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Ng°i Thi«n, ng°i t¾i lúc "trong
không thân tâm, ngoài không thª
gi¾i, xa xa chÆng còn v§t gì," thì m¾i
ðÕt ðßþc cänh gi¾i "không có ngã
tß¾ng, không có nhân tß¾ng, không
có chúng sanh tß¾ng, không có th÷
giä tß¾ng." Ðó cûng là cänh gi¾i "
quá khÑ tâm không th¬ n¡m b¡t, hi®n
tÕi tâm không th¬ n¡m b¡t, v¸ lai tâm
không th¬ n¡m b¡t."

Lúc ðÕt t¾i cänh gi¾i ¤y, cûng chÆng
phäi là ð¡c ðßþc "chân công phu,"
tr· thành hay ho ghê l¡m ðâu. Dù
bÕn ng°i lâu ðßþc mµt gi¶ hay mß¶i
gi¶, nhçn ðªn ng°i lâu ðßþc mµt gi¶
hay mß¶i gi¶, nhçn ðªn ng°i su¯t
mµt tháng hay mß¶i tháng, ðó chÆng
qua là d¤u hi®u cho th¤y công phu
cüa bÕn có chút ít tß½ng ßng, m¾i
ðÕt ðßþc chút ít cänh gi¾i khinh an
thôi. Sau khi träi qua cänh gi¾i khinh
an, cÑ tiªp tøc tham Thi«n thì bÕn s¨
t¾i cänh gi¾i S½ Thi«n.

S½ Thi«n Thiên g÷i là Ly Sanh HÖ
LÕc Ð¸a, tÑc là cänh gi¾i xa r¶i nhæng
vui thú cüa chúng sanh. N½i cänh
gi¾i Ly Sanh HÖ LÕc Ð¸a, bÕn r¤t mau
nh§p Ð¸nh. Trong Ð¸nh, sñ hô h¤p

ng×ng b£t, không th· ra không hít vào,
h½i th· không ði cûng không ðªn--
gi¯ng nhß con rùa t¾i mùa ðông thì røt
ð¥u vào mu, ðình chï sñ hô h¤p bên
ngoài, song sñ hô h¤p · bên trong vçn
tiªp tøc (ðó là hi®n tßþng "ðông miên,
ngü su¯t mùa ðông cüa mµt só loài v§t).

B¤y gi¶, ngß¶i tham Thi«n tuy trong
Ð¸nh ng×ng th·, nhßng khi xu¤t Ð¸nh
thì vçn hít th· nhß thß¶ng. Các bÕn
hãy chú ý! Nªu t¾i cänh gi¾i này, các
bÕn ch¾ kh·i v÷ng tß·ng: "�! Tôi
không th· gì cä!" Khi v÷ng tß·ng ¤y
näy sinh thì hô h¤p s¨ tiªp n¯i ngay
tÑc kh¡c; do ðó các bÕn không th¬
thiªu dè d£t, b·i vì nªu không c¦n th§n
thì bÕn s¨ m¤t c½ hµi, phäi làm lÕi t×
ð¥u.

T× S½ Thi«n, nªu tinh t¤n tu t§p, bÕn s¨
nh§p vào Nh¸ Thi«n. Nh¸ Thi«n Thiên
g÷i là Ð¸nh Sanh HÖ LÕc Ð¸a, tÑc là
thß¶ng xuyên · trong Ð¸nh thì s¨ näy
sinh sñ vui vë, an lÕc không th¬ tä. Ðó
là cänh gi¾i:

"Thi«n duy®t vi thñc,
Pháp hÖ sung mãn."
(V¸ Thi«n là thÑc ån,
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Sung mãn ni«m vui Pháp.)

TÕi cänh gi¾i Ð¸nh Sanh HÖ LÕc Ð¸a, trong Ð¸nh bÕn
chÆng nhæng không th· mà mÕch tim cûng ng×ng ð§p.
C¥n phäi lßu ý r¢ng mÕch chï "ng×ng ð§p" chÑ không
phäi "hªt ð§p"; ðªn khi xu¤t Ð¸nh, mÕch s¨ bình thß¶ng
tr· lÕi.

T× Nh¸ Thi«n tiªn tu thì nh§p vào Tam Thi«n. Tam
Thi«n Thiên g÷i là Ly HÖ Di®u LÕc Ð¸a, nghîa là xa r¶i
m÷i sñ hoan lÕc thô tháo, chï còn ni«m vui vi tª, ðÕt
ðßþc sñ an lÕc vô cùng vi di®u. Lúc · cänh gi¾i Ly HÖ
Di®u LÕc Ð¸a, thì trong Ð¸nh không nhæng h½i th· và
mÕch tim ng×ng lÕi, mà cä ý ni®m cûng ng×ng b£t, h®t
nhß ngß¶i chªt v§y. Khi ý ni®m ng×ng thì m÷i ý tß·ng
v¦n v½ cûng hªt.

Khi h½i th· ng×ng lÕi, máu huyªt hªt dßÞng khí nên sñ
tu¥n hoàn cûng ðình chï, do ðó tim không hoÕt ðµng,
không có mÕch næa. Lúc ¤y, tÕp ni®m chÆng còn. Giä sØ
h½i th· là gió, mÕch là sóng, ý ni®m là nß¾c--nªu không
có gió thì sóng l£ng, nß¾c tñ nhiên bình t¸nh; ðó chính
là ðÕo lý "gió ng×ng, sóng l£ng" v§y. Tình trÕng ¤y là
tác døng tÕm th¶i trong Ð¸nh, chÑ không phäi là trÕng
thái "khí ðoÕn" khi chªt. BÕn mu¯n lúc nào, n½i nào
khôi phøc lÕi h½i th· hay mÕch ð§p thì chúng lÕi bình
thß¶ng hoÕt ðµng.

T× Tam Thi«n tinh t¤n tu Thi«n Ð¸nh thì vào cänh gi¾i
TÑ Thi«n. TÑ Thi«n Thiên g÷i là Xä Ni®m Thanh T¸nh
Ð¸a, nghîa là xä bö ni«m vui vi di®u cüa Tam Thi«n,
tâm ni®m thanh t¸nh. H½i th· ng×ng, huyªt mÕch ng×ng,
ý ni®m ng×ng, song cänh gi¾i ¤y phäi xä bö luôn thì
Tánh Chân-nhß kÏ di®u, b±n nhiên thanh t¸nh m¾i hi®n
ti«n.

BÕn ch¾ nh§n l¥m cänh gi¾i này là xu¤t s¡c ho£c hay ho
l¡m. Ðó b¤t quá chï là cänh gi¾i TÑ Thi«n mà thôi, chßa
phäi là hi®n tßþng chÑng quä v¸. Ðó vçn còn là ð¸a v¸
phàm phu, b·i vì døc v÷ng chßa ðoÕn tuy®t. Nªu · ch²
này bÕn dûng mãnh tinh t¤n tu phép Tà-ð¸nh cüa ngoÕi
ðÕo thì s¨ tiªn vào Vô Tß·ng Thiên, th÷ hß·ng cänh
gi¾i cüa kë chÑng quä v¸.

Nªu bÕn chÑng S½-quä A-la-hán (quä v¸ Tu-ðà-hoàn),
thì chÆng nhæng trong Ð¸nh bÕn không có v÷ng ni®m,
mà ngay cä ði ðÑng n¢m ng°i cûng ð«u không có v÷ng
tß·ng, không có ch¤p trß¾c. T¾i ðßþc cänh gi¾i S½-quä
là chï m¾i ðoÕn ðßþc tám mß½i tám ph¦m Kiªn-ho£c (sñ
mê m¶ · cái th¤y) trong Tam Gi¾i mà thôi, và còn phäi
träi qua bäy l¥n ra vào sanh tØ næa; chÑ chÆng phäi
chÑng S½-quä là nh§p Niªt-bàn ðßþc ðâu.

Lúc t¾i ðßþc S½-quä, b¤t lu§n là g£p cänh gi¾i gì bÕn
cûng không b¸ dao ðµng, mà "ð¯i cänh vô tâm" (g£p
cänh, không kh·i tâm tß·ng), chï có ÐÕo-tâm, chuyên
nh¤t tu Thi«n. Giä nhß bên ngoài cänh gi¾i có trang

nghiêm ðªn m¤y, ð©p ð¨ cÞ nào, dù là gái ð©p, dù là trai
bänh, cûng chÆng th¬ làm tâm bÕn ðµng dao, lay chuy¬n.
Lúc b¤y gi¶ bÕn chÆng tham ti«n tài, chÆng tham s¡c
ð©p, chÆng tham danh v÷ng, chÆng tham ån u¯ng, cûng
chÆng tham ngü nghï næa. M÷i thÑ ð«u không tham.
ÐÕt t¾i cänh gi¾i ¤y m¾i ðßþc g÷i là chÑng quä v¸. Kë
chÑng S½-quä A-la-hán thì khi ði không phát ra tiªng
ðµng b·i vì chân h÷ luôn cách m£t ð¤t ba phân. Vì sao
v§y? Vì b§c thánh nhân ðã ð¡c quä luôn có lòng t× bi,
sþ r¢ng s¨ ðÕp chªt m¤y thÑ trùng, kiªn, nên m¾i ði
trong hß không.

Các bÕn hãy chú ý! Không ðßþc chßa chÑng ngµ mà
xßng là chÑng ngµ, chßa ð¡c quä mà tñ xßng là ð¡c quä,
b·i nhß thª là phÕm Gi¾i V÷ng-ngæ, tß½ng lai phäi ð÷a
ð¸a ngøc kéo lßÞi. Tôi phäi nói trß¾c cho các bÕn rõ; tin
hay không thì tùy bÕn. Trong ðÕo Ph§t có kë chßa khai
ngµ mà cÑ tñ rêu rao là ðã khai ngµ-ðó là hành vi không
th¬ ch¤p nh§n ðßþc. Dù bÕn ðã khai ngµ, bÕn cûng
không nên nói v¾i kë khác: "Tôi khai ngµ r°i! Tôi có
Ngû Nhãn, Løc Thông r°i nè!"

BÕn ch¾ ði tuyên truy«n v« mình, tñ mình ði bán quäng
cáo, b·i vì nhß thª th§t chÆng có ý nghîa gì cä! Ngay cä
Ph§t, B°-tát, các Ngài cûng không tñ mình tuyên truy«n,
quäng cáo. Nªu ai biªt có v¸ ðó là B°-tát, hay có v¸ kia
là Ph§t hóa thân hi®n ra cõi ð¶i, lúc ¤y v¸ B°-tát hay hóa
Ph§t kia s¨ ði m¤t (nh§p di®t).

Ð¶i Ðß¶ng, có hai v¸ ÐÕi-sß, mµt v¸ là Hàn S½n, mµt v¸
là Th§p Ð¡c. Ngài Hàn S½n là hóa thân cüa ÐÑc Vån
Thù Sß Lþi B°-tát, còn ngài Th§p Ð¡c là hóa thân cüa
Ph± Hi«n B°-tát. Cä hai v¸, Hàn S½n và Th§p Ð¡c, v¯n
là bÕn ð°ng tu r¤t t¯t v¾i nhau. Ngài Th§p Ð¡c (ðßþc
Hòa-thßþng Phong Can ðem v« nuôi · chùa Qu¯c Thanh
t× nhö và dÕy d² nên ngß¶i) thì chuyên lo vi®c n¤u
nß¾c trong nhà trù. M²i ngày ngài Th§p Ð¡c góp nh£t
các thÑc ån th×a r°i cho vào ¯ng trúc, ðem cúng dß¶ng
ngài Hàn S½n. Ngài Hàn S½n thì ngø · ðµng Nguy®t-
quang trên núi Thiên-thai, h¢ng ngày t¾i chùa Qu¯c
Thanh nh§n ð° th×a ð¬ ån. B·i vì hai v¸ "chí ð°ng, ÐÕo
hþp," thß¶ng cß¶i ðùa chuy®n trò v¾i nhau, nên cä chùa
ai cûng cho hai v¸ là hai tên ðiên cu°ng, do ðó chÆng
ðªm xïa gì t¾i h÷ cä. Không ai ng¶ r¢ng hai v¸ là B°-tát
hóa thân "du hí nhân gian" ð¬ ðµ nhæng chúng sanh c¥n
ðßþc ðµ!

Mµt hôm, quan Thái-thú Lã Khßu Yên t¾i g£p Hòa-
thßþng Phong Can (hóa thân cüa ÐÑc A-Di-Ðà), höi
r¢ng: "BÕch Thi«n-sß, trong quá khÑ chß Ph§t và chß
B°-tát thß¶ng hóa thân t¾i thª gi¾i này, thª hi®n nay
chß Ph§t và chß B°-tát có hóa thân t¾i cõi này chång?"
Ngài Phong Can ðáp: "Có ch¾! B¤t quá quan Thái-thú
không nh§n ra mà thôi. Bây gi¶ tÕi nhà trù cüa chùa
Qu¯c Thanh trên núi Thiên-thai có v¸ Sß chuyên n¤u
nß¾c, chính y là Ph± Hi«n B°-tát ð¤y! Ngài có mµt
ngß¶i bÕn là Hàn S½n, tÑc là Vån Thù B°-tát. Sao quan
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Thái-thú nói chÆng có ai?!"

V¸ Lã Thái-thú nghe xong m×ng rÞ, m¾i bái bi®t, nh¡m
chùa Qu¯c Thanh g¤p g¤p tiªn t¾i, v¾i lòng thanh kh¦n
l lÕy hai v¸ B°-tát Hàn S½n và Th§p Ð¡c. Khi Th¥y Tri-
khách th¤y quan Thái-thú quang lâm chùa Qu¯c Thanh
thì ân c¥n tiªp ðãi vô cùng. Nhßng khi Th¥y Tri-khách
nghe quan Thái-thú mu¯n bái phöng hai ngài Hàn S½n
và Th§p Ð¡c, thì ngÕc nhiên vô cùng; Th¥y chÆng hi¬u
vì sao quan Thái-thú lÕi mu¯n g£p hai th¢ng ðiên.

Tuy không hi¬u ðßþc lý do, Th¥y Tri-khách cûng dçn
quan Thái-thú t¾i nhà trù. B¤y gi¶ ðúng ngay lúc hai v¸
Hàn S½n và Th§p Ð¡c ðang bô bô cß¶i nói, dáng vë
ðiên tàng khiªn ai cûng nñc cß¶i. Song le, Lã Thái-thú
vô cùng cung kính ðänh l hai v¸, r°i cûng hªt sÑc cung
kính nói: "Ð® tØ là Lã Khßu Yên xin thïnh c¥u hai v¸ ðÕi
B°-tát t× bi chï ði¬m ch² mê muµi."

Ngài Th§p Ð¡c höi: "Ông làm gì thª?"

Thái-thú ðáp: "Con nghe Hòa-thßþng Phong Can dÕy
r¢ng hai ngài chính là hóa thân cüa ÐÑc Vån Thù và
Ph± Hi«n; b·i v§y con ð£c bi®t t¾i ðây tham v¤n bái
phöng, kh¦n c¥u hai ngài chï dÕy."

Ngài Th§p Ð¡c nghe xong thì bß¾c thøt lui, nói: "Phong
Can nhi«u l¶i! Phong Can nhi«u l¶i! Phong Can là hóa
thân cüa ÐÑc A-Di-Ðà, sao ngß½i không lÕy ÐÑc Di-Ðà
mà lÕi t¾i ðây qu¤y r¥y b÷n ta?" Ngài v×a nói v×a ði lui,
khi Ngài dÑt l¶i thì cûng v×a t¾i c±ng chùa, ðªn ðông
Nguy®t-quang thì hai ngài ¦n vào vách ðá và biªn m¤t.
Quan Thái-thú th¤y thª thì vô cùng th¤t v÷ng, b·i vì
hai v¸ B°-tát ðã ¦n mình trong vách núi, không ra næa.
Do ðó quan lÕi nghî: "Thôi, hãy v« lÕy ÐÑc Di-Ðà v§y!"
Song, ðªn khi quan Thái-thú v« t¾i chùa thì Hòa-thßþng
Phong Can ðã viên t¸ch r°i! Ðúng là "ðang là di®n thác
quá" (vuµt m¤t c½ hµi trß¾c m¡t)! Ðó cûng g÷i là:

"Ð¯i di®n b¤t thÑc Quán Thª Âm."
(G£p m£t ÐÑc Quán Thª Âm mà lÕi không nh§n ra

Ngài.)

Trong Thi«n-ðß¶ng cüa chúng ta cûng có Quán Thª
Âm B°-tát, song tôi không tiªt lµ cho các bÕn biªt, ð¬
Ngài khöi b¸ các bÕn ðu±i chÕy m¤t!
(Thi«n-th¤t, tháng 12, 1980)
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(tiªp theo B°-Ð«-Häi s¯ 26)

Sau khi c¥u nguy®n và vái lÕy B°-tát, vþ ch°ng Tiêu Ng÷c Ðß¶ng cùng nhau ði viªng chùa. Th¤y chánh-ði®n
b¸ hß hÕi n£ng n«, ngói b¬, tß¶ng xiêu, lÕi thêm mái dµt làm m£t mày mình m¦y thánh-tßþng ß¾t ðçm chÆng
khác nào m° hôi tuôn ð±, khiªn lòng h÷ bu°n ðau vô hÕn, nên ðã phát nguy®n trùng tu. Sau ðó lÕi th¤y cây
c¥u · cØa ðông huy®n Vînh-xuân t× lâu bö phª, sþ ngß¶i qua lÕi g£p hi¬m nguy, h÷ vµi mß¾n thþ tu b±. Cho
nên, chÆng bao lâu chùa và c¥u ð«u tr· thành m¾i më, ð©p ð¨ lÕ thß¶ng.

K® r¢ng:

Tu phß¾c tu hu®, tu tñ miªu,
Tu ðÕo tu ðÑc, tu ki«u lß½ng.

Tu nhân tu quä, tu chß kÖ,
Tu thi®n tu nhân, tu tñ cß¶ng.

Nghîa là:

C¤t chùa ðúc tßþng v¾i xây c¥u,
Công ðÑc tu hành th§t rµng sâu,

Tu quä tu nhân, tu tñ tánh,
Tu hoài tu mãi, phß¾c dài lâu.

(còn tiªp)

Hß Vân Lão Hòa Thßþng H÷a Truy®n
Hòa Thßþng Tuyên Hóa

2. SØa Chæa Chùa Chi«n, C¥u Ðß¶ng
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C¦m Nang Tu ÐÕo
Hòa Thßþng Quäng Khâm

Chß½ng VI: HÕnh Xu¤t Gia

(tiªp theo)

3. Tñ Ðµ
C. Thåm Viªng H÷c Höi

r � Ðài-loan không có ch² nào ð¬ thåm viªng h÷c
höi, nên bÕn hãy tñ mình nghiên cÑu chính mình là
ðü.

r Ð×ng nên b°n ch°n, bÑt rÑt, nóng näy.

r Thi®n-tri-thÑc · ðâu? � tÕi lòng mình!

r Khi lúa chín, ð¥u bông lúa n£ng trîu nên cong o¢n
xu¯ng; khi lúa chßa chín thì ð¥u ng÷n ðÑng thÆng
vút. (Kë hi¬u ÐÕo, tu hành thành thøc, thì hÕ th¤p
mình xu¯ng; còn kë m¾i tu ÐÕo thì lúc nào cûng tñ
cao, không biªt u¯n mình.)

Ð¯i v¾i ngß¶i tu không t¯t, bÕn cûng phäi tham
phöng h÷c höi; b·i kë tu xu¤t s¡c thì hiªm khi tìm
th¤y, mà e r¢ng bÕn cûng nhìn không th¤u ch² xu¤t
s¡c cüa ngß¶i ta là · ðâu.

Do ðó, ði thåm viªng h÷c höi kë x¤u cûng ðúng;
b·i vì th¤y ðßþc ði¬m x¤u, ði«u l²i l¥m cüa h÷, bÕn
hãy dùng nó ð¬ tñ cänh giác, thÑc tïnh chính mình-
-tñ höi mình có l²i l¥m tß½ng tñ hay chång, và
tránh phÕm l²i ¤y.

Tham phöng h÷c höi là phäi nghiên cÑu ði¬m x¤u,
ði¬m hß cüa ngß¶i ta. H÷ phÕm l²i ¤y ß? Mình phäi
tu sao ð¬ ð×ng phÕm nó! H÷ không tu ðúng Gi¾i
Pháp; mình phäi tu sao cho ðúng Gi¾i Pháp!

r BÕn xu¤t gia là vì møc ðích tu hành, do ðó ð×ng
nên ra ngoài h÷c thêm pháp thª gian.

Nhæng ði«u · trß¶ng Ph§t-H÷c-Vi®n dÕy chßa ch¡c
hoàn toàn là Ph§t Pháp, Ph§t-h÷c, vì luôn b¸ xen
tÕp b·i nhæng môn nhß Xã-hµi h÷c, Kinh-tª h÷c,
v.v... Nªu bÕn cÑ · g¥n nhæng môi trß¶ng nhß v§y,
lâu d¥n thì tâm bÕn s¨ không cách gì thoát ly n±i
thª tøc.

r Khi các bÕn ðªn v¾i ðÕo Ph§t, cÕo ð¥u ði tu, hãy
xem bÕn có th¬ liu sanh thoát tØ hay không; ðó là
ði«u bÕn chÆng th¬ không hi¬u.

Nhß ðã ði tu lÕi còn mu¯n ði h÷c kiªm b¢ng c¤p,

thêm kiªn thÑc; thØ höi · trß¶ng h÷c có ai dÕy bÕn
"m£c áo thô, ån c½m ðÕm, buông xä ð¬ tu hành"
chång?

r Nhi«u Tång-sî ðã xu¤t gia r°i, lÕi ði h÷c · Ph§t-
H÷c-Vi®n. Sau khi t¯t nghi®p, h÷ chï tång trß·ng
lòng ngã mÕn, tñ cao tñ ðÕi, cÑ mu¯n làm Trø-trì.
Song, h÷ nh¶ vào ðâu ð¬ "th¯ng lý ðÕi chúng,"
khiªn m÷i ngß¶i hòa hþp, vui vë tu hành? H÷ không
làm sao có nång lñc ð¬ cäm hóa tha nhân; cûng
không ai ch¸u n±i h÷!

Do ðó, b§c Tång-sî phäi thiªt thñc tu hành kh±-
hÕnh, ni®m Ph§t cho nhi«u, phß¾c hu® song tu.

D. Quan H® Giæa Kë Ð°ng Tu

r Làm thân ð° ð®, nªu bÕn biªt Th¥y cüa mình có l²i
l¥m gì, dù l¾n ðªn ðâu, bÕn cûng ch¾ nói v¾i kë
khác. B·i, nªu bÕn làm nhß v§y, thì ðó cûng là mµt
hành ðµng l²i l¥m!

Sau khi nghe kë khác nói v« l²i l¥m cüa v¸ Th¥y
cüa y, bÕn ðem nhæng ði«u ðã nghe ¤y k¬ l¬ v¾i
m÷i ngß¶i, thì bao nhiêu tµi cüa y ð«u quy vào
thân bÕn. B·i vì ðó là phÕm l²i "nói ði«u x¤u cüa
các v¸ ð°ng tu."

r Ð¯i v¾i các huynh ð® ð°ng tu trong chùa, bÕn không
có gì phäi sþ s®t cä--hãy tôn tr÷ng, cung kính lçn
nhau.

Khi mu¯n nh¶ ai làm vi®c gì, bÕn ð×ng dùng thái
ðµ ra l®nh (nhß l¾n tiªng, ra oai, nói cµc l¯c), sai
khiªn h÷ gi¯ng nhß cha sai con, chü sai t¾; b·i ðó
là thái ðµ cüa kë thª tøc.

Mình là ngß¶i tu ÐÕo, thì phäi l¤y Ph§t Pháp làm
mô phÕm(tÑc là dùng l¶i nói nhö nh©, t× t¯n, cung
kính yêu c¥u h÷ làm vi®c).

r Khi anh em huynh ð® ng°i v¾i nhau, các bÕn nên
ðàm lu§n v« Ph§t Pháp. Ð×ng bàn t¾i m÷i ð« tài
khác ð¬ tránh loÕn tâm. Ð×ng nên tham gia tán gçu,
nói nhæng chuy®n vô nghîa, phí thì gi¶.

r Khi trong huynh ð® có ngß¶i nói chuy®n v« Ph§t
Pháp, thì ð×ng nên xen chuy®n thª tøc vào. Nªu
không, càng nói càng lÕc ð« xa l¡c. H½n næa, khi ðã
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nói chuy®n thª tøc, thª nào bÕn cûng ð« c§p t¾i
chuy®n ån u¯ng, thÑc này ngon, thÑc kia d· v.v...

r Hai chúng Tång và Ni phäi phân ra ranh gi¾i cho rõ
ràng. Các v¸ s¯ng t¾i tråm tu±i cûng phäi phân rành
mÕch nhß v§y. Tr× phi bÕn ðã khai ngµ, chÑng quä,
có ðßþc Ð¸nh-lñc sâu dày; b¢ng không, bÕn s¨ r¤t
d phÕm l²i l¥m, gây ra ðü v¤n ð« phÑc tÕp.

r Khi Tång và Ni nói chuy®n v¾i nhau, các v¸ không
ðßþc m£t ð¯i m£t, m¡t nó m¡t. Khi Tång và Ni c¥n
trao ð±i, ðßa v§t gì, thì hai bên cûng không ðßþc
chÕm tay nhau.

Sß-Phø tu có Ð¸nh-lñc; b¢ng không, Ta cûng không
th¬ ð¬ m¤y cô t¾i g¥n trong t¥m mµt tråm bß¾c næa.
Các v¸ bây gi¶ chßa có ðßþc mµt ph¥n mß¶i chánh
ni®m; do ðó, các v¸ vçn còn · trong vòng r¤t nguy
hi¬m, nên c¥n phäi chú ý cho kÛ.

E. Nhçn Nhøc
r Th÷ Gi¾i tÑc là nhçn nhøc.

Nªu bÕn có th¬ nhçn nhøc ch¸u ðñng hªt m÷i sñ, thì
bÕn s¨ khó mà phÕm Gi¾i.

r BÕn phäi tu nhçn nh¸n vì nhçn là g¯c cüa vi®c tu.
Nªu không biªt nh¸n nhøc thì chï u±ng cho bµ áo
nhà tu ðang khoác trên mình. BÕn ch¾ luôn cho
r¢ng h vi®c gì mình làm là ðúng (kë khác là sai)--
thái ðµ ¤y s¨ làm cho bÕn khó tu tâm.

r Dña theo lòng nhçn nÕi mà tu hành thì m¾i là tu cån
bän. Kªt quä là ði t¾i ðâu bÕn cûng có nång lñc cäm
hóa ngß¶i khác.

Do ðó, tu hÕnh Nhçn-nhøc m¾i có ðÑc hÕnh--ai
th¤y bÕn h÷ cûng s¨ sanh lòng hoan hÖ, và bÕn có
th¬ hóa ðµ h÷.

r Sau khi ðã xu¤t gia, bÕn phäi xem hÕnh Nhçn-nhøc
là cao nh¤t, là s¯ mµt. Nhæng kë nói x¤u, chØi b¾i,
chê bai, phê bình bÕn, ð«u là nhæng kë chï ðß¶ng
cho bÕn. Không có h÷, bÕn chÆng th¬ tiªn bµ, chÆng
th¬ thành tñu.

Ð×ng cho r¢ng nhæng ngh¸ch duyên ðó làm kh±
bÕn r°i sanh lòng ghét chúng, chán chúng, coi cái
gì cûng không v×a lòng mình, th¤y cái gì cûng gai
m¡t, r°i bÕn nghî:"Thôi, cu¯n gói ði quách! V« nhà
cho r°i!"

Song, biªt ði ðâu cho t¯t? Cûng không th¬ ði cß¾i
vþ--vì bÕn biªt làm v§y còn kh± h½n kia mà, nào
khác gì s¯ng · ð¸a ngøc ðâu?

r Khi b¸ ai công kích, phê bình, bÕn nên nhçn ch¸u.
Dù có b¸ oan cûng ráng nh¸n. BÕn còn phäi cäm ½n
ngß¶i ta vì may m¡n l¡m mình m¾i ðßþc (phê bình)
nhß v§y.

Khi ai ðem vi®c x¤u ác, l²i l¥m mà ð± th×a, vu oan
cho bÕn; bÕn c¥n phäi nhçn nÕi.

r Dù bÕn có ðúng lý mà kë khác vu kh¯ng, nói càn
r¢ng bÕn sai bÕn l²i, thì bÕn vçn nên sám h¯i, xin
l²i kë ¤y (ð×ng tranh bi®n)--b·i vì tu hành chính là
tu · ch² này.

Phäi quán sát nhß thª nào? BÕn phäi quán nhæng
l¶i l¨ ¤y nhß ti«n bÕc; và khi ngß¶i kia phun l¶i
x¤u ác thì cûng gi¯ng nhß y ðang vung ti«n cho
bÕn v§y.

Nªu khi nhæng cänh gi¾i ¤y t¾i mà bÕn không nhçn,
không biªt làm sao tu nhçn nhøc, thì chï sanh ra ðü
thÑ phi«n não, bñc bµi mà thôi!

r Kë ðã kích, bài bác, chØi rüa bÕn, bÕn cho r¢ng y
x¤u. Song, theo quan ði¬m tu ÐÕo, y quä là ngß¶i
giúp bÕn; bÕn phäi cäm ½n y. Y ðem ti«n · cõi Cñc-
LÕc t¾i t£ng bÕn, bÕn không ch¸u nh§n, lÕi chÕy
tr¯n, còn khóc lóc om sòm!

r Khi chuy®n gì xäy ðªn v¾i bÕn, bÕn cûng nhçn
nh¸n ðßþc, thì tu m¾i tiªn bµ. Dù bÕn có ðúng lý
cûng ð×ng cãi c÷ tranh bi®n; cÑ sám h¯i, xin l²i
ngß¶i ta là ðü. Ðó là bÕn ðang tích t§p công ðÑc
cho chính bÕn v§y.

r Nhçn-nhøc Ba-la-m§t là hÕnh mà khi bÕn nhçn
nhøc, bÕn không cäm th¤y và không cho r¢ng mình
ðang thñc hành hÕnh Nhçn-nhøc, không ru rao là
mình nhçn nhøc, và cûng không ðè nén, d°n ép nµi
tâm (không ð¬ lµ sñ gi§n dæ bên trong); vì ðó toàn
là có tß¾ng trÕng.

r Khi nhçn nhøc mà lòng bÕn không h« có cäm giác
gì, không th¤y chuy®n gì xäy ra; nhß khi có ai chØi
rüa bÕn, bÕn không biªt là h÷ chØi mình; thì m¾i
ðúng là hÕnh Nhçn-nhøc Ba-la-m§t.

(còn tiªp)
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Mß¶i Thái Ðµ T¤t Yªu
Khi B¡t Ð¥u Tu Hành

Sau ðây là mß¶i công-hÕnh c¥n phäi thñc t§p khi b¡t
ð¥u tu hành theo phß½ng pháp Kinh Hoa Nghiêm. Mß¶i
công-hÕnh này phát xu¤t t× mß¶i tâm thái cüa b§c Th§p
Tín.

1. Tao kh± nång nhçn.

G£p chuy®n r¡c r¯i, ðau kh±, bÑc bách, chúng ta hãy:

· tách mình ra khöi hoàn cänh ¤y; dùng lý trí ð¬
quán sát nhân duyên cüa vi®c ¤y mà không
phê phán, lên án, bình lu§n (tu lý).

· ð×ng bi®n hµ cho mình; ð×ng tìm lý do ð¬
chÑng minh r¢ng mình ðúng (tu ÐÕo).

· t§p nhçn nÕi, t§p tha thÑ, khoan dung.

2. Thân c§n thi®n hæu.

Chúng ta nên g¥n gûi bÕn t¯t, b§c Thi®n-tri-thÑc, b§c trí
hu®, ð¬ h÷c höi gß½ng lành. BÕn t¯t là ngß¶i:

· giúp mình phát chí tu hành, phát tâm B°-ð«.

· khuyªn khích mình lúc mình giäi ðãi, biªng
nhác, hay bª t¡c.

· bàn lu§n, chï bày, nêu ra ði«u sai lÕc, l²i l¥m
cüa mình.

· là t¤m gß½ng ðÑc hÕnh, mçu mñc t¯t ð¬ mình
noi theo.

· có trí hu® sáng su¯t, th¤u rõ ðÕo lý, th§t sñ
døng công tu hành, nên có th¬ chï ði¬m mình
tu hành.

· có chánh tín ð¯i v¾i Tam Bäo, biªt cung kính
b§c trß·ng thßþng, biªt tôn tr÷ng chân lý.

· có hành vi khiêm cung, không c¯ng cao ngã
mÕn, sÇn sàng phøc vø m÷i ngß¶i.

3. Cúng dß¶ng chß Ph§t.

Chß Ph§t là ruµng phß¾c vî ðÕi nh¤t. Cúng dß¶ng chß
Ph§t không nhæng s¨ ðßþc phß¾c báo vô lßþng mà còn
di®t tr× phi«n não, sanh kh·i trí hu®, thay ð±i nghi®p

duyên, trþ duyên ð¡c ÐÕo.

a. Tùy theo tâm trÕng, ðµng c½ cüa mình lúc cúng dß¶ng
mà s¨ ðßþc kªt quä tß½ng ßng:

"Gi¯ng nhß t¤m gß½ng sáng,
Tùy hình hi®n änh tßþng,

Ph§t phß¾c ði«n cûng v§y,
Tùy tâm hoÕch chúng báo."

b. T¤t cä phi«n não, hoÕn nÕn, ác nghi®p cüa mình cûng
ðßþc tiêu tr× nh¶ cúng dß¶ng chß Ph§t:

"Nhß thu¯c A-già-ðà,
Tr¸ lành m÷i thÑ ðµc,

Ph§t phß¾c ði«n cûng v§y,
Di®t sÕch phi«n não hoÕn."

c. Cúng dß¶ng chß Ph§t còn có th¬ giúp chúng ta dÑt
ðßþc nghi®p hæu-vi, chÑng ð¡c quä Vô-l§u:

"Ví nhß ðÕi höa kh·i,
(höa thiêu t¾i Tam Thi«n)
Thiêu hªt m÷i v§t tßþng,

Ph§t phß¾c ði«n cûng v§y,
Thiêu hªt thÑ hæu-vi."

Mu¯n làm ðßþc nhæng vi®c nhß trên, thì khi cúng dß¶ng
chúng ta phäi t§p có thái ðµ nhß sau:

· không c¥u mong lþi lÕc cho chính mình,

· không c¥u cÕnh nhæng thÑ thª tøc, nhö bé h©p
hòi, không c¥u quä báo,

· xem vi®c cúng dß¶ng là b±n ph§n,

· quán tß·ng cúng dß¶ng mµt ðÑc Ph§t là ð°ng
th¶i cúng dß¶ng mß¶i phß½ng t¤t cä ðÑc Ph§t,

· t§n tình ðem hªt nång lñc ra cúng dß¶ng,
không sþ "hªt ti«n hªt cüa"; ðó m¾i g÷i là thành
tâm.

4. Tu t§p thi®n cån.

"Thi®n cån" tÑc là g¯c lành. G¯c lành thì · trong tâm.
Mu¯n tr°ng g¯c lành thì phäi dùng hành ðµng thñc
tin bên ngoài. Ð¯i tßþng ð¬ trau gi°i thi®n cån, theo
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ph¦m Hi«n Thü, g°m có:

· Lþi lÕc chúng sanh: B¤t cÑ vi®c gì mình làm
mà ðem lÕi ích lþi cho chúng sanh thì tñ nhiên
g¯c lành s¨ tr²i d§y. Do ðó phß½ng pháp tu b¯
thí, trì Gi¾i, nhçn nhøc, phß½ng ti®n, v.v... ð«u
là cách ð¬ vun b°i g¯c lành.

· Trang nghiêm qu¯c ðµ: TÑc là làm cho hoàn
cänh xung quanh ðßþc cäi thi®n, t¯t ð©p, hòa
bình. Chúng sanh và môi trß¶ng là hai phÕm
trù không th¬ tách bi®t. Do ðó, khi ðµ chúng
sanh, mình phäi ð°ng th¶i cäi biªn, trang
nghiêm hoàn cänh. B¢ng cách nào?

a. Thanh t¸nh tñ tâm. Tâm mình ra sao thì hoàn
    cänh thª ¤y.

b. H°i hß¾ng phß¾c báo ð¬ trang nghiêm hoàn
     cänh, qu¯c ðµ.

c. Tu nhæng công hÕnh phøc vø, làm vi®c công
    ích.

5. Chí c¥u th¡ng Pháp.

"Th¡ng Pháp" là thÑ Pháp thù th¡ng ðßa t¾i Niªt-bàn,
ðÕt t¾i giäi thoát. Không có chí c¥u Pháp thì s¨ không
có Pháp t¾i tay.

L§p chí, do ðó, là vi®c quan tr÷ng b§c nh¤t lúc b¡t ð¥u
tu. Không l§p chí thì tình cäm, døc v÷ng, tham v÷ng,
ích kÖ s¨ d¡t dçn cuµc ð¶i mình. B·i thª,

· Khi l§p chí: ð×ng c¥u mon ggì cho mình cä.
Viªt ra gi¤y ð¬ nh¾ và ôn lÕi.

· Khi tu hành: ð×ng ð¬ quä báo làm lu m¶ chí
hß¾ng.

· Khi g£p tr¡c tr·: ð×ng quên chí nguy®n lúc
ban s½.

· Khi g£p thu§n duyên: ð×ng ð¬ døc v÷ng, danh
v÷ng, sung sß¾ng, quy«n thª làm lÕc hß¾ng
ði.

6. Tâm thß¶ng nhu hòa.

"Nhu" tÑc là không cang cß¶ng, không cÑng ð¥u, cûng
không ð¥y dçy thÕnh kiªn; mà là biªt nhß¶ng biªt nh¸n,
không coi ai là kë thù.

"Hòa" tÑc là không n±i nóng, bµc tháo, không thích
gây g², không thích tiM l²i l¥m cüa kë khác, không
thích ð¤u lý. "Hòa" có nghîa là biªt nh§n l²i mình, biªt
hþp tác v¾i kë khác, ch¤p nh§n phê bình, l¶i l¶i ôn hòa.

7. T× bi thâm h§u.

"T× bi thâm h§u" tÑc là có t¤m lòng thß½ng xót sâu xa
ðªn t¤t cä chúng sanh. Nhæng tâm thái nån tr· vÕ giªt
chªt lòng t× bi là:

· Gi§n dæ: Mình có hay nóng näy chång?

· Oán ghét: "Ai là k¨ thù cüa ta?" Ai là kë ðáng
ghét?

· Chï trích: Mình có thích nói x¤u, nói sau lßng
kë khách chång?

Cho nên, chúng ta c¥n phäi t§p: 1. Ôn hòa, 2. Tha thÑ và
cäm thông.

8. Thâm tâm bình ðÆng.

"Thâm tâm" là t§n ðáy lòng mình, trong tâm can mình.
"Bình ðÆng" là không có thành kiªn, ð¸nh kiªn v« ngß¶i
nào cä. Khi có thành kiªn v« ngß¶i nào, mình s¨ không
có cách gì th¤y ðßþc chân tß¾ng, nghi®p chß¾ng, bãn
tánh, nhân duyên cüa ngß¶i ¤y. Thành kiªn chï ðßa t¾i
quan ði¬m mông cÕn, nhö h©p, và sinh ra phi«n não.
Phäi t§p l¡ng nghe quan ði¬m cüa ngß¶i khác. Tránh
nói chuy®n th¸ phi, phê bình, chï trích kë khác. T§p
quan sát thái ðµ cüa mình ð¬ tránh phát kh·i lòng kiêu
ngÕo, c¯ng cao. Ð×ng cho mình là tiêu chu¦n, h½n hÆn
t¤t cä kë khác.

9. Ái lÕc ÐÕi-th×a.

Hãy vui thích v¾i Pháp ÐÕi-th×a; suy tß v« khä nång
thÕnh Ph§t cüa m÷i chúng sanh; t§p vui sß¾ng khi th¤y
kë khác tu hành; t§p vui sß¾ng khi th¤y kë khác thành
tñu, ð¡c quä, hay m¾i b¡t ð¥u phát tâm; t§p vui sß¾ng
v¾i chân lý, tin tß·ng và coi tr÷ng chân lý, Ph§t Pháp.
NgoÕi tr× b±n ph§n v¾i ð¶i, hãy t§p thái ðµ ð£t ßu tiên
cho vi®c h÷c höi chân lý và tu trì, thñc hành Ph§t Pháp.

10. C¥u Ph§t trí hu®.

"C¥u" có nghîa là ð£t phß½ng hß¾ng cho ð¶i mình nh¡m
vào sñ phát tri¬n trí hu®, chÑ không phäi là c¥u cÕnh,
mong mu¯n ðÕt ðßþc cái gì. M÷i thÑ mong mu¯n cho
mình ð«u ngßþc v¾i tinh th¥n tu ÐÕo, và chï ðßa t¾i th¤t
bÕi.

"C¥u" · ðây chính là xác ð¸nh sñ c¯ng hiªn ð¶i mình
cho vi®c phát tri¬n Nh¤t-thiªt Trí, trí hu® cüa Ph§t; do
ðó, danh, lþi, tÕi, s¡c, ð«u không phäi là hß¾ng ði và
møc tiêu cüa ð¶i mình.
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Danh T× Ph§t H÷c
Ni®m Ph§t

Hòa Thßþng Tuyên Hóa giäng thu§t

Chúng ta ni®m Ph§t là vì trß¾c kia, khi còn ðang tu
hành · nhân ð¸a, ÐÑc Ph§t A-Di-Ðà ðç l§p 48 l¶i ðÕi
nguy®n. Trong các l¶i nguy®n ¤y, Ngài nói r¢ng: "Chúng
sanh nào trong mß¶i phß½ng thª gi¾i mà xßng ni®m
danh hi®u cüa tôi thì s¨ ðßþc thành Ph§t. Nªu chúng
sanh ¤y không ðßþc thành Ph§t, tôi s¨ không giæ ngôi
Chánh Giác--tôi cûng s¨ không thành Ph§t!"

Nß½ng theo nhæng th® nguy®n vî ðÕi, bao la cüa ÐÑc
Ph§t A-Di-Ðà thì cûng nhß ðáp thuy«n sang b¶ bên kia
v§y. Nhæng th® nguy®n cüa ÐÑc Ph§t A-Di-Ðà chính là
"bän hþp ð°ng" mà Ngài ðã ký v¾i mß¶i phß½ng chúng
sanh--nªu chúng ta ni®m Ph§t mà không ðßþc vãng
sanh Cñc-LÕc Thª-gi¾i, thì ÐÑc Ph§t A-Di-Ðà s¨ không
ðü tß cách thành Ph§t. Do quan h® liên ð¾i này, m²i
chúng ta ð«u nên thñc hành Pháp-môn Ni®m Ph§t v¾i
ni«m tin tß·ng thâm sâu và th® nguy®n chân thành, tha
thiªt.

Ni®m Ph§t là pháp-môn ð½n giän nh¤t, viên dung nh¤t
và hæu hi®u nh¤t. Pháp-môn này không chiªm nhi«u
th¶i gi¶ và cûng không làm t¯n kém ti«n bÕc. Dù là
ngß¶i già cä, thanh niên hay tráng niên, ngß¶i có b®nh
hay kë khöe mÕnh, ai ai cûng ð«u có th¬ ni®m Ph§t ðßþc
cä.

Pháp-môn Ni®m Ph§t này là "tam cån ph± b¸, lþi ðµn
kiêm thâu" (bao g°m ba cån c½, thâu nÕp cä kë lanh lþi
lçn ngß¶i kém cöi). "Tam cån" là thßþng cån, trung cån
và hÕ cån--tÑc là hÕng ngß¶i có trí hu®, hÕng ngß¶i t¥m
thß¶ng và hÕng ngß¶i ngu si. "Lþi, ðµn kiêm thâu" có
nghîa là t¤t cä chúng sanh--t× kë ngu si nh¤t cho t¾i kë
thông minh nh¤t, bao g°m luôn cä súc sanh--ð«u có th¬
ni®m Ph§t ð¬ ðßþc vãng sanh v« Thª-gi¾i Cñc-LÕc ·
phß½ng Tây; cho nên nói: "Dùng sÑc ít mà thành công
nhi«u"--Pháp-môn Ni®m Ph§t r¤t d thñc hành và cûng
r¤t thu§n ti®n.

Có b¯n cách ni®m Ph§t là Trì Danh Ni®m Ph§t, Quán
Tßþng Ni®m Ph§t, Quán Tß·ng Ni®m Ph§t, và Thñc
Tß¾ng Ni®m Ph§t.

1. Trì Danh Ni®m Ph§t: Cách này là luôn luôn trì ni®m
sáu chæ h°ng danh "Nam mô A-Di-Ðà Ph§t."

Có mµt phß½ng pháp g÷i là Kim Cang Ni®m--tÑc là
ni®m b¢ng tâm, chính mình nghe rõ m°n mµt tiªng ni®m
"Nam mô A-Di-Ðà Ph§t" t× trong tâm, mi®ng ni®m mµt

cách rõ ràng, tai cûng nghe th¤y mµt cách rõ ràng.

Ngoài ra còn có mµt phß½ng pháp ni®m hªt sÑc ð½n
giän, g÷i là "triêu mµ th§p ni®m" (sáng, t¯i mß¶i ni®m)-
-sáng s¾m thÑc d§y, sau khi ði v® sinh, súc mi®ng rØa
m£t r°i, quý v¸ hãy ch¡p tay, day m£t v« hß¾ng tây và
ni®m "Nam mô A-Di-Ðà Ph§t..." CÑ mµt h½i th· là mµt
l¥n ni®m--ðßþc bao nhiêu l¥n thì cÑ ni®m b¤y nhiêu--và
cÑ thª mà ni®m trong mß¶i h½i th·. Sáng s¾m cûng nhß
chi«u t¯i ð«u có th¬ thñc hành phép Th§p Ni®m này.

2. Quán Tßþng Ni®m Ph§t. "Quán tßþng" nghîa là thïnh
mµt bÑc tßþng Ph§t A-Di-Ðà, r°i v×a ni®m danh hi®u
v×a quán tß·ng tß¾ng hão trang nghiêm cüa ÐÑc Ph§t
A-Di-Ðà, v¾i tß¾ng "bÕch hào" (lông tr¡ng) giæa hai
chân mày cüa Ngài. Thß¶ng xuyên quán sát tôn tßþng
trong lúc ni®m Ph§t thì s¨ d ðÕt ðßþc Ni®m Ph§t Tam
muµi v¾i trÕng thái "nh¤t tâm b¤t loÕn."

Ði¬m then ch¯t cüa vi®c ni®m Ph§t là ðÕt ðßþc Ni®m
Ph§t Tam-muµi v¾i sñ chuyên nh¤t, tâm không tán loÕn.
Nªu quý v¸ ðÕt ðßþc Ni®m Ph§t Tam-muµi, thì b¤y gi¶,
"mßa xuyên không l÷t, gió th±i không th¤u"--quý v¸ ði,
ðÑng, n¢m, ng°i ð«u · trong Tam-muµi, trong Ð¸nh cä.
Quý v¸ ði cûng "Di-Ðà" mà ng°i cûng "Di-Ðà," ði cûng
"Ph§t" mà ng°i cûng "Ph§t." Khi · trong Ð¸nh, quý v¸ s¨
ðßþc th¤m nhu¥n "nß¾c" Trí-hu®. Mµt khi quý v¸ ðÕt
ðßþc Ni®m Ph§t Tam-muµi v¾i sñ chuyên nh¤t, không
tán loÕn, thì ch¡c ch¡n quý v¸ s¨ ðßþc vãng sanh T¸nh-
ðµ.

3. Quán Tß·ng Ni®m Ph§t. Ðây là phß½ng pháp tß·ng
thu¥n túy, không c¥n dùng tßþng Ph§t. Hãy quán tß·ng
r¢ng:

"A-Di-Ðà Ph§t thân kim s¡c,
Tß¾ng häo quang minh vô ðÆng luân.

BÕch hào uy¬n chuy¬n ngû Tu-Di,
Cám møc tr×ng thanh tÑ ðÕi häi,
Quang trung hóa Ph§t vô s¯ Ñc,
Hóa B°-Tát chúng di®c vô biên.

TÑ th§p bát nguy®n ðµ chúng sanh.
CØu ph¦m hàm linh ðång bï ngÕn."

Hãy quán tß·ng r¢ng tß¾ng "bÕch hào" cüa ÐÑc Ph§t A-
Di-Ðà töa ánh sáng soi tö kh¡p mµt khu vñc rµng l¾n
b¢ng nåm ng÷n núi Tu-Di. Ðôi m¡t xanh biªc cüa Ngài
thì trong ng¥n và l¾n b¢ng b¯n bi¬n l¾n. Trong vô lßþng
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ánh hào quang cüa ÐÑc Ph§t A-Di-Ðà hi®n ra vô s¯ hóa
thân cüa chß Ph§t và vô biên hóa thân cüa chß B°-Tát.
Ðó là quán tß·ng Pháp-thân cüa ÐÑc Ph§t A-Di-Ðà.
Quán tß·ng bài k® xßng tán Ph§t này cûng có th¬ ðÕt
ðßþc Ni®m Ph§t Tam-Muµi.

4. Thñc Tß¾ng Ni®m Ph§t. Thñc Tß¾ng Ni®m Ph§t
chính là Tham Thi«n. Khi tham Thi«n, chúng ta tham
cÑu "Ai ni®m Ph§t?" tÑc là chúng ta ðang tìm kiªm
thñc-tß¾ng. Thñc-tß¾ng chính là vô-tß¾ng, song le,
chÆng có cái gì mà không có "tß¾ng" cä.

Theo phß½ng pháp Thñc Tß¾ng Ni®m Ph§t, khi chúng
ta ni®m danh hi®u cüa mµt ðÑc Ph§t tÑc là ni®m danh
hi®u cüa t¤t cä chß Ph§t trong mß¶i phß½ng ba ð¶i, và
khi ni®m danh hi®u cüa t¤t cä chß Ph§t trong mß¶i
phß½ng ba ð¶i tÑc là chúng ta quy nÕp v« cõi T¸nh-ðµ
và chúng ta ni®m "Nam mô A-Di-Ðà Ph§t" mà vçn không
r¶i mµt ðÑc Ph§t nào cä. Ðó là Thñc Tß¾ng Ni®m Ph§t-
-là ni®m mà không ni®m, không ni®m mà ni®m. B¤y
gi¶, ðó chính là Tham Thi«n v§y.

Vì thª, ngß¶i th§t sñ hi¬u rõ v« Ni®m Ph§t s¨ không
phän ð¯i Tham Thi«n; và ngß¶i th§t sñ hi¬u rõ v« Tham
Thi«n cûng s¨ không phän ð¯i Ni®m Ph§t, mà còn không
phän ð¯i cä Giáo-tông, M§t-tông và Lu§t-tông næa!
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Buddhist Terminology
Buddha-Recitation

Lectured by the Venerable Master Hsuan Hua

We practice Buddha-recitation because when Amitabha
Buddha was cultivating on the causal ground he made
forty-eight great vows. In his vows he said, "Every liv-
ing being in the worlds of the ten directions who recites
my name will become a Buddha. If he does not become a
Buddha, I vow not to attain Proper Englightenment--I
will not become a Buddha, either!"

Relying on Amitabha Buddha's great, vast vows is like
riding a ship to the other shore. Amitabha Buddha's vows
are the "contract" he has signed with the living beings
of the ten directions--if we were to recite the Buddha's
name and not be reborn in the Land of Ultimate Bliss,
Amitabha Buddha would not be qualified to become a
Buddha. Because of this relationship, every one of us
should practice the Dharma-door of Buddha-recitation
with deep faith and sincere vows.

Buddha-recitation is the simplest, most perfect, and most
effective Dharma-door. It does not take too much time,
nor does one need to spend any money. Old people,
young people, people in their prime, sick people, and
healthy people can all practice Buddha-recitation.

This Dharma-door is one that "covers the three roots
and receives both sharp and dull." The three roots refers
to superior, medium, and inferior roots, which is to say,
wise, ordinary, and stupid people.

To "receive both sharp and dull" means that all living
beings, from the most intelligent down to the most stu-
pid, including animals, can obtain rebirth in the Western
Land of Ultimate Bliss through reciting the Buddha's
name. Thus it is aid, "With little effort, one achieves
much success"--the Dharma-door of Buddha-recitation
is very easy and convenient.

There are four types of Buddha-recitation: Holding the
Name Buddha-recitation, Contemplating an Image Bud-
dha-recitation, Contemplating and thinking Buddha-reci-
tation, and Real Mark Buddha-recitation.

1. Holding the name Buddha-recitation.  This is to con-
stantly recite the great name of "Namo Amitabha Bud-
dha."

There is another method called "Vajra Recitation," which
is to recite with the mind so that the minh clearly hears

the sound of "Namo Amitabha Buddha." The mouth re-
cites clearly, and the ears also hear clearly.

There is another very simple kind of recitation, the
method of "ten recitations in the morning and evening."
After you get up in the morning, go to the bathroom,
wash up, and rinse your mouth, you can put your palms
together, face the west, and recite "Namo Amitabha Bud-
dha." With one breath counting as one recitation, recite
as many time as you can in one breath, and recite for ten
breaths. Pracitice this dharma of ten recitations in the
morning as well as in the evening.

2. Contemplating an image Buddha-recitation.  This
means to obtain an image of Amitabha Buddha, and while
reciting, to contemplate the adorned appearance of
Amitabha Buddha, with his white hairmark between the
brows. Through constant contemplation of the Buddha
image while reciting the Buddha's name, one will easily
attain the Buddha-recitation Samadhi with one mind
unconfused.

The key to Buddha-recitation is to attain the Buddha-
recitation is to attain the Buddha-recitation Samadhi with
one mind unconfused. If you reach that state of Samadhi,
the wind will not be able to blow through, nor will the
rain be able to seep through your recitation--whether
you are walking, standing, sitting, or lying down, you
will always be in Samadhi. It is "Amitabha" while walk-
ing, "Amitabha" while sitting, it is the Buddha while
walking, and the Buddha while sitting. When you are in
Samadhi, you will be irrigated with the water of wisdom.
When you attain the Buddha-recitation Samadhi with
one minh unconfused, it is certain that you will be re-
born in the Pure Land.

3. Contemplating and thinking Buddha-recitation.  This
means to simply contemplate without using Buddha im-
ages. Contemplate,

"Amitabha's body is the color of gold,
The splender of his hallmarks has no peer.

The light of his brows shines around five Mount
Sumerus,

Wide as the seas are his eyes, pure and clear,
Shining in his brilliance by transformation are
countless Bodhisattvas and infinite Buddhas.
His forty-eight vows will be our liberation,
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He enables all those in the nine lotus-stages to reach
the farthest shore."

Contemplate Amitabha Buddha's white hairmark shin-
ing around an area as great as five Mount Sumerus. His
voilet-blue eyes, as larger as the four seas, are clear and
pure. Shining in his immeasurable light by transforma-
tion are limitless Buddhas and boundless Bodhisattvas.
This is to contemplate the Dharma-body of Amitabha
Buddha. Through contemplating this ode to the Bud-
dha, one will also attain the Buddha-recitation Samadhi.

4. Real Mark Buddha-recitation.  This is just Chan in-
vestigation. When we investigate Chan, we investigate
"Who is reciting the Buddha's name?"--we are looking
for the real mark. The real mark is without a mark, how-
ever, there is nothing which is not marked by it.

In Real Mark Buddha-recitation, when we recite one
Buddha's name, we are reciting the names of all Buddhas
of the ten directions and three periods of time; when we
recite the names of all Buddhas of the ten directions and
three periods of time, we are returning to the Pure Land
and reciting "Namo Amitabha Buddha," and we are not
apart from one Buddha. This is Real Mark Buddha-reci-
tation--to recite without reciting, to not recite and yet be
reciting. This is Chan investigation.

Therefore, people who really understand Buddha-reci-
tation will not object to Chan investigation; people who
really understand Chan will not oppose Buddha-recita-
tion. Not only do they not oppose each other, they will
not oppose the Doctrinal, Esoteric, or Vinaya sects ei-
ther.
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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 9-11/1995

Tháng Ngày Pháp Hµi

10-11 27/10-2/11 Quán-Âm Th¤t

11-12 28/11-01/12 Gi¾i Thi®u V« Thi«n (3 ngày)

12 22 L Vía ÐÑc Ph§t A-Di-Ðà

 22-28 A-Di-Ðà Th¤t

29/12/1996-20/01/1997 Thi«n Th¤t (3 tu¥n)

01/1997 16 KÖ Ni®m Ngày ÐÑc Ph§t Thích-Ca Thành ÐÕo


