m÷i ngß¶i c¥n phäi c¥u
nguy®n cho n«n hòa bình.

Tuy nhiên, ðÕo tràng chân chánh c¥u nguy®n cho hòa
bình thª gi¾i chính là VÕn Ph§t Thánh Thành. TÕi sao
v§y? B·i vì b¤t kÏ Pháp-hµi nào do VÕn Ph§t Thánh
Thành t± chÑc cûng ð«u không trông mong ðßþc nhæng
v¸ "ðÕi hµ pháp" cúng dß¶ng ti«n bÕc! M²i nåm chúng
ta ð«u t± chÑc mµt cách âm th¥m; cÑ t¯i ngày gi¶ là tiªn
hành. Không c¥n biªt là có trai-chü hay không, chúng
ta cÑ theo thß¶ng l® mà cØ hành, và coi ðó là b±n ph§n
cüa mình, không mäy may mßu ð° lþi lµc. Chúng ta chï
hy v÷ng r¢ng ÐÑc Ph§t s¨ phóng hào quang phù hµ,
tiêu tr× t¤t cä nhæng ðµc khí trên toàn thª gi¾i; Quán
Âm B° Tát dùng nß¾c cam-l° ð¬ quán ðïnh, khiªn chúng
sanh ðßþc tai qua nÕn khöi, t§t b®nh tiêu tr×, tµi di®t,
phß¾c sanh. C¥u mong Ð¸a TÕng B° Tát, v¾i nguy®n
lñc quäng ðÕi, s¨ giúp cho chúng sanh ðßþc xa lìa kh±
não, hß·ng sñ an vui, và xua tan m÷i tai ách.

Ni®m danh hi®u Quán Âm B° Tát và Ð¸a TÕnh B° Tát là
giúp cho thª gi¾i ðßþc tiêu ðµc mà không c¥n phäi
dùng ðªn thu¯c sát trùng. Chúng ta chï dùng nß¾c cam-
l° và Pháp-thüy ð¬ giäi tr× ðµc khí trên thª gi¾i. H tiêu
tr× ðßþc mµt ph¥n khí ðµc, thì thª gi¾i có thêm mµt

ph¥n bình an. Mµt khi ðµc khí trên toàn thª gi¾i không
còn næa, lúc ðó chúng sanh s¨ ðßþc hß·ng phß¾c, nhân
loÕi s¨ ðßþc an lành!

(Giäng ngày 04 tháng 9 nåm 1982 tÕi VÕn Ph§t Thánh
Thành)

__________

Nh¾ ½n cha m© là thª nào? Thß½ng thay cha m©, sinh ta
cñc nh÷c, mß¶i tháng ba nåm thai mang bú m¾m,
nhß¶ng khô n¢m ß¾t, nu¯t ð¡ng nhä ng÷t. M¾i ðßþc
thành ngß¶i, ðã ð£t hy v÷ng tiªp n¯i gia phong, lo
ph¥n tª tñ.  V§y mà nay ta ðã xu¤t gia, lÕm xßng Thích-
tØ, nhøc hi®u Sa-môn, ð° ngon v§t ng÷t ðã không cung
phøng, cúng tª chÕp dçy càng không chu t¤t. S¯ng, ta
ðã không có khä nång nuôi dßÞng c½ th¬; chªt, ta lÕi
b¤t lñc trong vi®c tiªp dçn nghi®p thÑc. Phß½ng di®n
thª gian ta ðã r¤t hÕi, phß½ng di®n xu¤t thª ta lÕi vô
ích. Hai ðß¶ng m¤t cä thì tµi n£ng khó mà thoát cho
khöi.

Suy nghî nhß thª m¾i th¤y chï còn có cách thß¶ng hành
Ph§t ÐÕo trong tråm ngàn ð¶i kiªp, kh¡p ðµ chúng
sanh trong mß¶i phß½ng ba ð¶i. Nhß v§y thì không
phäi chï cha m© mµt ð¶i, mà song thân nhi«u kiªp ð«u
ðßþc siêu thoát; không phäi chï song thân mµt ngß¶i,
mà cha m© t¤t cä cùng ðßþc siêu thång.

(Trích Khuyªn Phát B° Ð« Tâm Vån cüa ÐÕi Sß Th§t
Hi«n)
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C¦m Nang Tu ÐÕo
Hòa Thßþng Quäng Khâm

Chß½ng VI: HÕnh Xu¤t Gia

(tiªp theo)

2. Con Ðß¶ng Siêu Thoát Cüa Ngß¶i Tu

B. V¤t Bö Danh Lþi

r T¾i chùa xu¤t gia, không phäi là ð¬ tranh ch¤p
coi ai ðúng ai sai. Thái ðµ ðó r£t là thÑ thª tøc, lúc
nào cûng phân chia mình, ngß¶i.

r Ðã xu¤t gai tu hành thì không cÕnh tranh, ganh
ðua, cûng không cãi vã h½n thua, ít nhi«u, ðúng
sai...; m¤y thÑ ðó toàn là "mùi" danh lþi.

r Khi Hòa-Thßþng nói: "Ngß¶i xu¤t gia không ðßþc
tham danh hám lþi vì h có lþi t¤t s¨ có hÕi; do ðó,
không ðßþc nuôi dßÞng lòng ham mu¯n danh lþi";
thì có ngß¶i höi: "V§y nhß hi®n nay, danh tiªng
cüa Hòa-Thßþng vang l×ng b¯n bi¬n thì sao?"

Hòa-Thßþng trä l¶i: "Ta cûng không h« hay biªt
gì t¾i nó, vì chúng ð«u là huyn hóa. Không ai
biªt gì v« mình là hay nh¤t!"

Ngß¶i höi g§t gù: "Ðó m¾i chính là công phu chân
th§t!"

C. Ði«u Phøc Cái Tâm Này!

r Bây gi¶ các bÕn tuy ðã xu¤t gia, song các bÕn gi¯ng
nhß · trên bi¬n cà mênh mông, tìm không ra lói
thoát v§y.

r Ngu¶i xu¤t gia c¥n phäi vô s· c¥u (không có mong
c¥u gì cä) và vô s· trø (không ð¬ cho tâm vß¾ng
vào b¤t kÏ chuy®n gì, vi®c gì, hay quan ni®m, tâm
trÕng, tình cäm gì).

r BÕn phäi tu tánh--tÑc là sØa ð±i tánh nªt, thói quen
x¤u--cûng là tu Phât-tánh. M²i ngß¶i, ai cûng có
Ph§t-tánh thanh t¸nh--Ph§t-tánh ¤y chính là ÐÕo.

r BÕn nên tùy thu§n tánh tình cüa kë khác (ch¾ sinh
xung ðµt), hòa hþp v¾i m÷i ngß¶i.

r Xu¤t gia là ð¬ tr¸ cái tâm lång xång nhß khï, sØa cái
ý chÕy rông nhß ngña.

r Xu¤t gia thì phäi døng công làm vi®c trong m÷i
th¶i m÷i lúc, phäi ni®m Ph§t ð¬ ði«u phøc cái tâm.

r Ngß¶i xu¤t gia nên ni®m Ph§t cho nhi«u, không
nh¤t thiªt là cÑ phäi ng°i Thi«n; b·i vì khi công
phu Thi«n chßa chín mu°i, bÕn d b¸ dính vào ma
sñ.

r Ngß¶i xu¤t gia c¥n phäi xä thân--ai chß·i rüa, hÕ
nhøc, chê bai, d¢n v£t, xØ t® ..., bÕn phäi dØng dßng
nhß không. Phäi quét sÕch sành sanh m÷i quan
ni®m v« tñ ngã (cái "tôi," cái "cüa tôi") thì m¾i tu
hành n±i.

r Ðã xu¤t gia r°i, bÕn phäi d©p sÕch lòng tham lam
ån u¯ng, ngü nghï, · sß¾ng; nhß v§y thì bÕn m¾i tu
ð£ng phß¾c, hu®. Ð×ng nhß kë tÕi gia--ð¥y thÑ tham
luyªn.

Tång là mµt trong ba viên ng÷c (Tam Bäo--Ph§t,
Pháp, Tång). Do v§y, là Tång (Ni), bÕn phäi tu cho
giöi cho t¯t; mà duy chï có ðÕm bÕc, ð½n s½ thì m¾i
có th¬ tu hành Gi¾i, Ð¸nh và Hu®.

r Chùa là ðÕo tràng công cµng--nªu nhæng Tång, Ni
t× các chùa khác lÕi mà giæ ðßþc quy lu§t thì h÷
ð«u có th¬ · lÕi chùa ð¬ tu.

r Công hÕnh cüa ngß¶i xu¤t gia là tu · s¡c, th÷, tß·ng,
hành, thÑc--Nåm �m; tu ð¬ khiªn chúng ð«u
"không." Do ðó, hãy m£c áo väi thô, ån c½m ðÕm
bÕc. Ði«u này không có nghîa là bÕn tuy®t thñc, mà
nghîa là ån ðü no, m£c ðü ¤m là t¯t r°i; không ðßþc
tham lam, ðua ðòi.

r V« chuy®n ån u¯ng: ð¯i v¾i ngß¶i xu¤t gia thì ai
cho gì, n¤u gì, thì ån n¤y. Không ðßþc ch¤p trß¾c,
kén ch÷n; khong ðßþc ham ån, thích ngon. Ð° ån ít
mµt tí, hß thiu mµt chút cûng vçn ån.

Nªu cÑ ham ån, thích ngon, thì nghi®p cüa bÕn
không d tiêu tr× ðâu. Nªu bÕn còn kh·i lòng tham
ån, thì không thoát khöi vòng luân h°i! KÏ th§t,
thÑc ån nào nªu ðem thØ nghi®m thì cûng có th¬
tìm ra ðµc t¯. Khi ðÕi-chúng ån thÑc gì thì bÕn ån
thÑc n¤y là ðü r°i; ð×ng sinh bñc d÷c, khó ch¸u,
quái ngÕi ðü chuy®n.
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r Ngß¶i xu¤t gia ð×ng bao gi¶ sþ chªt. Chªt thì v«
Tây phß½ng, càng t¯t ch¾ sao!

Ngß¶i tu c¥n phäi có sÑc mÕnh "biªn vÕn sñ thành
vô sñ" m¾i ðßþc!

r Khoác trên mình t¤m cà-sa r°i, bÕn phäi tu ðªn ch²
không còn v¸ vi®c gì làm quái ngÕi, b§n tâm. Không
quái ngÕi, b§n tâm v« chuy®n thª sñ; không vß¾ng
lòng vào vi®c nhân tình... Hªt thäy m÷i sñ, h quái
ngÕi là th×a.

3. Tñ Ðµ

A. Chùa Th§p Phß½ng

r Chùa thì ai cûng có th¬ t¾i · ð¬ tu ðßþc. Kë t¾i trú
phäi giæ nµi quy do chùa ð£t ra. BÕn không ðßþc
coi m£t ngß¶i t¯t x¤u, r°i tñ ti®n làm theo ý mình,
mu¯n cho ai trú thì trú.

r Khi; có ngß¶i t¾i trú · chùa, bÕn không ðßþc có
tâm phân bi®t, so sánh, chuyên môn k¬ l¬ chuy®n
x¤u, l²i l¥m cüa ngß¶i ¤y. Làm v§y, bÕn s¨ khiªn
ngß¶i tu khó tu. Chï c¥n y tôn tr÷ng, tuân theo nµi
quy cüa chùa là ðü r°i.

Ð×ng nên so sánh, phân bi®t v¸ này là ð® tØ cüa ai,
v¸ kia là ð® tØ cüa ai. H ngß¶i nào tuân giæ Gi¾t
Lu§t, quy cü, thì ð«u gi¯ng nhau hªt. Ai ai cûng là
ð® tØ cüa Ph§t. Nªu bÕn cÑ chia ra rành mÕch r¢ng:
"Th¥y là kë · ngoài t¾i, tôi là ð® tØ cüa Sß-phø ·
chùa này..."; thì bÕn chÆng phäi là th¥y tu!

Là ngß¶i xu¤t gia, bÕn chï c¥n tu hành cho ðúng
v¾i Gi¾i Lu§t. H bÕn tu ðàng hoàng thì ði t¾i ðâu
bÕn cûng ðßþc m÷i ngß¶i cung kính, ðª cä Thiên,
Long, Bát Bµ cûng üng hµ, bäo v® bÕn, và chùa ·
n½i nài cûng ð«u là nhà cüa bÕn!

B. Ch² L¥m Lçn

r Khi ban tu hành, nh¤t ð¸nh bÕn phäi tu · chùa l¾n
(ðÕi tùng-lâm). Tu · nhæng n½i có ðÕi-chúng dông
ðúc thì m¾i có th¬ rèn luy®n thành b§c nhân tài.

r Khi tu, c¥n phäi tu · chùa l¾n, ðông chúng. B·i vì
chï · ch¯n nhi«u ngß¶i bÕn m¾i biªt và h÷c ðßþc
kinh nghi®m t× nhæng ði¬m x¤u. Nhæng kë x¤u ác
trong chùa ð«u là nhæng kë chï ðß¶ng ð¬ bÕn biªt
mà tu tiªn bµ h½n. Ða s¯ cá T±-sß ð«u xu¤t thân t×
ch² làm bªp, tr°ng rau, chë cüi... trong chùa. Chính
nhæng ch² không ai thèm chú ý t¾i, không ai giành
làm, m¾i là n½i ð¬ bÕn tu hành!

r Khi bÕn tu · chùa l¾n, hãy ch¸u kham kh± v« chuy®n
ån, ·, m£c. M¡t bÕn hãy làm nhß ch¦ng th¤y gì, tai
bÕn làm nhß không nghe gì, gi¯ng h®t tên kh¶. CÑ
v§y mà tu thì ÐÑc Hµ Pháp Vi-Ðà ch¡c ch¡n s¨ bäo
v® bÕn. Sau này khi bÕn ði ðªn ðâu, ai th¤y cûng
kính tr÷ng bÕn nhß Ph§t v§y. B¤y gi¶, bÕn mu¯n
xây chùa thì l§p tÑc s¨ có kë üng hµ ngay.

r Ngày nay chúng ta ð¨ có mµt ngôi chùa t¯t, mµt
ðÕo-tràng lý tß·ng ð¬ tu hÕnh; bÕn ch¾ có v÷ng
tß·ng, tính toán coi · ch² nào còn có chùa t¯t h½n.
Khi lòng bÕn không an ð¸nh thì không cách gì bÕn
có th¬ tu hành ðßþc!

r Höi: Tôi mu¯n r¶i chùa này t¾i chùa khác tu, hi®n
nay có ba ch²; không biªt ý Hòa-thßþng thì ch²
nào có nhân duyên v¾i tôi?

Ðáp: BÕn ra ði là vì tâm bÕn không an ±n hay là vì
chùa không an ±n?

Nªu tâm bÕn không an ±n thì dù bÕn chÕy t¾i Tây
Phß½ng, bÕn vçn không an tâm. Khi tâm bÕn lång
xång, bÑt rÑt, chÕy rông, mà bÕn chuy¬n nó ngay
tÑc th¶i, thì tâm s¨ an ð¸nh. Do ðó, giæ Gi¾i Lu§t là
vi®c cñc kÏ quan tr÷ng. H ban giæ Gi¾i thanh t¸nh
thì tâm s¨ thanh t¸nh. Khi tâm bÕn không an ±n,
nhìn vi®c gì bÕn cûng có ngã-tß¾ng (ch¤p ch£t vào
quan ni®m v« mình và cüa mình); do ðó bÕn phäi
nhìn m²i mµt sñ vi®c ð«u không phäi là ta, và cûng
không phäi là cüa ta.

Mu¯n t¾i Tây Phß½ng, bÕn phäi tu t¾i ch² tâm
không còn loÕn, tÑc là v÷ng tß·ng không ùn ùn
n±i lên næa. Khi ð¯i di®n v¾i b¤t kÏ chuy®n gì,
lòng bÕn cûng chï có mµt ni®m thanh t¸nh, thì ðó
chính là Tây Phß½ng.

Tâm không an, thì v÷ng tß·ng cÑ lång xång mãi.
Do v§y, bÕn phäi l¤y tâm ð¬ an tâm; nªu không v§y
thì làm sao "an"? Khi tâm bÕn mu¯n chÕy rông, hãy
tñ höi r£ng nó mu¯n chÕy ði ðâu.

(còn tiªp)
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Chân Th§t Tu Hành, Ch¾ Buông Lung!
Hòa Thßþng Tuyên Hóa

Kim S½n Thánh Tñ, trß¾c kia ðßþc g÷i là Ph§t Giáo
Giäng Ðß¶ng và t÷a lÕc tÕi t¥ng l¥u thÑ tß trong mµt
chung cß thuµc khu ph¯ Chinatown · San Francisco,
v¯n do T±ng Hµi Pháp Gi¾i Ph§t Giáo kiªn l§p. Khóa tu
mùa hè ð¥u tiên ðßþc t± chÑc tÕi ðây nåm 1968. Lúc ¤y
có r¤t nhi«u ngß¶i t× Seattle ðªn tham gia khóa tu h÷c
96 ngày ¤y. Chß½ng trình h÷c t§p r¤t b§n rµn, h¢ng
ngày không có gi¶ nghï. Chï có ngày ThÑ Bäy là ðßþc
nghï bu±i chi«u ð¬ gi£t giû, ho£c giäi quyªt nhæng
công vi®c riêng tß.

Trong khóa tu h÷c ¤y, tôi giäng Kinh Lång Nghiêm và
dñ trù có th¬ giäng xong trß¾c ngày mãn khóa. Ban ð¥u
thì m²i ngày thuyªt giäng mµt l¥n, nhßng ðßþc mµt
th¶i gian thì tôi nh§n th¤y là s¨ không k¸p th¶i hÕn nên
tång lên thành m²i ngày giäng hai l¥n. D¥n d¥n lÕi ngÕi
r¢ng không th¬ giäng xong nên tôi phäi tång thành ba
l¥n m²i ngày; và cu¯i cùng thì thành ra m²i ngày giäng
b¯n l¥n. CÑ nhß thª mà trong khóa hè ¤y cûng giäng
xong bµ Kinh Lång Nghiêm, ðem công ðÑc viên mãn
h°i hß¾ng cho t¤t cä chúng sanh.

Sau khi giäng xong Kinh Lång Nghiêm, có nåm thanh
niên nam næ ngß¶i MÛ xin xu¤t gia. Ðó là nhæng ngß¶i
MÛ ð¥u tiên xu¤t gia và th÷ Cø Túc Gi¾i--ba v¸ TÏ-
kheo và hai v¸ TÏ-kheo-ni.

V« sau, m²i nåm ð«u có khóa tu h÷c mùa hè. R¤t nhi«u
ngß¶i t¾i h÷c höi Ph§t Pháp và cûng có nhi«u ngß¶i
xu¤t gia thành TÏ-kheo, TÏ-kheo-ni. Tuy nhân x¯ không
nhi«u, song ð¯i v¾i Chùa Kim S½n v¯n chú tr÷ng ph¦m
ch¤t chÑ không chú tr÷ng s¯ lßþng, chï c¥n chân th§t tu
hành và nghiên cÑu Ph§t Pháp, thì mµt ngß¶i cûng
không phäi là ít, hà hu¯ng là nào phäi chï có mµt ho£c
hai ngß¶i thôi ðâu?

H¢ng tháng, Chùa Kim S½n phát hành mµt t§p nguy®t
san song ngæ Anh-Hoa--Vajra Bodhi Sea (Kim Cang
B° Ð« Häi). T§p nguy®t san này chuyên ðång yªu nghîa
Ph§t Pháp ð¬ cho ngß¶i Tây phß½ng có th¬ am tß¶ng
ngu°n g¯c cüa ðÕo Ph§t ð°ng th¶i có ðßþc sñ nh§n
thÑc ðúng ð¡n v« Ph§t Pháp, ð¬ h÷ không còn cho r¢ng
Ph§t Giáo là mê tín, sùng bái ngçu-tßþng, tiêu cñc, bi
quan, hay là "ký sinh trùng" cüa xã hµi næa. T§p nguy®t
san này cho ngß¶i ta biªt Ph§t Giáo là tñ do, bình ðÆng,
mà møc tiêu là ð« xß¾ng thª gi¾i hòa bình và hªt thäy
m÷i ngß¶i ð«u là ð® tØ cüa Ph§t, tuy®t ð¯i không có sñ
gi¾i hÕn v« chüng tµc, qu¯c t¸ch hay ð¸a gi¾i.

Ph§t Giáo t× khi có l¸ch sØ ðªn nay chßa h« gây ra chiªn

tranh, b·i vì gi¾i-ði«u ð¥u tiên trong Gi¾i Lu§t nhà
Ph§t là Không Sát Sanh--chÆng nhæng không giªt ngß¶i
mà ngay cä ðµng v§t cûng không sát hÕi, trái lÕi còn
phóng sanh và bäo v® m÷i loài ðµng v§t--nh¶ v§y mà
không h« gây ra chiªn tranh.

Chùa Kim S½n cûng nhß là n½i "ðãi cát tìm vàng"--nªu
các v¸ là "vàng," thì khi t¾i Chùa Kim S½n các v¸ s¨ cäm
th¤y n½i ðây nhß là nhà cüa các v¸ v§y.  � ðây, m÷i
ngß¶i không nói chuy®n nên r¤t thu§n ti®n ð¬ ð÷c sách,
ngày ngày nghiên cÑu Ph§t Pháp, chÆng b¸ ai qu¤y r¥y,
th§t là mµt môi trß¶ng lý tß·ng. Ngß¶i MÛ tuy nhi«u,
song có ðßþc bao nhiêu ngß¶i chân chánh phát tâm t¾i
ðây ð¬ nghiên cÑu Ph§t Pháp, nghe Kinh h÷c Pháp?  Do
ðó, vi®c thành Ph§t là tùy thuµc · cá nhân chÑ không
phäi · t§p th¬. Trên thª gi¾i này, cái gì ít thì ð«u quý cä.
S¯ ngß¶i nghiên cÑu Ph§t Pháp · Chùa Kim S½n tuy
không nhi«u, song ð¯i v¾i thª gi¾i này thì nhß thª là
quý báu nh¤t r°i! Trong tß½ng lai, khi các v¸ ðã thông
su¯t Ph§t Pháp r°i, các v¸ có th¬ ði kh¡p n½i h¢ng dß½ng
Ph§t Pháp, lþi ích chúng sanh, khiªn m÷i chúng sanh
s¾m thành Ph§t ÐÕo--ðó là ði«u tôi kÏ v÷ng · các v¸!

Trong khóa tu h÷c mùa hè kÏ này, m÷i ngß¶i c¥n phäi
biªt quý tr÷ng th¶i gi¶, ð×ng ð¬ lãng phí. Có câu r¢ng:

Mµt t¤c th¶ gian: mµt t¤c vàng,
T¤c vàng khó chuµc t¤c th¶i gian.

Cho nên, th¶i gi¶ là quý giá nh¤t, quan tr÷ng nh¤t. Các
v¸ ðªn tham gia khóa tu h÷c mùa hè nåm nay hãy n² lñc
h÷c höi Ph§t Pháp, ch¾ nên ð¬ th¶i gi¶ trôi qua mµt
cách vô ích--các v¸ nh¤t ð¸nh phäi h÷c cho ðßþc ðôi
chút ðÕo lý chân chánh.

Có mµt vi®c mà tôi mu¯n nói v¾i các v¸. Th§t sñ thì tôi
không mu¯n nói ra, song bây gi¶ thì tôi không th¬
không nói. Vi®c gì ß? Là ngß¶i xu¤t gia thì các v¸ nh¤t
ð¸nh phäi biªt tñ tr÷ng--không nên coi mình quá th¤p
hèn, song cûng không ðßþc c¯ng cao ngã mÕn. Lúc nào
cûng phän tïnh và tñ ki¬m thäo--h có làm l²i l¥m gì
sØa ð±i ngay, nªu không có l²i thì phäi tiªn tu; tuy®t
ð¯i không ðßþc c¦u thä ho£c buông lung, phóng d§t.

Mµt khi các v¸ ðã là ð® tØ xu¤t gia cüa tôi, h tôi th¤y l²i
l¥m gì cüa các v¸ thì tôi nh¤t ð¸nh s¨ nói ra ð¬ các v¸ biªt
mà sØa ð±i. Nªu tôi không nói ra, thì tôi th§t có l²i v¾i
các v¸. Sau khi tôi ðã nói ra nhæng ði«u mình th¤y r°i,
thì các v¸ nghe hay không, sØa ð±i hay chång, ðó là
chuy®n cüa các v¸. Tôi chï làm tròn nhi®m vø ngß¶i
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Th¥y, không h± th©n v¾i lß½ng tâm là ðü. Các v¸ ch¾
nên ð¬ ðªn khi ð÷a ð¸a ngøc r°i m¾i oán trách Sß Phø:
"Ôi! TÕi sao lúc ð¥u Sß Phø không dÕy tôi nghiêm h½n
mµt chút? Nªu quä Th¥y dÕy tôi kÛ h½n, thì làm sao tôi
b¸ ð÷a ð¸a ngøc ðßþc chÑ?"

Nay tôi ðã nói ra ði«u mà tôi mu¯n nói r°i, các v¸ xu¤t
gia phäi ghi nh¾: Các v¸ không ðßþc qu¤y r¥y ho£c can
thi®p vào sñ tñ do cüa kë khác, và cûng ð×ng làm änh
hß·ng ðªn hành ðµng cüa h÷. Nªu bän thân mình không
mu¯n tu hành thì thôi, ð×ng làm tr· ngÕi sñ tu hành cüa
ngß¶i khác; mình không trì Gi¾i, nhßng ð×ng cän tr·
ngß¶i khác trì Gi¾i; mình không tu t§p ðÑc hÕnh, thì
ch¾ chß¾ng ngÕi sñ tu t§p ðÑc hÕnh cüa ngß¶i khác.
Ngß¶i nào có tß tß·ng và hành vi nhß trên, thì nh¤t
ð¸nh phäi sØa chæa, "ð±i ác thành thi®n" ngay. Ngß¶i
xu¤t gia thì t×ng giây t×ng phút ð«u phäi tñ ki¬m soát
chính mình--m²i l¶i nói, m²i vi®c làm ð«u phäi luôn
luôn ðúng theo Gi¾i Lu§t. Các v¸ phäi nghiêm chïnh,
không ðßþc phóng túng, vô kÖ lu§t; không ðßþc mu¯n
gì thì làm n¤y. Có câu:

Vô quy cü b¤t nång thành phß½ng viên.
(Không có khuôn phép thì chÆng th¬ thành vuông

tròn.)

Do ðó khi ÐÑc Ph§t s¡p nh§p Niªt Bàn, Ngài dÕy Tôn-
giä A Nan: "Hãy l¤y Gi¾i Lu§t làm Th¥y!" Ðó chính là
ði«u mà ngß¶i xu¤t gia phäi ghi lòng tÕc dÕ.

Khi chúng ta ån c½m thì phäi nh¾ Tam Ni®m, Ngû Quán;
b·i:

Thí chü nh¤t lÕp m,
Tr÷ng nhß Tu Di s½n,
Thñc liu b¤t tu hành,
Bì mao ðái giác hoàn.
(Mµt hÕt gÕo thí-chü,
N£ng b¢ng núi Tu Di,

Ån r°i chÆng tu trì,
Mang lông, ðµi s×ng trä.)

Th§t ðáng sþ và nguy hi¬m nhß v§y ð¤y các v¸ Õ! Ðó g÷i
là "dß¾i t¤m áo cà-sa vuµt m¤t thân ngß¶i" v§y!

Cho nên, ngß¶i xu¤t gia dù · b¤t cÑ n½i ðâu cûng ð«u
phäi giæ væng Gi¾i Lu§t. Khi chßa dÑt ðßþc sanh tØ,
chßa ðoÕn ðßþc tâm dâm døc, thì chúng ta không lúc
nào ðßþc biªng nhác, buông lung, phóng túng. ÐÑc
Ph± Hi«n B° Tát dÕy r¢ng:

"Mµt ngày ðã hªt, mÕng cûng giäm d¥n,
Nhß cá cÕn nß¾c, thØ höi vui gì?

ÐÕi chúng! Hãy siêng tinh t¤n, nhß ð¥u b¸ ð¯t,
Chï nh¾ vô thß¶ng, ch¾ m£c buông lung!"

Ngß¶i xu¤t gia chúng ta phäi biªt quý tr÷ng t×ng giây

t×ng phút. Hãy nh¾ r¢ng:

Mµt t¤c th¶i gian: mµt t¤c vàng,
T¤c vàng khó chuµc t¤c th¶i gian.

Th¶i gian quý báu nhß thª, cho nên chúng ta không
ðßþc lãng phí. M²i ngß¶i ð«u phäi døng công tu hành,
phäi tinh t¤n h½n næa, thì m¾i mong có ðßþc sñ thành
tñu. Phàm là kë døng công tu hành thì không có th¶i
gi¶ ð¬ nói chuy®n th¸ phi, chÆng có th¶i gi¶ ð¬ làm
nhæng vi®c lång xång, làm gián ðoÕn sñ tu hành. V«
ði¬m này, tôi hy v÷ng m÷i ngß¶i hãy chú ý.

Khi tôi th¤y nhæng ngß¶i không ch¸u tu hành thì tôi
cäm th¤y vô cùng ðau xót. Nhß thª chÆng phäi r¢ng h÷
ðã không thñc hành th® nguy®n mà h÷ ðã l§p lúc ban
ð¥u, khi m¾i xu¤t gia tu hành hay sao? Nhæng kë xu¤t
gia mà "tâm nghî mµt ð¢ng, mi®ng nói mµt nëo" thì có
xÑng ðáng là Tång Bäo hay không? Tôi mong r¢ng các
v¸ ð«u biªt tñ tr÷ng!
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Thông Báo

L An V¸ Ph§t

Tu Vi®n Ph§t Giáo Berkeley s¨ t± chÑc L An V¸ Ph§t vào lúc 8 gi¶ 30 sáng ngày 06 tháng 10 nåm 1996. Trân
tr÷ng kính m¶i quý Ph§t tØ và thân hæu ðªn tham dñ.

Ð¸a ði¬m:
Tu Vi®n Ph§t Giáo Berkeley
2304 McKinley Avenue
Berkeley, CA 94703

Mu¯n biªt thêm chi tiªt, xin liên lÕc: (510) 848-3440

Ð¸a TÕng Th¤t

Khóa l tøng Kinh Ð¸a TÕng và tr¸ ni®m danh hi®u Ð¸a TÕnh Vß½ng B° Tát s¨ ðßþc t± chÑc tÕi VÕn Ph§t Thánh
Thành t× ngày 08 ðªn ngày 14 tháng 9 nåm 1996. Kính m¶i quý ðÕo hæu tinh t¤n tham gia.

Ð¸a ði¬m:
VÕn Ph§t Thánh Thành
2001 Talmage Road
Talmage, CA 95481-0217

Mu¯n biªt thêm chi tiªt, xin liên lÕc: (707) 462-0939
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L¸ch Trình Các D¸p L, Ph§t Th¤t & Thi«n Th¤t TÕi VÕn Ph§t Thánh Thành Tháng 9-10/1996

 

Tháng Ngày Pháp Hµi

8 25 Pháp Hµi Vu-Lan

9 08 L Vía B° Tát Ð¸a TÕng

9 08-14 Ð¸a TÕng Th¤t

10 27 L KÖ Ni®m Ngày B°-Tát Quán Thª Âm Xu¤t Gia

10-11 27/10-2/11 Quán Âm Th¤t


