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T ô i Các v¸ thi®n tri thÑc,

Hôm nay tôi xin chúc quý v¸ nåm
m¾i khoái lÕc. V§y thì nåm cû phäi
chång chÆng khoái lÕc? Chúng ta
phäi c¥n vui sß¾ng h¢ng nåm,
h¢ng tháng, h¢ng gi¶. Vì sao mình
c¥n phäi vui sß¾ng? Vui sß¾ng
không phäi là vì có ð° ån ngon,
cûng chÆng do m£c áo qu¥n ð©p,
mua ð£ng xe bóng nhoáng, · ch¯n
nhà cao cØa rµng. V§y thì mình
phäi làm sao ð¬ vui sß¾ng khoái
lÕc? Thì ðây: Trong thâm tâm
mình phäi thß¶ng luôn biªt tritritritritri
túctúctúctúctúc, b·i vì h biªt ðü thì ta luôn
an vui. Biªt nhçn nÕi thì ta s¨
thß¶ng ð£ng an ±n. Nh§n r¢ng
mình có ðü thì mình s¨ luôn luôn
ð¥y ðü. Chúng ta phäi thß¶ng
thß¶ng biªt tri túc. Con ngß¶i có
trí hu®, linh tri linh giác h½n hÆn
loài v§t, chúng ta h½n t¤t cä m÷i
loài v« ðü thÑ phß½ng di®n; do
ðó chúng ta phäi biªt tri túc. Khi
biªt tri túc thì mình s¨ an vui,
chÆng phi«n não. Cho nên chÆng
phäi nåm m¾i t¾i mình m¾i vui

All Good and Wise Advisors,
Happy New Year!

       I woulk like to wish all of you a
Happy Chinese New Year in ad-
vance! We say, 'Happy New Year!'
Should we be happy in the old year?
We ought to be happy year after
year, month after month, day after
day, and moment after moment.
Why should we be happy?  Happi-
ness does not mean we eat some
delicious food and feel happy.  Nor
does it mean we wear nice clothes,
and that makes us happy.  Nor is it
that we buy a fancy car, or live in a
fine house, and that makes us happy.

     How should we be happy!  In our
own nature, we should always be
content.  As it is said, 'Knowing con-
tentment, one is always happy.  Be-
ing able to be patient, one is natu-
rally at peace.'  We should always
be content.  In every moment and
at all times, we ought to be content.
We human beings have more wis-
dom and more spiritual awareness
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vë mà phäi an vui trong m÷i th¶i m÷i lúc. Khi chÆng
có phi«n não thì mình m¾i có th¬:

     Vun b°i khoänh ð¤t trên tâm,
     Hàm dßÞng vòm tr¶i n½i tánh.

Khi mänh ð¤t n½i tâm sáng tö thì vòm tr¶i · th¬
tánh cûng chói l÷i. Sñ rñc rÞ ¤y cûng chính là sñ
quang minh cüa Ph§t. Vì sao chúng ta chÆng th¬
phóng quang minh? B·i vì mình chÆng vun b°i
khoänh ð¤t trong tâm, chÆng hàm dßÞng vòm tr¶i
n½i tánh. Vì v§y, trong ðÕo ph§t, nªu bÕn có th¬
thß¶ng an vui thì tÑc là bÕn tu hành r°i ðó.

Trong quy¬n Trai Cån Ðàm có nói:
     Quang phong tª nguy®t, thäo mµc hân hân.

nghîa là:
     Gió trong, trång tö, cây cö vui vui.

Lúc gió trong, trång tö là lúc gió th±i nhè nh©, trång
sáng chÆng mây che. Cây cö vui vui là nói cây cö
cûng tß½i t¯t, hân hoan, nhß thØ là vui vë l¡m l¡m.
Còn thª nào là nµ vû t§t phong? TÑc là ám chï tr¶i
n±i c½n th¸nh nµ, giáng c½n mßa l¾n. Mßa l¾n
cûng nhß là nß¾c m¡t tr¶i khóc v§y. T§t phong là
cu°ng phong, bão táp. Khi gió ¤y th±i thì ð×ng k¬ là
ngß¶i, ngay cä loài v§t, chim chóc cûng  cäm th¤y
th¡c thöm chÆng yên. Ai cûng bu°n bä. Toàn bài
th½ viªt nhß sau:
     Quang phong tª nguy®t, thäo mµc hân hân.
     Nµ vû t§t phong, c¥m ði¬u thích thích.
     C :̄ thiên ð¸a b¤t khä nh¤t nh§t vô hòa khí,
     Nhân tâm b¤t khä nh¤t kh¡c vô hï th¥n.

Nghîa là:
     Gió trong, trång tö, cây cö vui vui
      Mßa g¥m, gió lµng, chim thú co ro,
     Nên:Tr¶i ð¤t chÆng th¬ mµt ngày không hòa khí
     Lòng ngß¶i chÆng th¬ mµt phút thiªu ni«m vui.

Khi tr¶i ð¤t n±i c½n giông t ,̄ thì hòa khí m¤t hªt.
Do ðó m¾i nói r¢ng tr¶i ð¤t chÆng th¬ mµt ngày
không hòa khí; mà phäi luôn có gió th±i hiu mát,
töa khí cát tß¶ng. Lòng ngß¶i cûng chÆng th¬ mµt
phút thiªu ni«m vui. Cûng nhß ðÑc Di L£c B° Tát,
ngß¶i ta ð ī v¾i Ngài nhß thª nào Ngài cûng không
sinh phi«n não. Ngài dÕy r¢ng:
     Già kh¶ khoác áo nÕp.
     C½m lÕt d¢ng no bøng,
     Vá víu ð· rét hàn,
     VÕn sñ tùy duyên thôi!
     H ai chØi già kh¶:

than animals.  We surpass them  in every respect.
For that reason, we should be content.  If we are
content, we will be happy and without afflictions.
So not only should we be happy when celebrating
the new year, we should be happy and free of afflic-
tions all the time.  That way, we can 'cultivate the
ground of the mind and nurture the sky of the na-
ture.'  If you can make the ground of your mind
bright, and the sky of your nature bright, this bright-
ness is the brightness of the Buddha.  Why haven't
we manifested this brightness?  It's because we have
not truly been able to 'cultivate the ground of the
mind and nurture of the sky of the nature.'  There-
fore, according to Buddhism, if you can be happy
all the time, just this is cultivation.

     In Vegetable Root Discourses,  it says, 'With the
brillant wind and unclouded moon, the grass and
trees are delighted.'  At this time, there is a gentle
breeze, a clear moon, and few clounds.  The grass
and trees all thrive and flourish, feeling very joyful.
What about 'the furious rain and strong wind'?  If
heaven gets angry, it rains heavily.  The falling rain
symbolizes heaven's tears; heaven is feeling sad.
The strong wind refers to a hurricane.  When a hur-
ricane blows in, not to mention people, even the
birds and beasts are distressed and unhappy.  So it
says, 'With the brillant wind and unclouded moon,
the grass and trees are delighted.  With the furious
rain and strong wind, the birds and beasts are woe-
ful.'  Therefore, heaven and earth cannot exist for a
day without harmony.  A person's heart cannot be
for a moment without happiness.  If there are rain-
storms and gusty winds, then heaven and earth are
not in harmony.  'Heaven and earth cannot exist
for a day without harmony.'  There should always
be a gentle breeze and an auspicious energy.

      'A person's heart cannot be for a moment with-
out happiness.' In our hearts, we should be happy
and joyous all the time.  We should be like Maitreya
Bodhisattva, who never becomes afflicted, no mat-
ter how people treat him.  He said, 'The Old Fool
wears a patched cloak.'  I am a dumb old man who
doesn't know anything.  The clothes I wear are
patched up rags.  'He fills his belly with tasteless
food.'  'It is all right if I can get full with simple
meals,' he says.  So he often pats his big belly and
says, 'See how full I am!'  'He mends his clothes to
keep out the cold.'  When my clothes are torn, I
mend them.  'And let the myriad things go by.'
When things come up, he responds; when things
are gone, he is still.  He handles the myriad things
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     Già kh¶ tñ nói: Giöi.
     H ai ð§p già kh¶,
     Già kh¶ lån ra ngü.
     KhÕc nh± n½i m£t già,
     CÑ ð¬ nó tñ khô.
     Già này chÆng t¯n công,
     BÕn cûng không phi«n não.
     Nhß thª Ba la m§t,
     Ðúng là báu nhi®m m¥u,
     Th¤u rõ lý l¨ n¥y,
     Lo gì ÐÕo chÆng xong?

Già kh¶ tÑc là chï lão già ngu d¯t này, kë chÆng chút
tri thÑc. Khoác áo nÕp, tÑc là m£c áo vá víu. C½m
lÕt d¢ng no bøng: Nghîa là tôi chï ån ðÕm bÕc, min
có ån là ðü r°i. Lão già thß¶ng v² bøng, r¢ng: Coi,
bøng tôi no l¡m r°i ðây! Vá víu ð· rét hàn. Áo qu¥n
cüa tôi ðã rách r°i, song chï c¥n vá lÕi ð¬ tôi tránh
rét. VÕn sñ tùy duyên thôi! CÑ tùy theo m÷i chuy®n
- chuy®n t¾i thì Ñng phó, chuy®n qua r°i thì im
l£ng. Chuy®n gì làm cûng tùy theo duyên. H ai
chØi già kh¶: Ð° quái v§t, già ð¥u mà chÆng chªt!
Già kh¶ tñ nói: Giöi, t¯t l¡m! BÕn chØi tôi th§t là
quá hay! H ai ðánh già kh¶, Già kh¶ lån ra ngü:
Nªu ai ðánh tôi thì tôi lån ngß¶i ra ngü, ðßa lßng
cho y ðánh. KhÕc nh± n½i m£t già: TÑc là bÕn nh±
nß¾c miªng lên m£t tôi, cÑ ð¬ nó tñ khô: Tôi s¨
chÆng lau nó, m£c nó tñ khô. B·i vì: Già này chÆng
t¯n công ð¬ lau nß¾c miªng, BÕn cûng không phi«n
não, vì tôi s¨ không trä ðüa, nh± vào m£t bÕn, do
v§y bÕn s¨ chÆng có gì bñc bµi. Nhß thª Ba la m§t:
Ðây là mµt pháp ba la m§t, pháp ðßa ta t¾i b¶ giäi
thoát. Ðúng là báu nhi®m m¥u: Mà ða s¯ chúng ta
không ai biªt dùng nó, dùng phß½ng pháp ðßa ta
t¾i b¶ bên kia. Ðây ðúng là sñ m¥u nhi®m trong sñ
m¥u nhi®m, báu v§t cüa t¤t cä cüa báu. Th¤u rõ lý
l¨ này: Nªu bÕn biªt ðßþc ðÕo lý này, Lo gì ðÕo
chÆng xong, nh¤t ð¸nh bÕn s¨ thành tñu ðÕo nghi®p.

Có v¸ giáo sß · ðây giäng v« t× bi cüa nhà Ph§t và
nhân t× cüa ðÕo Kh±ng · Trung Hoa. KÏ th§t ðÕo
Kh±ng nói v« lòng trung thÑ, còn ðÕo C½ Ð¯c,
Thiên Chúa Giáo thì nói v« lòng bác ái. Hai chæ bác
ái ð«u có bµ chæ tâm · trong ðó, tÑc là chï lòng
thß½ng · trong tâm. ÐÕo Lão thì nói v« cäm Ñng.
Tuy ðÕo Lão dÕy r¢ng thanh t¸nh, vô vi, tu theo ðÕo
tñ nhiên, nhß ÐÕo ÐÑc Kinh dÕy: Con ngß¶i h÷c
theo pháp Ð¤t, Ð¤t theo mçu cüa Tr¶i, Tr¶i theo
mçu ÐÕo, ÐÕo làm theo tñ nhiên. Song th§t sñ thì
c¯t tüy ðÕo Lão dÕy ta hai chæ cäm Ñng. ÐÕo Ph§t
thì chü trß½ng t× bi. Nho, ÐÕo, Thích, ba tôn giáo
chÆng th¬ tách r¶i cái tâm. Ra ngoài tâm thì chÆng
có tôn giáo.  ÐÕo Kh±ng dÕy hai chæ Trung và ThÑ.

according to their conditions.  'If someone scolds
the Old Fool...' If someone scolds him, 'You old
freak!' 'The Old Fool just says, "Fine!''  This old fool
will just say, 'Good, good!  It's great that you're scold-
ing me.'  'If someone beats the Old Fool, he falls
down and goes to sleep.'  If someone beats me, I lie
there and take the beating, as if I were asleep.  'If
someone spit on his face, he lets it dry by itself.'  If
you spits saliva on my face, I let it dry up by itself.  I
won't wipe it off.  How is it?   'That way, he saves his
strength, and you won't be afflicted.'  I save the
energy of having to wipe it off.  when you see that I
do not react or try to spit back at you, you won't be
afflicted either.  'This kind of Paramita is the jewel
within the wonderful.'  Ordinary people do not know
how to apply this Paramita this way to get to the
other shore.  This is the wonderful of the wonderful,
the treasure of the treasures. 'If  you know this news,
why worry about not realizing the way?'  If you
know this principle, how could you not accomplish
the Way?  You will surely accomplish the Way!

     A Professor talked about compassion and about
humaneness in China's Confucianism.  Actually
Confucianism advocates loyalty and forgiveness.  Ca-
tholicism and Protestantism talk about universal
love.  The Chinese character  'universal' has a  ver-
tical heart (mind) radical, and the character 'love'
also has a  heart  in the middle.  Love is in the heart.
Taoism talks about influence and response. Although
it advocates 'purity and nondoing' and cultivating
the way of Nature, wherein 'People emulate the
earth, the earth emulates heaven, heaven emulates
the Way, and the Way emulates Nature,' as quote
in the Daodejing (Classic of the Way and Virtue),
the teaching of Taoism focuses on influence and
response.  Buddhism promotes kindness and com-
passion.  These three religions "Confucianism, Bud-
dhism, and Taoism" are not beyond the mind.  Apart
from the mind, there is no religion.

      Confucianism advocates loyalty and forgiveness.
Loyalty means to conduct ourselves honestly.  For-
giveness means to be forgiving of others.  To con-
duct ourselves honestly means that, in whatever
we do, we should be faithful to others.  We should
do our best to be loyal.  this is basic to cultivating
our character and virtue.  To be forgiving of others
means to pardon others.  If they make mistakes,
forgive them, and be tolerant.  If you can conduct
yourself honestly, your character will be pure and
noble.  If you can forgive others, you will benefit
others and not pick on them.  This is the teaching of
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Trung hay sñ trung thành là ð¬ giæ mình (trì kÖ),
thÑ hay tha thÑ thì dùng ð¬ ð ī ðãi v¾i ngß¶i (ðãi
nhân). Giæ mình tÑc là khi mình làm vi®c gì mình
cûng c¥n có lòng trung thành ð ī v¾i ngß¶i, phäi
làm cho t§n lòng trung. Ðây là ði«u ki®n cån bän
ð¬ vun b°i ph¦m ðÑc cüa mình. Tha thÑ v¾i kë
khác nghîa là bö qua nhæng ði«u sai trái cüa kë
khác. Ai làm sai mình hãy biªt tha thÑ, khoan dung
h÷. Nªu biªt trung thành ð¬ giæ mình, thì nhân
cách cüa bÕn s¨ thanh cao. Nªu biªt tha thÑ ð ī ðãi
ngß¶i khác, thì bÕn s¨ làm lþi kë khác, mà chÆng ði
tìm l²i l¥m sai trái cüa h÷. Ðây là giáo nghîa cüa
ðÕo Nho, nó nào có tách r¶i cái tâm này. Nªu bÕn
xem hai chæ trung thÑ, s¨ th¤y nó bao g°m chæ
tâm ðó.

ÐÕo Lão dÕy v« cäm Ñng. Thª nào là cäm? Cäm tÑc
là thông ðÕt. Sao g÷i là Ñng? ChÆng có ði«u c¥u
mong gì mà chÆng thành, g÷i là Ñng. Ai c¥u gì cûng
s¨ ðßþc toÕi nguy®n. R¢ng: h cäm thì thông, c¥u gì
cûng Ñng. Thª nào là cäm Ñng?  Ví nhß dòng ði®n:
H¬ ði®n n¯i t¾i ðâu thì ðèn sáng t¾i ðó. Ðó là nghîa
cüa câu: H cäm thì thông, c¥u gì cûng Ñng. Cûng
v§y, lòng bÕn nghî gì, kë khác cûng có th¬ thông
hi¬u ðßþc, ðó là vì có dòng ði®n cäm Ñng giæa tâm
bÕn v¾i tâm ngß¶i. Do ðó, khi c¥u chuy®n gì v¾i
lòng chí thành kh¦n thiªt, thì bÕn s¨ cäm, s¨ thông:
Thông ðÕt, tiªp giao t¾i th¥n minh. B·i vì ÐÕo Lão
nói cäm Ñng nên Lão Quân m¾i có mµt bài viªt v«
cäm Ñng b¡t ð¥u nhß sau:
     H÷a phß¾c vô môn, duy nhân tñ chiêu.

Nghîa là:
     H÷a, phß¾c chÆng có ch² nh¤t ð¸nh,
    Chï do mình chiêu cäm mà t¾i.

Ðây tÑc là giäi v« cäm Ñng. B·i vì tai h÷a chÆng có
cØa ngõ, mà hÕnh phúc cûng chÆng có cØa vào.
Nªu bÕn làm thi®n thì phß¾c t¾i, làm ác thì h÷a t¾i.
Do ðó h÷a phß¾c chÆng có nh¤t ð¸nh, chï do mình
chiêu cäm mà chúng t¾i.
     Thi®n ác chi báo nhß änh tùy hình.

Nghîa là:
     Quä báo lành, dæ, nhß bóng theo hình.

Quä báo  lành hay dæ cûng h®t nhß cái bóng lúc
nào cûng theo thân hình ta. Mình ði t¾i ðâu, bóng
ði t¾i ðó. Quä lành cûng là bóng mà quä dæ cûng là
bóng, chúng luôn ðeo ðu±i theo thân ta. B·i v§y
thiên ð¸a có th¥n minh coi xét vi®c sai trái. Thiên
ð¸a cûng có th¥n nåm, th¥n tháng, th¥n ngày, th¥n
gi¶,  g÷i là tÑ trñc công tào. Các v¸ ¤y yên l£ng xem

Confucianism, which is not beyond the mind.  The
Chinese characters for 'loyalty' and 'forgiveness' both
have a mind radical at the bottom.

     In Taoism, everything depends on influence and
response. What is meant by influence?  It means,
'With influence, there is a connection.' What is
meant by response?  It means, 'there is a response
to every prayer.'  Anyone who prays will get his
prayers answered.  This is describing the interchange
in the Way between influence and response.  What
is meant by influence and response?  Take the ex-
ample of an electric current.  When the electricity is
hooked up somewhere, there can be light.  This is
what is meant by 'With influence, there is a con-
nection.  There is a response to every prayer.'  It
also means that others can know what you are think-
ing.  There is mutual influence and response be-
tween people, like an electric current running be-
tween their minds.  Whatever you seek, you will
get.  If you are really sincere, you will have influ-
ence and be able to connect with the gods and spir-
its.

     Taoism talks about influence and response, and
thus Laozi wrote the 'Essay on Influence and Re-
sponse,' which begins, 'The Elder Superior One says:
Blessings and calamities have no door, but people
bring them upon themselves.'  That is influence
and response.  There is no door for blessings and
calamities to enter.  There is no door for blessings
and calamities to enter through.  If you do good
deeds, you will have blessings.  If  you do evil deeds,
you will suffer calamities.  'The retribution for good
and evil follows one like a shadow.'  The rewards
for good deeds and retributions for bad deeds are
just like the shadow of your body, which follows you
everywhere.  Wherever you go, your shadow goes
along with you.

     Thus heaven and earth have gods in charge of
offenses.  Heaven and earth have four gods in charge
of the year, month, day, and hour, respectively.
There are always gods and spirits quickly and invis-
ibly supervising everything.  'Thus heaven and earth
have gods in charge of offenses.  They reduce
people's allotted life spans according to the gravity
of their offenses.  When one's life span is reduced,
one meets up with poverty and waste.'  To reduce
people's life spans means to shorten their lives.  One
Ji  is a period of twelve years, and we speak of re-
ducing life spans in terms of Ji.  With your life span
shortened, you will also become poor, and you'll
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xét m÷i chuy®n. Cho nên nói: Thiên ð¸a hæu ty quá
chi th¥n, nhân nhân s·  phÕm khinh tr÷ng, dî ðoÕt
nhân toán, toán giäm t¡c b¥n hao. Nghîa là: Tr¶i
ð¤t có th¥n xét vi®c sai trái, tùy theo l²i n£ng nh©
cüa ngß¶i mà th¥n giäm thi¬u phß¾c ph¥n kë ¤y,
khi phß¾c ph¥n giäm thi¬u thì kë ¤y sinh ra nghèo
cùng, kh¯n ð¯n. Giäm thi¬u phß¾c ph¥n tÑc là giäm
thi¬u th÷ mÕng. TÑc là kë ¤y ðáng l̈  s¯ng lâu, bây
gi¶ phäi ðoän mÕng. Theo nhß cách tính này thì
giäm thi¬u tính theo ð½n v¸ 12 nåm, hay mµt kÖ.
Khi mÕng s¯ng giäm b¾t thì v¾i nó là sñ nghèo
nàn, kh¯n ð¯n. Lúc ðó thì ðü thÑ tai nÕn, h÷a hoÕn,
b¸nh t§t, th¸ phi, ð«u t¾i cä. Ðó cûng chính là sñ
cäm Ñng. R¢ng: H cäm thì thông, c¥u gì cûng Ñng.
TÑc là giáo nghîa mà ÐÕo Lão dÕy.  ÐÕo Ph§t chü
trß½ng t× bi. T× là gì? Có câu r¢ng: Vô duyên ðÕi
t×. Nghîa là thái ðµ hi«n hòa, hi«n t× ð¯i v¾i kë ta
chÆng có duyên. BÕn ð ī v¾i kë ¤y hi«n t×, t¯t ð©p
b¤t k¬ là y có ð¯i xØ t¯t v¾i bÕn hay không. Kë ¤y
chÆng có duyên v¾i bÕn? Thì mình m¾i dùng lòng
t× hòa v¾i h÷ ch¾. Ðó là lòng ðÕi t× ð¯i v¾i kë
chÆng có duyên. Làm sao ð¬ có lòng ðÕi bi? Lòng
ðÕi bi là lòng ð°ng tình, xem cái kh± cüa kë khác
nhß là kh± mình ch¸u, nhß kh± n½i thân mình v§y.
Cho nên m¾i nói: Ð°ng th¬ ðÕi bi. Mình phäi thñc
hành t× bi hï xä b·i vì lòng hi«n t× có th¬ ðem lÕi sñ
an lÕc, lòng ðÕi bi có th¬ xóa tan sñ ðau kh±, vì
khiªn ta thông cäm n±i kh± cüa kë khác. Ðó cûng
chính là thß½ng ngß¶i nhß thß½ng mình v§y. ÐÕo
Thiên Chúa hay Tin Lành ð«u dÕy v« lòng bác ái.
Chæ Bác có bµ tâm viªt · mµt bên, còn chæ ái cûng
có bµ tâm viªt · giæa. Ái hay tình thß½ng này cûng
g¥n gī ng nhß tình yêu thß½ng nam næ v§y. Song
tình yêu nam næ là tình chÆng thanh t¸nh, tình
thß½ng ô nhim. Tình thß½ng thanh t¸nh thì chÆng
có nhim ô tÕp nhÕp. Thiên Chúa Giáo dÕy r¢ng ta
phäi biªt yêu thß½ng, thß½ng yêu t¤t cä m÷i ngß¶i.
Tình thß½ng chân chính thì vô hình vô tß¾ng, không
th¬ din bày. Lòng bác ái không phäi là tình yêu
nam næ, r¢ng: Nam næ ån · v¾i nhau là chuy®n tñ
nhiên cüa con ngß¶i. ÐÕo cüa ngß¶i quân tØ b¡t
ð¥u b¢ng quan h® vþ ch°ng. Ðây là pháp thª gian.
Trong pháp xu¤t thª thì tình thß½ng chÆng h« còn
ý tß·ng nhim ô næa. Vì v§y mình phäi thông hi¬u
ý nghîa và phÕm vi cüa chæ tình thß½ng. Tình yêu
giæa nam næ là thÑ tình si mê, trong khi ðó tình
thß½ng xu¤t thª m¾i ðúng là thÑ tình bao la thß½ng
kh¡p chúng sinh.***

suffer all kinds of misfortunes, accidents, sicknesses,
and bad reputation.  The 'Essay on Influence and
Response' says, 'With infuence, there is a connec-
tion.  There is a response to every prayer.'  There-
fore, Taoism talks about infuence and response.

     Buddhism talks about kindness and compassion.
What is kindness?  It means being kind to those
with whom one has no affinity.  That is, you should
be kind and compassionate to people who feel no
affinity with you, no matter how they treat you.  It is
especially when there is no affinity that we must be
kind to people.  This is kindness for those without
affinities.  There's also the great compassion of be-
ing one with all.  How can we have great compas-
sion?  Great compassion is a feeling of pity and sym-
pathy.  When we see others suffering, we also suffer.
This is known as commiserating with the world's
people.  We should practice kindness, compassion,
joy, and giving, because by being kind, we can make
living beings happy, and by being compassionate,
we can sympathize with living beings and alleviate
their suffering and afflictions.  We should love people
as much as we love ourselves.

     In Protestantism and Catholicism, there is the
concept of universal love.  The character 'universal'
has a vertical 'heart' radical on the side, and the
character 'love' has a heart in the middle.  The way
they explain 'love,' it is very close to the love be-
tween a man and a woman.  The love between a
man and a woman is an impure love, a defiled kind
of love.  Love that is truly pure does not have any
defilement in it.  True love is invisible and formless.
It's not like the romantic love between a man and a
woman, which is based on worldly notions:  'A man
and a woman dwelling together is the basic human
relationship.  The way of a superior man begins
with the relationship of husband and wife.'  This is
all worldly dharma.  Transcendental love has no
room for defiled thoughts.  Therefore, we should all
understand what the true scope and definition of
love is.  The love between a man and a woman is a
stupid kind of love, whereas love that transcends
the world is a true love for living beings.***
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Các bÕn thân mªn,

M°ng mµt tªt là ngày vui khó quên; k©o mÑt,
bánh trái, múa lân, ð¯t pháo th§t nhµn nh¸p
rµn rã.  Trë em, con cái m£c áo qu¥n m¾i
m×ng tu±i cha m©, ông bà.  R°i lÕi lên chùa
th¡p hß½ng l Ph§t, l T±, viªng mµ t± tiên...
gia ðình sum v¥y.  Ai cûng vui.

Song ít ai biªt mùng mµt tªt cûng là ngày vía
ðÑc Di L£c.  Có l¨ không phäi ngçu nhiên
mà ðÕo Ph§t ch÷n ngày ð¥u nåm làm ngày
vía ðÑc Di L£c.  Các bÕn nghî xem có ðÑc
Ph§t nào thích hþp v¾i không khí vui nhµn
cüa ngày tªt nhß ðÑc Di L£c chång?  Hãy
xem Ngài:

M£t to m¡t l¾n,
Lúc nào cûng cß¶i,
Bøng ph® tai dài,
Ai nhìn cûng vui.

Các bÕn biªt không, · Trung Hoa, khi bÕn
vào c±ng chùa, cái ði®n Ph§t ð¥u tiên bÕn
bß¾c vào, chính là ði®n Di L£c.  Ngài Di
L£c  là ngß¶i ð¥u tiên · chùa chào ðón các
bÕn ðó.  Ví nhß cánh tay m· rµng, tiªp ðón,
Ngài là bi¬u hi®n cüa lòng t×, lòng thß½ng
không phân bi®t kë t¯t ngß¶i x¤u.  Khi có ai
ð¯i xØ t® hÕi v¾i Ngài, dùng l¶i xö xiên, chØi
b¾i, làm nhøc, hay vu oan, Ngài ð«u nhçn
nhøc hªt:

Bøng bñ hay nhçn

Nhçn thiên hÕ nhæng chuy®n khó nhçn.

Khi nhçn nÕi nhß v§y, Ngài không h« ð¬ lòng
mµt mäy may hi«m h§n.  B·i vì Ngài th¤y
m÷i vi®c · ð¶i ð«u không có thñc th¬.  Thª
mà nhæng kë phàm phu tøi mình nào biªt ðÕo
lý ¤y, th§t ðáng h± th©n.  Ngài r¢ng:

M· mi®ng li«n cß¶i,
Cß¶i tr¥n gian nhæng kë ðáng cß¶i.

Ngài cß¶i là vì Ngài th¤y tøi mình cÑ ðêm
ngày tranh ch¤p, ð¯ kÜ, hãm hÕi nhau; lÕi còn
ch¤p trß¾c ðeo ðu±i, không nhàm m¤y thÑ
danh lþi rác rß¾i hoài.

Các bÕn ½i,
H°i xßa Ngài Di L£c có l¥n hÕ phàm, hi®n
thân làm mµt v¸ Hòa Thßþng.  Ngài lúc nào
cûng ðeo bên mình mµt cái bao không biªt ð¬
ð° v§t gì.  Song h g£p con trë nào, Ngài
cûng rút t× trong bao ¤y ra mµt món quà t£ng
chúng, v¾i ði«u ki®n là em ¤y ni®m mµt tiªng
A-Di-Ðà Ph§t.  Trë em nghèo nàn kh¯n
kh± kh¡p ch¯n không em nào không biªt, không
trông mong g£p Ngài.  Các bÕn biªt Ngài
tính tình ð£c ði¬m ra sao không:  Ðây, Ngài
tñ mô tä:

Già kh¶ khoác áo nÕp,
C½m lÕt d¢ng no bøng,
Vá víu ð· rét hàn,

VÕn sñ tùy duyên thôi!

Lá Thß
Ð¥u Xuân
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H ai chØi già kh¶
Già kh¶ tñ nói: Giöi.
H ai ð§p già kh¶
Già kh¶ lån ra ngü.

KhÕc nh± n½i m£t già,
CÑ ð¬ nó tñ khô.

Già này chÆng t¯n công
BÕn cûng không phi«n não.

Nhß thª Ba-la-m§t
Ðúng là báu nhi®m m¥u,

Th¤u rõ lý l¨ n¥y,
Lo gì ÐÕo chÆng xong?

V§t báu nhi®m m¥u cüa Ngài không gì khác
h½n là lòng nhçn nhøc ch¸u ðñng vô song, và
nh¤t là lòng tha thÑ không b¶ bªn.

Thí dø nhß có tråm ngàn Ñc na-do-
tha a-tång kÏ* chúng sanh có nång lñc
biªn ra tråm ngàn Ñc na-do-tha a-tång
kÏ cái mi®ng.  Trong m²i mµt cái mi®ng
¤y phát ra tråm ngàn Ñc na-do-tha a-
tång kÏ tiªng nói, nào là l¶i chÆng vui, l¶i
chÆng lành, l¶i chÆng v×a lòng ð©p ý, l¶i
chÆng ðáng thích ðáng yêu, l¶i chÆng phäi
nhân t× hi«n lành, l¶i chÆng phäi cüa b§c
thánh, l¶i chÆng hþp v¾i ý Ph§t thánh, l¶i
chÆng g¥n gûi v¾i b§c thánh, l¶i vô cùng
ðáng ghét ðáng chán, l¶i chÆng th¬ nào
nghe l÷t tai... Nhæng chúng sanh ¤y dùng
nhæng thÑ l¶i l¨ trên hüy nhøc ðÑc B° tát...

B° tát b¤y gi¶ không h« gi§n dæ.  Ngài nhçn
ch¸u và suy nghî r¢ng:

Hôm nay ta g£p cái kh± này, ta phäi
nhçn th÷ vì ta phäi nh¾ nghî thß½ng yêu
chúng sanh, vì ta phäi lþi ích chúng sanh,
vì ta phäi làm chúng an lÕc, vì ta phäi
thß½ng xót chúng sanh, vì ta phäi  nhiªp
th÷ dìu d¡t chúng sanh, vì ta phäi ð×ng bö
chúng sanh, vì ta tñ giác ngµ và làm kë
khác giác ngµ, vì ta phäi giæ tâm b°-ð«
không cho th¯i søt, vì ta phäi nh¡m t¾i
Ph§t ðÕo...

                         (Kinh Hoa Nghiêm)

Do ðó B° tát nhçn nÕi và tha thÑ m÷i hành
ðµng ác ôn cüa chúng sanh.

Các bÕn ½i, h mình có lòng tha thÑ thì tñ
nhiên mình không còn nghî x¤u nghî ác v« kë ðó

næa.  Và ðó là bß¾c ð¥u ð¬ tu t§p lòng ÐÕi Bi
ð¤y:

Hãy nh§n th§t l²i mình,
Ch¾ bàn t¾i l²i ngß¶i.
L²i ngß¶i là l²i ta,

Ðßþc v§y m¾i ÐÕi Bi.

          (H.T.Tuyên Hóa)

Khi lòng mình không nghî x¤u kë khác, không
phê bình trách móc, ð¯ kÜ kë khác mình m¾i
thanh t¸nh ð£ng.  Có thanh t¸nh thì m¾i an
lÕc.  Có an lÕc thì m¾i nh© nhàng tñ tÕi.  Lúc
nào cûng vui, ni«m vui b¤t t§n.  Vui nhß thØ
m²i ngày ð«u là Tªt v§y.  Ni«m vui nµi tÕi
mà ðÑc Di L£c bi¬u lµ b¢ng nø cß¶i b¤t hü:

BÕn mu¯n höi ta cß¶i cái gì?
Ta höi bÕn ch¾ khóc chuy®n chi?

Cß¶i khóc ð«u chÆng lý Trung ÐÕo
Ch¤p trß¾c hai ð¢ng ð¬ làm chi?
Mµt mi®ng h¾p sÕch dòng s¥u oán
Hai m¡t nhìn su¯t b÷n lþi danh
M£t mûi B° tát chÆng ai rành

G£p mà không biªt u±ng l¡m thay!
         (H.T. Tuyên Hóa)

* Na-do-tha a-tång-kÏ:  Con s¯ vô biên vô cñc.

B° Ð« Häi
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Sß Cô ChÑng Nghiêm (Master Cheng Yen) quê
quán · tïnh Ðài Trung, Ðài Loan. Nåm 23 tu±i cô
xu¤t gia, s¯ng ð¶i thanh ðÕm tu hành. Vào th¶i ¤y
vì hoàn cänh khó khån, cô ðã phäi làm nhang, ðèn
c¥y, ð§u hü, bán ð¬ giúp chùa và duy trì sinh hoÕt
cá nhân. Th¤y sñ kh± s· cüa ð°ng bào, cô ðã phát
ðÕi nguy®n hành ðÕo B° tát ð¬ cÑu tª chúng
sinh. V¾i ðÕi nguy®n và tinh th¥n vì ngß¶i quên
mình, nhi«u nhân duyên b¤t khä tß nghì ðã cäm
Ñng, ð¬ ðªn nåm 1966, cô thành l§p T× Tª Công
ÐÑc Hµi (Buddhist Compassion Relief Tzu Chi
Foundation). Thª r°i trãi qua h½n ba mß½i nåm
c¥n kh± phøc vø, hµi ðã giúp không biªt bao
nhiêu ngß¶i nghèo kh± b¸nh t§t và vì v§y hµi ðã
tr· thành mµt trong nhæng t± chÑc t× thi®n cung
Ñng nhu c¥u v« y tª, phøc vø, giáo døc, vån hóa
tích cñc nh¤t · Ðài Loan. Hi®n tÕi  Buddhist Com-
passion Relief Tzu Chi Foundation ðã có chi nhánh
tÕi MÛ, Canada, Nh§t, Nam Phi... Sß Cô ðßþc
trao t£ng Ramon Magsaysay Award (which is
equivalent to Asian Nobel Peace Prize) nåm 1991
và cûng ðã ðßþc ð« ngh¸ länh giäi thß·ng Nobel
Hòa Bình nåm 1993. Nhæng l¶i khuyên sau ðây
là l¶i cô bän thân kinh nghi®m, nói lÕi cho quý v¸
tÕi gia cß sî, ð¬ ð¯i di®n v¾i hoàn cänh thñc tª
m²i ngày.

L¶i Cänh Tïnh
Sß Cô ChÑng Nghiêm

(Tiªp theo)(Tiªp theo)(Tiªp theo)(Tiªp theo)(Tiªp theo)

¨   Chï có th§t sñ døng công chân th§t tu hành,  n±
lñc t× t× tiªn bß¾c thì m¾i ðÕt ðßþc kªt quä. Ch¾
nên v÷ng tß·ng r¢ng c¤t mµt bß¾c chân mà mình
v÷t lên t¾i tr¶i ðßþc.

¨    Nªu nhß thân xu¤t gia mà tâm chÆng xu¤t gia
thì chÆng thà tâm xu¤t gia nhßng thân không xu¤t
gia.

¨    CÑ luôn than kh±, thì chÆng bö ðßþc kh±. Càng

than vãn kh± s· thì kh± càng d°n d§p thêm,
càng bÑc bách h½n.

¨   Chï c¥n trß·ng dßÞng khí ch¤t cho t¯t, chÆng
c¥n phäi tranh th¬ di®n. ThÑ gì do tranh mà ðßþc
ð«u là giä, nhæng gì do trß·ng dßÞng mà thành
m¾i là th§t.

¨   Có giúp ðßþc ngß¶i hay không chÆng phäi do
mình có hay chÆng có nång lñc mà do mình có
hay chÆng có tâm giúp ngß¶i.

¨   Phäi luôn ðoan chính ðàng hoàng, ch¾ ðùa
gi·n b·n cþt. Nên thß¶ng nghiêm c¦n th§n tr÷ng,
ch¾ bê b¯i c¦u thä.

¨   Pháp mà Ph§t thuyªt ra thì ít nhß n¡m ð¤t
trong tay, còn pháp Ph§t chßa thuyªt thì nhi«u
nhß ð¤t trên ð¸a c¥u v§y. Nhæng pháp ¤y phäi
ðßþc th¬ nghi®m t× kinh nghi®m s¯ng và t× quá
trình tôi luy®n th§t tu mà thành. Ðó g÷i là trí hu®
chân chính.

 ̈    Khi thß½ng ai, bÕn phäi làm cho tinh th¥n cao
thßþng cüa kë ¤y s¯ng mãi, và truy«n ðªn kë khác.

¨   Tiªt ki®m ðß½ng nhiên là mµt mÛ ðÑc, song
nªu tiªt ki®m quá mÑc thì biªn thành nô l® cho
tài v§t, r¢ng chï biªt tích tø tài sän mà không biªt
xØ døng.

¨    Nªu khéo dùng ð¶i mình thì dù có chªt, mình
cûng là 'ngß¶i s¯ng.' Không biªt khéo léo dùng
ð¶i mình thì dù có s¯ng, mình cûng chï là 'ngß¶i
chªt.'

¨   Dùng tâm Ph§t ð¬ nhìn ngß¶i, thì ai cûng là
Ph§t. Dùng tâm quÖ ð¬ nhìn ngß¶i thì ai ai cûng
ð«u là quÖ.

¨    Ngß¶i có lòng tin, có ngh¸ lñc, có dûng khí m¾i
là ngß¶i ki®n toàn.



S¯ 36                 Trang 9

¨   Nh§n ch¸u ân hu® cüa ngß¶i dù nhö nhß gi÷t
nß¾c, mình phäi biªt ð«n ðáp b¢ng su¯i b¢ng
thác. B¯ thí rµng rãi cho ngß¶i mà mu¯n tr÷n v©n,
thì ch¾ h¯i tiªc nhæng thÑ nhö bé lë të.

¨    SØa ð±i cách nhìn v« thª gi¾i thì thª gi¾i th§t
bao la vô cùng. Thay ð±i l§p trß¶ng ð¬ ð¯i ðãi v¾i
ngß¶i v¾i vi®c thì ngß¶i vi®c không chuy®n gì
chÆng yên ±n thoäi mái.

¨    Thiên tai b¡t ngu°n t× nhân h÷a. Khi vi®c
lành tích tø thì s¨ phá tr× ðßþc m÷i thÑ tai
nÕn.

¨    Mîm cß¶i là bi¬u hi®n n½i m£t; cau mày cûng
là bi¬u hi®n ngoài m£t. Song mîm cß¶i thì có th¬
giäi quyªt r¡c r¯i, còn cau mày thì chï th¡t ch£t
thêm r¡c r¯i.

¨    ÐÑc Ph§t thß¶ng giäng r¢ng: 'Cha m© còn s¯ng
g÷i là giàu; cha m© m¤t ði g÷i là nghèo.  Khi cha
m© còn s¯ng g÷i là m£t tr¶i lên cao; khi cha m©
khu¤t bóng g÷i là m£t tr¶i søp l£n. . . . B·i thª
các con phäi siêng nång tu t§p, hiªu thäo v¾i
cha m©. Ai làm ðßþc v§y thì s¨ hoÕch phß¾c
nhi«u nhß phß¾c ðÑc do cúng dß¶ng Ph§t v§y.

 ̈    Nhçn ch¸u b¸nh cüa thân thì làm cho nghi®p
tiêu hªt. Buông lung b¸nh cüa tâm thì quyªt
gây thêm tµi nghi®p.

 ̈     Khi b¸ kë khác xúc phÕm, r°i mình bñc bµi ôm
h§n trong lòng, thì ðó chï là ngu si. Nªu trong
sinh hoÕt hàng ngày mà mình lúc nào cûng có
th¬ quan sát ð£ng nhân duyên m÷i chuy®n thì s¨
có trí hu®.

 ̈   Không b¸ b¸nh làm kh± tâm mình thì tÑc là
mình chÆng có b¸nh kh±.

 ̈     Tu ðÕo trong khi s¯ng trong cõi tr¥n ð¥y nhim
ô thì thß¶ng phäi giæ tâm sao cho tuy nhìn mà
chÆng th¤y, nghe mà chÆng nhim, nhß ðui nhß
ðiªc.

¨    Kinh Pháp Hoa có dÕy: 'Cái nhân hay g¯c r
cüa kh± là lòng tham døc. Nªu lòng tham døc mà
di®t thì kh± chÆng còn ch² dña.'

 ̈    M²i ngày ngü d§y, bß¾c chân xu¯ng giß¶ng,
b¡t ð¥u ngày m¾i, hãy sinh ý nghî cäm ân (cha

m©, tr¶i ð¤t, tam bäo, th¥y bÕn...). Càng có
thái ðµ biªt cäm ân thì s¨ càng b¾t ði thái ðµ
b¤t mãn, thù h¢n.

 ̈      Cái kh± cüa nhân gian là mµt t¤m gß½ng t¯t ð¬
mình nh¶ ðó mà th¤y ðßþc kh± trÕng cüa tr¥n
thª. Do v§y m¾i kh·i ðßþc lòng cänh tïnh, thái ðµ
biªt cäm ân, và sñ tinh t¤n tu ðÕo.

¨    Ch¾ nên ð¬ trong lòng nhæng tß tß·ng, tình
cäm ðen t¯i. Hãy ð¬ cõi lòng trong sáng chiªu soi,
thì cuµc s¯ng ð¶i mình m¾i ð¥y ý nghîa.

¨      Kinh dÕy r¢ng: 'Dù cho ngàn vÕn kiªp, nghi®p
tÕo chÆng h« m¤t, nhân duyên t¾i ðü r°i, mình
vçn ch¸u quä báo.'  Nªu mình có th¬ không có
tâm thì m¾i có th¬ không tÕo nghi®p; không tÕo
nghi®p thì m¾i không có quä báo.

¨      Kë phàm phu chï có th¬ th¤y ðßþc cái x¤u cüa
kë khác ch¾ không nhìn th¤y rõ rác rßÞi trong ðáy
lòng mình.

¨     Cha m© là g¯c r cüa con cái. G¯c r mà lµ ra
thì cành nhánh phäi khô lÕnh.

¨     Cái h÷a hoÕn l¾n cüa ngß¶i ta là cÑ cho r¢ng
mình ðúng, mình phäi, mình hay giöi nh¤t, th§m
chí khoe khoan tñ ðÕi.  Làm ngß¶i cho phäi ðÕo
thì mình phäi biªt khiêm t¯n, l mÕo, biªt nhß¶ng
nh¸n, biªt thu nhö tñ ngã, tôn tr÷ng kë khác, thì
m¾i thành công ðßþc.

¨     Ngß¶i quân tØ bên trong tâm lßþng rµng rãi,
kë ti¬u nhân thì tình khí hào nhoáng b« ngoài.
Tình khí hào nhoáng thì g£p ngh¸ch cänh, lòng
sinh bÑc bách mâu thuçn, r°i cu¯i cùng khí t§n
thân tàn.  Tâm lßþng rµng rãi thì g£p ngh¸ch cänh,
vçn an nhiên nh§n ch¸u, mà chung cuµc thì khí
lñc ð¥y ðü sung túc.

¨    N½i m²i trang gi¤y tr¡ng cüa cu¯n sách ð¶i
mình, m²i ngày chß thánh hi«n ð«u ð£t ra mµt
ð« tài th§t hay v« nhân sinh, song kë phàm phu
chúng ta cÑ g¤p g¤p l§t qua m¤y trang gi¤y tr¡ng
¤y.

¨     Ph§t dÕy: Kë biªt ân th¥y mình khi g£p th¥y
thì phøng sñ, không g¥n th¥y thì tß duy v« ði«u
th¥y dÕy bäo;  phäi có t¤m lòng nhß ngß¶i con
hiªu nh¾ nghî cha m©, nhß kë ðói khát nghî t¾i
chuy®n ån u¯ng.

(còn tiªp)
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Hòa Thßþng Tuyên HóaHòa Thßþng Tuyên HóaHòa Thßþng Tuyên HóaHòa Thßþng Tuyên HóaHòa Thßþng Tuyên Hóa

Lßþc Giäng Kinh KimLßþc Giäng Kinh KimLßþc Giäng Kinh KimLßþc Giäng Kinh KimLßþc Giäng Kinh Kim
Cang Bát-Nhã Ba-La-M§tCang Bát-Nhã Ba-La-M§tCang Bát-Nhã Ba-La-M§tCang Bát-Nhã Ba-La-M§tCang Bát-Nhã Ba-La-M§t

Hòa Thßþng Tuyên Hóa thuyªt giäng tÕi Ph§t Giáo Giäng
Ðß¶ng, San Francisco t× tháng 11 nåm 1968 ðªn tháng 4
nåm 1969.

                             ___________________________

(Tiªp theo)(Tiªp theo)(Tiªp theo)(Tiªp theo)(Tiªp theo)

Bây gi¶ giäng t¾i chæ KINHKINHKINHKINHKINH.
Kinh cùng nghîa v¾i chæ kính, tÑc là ðß¶ng thÆng,
mµt l¯i ði cho ngß¶i tu, dçn t× nëo sinh tØ ðªn
nëo dÑt sinh tØ, cûng là dçn t× ð¸a v¸ phàm phu
ðªn cänh gi¾i Thánh hay Ph§t.

Chæ Kinh có mµt nghîa g÷i là 'xu¤t sinh;' 'xu¤t'
tÑc là ði ra, ý nói pháp t× mi®ng Ph§t phát ra, nên
xßng là 'Kinh.'

Kinh cûng có nghîa khác næa là bi¬n di®u, vì
Kinh ði¬n chiªu sáng kh¡p thª gian.

Kinh còn có nghîa là thß¶ng; t× xßa t¾i nay,
lúc   nào ðÕo lý trong kinh ði¬n cûng không
thay ð±i, không thêm mµt chæ, không b¾t mµt
chæ, chÆng tång chÆng giäm; c± kim b¤t biªn
g÷i là 'Kinh.'

Mµt nghîa khác cüa Kinh là quán xuyên, tÑc
xuyên su¯t n¯i li«n. T×ng hàng t×ng hàng trong
kinh vån, t× ð¥u ðªn cu¯i, nghîa lý ð«u n¯i li«n
thông su¯t viên mãn.

Kinh cûng có nghîa là nhiªp, tÑc là thâu nhiªp.

Gi¯ng nhß ðá nam châm hút kim loÕi, Kinh
'hút' chúng sanh có c½ duyên ðßþc hóa ðµ, giúp
h÷ hi¬u rõ Ph§t pháp.
Kinh có nghîa là pháp, tÑc phß½ng pháp ð¬ m÷i
ngß¶i y theo mà tu hành, mµt phép t¡c chung
cho cä ba ð¶i, quá khÑ, hi®n tÕi và v¸ lai.

Ngoài ra Kinh còn mµt s¯ các nghîa khác nhß
g¯c cüa m÷i sñ (pháp b±n), pháp vi di®u (vi
pháp), su¯i phun (dûng tuy«n), dây mñc (th¢ng
m£c),  vòng hoa kªt (kªt man). Ðây chï là giäi
thích mµt cách ð½n giän ý nghîa cüa chæ Kinh.

Chß½ng Hai:Chß½ng Hai:Chß½ng Hai:Chß½ng Hai:Chß½ng Hai: D�CH GIÄ D�CH GIÄ D�CH GIÄ D�CH GIÄ D�CH GIÄ

Bµ kinh này là do Pháp sß Cßu-ma-la-th§p
(Kumarajiva) phiên d¸ch vào th¶i Diêu T¥n. Ngoài
ra, Kinh còn có nåm bän d¸ch khác ðßþc lßu hành,
do nåm v¸ Pháp sß khác d¸ch vào nhæng th¶i
ði¬m khác nhau.

Bän d¸ch cüa pháp sß Cßu-ma-la-th§p l¤y tên là
Kim Cang Bát-nhã Ba-la-m§t Kinh.

V¸ thÑ hai phiên d¸ch kinh này là ngài B°-ð«-lßu-
chi (Bodhiruci) vào th¶i Nguyên Ngøy.

V¸ thÑ ba là ngài Chân-ðª (Paramartha) d¸ch vào
th¶i kÏ Nam-B¡c tri«u. Cä ba cùng ð« chung mµt
danh xßng là Kim Cang Bát-nhã Ba-la-m§t Kinh.

Vào tri«u ðÕi nhà Tùy, Pháp sß C¤p-ða (Upagupta)
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d¸ch, r°i ð« danh xßng là Nång ÐoÕn Kim Cang
Bát-nhã Ba-la-m§t Kinh, tÑc là thêm hai chæ
Nång ÐoÕn vào tên cüa kinh.
V¸ thÑ nåm là Ngài Huy«n-trang, b¡t ð¥u phiên
d¸ch t× nåm Trinh-quán thÑ 19, ð¶i Ðß¶ng.
Danh xßng cüa kinh cûng khác, l¤y tên là Kim
Cang Nång ÐoÕn Bát-nhã Ba-la-m§t Kinh. Ngài
là mµt v¸ ðÕi ðÑc cao tång cüa Trung-hoa, ðã
lßu h÷c tÕi �n-ðµ trong 14 nåm, sau tr· v« nß¾c
phiên d¸ch r¤t nhi«u kinh Ph§t.

V¸ thÑ sáu là Pháp sß Nghîa T¸nh. Ngài cûng qua
�n-ðµ lßu h÷c r°i tr· v« nß¾c vào th¶i hoàng h§u
Võ T¡c Thiên. Ð¬ bi¬u hi®n lòng mµ ðÕo, ham
h÷c Ph§t pháp, bà Võ T¡c Thiên thïnh m¶i Pháp
sß Nghîa T¸nh phiên d¸ch kinh ði¬n. Bän d¸ch
này cûng l¤y tên là Kim Cang Nång ÐoÕn Bát-
nhã Ba-la-m§t Kinh nhß bän d¸ch cüa ngài Huy«n-
trang.

Trong sáu bän d¸ch trên, bän cüa Ngài Cßu-
ma-la-th§p thông døng h½n cä. Ða s¯ ai cûng
thích bän d¸ch cüa ngài. TÕi sao v§y? Câu
chuy®n sau ðây giäi thích vì sao:

Ð¶i nhà Ðß¶ng, có Lu§t sß ÐÕo Tuyên, chuyên trì
gi¾i lu§t. Ngài giæ gìn nghiêm c¦n b¯n tß¾ng oai
nghi, ði, ðÑng, n¢m, ng°i, nhß Kinh Lång-nghiêm
dÕy: 'oai nghi nghiêm c¦n, trai pháp cung kính.'
TÕi sao phäi giæ nghiêm chïnh các oai nghi? B·i
vì, nªu mình có oai nghi, thì chÆng riêng ngß¶i và
tr¶i ð«u phäi cúng dß¶ng, mà quÖ th¥n cûng phäi
cung kính, sùng bái. Lu§t sß ÐÕo Tuyên tinh trì
gi¾i lu§t, b¯n tß¾ng oai nghi hªt sÑc nghiêm trang.
ÐÑng giæ tß¾ng ðÑng, ng°i giæ tß¾ng ng°i, n¢m
giæ tß¾ng n¢m, ði giæ tß¾ng ði. B·i Ngài giæ
ðßþc mçu mñc nhß v§y, nên m÷i ngß¶i m¾i
noi gß½ng, h÷c t§p. Có câu nói: Ði nh© nhß gió
thoäng, ðÑng thÆng nhß cây tùng, ng°i væng
nhß chuông úp , n¢m g÷n nhß cánh cung.  Ðó
chính là khuôn mçu cån bän cüa b¯n oai nghi.

Nói ði nh© nhß gió thoäng không phäi là nói t¾i
tr§n gió l¾n, ð± nhà tr¯c cây, mà là nói v« làn gió
nh©, nhu hòa nhß trong câu: 'Hiu hiu gió
thoäng, sóng l£ng nhß t¶ (Xích-bích phú), khiªn
m÷i ngß¶i ð«u cäm th¤y hoan hÖ.' ÐÑng thÆng
nhß cây tùng  là ý nói ðÑng chÆng dña vào
ðâu, ngay ng¡n và thÆng ðÑng. Ng°i væng nhß
chuông úp nghîa là khi ng°i thì væng vàng nhß
mµt cái chuông úp xu¯ng, ch¾ không phäi nhß
mµt cái chuông giao ðµng, kêu ðinh, ðinh! ðang,
ðang! Chuông ðúc th¶i xßa n£ng n«, væng vàng

không lay ðµng. Mình cûng phäi ng°i nhß thª
thì m¾i có ð¸nh lñc. N¢m g÷n nhß cánh cung
nghîa là n¢m ngay ng¡n nhß hình cái cung, g÷i
là n¢m theo thª cát tß¶ng. Khi nh§p Niªt-bàn,
ðÑc Thích-ca Mâu-ni cûng n¢m trong tß thª
ðó. N¢m theo thª cát tß¶ng thì bàn tay m£t gác
dß¾i má, bàn tay trái ð¬ trên ðùi. Nói chung,
nªu phân tách chia chë thì b¯n ðÕi oai nghi lÕi
g°m có ba ngàn oai nghi nhö và tám vÕn tª
hÕnh. Vì ngài ÐÕo Tuyên giæ gìn nghiêm m§t
oai nghi, nên sinh cäm Ñng, khiªn tr¶i ngß¶i
ð«u tìm ðªn cúng dß¶ng, cung hiªn thñc ph¦m.
Các bÕn ai mu¯n thành cao tång, trß¾c hªt phäi
giæ gi¾i: Th÷ trì gi¾i lu§t nào thì phäi giæ gìn
chúng th§t nghiêm c¦n. Giæ ðßþc gi¾i thì chß
th¥n hµ pháp ð«u hµ trì mình; nªu phÕm gi¾i
thì h÷ không hµ trì næa. B·i v§y ngß¶i tu phäi
giæ gi¾i.

Ngài ÐÕo Tuyên giæ gi¾i r¤t thanh t¸nh, h®t nhß
Kinh Lång-nghiêm dÕy: Nghiêm t¸nh tÏ-ni, ho¢ng
phÕm tam gi¾i. TÏ-ni (vinaya) nghîa là gi¾i lu§t;
ho¢ng phÕm tam gi¾i nghîa là làm gß½ng mçu
cho cä ba cõi døc gi¾i, s¡c gi¾i và vô s¡c gi¾i. Do
ðó ngài ÐÕo Tuyên ðßþc cä tr¶i và ngß¶i cung
hiªn thÑc ån.

Mµt hôm, Ngài höi mµt v¸ tr¶i vì l¨ gì ngß¶i ð¶i
nay lÕi thích ð÷c bän d¸ch cüa pháp sß Cßu-ma-
la-th§p. V¸ tr¶i ðó nói r¢ng: 'Pháp sß Cßu-ma-la-
th§p ðã t×ng là v¸ sß chuyên d¸ch kinh trong bäy
v¸ Ph§t ð¶i quá khÑ. Các kinh ði¬n do Ngài d¸ch
r¤t ðúng ý Ph§t. Cho nên ai cûng thích ð÷c bän
d¸ch cüa Ngài.'

Khi lâm chung, Pháp sß Cßu-ma-la-th§p có d£n
r¢ng: 'Sau khi tôi m®nh chung, hãy höa táng nhøc
th¬ cüa tôi. Nªu quä thñc các kinh ði¬n tôi d¸ch
không có sai l¥m, thì lßÞi cüa tôi không b¸ hüy
hoÕi. Còn nhß nªu là sai v¾i tâm ý cüa Ph§t thì
lßÞi cüa tôi ¡t hÆn s¨ b¸ ð¯t tan!' Khi thiêu xong,
ngß¶i ta th¤y lßÞi cüa pháp sß vçn còn giæ tß½i
nhu§n, không h« b¸ cháy. Ði«u này chÑng minh
bän d¸ch cüa pháp sß Cßu-ma-la-th§p hoàn toàn
chính xác.

Tam TÕng Pháp sß Cßu-ma-la-th§p ð¶iTam TÕng Pháp sß Cßu-ma-la-th§p ð¶iTam TÕng Pháp sß Cßu-ma-la-th§p ð¶iTam TÕng Pháp sß Cßu-ma-la-th§p ð¶iTam TÕng Pháp sß Cßu-ma-la-th§p ð¶i
Diêu T¥nDiêu T¥nDiêu T¥nDiêu T¥nDiêu T¥n.

Diêu T¥nDiêu T¥nDiêu T¥nDiêu T¥nDiêu T¥n là tên hi®u cüa tri«u ðÕi (t× 344 ðªn

    (xin xem tiªp trang  19)
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Vînh Gia ÐÕi SßVînh Gia ÐÕi SßVînh Gia ÐÕi SßVînh Gia ÐÕi SßVînh Gia ÐÕi Sß
ChÑng ÐÕo CaChÑng ÐÕo CaChÑng ÐÕo CaChÑng ÐÕo CaChÑng ÐÕo Ca
Thi¬n ThíchThi¬n ThíchThi¬n ThíchThi¬n ThíchThi¬n Thích

H.T. Tuyên Hóa

(tiªp theo)

ChÑng thñc tß¾ng , vô nhân pháp,
Sát-na di®t khß¾c a-tÏ nghi®p.
Nhßþc tß½ng v÷ng ngæ cu¯ng chúng sanh,
Tñ chiêu bÕt thi®t tr¥n sa kiªp.

D¸ch :
ChÑng thñc tß¾ng, không nhân pháp,
Sát-na rû sÕch a-tÏ nghi®p.
Nªu ðem l¶i v÷ng d¯i chúng sanh,
Kiªp nhß cát bøi nguy«n lßÞi rút.

ChÑng thñc tß¾ng, vô nhân pháp:  Khi chÑng ðßþc
bän th¬ chân lý thì không còn ngß¶i, không còn
pháp, quan ni®m v« nhân và pháp ð«u m¤t; sñ
ch¤p trß¾c v« pháp  phá tan, ch¤p v« ngß¶i cûng
không còn. Ch¤p v« ngß¶i ðã không có, thì các ý
ni®m v« phäi trái cüa ngß¶i v¾i ta cûng không
còn næa. Ch¤p v« pháp ðã không có thì s¨ không
còn nói theo ki¬u này: 'Tôi hi¬u pháp, ông
không hi¬u;' nhæng ý tß·ng ngÕo mÕn coi
thß¶ng m÷i ngß¶i ð«u không có næa, do ðó
m¾i nói 'vô nhân pháp.'

Sát-na di®t khß¾c a-tÏ nghi®p:  Chæ 'nghi®p' ð÷c
cùng mµt v¥n v¾i chæ 'pháp' (· câu trên). Sát-na
chï mµt khoäng th¶i gian r¤t ng¡n. Chï trong mµt
sát-na là di®t hªt cái nghi®p cüa ð¸a ngøc vô gián.
A-tÏ là tiªng PhÕn, d¸ch sang tiªng Trung-hoa là
ð¸a ngøc vô gián - mµt loÕi ð¸a ngøc không có
không gian, mµt ngß¶i n¢m lên giß¶ng ngøc cûng
ch§t, bao nhiêu ngß¶i n¢m lên cûng ch§t; còn th¶i
gian thì không gián ðoÕn, tri«n miên ch¸u kh±. Có

nåm loÕi ð¸a ngøc vô gián, ðßþc ghi rõ trong
kinh Ð¸a TÕng, m÷i ngß¶i có th¬ tra cÑu. Nói
mµt cách khác, trong khoäng mµt th¶i gian hªt
sÑc ng¡n ngüi  m÷i tµi nghi®p cüa ð¸a ngøc vô
gián ð«u ðßþc tiêu tr×. Sþ nói ra nhß v§y m÷i
ngß¶i có th¬ không tin, cho là b¸a ð£t nên Ngài
Vînh-gia m¾i phát l¶i th« nhß sau :

Nhßþc tß½ng v÷ng ngæ cu¯ng chúng sanh:  Nªu
tôi ðem nhæng l¶i d¯i ngøy ð¬ gÕt chúng sanh,
thì :

Tñ chiêu bÕt thi®t tr¥n sa kiªp: Tôi xin nguy®n g£t
quä báo, vào ð¸a ngøc rút lßÞi ð¬ ch¸u tµi, träi qua
các ðÕi kiªp nhi«u nhß s¯ cát trên sông H¢ng. L¶i
tôi nói ðây là chân, là th§t, chÆng phäi l¶i d¯i gÕt
chúng sanh, cho nên các bÕn ch¾ nghi ng¶.

ÐÕi sß Vînh-gia biªt r¢ng mình ða nghi thiªu lòng
tin nên Ngài m¾i dùng l¶i l¨ kh¦n thiªt, phát
l¶i th® nguy®n n£ng sâu ð¬ d£n dò, tång trß·ng
lòng tin cüa mình. Các bÕn thØ  nghî coi chß t±
t× trß¾c t¾i nay thß¶ng hªt lòng quan tâm
chúng ta, cûng nhß t¤t cä chúng sanh, mµt lòng
mong möi m÷i ngß¶i s¾m quay v« b¶ giác. T¤m
lòng ân c¥n nhß thª, xin các bÕn ch¾ phø lòng,
ch¾ mãi miªt ra ði  quên bÇng v« nhà. Hi®n
nay chúng ta ðß½ng trôi n±i trong ch¯n Ta-bà,
chÆng phäi là quê hß½ng thñc sñ cüa mình. Do
ðó ta nên mau mau tr· v« quê cû, làm bÕn læ
v¾i chß Ph§t và B°-tát. Hªt thäy mß¶i phß½ng
chß Ph§t, B°-tát cùng các v¸ l¸ch ðÕi t± sß ð«u
ðß½ng ch¶ ðþi mình, chÆng khác gì cha m©
trông ngóng con cái v« nhà.



S¯ 36                 Trang 13

Ngài Vînh-gia bäo chúng ta ð×ng hoài nghi, nhßng
sao trong lòng chúng ta cÑ th¤y ng¶ vñc !

Làm sao chÑng thñc tß¾ng, vô nhân pháp  có th¬
di®t hªt cä tµi nghi®p t× vô lßþng kiªp s¯ nhi«u
nhß cát bøi? Làm sao tiêu tr× ðßþc hªt tµi
nghi®p tÕo ra ð¸a ngøc a-tÏ? Quá d v§y sao?
Có lý nào nhß thª? ChÆng th¬ tin n±i!

ChÑng ðßþc bän th¬ chân lý thì cûng gi¯ng
nhß ngß¶i v×a t¡m gµi xong nên nhæng ð° d½
b¦n trong ngß¶i ð«u rØa sÕch hªt. Ð° d½ b¦n coi
nhß nghi®p tµi cüa ð¸a ngøc a-tÏ, mµt khi ðßþc
rØa sÕch thì ðâu còn t°n tÕi. Ðó là ý nghîa mà ðÕi
sß Th¥n-tú nói trong bài k®:

Thân th¸ b°-ð« thø
Tâm nhß minh kính ðài
Th¶i th¶i c¥n ph¤t thÑc
V§t xØ nhÕ tr¥n ai.

Nghîa là:

Thân là cây b° ð«,
Tâm là ðài gß½ng sáng,
Ngày ngày chuyên c¥n lau,
Ch¾ ð¬ vß¾ng bøi tr¥n.

Ý r¢ng chúng ta phäi chùi rØa thì m¾i sÕch s¨.
Ðây chßa phäi là l¶i kë ðã tri®t ngµ.

ÐÑc Hu® Nång nói k® r¢ng :
B° ð« b±n vô th÷,
Minh kính di®c phi ðài,
B±n lai vô nh¤t v§t,
Hà xÑ nhÕ tr¥n ai?

Nghîa là:

B° ð« chÆng phäi cây,
Gß½ng sáng chÆng phäi ðài,
Xßa nay (Ph§t tánh) chÆng là v§t,
Bøi b£m (phi«n não) bám vào ðâu?

B° ð« chÆng phäi cây:  T± chÆng còn c¥n cây
næa,  vì Ngài ðã chÑng b° ð« r°i. Gß½ng sáng
chÆng phäi ðài:  TÑc là T± cûng không c¥n
gß½ng sáng ð¬ chiªu soi; Xßa nay chÆng là v§t :
TÑc là Ngài ðã ðªn ðßþc ch² chÆng kh·i ý ni®m,
toàn th¬ chân tâm hi®n bày. Bøi b£m bám vào
ðâu? thì còn có ch² nào ð¬ bøi bám vào? Bøi

b£m tÑc là nghi®p khiªn ð÷a ngøc a-tÏ. Tuy
nghi®p a-tÏ là không, song chúng ta phäi tu
m¾i chÑng ðßþc, ch¾ không phäi chï nghe
thoäng, nói suông, là thành. Nh¤t ð¸nh bÕn phäi
ngày ngày luôn thñc sñ tu t§p, ho£c tu thi«n,
h÷c giáo lý, h÷c gi¾i lu§t, ho£c chuyên tu mµt
pháp môn nào ðó. Nªu không tu, vînh vin
chÆng th¬ chÑng ðÕo. Trên ð¶i này làm sao có
chuy®n ng°i mát mà hß·ng bát vàng,  v§y nên
tôi mong các bÕn ch¾ nghî lång xång, bö d·
ðß¶ng tu. Tñ mình không tu, l¥m r¢ng nØa
ðß¶ng là t¾i ðích, do ðó vînh vin chÆng sao
lên ð£ng núi báu (chân tâm).

       (còn tiªp)

VÕn Ph§t Bäo Sám

Haèng naêm, cÑ ùvaøo muøa Xuaân, Vaïn Phaät
Thaùnh Thaønh coù toå chöùc laïy Saùm Vaïn Phaät. Leã
Saùm  caên cöù vaøo Kinh Phaät Thuyeát Vaïn Phaät Danh.

Kinh Hoa Nghieâm daïy :

Nhö Lai raát khoù ñöôïc thaáy nghe
Chuùng sanh öùc kieáp môùi ñaëng gaëp.

Thôøi Maït Phaùp, nghe ñöôïc teân Phaät, thaáy ñöôïc
töôïng Phaät ñaõ laø nhaân duyeân thuø thaéng laém. Nay
nhôø Saùm Vaïn Phaät, chuùng ta seõ ñöôïc nghe, ñöôïc
ñoïc tuïng, ñöôïc leã laïy, ñöôïc cuùng döôøng vaø ñöôïc
taùn thaùn hôn möôøi ngaøn ñöùc Phaät. Thaät coâng haïnh
naøo thuø thaéng baèng! Ñöùc Phaät voán luoân hieän tieàn,
phoùng haøo quang gia bò cho chuùng sanh. Chæ bôûi
chuùng ta phieàn naõo, ngu aùm, chaúng thaønh taâm neân
chaúng tieáp xuùc ñöôïc töø quang cuûa Ngaøi. Do ñoù
troïng taâm cuûa Saùm Vaïn Phaät laø ñeå chuùng ta, vôùi
phöông phaùp leã laïy chö Phaät, chaân thaønh saùm hoái
vôùi töï taâm vaø vôùi Phaät veà moïi loãi laàm, aùc nghieäp
ñaõ taïo. Ñöùc Theá Toân daïy raèng heã ai cung kính,
thaønh taâm leã Phaät thì voâ löôïng toäi nghieäp töùc thôøi
tieâu dieät, voâ bieân phöôùc ñöùc ñoàng thôøi cuï tuùc.

Leã Vaïn Phaät Saùm seõ keùo daøi töø 10 thaùng tö ñeán
2 thaùng naêm 1998. Thôøi khoùa tu Saùm seõ raát tinh
taán vaø trang nghieâm theo ñuùng truyeàn thoáng
do chö Toå ñaët ra. Saùm phaùp bao quaùt caàu an,
caàu sieâu vaø hoài höôùng. Caùc ñaïo höõu coù loøng
tham döï Phaùp Hoäi thuø thaéng naày, xin lieân laïc
vôùi Vaïn Phaät Thaùnh Thaønh.
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Thông Báo

VÕn Ph§t Thánh ThànhVÕn Ph§t Thánh ThànhVÕn Ph§t Thánh ThànhVÕn Ph§t Thánh ThànhVÕn Ph§t Thánh Thành
(Th¤t và Pháp Hµi nåm 1998)(Th¤t và Pháp Hµi nåm 1998)(Th¤t và Pháp Hµi nåm 1998)(Th¤t và Pháp Hµi nåm 1998)(Th¤t và Pháp Hµi nåm 1998)

Quán Âm Th¤t:Quán Âm Th¤t:Quán Âm Th¤t:Quán Âm Th¤t:Quán Âm Th¤t:
M²i nåm VÕn Ph§t Thành ð«u t± chÑc ba l¥n
Quán Âm Th¤t. M²i th¤t kéo dài bäy ngày,
chuyên tu trì ni®m h°ng danh ðÑc Quán Thª
Âm B° Tát

1) Tháng 3: t× ngày 15 ðªn ngày 21
L vía ðÑc Quán Thª Âm B° Tát s¨ cØ hành vào
chü nh§t ngày 15/3.

2) Tháng 8: t× ngày 9 ðªn 15
L ðÑc Quán Thª Âm B° Tát thành ÐÕo s¨ cØ
hành vào chü nh§t ngày 9/8.

3) Tháng 11: t× ngày 1 ðªn ngày 7
L vía ðÑc Quán Thª Âm B° Tát Xu¤t Gia s¨ cØ
hành vào chü nh§t ngày 1/11.

Ð¸a TÕng Th¤t:Ð¸a TÕng Th¤t:Ð¸a TÕng Th¤t:Ð¸a TÕng Th¤t:Ð¸a TÕng Th¤t:
T× ngày 13 ðªn ngày 19 tháng 9, chuyên tøng
Kinh Ð¸a TÕng và trì ni®m h°ng danh ðÑc
Ð¸a TÕng B° Tát.
L Vu Lan s¨ t± chÑc vào thÑ bäy ngày 5 tháng
9 nh¢m ngày r¢m tháng 7.

Ph§t Th¤t:
T× chü nh§t ngày 27 tháng 12 nåm 1998 ðªn
chü nh§t ngày 3 tháng 1 nåm 1999, chuyên trì
ni®m h°ng danh ðÑc A Di Ðà Ph§t.
L vía ÐÑc Di Ðà cØ hành vào chü nh§t ngày 3/
1/ 1999.

Thi«n Th¤t:
Thi«n th¤t mùa ðông b¡t ð¥u ngay sau Ph§t
th¤t, t× ngày 4 ðªn ngày 26 tháng 1 nåm 1999.

Nhæng khóa tu hay th¤t trên là c½ hµi r¤t t¯t
ð¬ quý Ph§t tØ chuyên tâm døng công, là
môi trß¶ng r¤t t¯t ð¬ cho công phu ðßþc
miên  m§t.  Xin liên lÕc VÕn Ph§t Thành ð¬
biªt thêm chi tiªt.

L Sám H¯i
Ba tu¥n lÕy VÕn Ph§t Bäo Sám b¡t ð¥u t× thÑ
sáu ngày 10 tháng 4 ðªn ngày 2 tháng 5, t× 8
gi¶ sáng ðªn 5 gi¶ chi«u m²i ngày.
L Ph§t Ðän s¨ cØ hành ngay sau VÕn Ph§t Bäo
Sám tÑc vào chü nh§t ngày 3 tháng 5, nh¢m
mùng tám tháng tß âm l¸ch.

Hoa Nghiêm Pháp Hµi

Cûng nhß hai nåm trß¾c, vào d¸p l gi² cüa
C¯ Lão Hòa Thßþng, VÕn Ph§t Thành ð«u t±
chÑc Pháp Hµi Hoa Nghiêm, trong su¯t 21
ngày chuyên trì tøng Kinh Hoa Nghiêm, b¡t
ð¥u t× 8 gi¶ sáng ðªn 5 gi¶ chi«u. Nåm nay,
Pháp Hµi b¡t ð¥u t× ngày 31 tháng 5 ðªn
ngày 20 tháng 6.
L ðÕi tß¶ng cüa C¯ Lão Hòa Thßþng s¨ cØ
hành vào ngày ð¥u tiên cüa Pháp Hµi tÑc là
vào chü nh§t ngày 31 tháng 5.

Tu Vi®n Long BeachTu Vi®n Long BeachTu Vi®n Long BeachTu Vi®n Long BeachTu Vi®n Long Beach

ÐÕi Bi Th¤t: Tu vi®n Long Beach s¨ t± chÑc ba
ngày hu¤n luy®n và tu t§p Chú ÐÕi Bi nhß sau:
ngày 21/2/1998, ngày 21/3/1998 và ngày 18/
4/1998. Khoá tu t§p b¡t ð¥u t× 7 gi¶ sáng, ch¤m
dÑt vào 7 gi¶ t¯i. Nghi thÑc truy«n Bát quan
trai gi¾i b¡t ð¥u vào lúc 6:30 sáng cùng ngày.

L¾p Ph§t pháp chuyên ð«: Tháng này, m²i t¯i
thÑ sáu, t× 7 gi¶ t¾i  9 gi¶ 30, s¨ có l¾p nghiên
cÑu ph¦m thÑ mß¶i mµt cüa Kinh Hoa
Nghiêm, ph¦m T¸nh HÕnh.

L¾p Thäo Lu§n: V« Ph§t pháp s½ c¤p b¢ng Anh
Ngæ, m²i thÑ Tß.
(English Buddhist class: Introduction to(English Buddhist class: Introduction to(English Buddhist class: Introduction to(English Buddhist class: Introduction to(English Buddhist class: Introduction to
Buddhism, every Wednesday, from 7:00 toBuddhism, every Wednesday, from 7:00 toBuddhism, every Wednesday, from 7:00 toBuddhism, every Wednesday, from 7:00 toBuddhism, every Wednesday, from 7:00 to
9:00 PM)9:00 PM)9:00 PM)9:00 PM)9:00 PM)

L¾p Nghiên CÑu: Tiªp tøc tìm hi¬u v« Th÷ �m
Ma trong Ngû Th§p �m Ma cüa Kinh Lång
Nghiêm. Giäng b¢ng tiªng Anh, m²i thÑ bäy t×
7 t¾i 9 gi¶ t¯i.

Meditation class: English instruction for be-
ginning meditation class, evey Sunday from
8:30 to 10:00 AM. Các bÕn ðã biªt t¸nh t÷a hay
tu thi«n có th¬ t¾i tham gia ng°i t× 8:00 t¾i 11:00
gi¶ sáng chü nh§t.

Tai Chi Class: Wu style Tai Chi Chuan, offered
every Saturday from 9:00 to 11:00 AM. L¾p dÕy
m²i ngày thÑ bäy, t× 7:00 ðªn 11:00.
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SÔ LÖÔÏC VEÀ PHAÄT GIAÙOSÔ LÖÔÏC VEÀ PHAÄT GIAÙOSÔ LÖÔÏC VEÀ PHAÄT GIAÙOSÔ LÖÔÏC VEÀ PHAÄT GIAÙOSÔ LÖÔÏC VEÀ PHAÄT GIAÙO
Ban Giäng Hu¤n Trß¶ng Trung H÷c B°i ÐÑc, VÕn Ph§t Thành

(tiªp theo)

Ð�NHÐ�NHÐ�NHÐ�NHÐ�NH

      B¢ng cách th÷ trì gi¾i lu§t, chúng ta thanh
t¸nh nhæng hoÕt ðµng thân kh¦u, và t× ðó, ð£t
mµt n«n móng væng cho sñ chuy¬n hóa nhæng
thói quen thâm sâu và vi tª cüa tâm. Thi«n t§p
phát tri¬n ð¸nh. Ð¸nh lñc nâng cao sñ sáng su¯t
v¯n có cüa tâm làm cho ta có th¬ th¤y su¯t t×
nhæng cái tÕm bþ b« ngoài ðªn ch² sâu thÆm
nh¤t cüa sñ v§t. Kªt quä cüa sñ quán chiªu này
là chúng ta b¾t b¯i r¯i vì nhæng vi®c nhö nh£t,
thän nhiên h½n trß¾c nhæng thång tr¥m cüa
cuµc s¯ng. Mµt cäm giác tînh l£ng và bình thän
d ch¸u t× t× ði theo, làm cho chúng ta càng
ngày càng b¾t kh± ðau vì ngoÕi cänh. Nhæng
phß½ng pháp phát tri¬n ð¸nh lñc có nhi«u loÕi
khác nhau: Thi«n t÷a, thi«n l§p (ðÑng thi«n)
hay thi«n hành (ði thi«n); ni®m Ph§t, lÕy Ph§t
(hay B° tát), lÕy sám h¯i, lÕy Kinh, tøng Kinh,
tøng Chú... Th§t ra nhæng pháp tu vô lßþng
vô biên và nhæng pháp môn này có th¬ khác
nhau, dùng cho nhæng hÕng ngß¶i khác nhau
· nhæng th¶i gian khác nhau. Tuy nhiên, nªu
ðßþc hành trì dûng mãnh tinh t¤n và h² trþ b¢ng
ðÑc hÕnh, kªt quä ð«u gi¯ng nhau: trí tu®.

       ÐoÕn kinh dß¾i ðây, trích t× Kinh Thü Lång
Nghiêm, Quy¬n 8, mô tä nhæng gì xäy ra khi
chúng ta nh§p các trÕng thái s½ kh·i cüa thi«n
ð¸nh:
      Anan nên biªt, ông ng°i ðÕo tràng, tiêu
di®t các ni®m, ni®m ðó nªu hªt, thì tâm ly

ni®m sáng tö t¤t cä, ðµng tînh không r¶i,
nh¾ nghe nhß mµt. Ðß½ng khi an trø vaò
ch² ðó mà vào Tam-ma-ð«, thì nhß ngß¶i tö
m¡t · ch² t¯i tåm, tính biªt ðßþc di®u t¸nh,
nhßng tâm chßa phát ra trí sáng su¯t; thª thì
g÷i là phÕm vi cüa S¡c-¤m.

T U �T U �T U �T U �T U �

      Theo Ph§t giáo, có ba loÕi trí tu® (prajna-
bát nhã): vån tñ bát nhã do h÷c kinh mà ð¡c;
quán chiªu bát nhã, nh¶ ðó mà hành giä quán
chiªu thâm sâu v« ý nghîa cüa Kinh tÕng và
r°i  ðÕt ðßþc sñ hi¬u biªt th§t; và thñc tß¾ng
bát nhã nh¶ ðó mà hành giä th¤y ðßþc chân
tánh cüa thñc tÕi. T¤t cä hi®n tßþng trong vû
trø ð«u có ð£c tính cüa chúng. Tuy nhiên,
kªt cuµc r°i thì các hi®n tßþng ð½n thu¥n là
nhæng tß¾ng hæu vi không có tñ tánh riêng
bi®t. Nói mµt cách khác, m²i hi®n tßþng
gi¯ng nhß mµt bông hoa. Sau khi hÕt gi¯ng
ðã ðßþc gieo trong ð¤t, ðóa hoa b¡t ð¥u hình
thành. Khi hÕt gi¯ng ðßþc tß¾i t¦m và nh§n
ðßþc ánh sáng m£t tr¶i ðúng lúc, nó s¨ n· ra
thành mµt bông hoa. Sñ hi®n hæu cüa ðóa
hoa nß½ng vào t¤t cä nhæng tång thßþng
duyên ðó: Ð¤t, nß¾c, ánh sáng, cûng nhß
nhân ð¥u tiên là hÕt gi¯ng. Bông hoa không
có tñ th¬ ðµc l§p riêng bi®t v¾i nhæng tång
thßþng duyên ðó. Khi ta th¤y t¤t cä sñ v§t
ð«u nhß v§y cä, thì ta nh§n thÑc ðßþc r¢ng
chân tánh cüa thñc tÕi là không, nghîa là nó
siêu vi®t các tß¾ng.
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      Nó cûng siêu vi®t ý ni®m nh¸ nguyên hæu
và vô. Vì v§y, thñc tß¾ng bát nhã là mµt sñ
quán chiªu thâm sâu và siêu thª v« chân tánh
m÷i v§t. Sñ quán chiªu ¤y cho ta th¤y tính
ch¤t không th§t có cüa t¤t cä hi®n tßþng và
chân thñc tÕi vßþt ngoài hình tß¾ng. Cänh
gi¾i này không quan ni®m ðßþc mà cûng
không mô tä ðßþc; nó chï ðßþc biªt b¢ng
cách thñc chÑng chính nó.

        Xét cái tß¾ng v¯n là v÷ng, không th¬
chï bày, cûng nhß mu¯n hoa ð¯m hß không
kªt thành quä hß không, làm sao còn höi cái
nghîa l¤n di®t lçn nhau?
                      (Kinh Thü Lång Nghiêm, Quy¬n  4)

        Bát nhã (trí tu®) là nång lñc thúc ð¦y chß
B° tát th¸ hi®n trên thª gian hªt l¥n này ðªn
l¥n khác ð¬ cÑu ðµ chúng sanh. M£c d¥u B° tát
th¤y ðßþc chân tánh cüa thñc tÕi là vô cùng
thâm sâu, thanh t¸nh và tñ nó viên mãn, ngài
vçn th¸ hi®n trên thª gian äo tß·ng này (cái
thñc tÕi méo mó, ðßþc nh§n thÑc sai l¥m mà
chúng sanh ðã tÕo ra do vô minh cüa h÷) ð¬
cÑu ðµ t¤t cä chúng sanh. Nªu không có trí tu®
này, thì các ngài cûng ðã b¸ cu¯n theo cái dòng
äo giác nhß b¤t cÑ phàm phu nào. Trí tu® cho
các ngài khä nång 'bß¾c vào lØa mà không b¸
cháy.' Trí tu® làm cho các ngài gi¯ng nhß nhæng
ðóa hoa sen, g¥n bùn mà chÆng hôi tanh mùi
bùn. V§y chß B° tát là hi®n thân cüa Pháp mà
các ngài dÕy, và sñ hi®n thân gi¾i, ð¸nh, hu®
này là sñ 'thuyªt Pháp chân th§t.' Giáo lý ðßþc
dÕy và ngß¶i dÕy tr· thành mµt.

        Khi thuyªt pháp, B° tát hi¬u nhæng khác
bi®t vô biên giæa các chúng sanh mà kh·i
nguyên là nghi®p quá khÑ và tình trÕng hi®n
tÕi. Ð¬ ðÕt ðßþc di®u døng, Pháp cüa các ngài
thuyªt là mµt loÕi pháp hþp v¾i cån c½ chúng
sanh. Vì v§y, t× kiªp này qua kiªp khác, ngài
c¯ tình ði trong luân h°i, h÷c Pháp v¾i vô lßþng
vô s¯ Ph§t và chß B° tát khác, h÷c vô lßþng
pháp môn ð¬ dÕy d² và chuy¬n hóa vô s¯ chúng
sanh hæu tình. Nhß v§y, B° tát có th¬ ban cho
t¤t cä chúng sanh sñ b¯ thí cao thßþng nh¤t, ðó
là b¯ thí pháp.

        Trong các thÑ cúng dß¶ng, pháp cúng
dß¶ng là h½n hªt. Pháp cúng dß¶ng là: Tu
hành ðúng theo l¶i Ph§t dÕy ð¬ cúng dß¶ng,
làm lþi ích cho chúng sanh ð¬ cúng dß¶ng,
ch¸u kh± thª cho chúng sanh ð¬ cúng dß¶ng,

nhiªp th÷ chúng sanh ð¬ cúng dß¶ng, siêng
nång tu t§p cån lành ð¬ cúng dß¶ng, không
bö hÕnh B° tát ð¬ cúng dß¶ng, chÆng r¶i tâm
B° ð« ð¬ cúng dß¶ng.
                     (Ph¦m Ph± Hi«n HÕnh Nguy®n)

       Trích Kinh Kim Cang Bát Nhã Ba La       Trích Kinh Kim Cang Bát Nhã Ba La       Trích Kinh Kim Cang Bát Nhã Ba La       Trích Kinh Kim Cang Bát Nhã Ba La       Trích Kinh Kim Cang Bát Nhã Ba La
M§t v¾i l¶i giäng cüa Tam TÕng Pháp SßM§t v¾i l¶i giäng cüa Tam TÕng Pháp SßM§t v¾i l¶i giäng cüa Tam TÕng Pháp SßM§t v¾i l¶i giäng cüa Tam TÕng Pháp SßM§t v¾i l¶i giäng cüa Tam TÕng Pháp Sß
Tuyên Hóa.Tuyên Hóa.Tuyên Hóa.Tuyên Hóa.Tuyên Hóa.

Nh¤t thiªt hæu vi pháp
Nhß mµng, huyn, bào, änh,
Nhß lµ di®c nhß ði¬n
¿ng tác nhß th¸ quán.

        Nh¤t thiªt hæu vi pháp: B¤t cÑ cái gì cûng
ð«u là pháp hæu vi. Ån, m£c, ði, ðÑng, ng°i,
n¢m, buôn bán, hoÕt ðµng nào cûng ð«u là
pháp hæu vi. Ðó là nhæng ngoÕi hæu vi pháp.
LÕi còn nåm thành ph¥n cüa sñ s¯ng, s¡c,
th÷, tß·ng, hành, thÑc: Chúng cûng ð«u là
pháp hæu vi. TÑ ðÕi: ð¤t, nß¾c, lØa, gió, cûng
ð«u là pháp hæu vi. Sáu cån, sáu ð¯i tßþng
cüa cån và sáu thÑc cûng ð«u là hæu vi pháp.
T¤t cä các pháp ðó, d¥u là nµi pháp hay ngoÕi
pháp cûng ð«u nhß mµng, huyn, bào, änh.

        Mµng là gì? Không ai biªt. Nªu chúng ta
biªt thì ðó không phäi là mµng. Con ngß¶i ·
trong mµt trÕng thái mµng thß¶ng xuyên. Khi
các bÕn ngü và mµng, các bÕn không biªt nhæng
gì hi®n hæu trong khi thÑc, và khi các bÕn tïnh
mµng, thông thß¶ng các bÕn không nh¾ nhæng
gì xäy ra trong gi¤c mµng. Cùng thª ¤y, chúng
ta không nh¾ ðßþc nhæng gì ðã xäy ra trong các
kiªp trß¾c, vì nhæng cái ¤y ðã biªn m¤t trong
cuµc s¯ng mµng äo hi®n tÕi.

        Có ngß¶i mµng th¤y mình giàu sang, làm
chÑc l¾n, và s¡p sØa làm t±ng th¯ng, thì b²ng
nhiên có ngß¶i ðánh thÑc và bäo, 'Thßa ông,
ông ðang n¢m mµng ð¤y!' Nhßng vì vçn còn
ð¡m ðu¯i trong sñ giàu sang phú quí cüa gi¤c
chiêm bao, ngß¶i ¤y nghe mà không tin.

        Ông ta nói, 'T¤t cä nhæng gì xäy ra cho
tôi ð«u là th§t; tôi giàu có, tôi làm chÑc l¾n,
tôi làm Ñng viên t±ng th¯ng. Sao ông có th¬
nói là tôi ðang chiêm bao ðßþc?' Tuy nhiên,
sau khi ông ta ðã thñc sñ tïnh gi¤c chiêm
bao, thì ông m¾i biªt r¢ng t¤t cä nhæng vi®c
xäy ra ð«u là mµng.
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       Cùng thª ¤y, t¤t cä chúng ta ð«u ðang ·
trong mµt gi¤c mµng. Tôi nói v¾i các bÕn:
Ðây là mµt gi¤c chiêm bao. Các bÕn nghe r°i
ðó, nhßng vçn nói, 'Mµng là thª nào? T¤t cä
nhæng cái này ð«u là th§t. Sao ngài nói ðó là
gi¤c mµng? Ngài chï mu¯n l×a chúng tôi!'

        Khi sñ tu tâm cüa bÕn ðã thành tñu viên
mãn, không c¥n ai bäo, bÕn cûng s¨ tñ thÑc
tïnh và th¤y r¢ng nhæng gì bÕn ðã làm trong
quá khÑ chï là mµt gi¤c chiêm bao. Lý do mà
bÕn không tin khi tôi nói r¢ng các bÕn ðang ·
trong mµng là các bÕn chßa thÑc tïnh ra khöi
gi¤c mµng. Khi bÕn tïnh r°i thì bÕn s¨ ð°ng ý
và bäo r¢ng, 'Vâng, t¤t cä chï là mµt gi¤c chiêm
bao.'

      Huy¬n: Äo tß·ng không th§t: Chúng
gi¯ng nhß nhæng trò cüa mµt nhà äo thu§t.
Ngß¶i ¤y ð÷c mµt câu chú và b²ng nhiên
mµt hoa sen xu¤t hi®n trên m£t nß¾c hay
trong lØa ðö. Ho£c là ông ta s¨ làm cho mµt
miªng ng÷c thÕch tñ nhiên xu¤t hi®n, không
t× ðâu ðªn cä. Mµt nhà äo thu§t dß¶ng nhß
có phép th¥n thông và nhæng tài nång th¥n
kÏ, nhßng nhæng gì ông ta làm ð«u không
th§t. Nªu các bÕn xét kÛ nhæng trò cüa ông
ta thì s¨ th¤y r¢ng chúng chï là nhæng äo
änh, không th§t. Trë con khi th¤y hoa sen
trong lØa thì chúng có th¬ tin vì b¸ l×a, nhßng
ngß¶i l¾n thì chï c¥n nhìn kÛ là biªt ngay
r¢ng ðó chï là mµt trò quÖ thu§t.

        Khi các bÕn hi¬u Ph§t pháp mµt cách th¤u
ðáo, các bÕn s¨ th¤y r¢ng t¤t cä m÷i sñ m÷i v§t
ð«u không và ð«u là äo änh. Thª gian này là
không và là äo änh; nó hi®n hæu là do mµt sñ
kªt hþp cüa nhæng ði«u ki®n (duyên) mà nhæng
duyên này hình nhß là th§t. Khi các bÕn chßa
hi¬u Ph§t pháp, các bÕn gi¯ng nhß ðÑa trë b¸
phïnh gÕt th¤y r¢ng cái gì cûng th§t. Nói v§y
không phäi là ð¬ coi thß¶ng ngß¶i khác: sñ th§t
là nhß v§y. Nhæng ngß¶i không hi¬u Ph§t pháp
nghî r¢ng mình ðang giàu có, ðang có quy«n
cao chÑc tr÷ng và nhæng cái ¤y ð«u là th§t.
Th§t ra t¤t cä là mµt. D¥u giàu, d¥u nghèo,
mµt ngß¶i vçn chính là ngß¶i ¤y. Nªu các
bÕn hi¬u r¢ng t¤t cä là không và là giä, thì
các bÕn không b¸ mê l¥m vì b¤t cÑ cái gì. Các
bÕn s¨ không ch¤p vào nhæng cänh gi¾i,
nhæng cái không th§t.

        Bào: B÷t nß¾c cûng là mµt cái gì không

th§t. Chúng nó s¨ biªn m¤t mµt cách nhanh
chóng, hi¬n bày tính ch¤t 'không' cüa chúng.

        Änh: Bóng luôn luôn theo hình. Khi có
hình thì có bóng. Hình thì có thñc th¬, nhßng
bóng thì 'không.' Nªu giäi cho c£n kë, thì
ngay cä hình cûng không và giä. Nªu các bÕn
không tin ði«u này, hãy tiªp tøc ch¤p vào
thân cüa các bÕn; hãy bäo dßÞng nó cho th§t
kÛ ð¬ xem nó có chªt hay không.

        Nhß lµ, di®c nhß ði¬n: Nhß sß½ng, và
cûng nhß ði®n ch¾p. Nªu các bÕn nhìn ra ngoài,
bu±i sáng, các bÕn s¨ th¤y gi÷t sß½ng mai.
Nhßng khi m£t tr¶i lên, thì nhæng gi÷t sß½ng
kia s¨ tan m¤t. Mµt làn ði®n ch¾p cûng tan biªn
r¤t mau.

        ¿ng tác nhß th¸ quán: Hãy quán nhß v§y.
Các bÕn phäi nhìn t¤t cä pháp hæu vi b¢ng cách
¤y. Làm v§y, các bÕn s¨ th¤y r¢ng tr¶i ð¤t ð«u
không. Làm v§y, tâm lßþng cüa các bÕn s¨ n·
ra rµng nhß tr¶i cao, mênh mông nhß hß không,
tuy®t nhiên không b¸ mµt chß¾ng ngÕi nào. Vì
không b¸ chß¾ng ngÕi, các bÕn s¨ không còn sþ
hãi b¤t cÑ mµt cái gì.***

   (còn tiªp)

�n T¯ng Khai Thi 3�n T¯ng Khai Thi 3�n T¯ng Khai Thi 3�n T¯ng Khai Thi 3�n T¯ng Khai Thi 3

Hi®n tÕi  Ban Phiên D¸ch Vi®t  Ngæ
(Dept. of Vietnamese Translation hay
DVT) ðã xu¤t bän:

- Khai Th¸ 1 & 2 Hòa Thßþng Tuyên Hóa
- Hoa Sen Ngày Xuân Hòa Thßþng Tuyên Hóa
- Bång Khai Th¸ 1 (6 cu¯n)
- C¦m Nang Tu ÐÕo Hòa Thßþng Quäng Khâm

S¡p xu¤t bän:

- Khai Th¸ 3 Hòa Thßþng Tuyên Hóa
- Kinh Kim Cang Hòa Thßþng Tuyên Hóa

Khai Th¸ 3 ðang in, nªu quý v¸ phát tâm
üng hµ ¤n t¯ng Khai Thi 3 hay nhæng
kinh sách s¨ do Ban Phiên D¸ch xu¤t
bän,  x in l iên lÕc v« Tu Vi®n Long
Beach, chi phiªu xin ð«  DRBA/DVT
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Höi:Höi:Höi:Höi:Höi: Xin th¥y cho biªt lý do vì sao khi chúng Xin th¥y cho biªt lý do vì sao khi chúng Xin th¥y cho biªt lý do vì sao khi chúng Xin th¥y cho biªt lý do vì sao khi chúng Xin th¥y cho biªt lý do vì sao khi chúng
con ðang tham gia Thi«n th¤t hay Ph§tcon ðang tham gia Thi«n th¤t hay Ph§tcon ðang tham gia Thi«n th¤t hay Ph§tcon ðang tham gia Thi«n th¤t hay Ph§tcon ðang tham gia Thi«n th¤t hay Ph§t
th¤t thì b±ng nhiên b¸ b¸nh? Phäi chång vìth¤t thì b±ng nhiên b¸ b¸nh? Phäi chång vìth¤t thì b±ng nhiên b¸ b¸nh? Phäi chång vìth¤t thì b±ng nhiên b¸ b¸nh? Phäi chång vìth¤t thì b±ng nhiên b¸ b¸nh? Phäi chång vì
nghi®p chß¾ng? Làm sao ð¬ tr× b¸nh?nghi®p chß¾ng? Làm sao ð¬ tr× b¸nh?nghi®p chß¾ng? Làm sao ð¬ tr× b¸nh?nghi®p chß¾ng? Làm sao ð¬ tr× b¸nh?nghi®p chß¾ng? Làm sao ð¬ tr× b¸nh?

Ðáp:Ðáp:Ðáp:Ðáp:Ðáp: Có nhi«u nguyên do b¤t ð°ng khiªn b¸nh
t¾i trong lúc bÕn tham gia Thi«n th¤t, Ph§t th¤t,
Quán Âm th¤t, v.v... S½ lßþc thì có nhæng
nguyên do chính nhß sau:

1.  1.  1.  1.  1.  Do bÕn không c¦n th§n ði«u hòa thânDo bÕn không c¦n th§n ði«u hòa thânDo bÕn không c¦n th§n ði«u hòa thânDo bÕn không c¦n th§n ði«u hòa thânDo bÕn không c¦n th§n ði«u hòa thân
th¬:th¬:th¬:th¬:th¬: Ph¥n nhi«u khi ta vi phÕm nhæng nguyên
t¡c cån bän ði«u hoà thân th¬, ta s¨ tñ mình gây
b¸nh. Thân th¬ cûng nhß là mµt h® th¯ng môi
sinh ( eco-system) lúc nào cûng c¥n ðßþc giæ trong
trÕng thái cân b¢ng.  Nhæng vi®c là m¤t trÕng thái
cân b¢ng thì nhß ån u¯ng không ði«u ðµ, ngü
quá ít, thÑc quá khuya, u¯ng nhæng ch¤t kích thích
nhß cà phê, rßþu, thu¯c lá, quá nh÷c, nói chuy®n
quá nhi«u, áo qu¥n m£c không ðü ¤m khi ra ngoài
tr¶i gió, tr¶i lÕnh, v.v... Do ðó b¸nh trong trß¶ng
hþp này ðòi höi bÕn phäi ki¬m nghi®m xem cách
hành sñ, ån u¯ng, ði ðÑng n¢m ng°i cüa mình có
hþp v® sinh, hþp v¾i nguyên t¡c thß¶ng thÑc v«
thu§t dßÞng sinh hay không.

2.  2.  2.  2.  2.  Do bÕn không biªt phß½ng pháp døngDo bÕn không biªt phß½ng pháp døngDo bÕn không biªt phß½ng pháp døngDo bÕn không biªt phß½ng pháp døngDo bÕn không biªt phß½ng pháp døng
công:công:công:công:công: TÑc là không biªt cách ng°i thi«n, cách
hít th·, cách quán tß·ng, cách kinh hành. Vì
không làm ðúng phß½ng pháp nên thân th¬
không tiªn vào ðßþc trÕng thái an ð¸nh, mà
ngßþc lÕi, thân th¬ phän kháng lÕi b¢ng cách
sinh b¸nh. B¸nh phän ánh sñ m¤t cân b¢ng, và
là d¤u hi®u ð¬ mình khôi phøc lÕi sñ cân b¢ng
bän hæu. Do ðó b¸nh trong trß¶ng hþp này c¥n
bÕn thïnh v¤n thi®n tri thÑc cho rành r¨ phß½ng
thÑc døng công. Khi døng công ðúng thì b¸nh
tñ lành.

3.  3.  3.  3.  3.  Do bÕn không th§t sñ hÑng thú, hªtDo bÕn không th§t sñ hÑng thú, hªtDo bÕn không th§t sñ hÑng thú, hªtDo bÕn không th§t sñ hÑng thú, hªtDo bÕn không th§t sñ hÑng thú, hªt
lòng døng công:lòng døng công:lòng døng công:lòng døng công:lòng døng công: Ðôi khi vì b¸ ép buµc tu,
“ngß¶i ta tu sao, mình tu theo v§y,”  ho£c vì

mình không hªt lòng tu, không hi¬u rõ ý nghî
và møc ðích tu hành, không th¤y chuy®n mình
tu là quan tr÷ng, tâm ý ð¥y dçy tÕp ni®m, nghi
ng¶, có tâm ý hüy báng, có tâm ý phän kháng,
tâm ý ch¯ng lÕi tu hành, v.v... Nhæng tâm thái
tiêu cñc, thiªu chân thành và hi¬u biªt, có th¬
sinh ra b¸nh trong lúc bÕn tham gia thi«n th¤t
hay Ph§t th¤t. Ðó là b·i tu hành · thi«n th¤t
hay Ph§t th¤t, ðòi höi bÕn hoàn toàn buông bö
m÷i sñ bên ngoài, thành tâm thành ý, ðem hªt
sÑc lñc và tâm lñc døng công cä ngày lçn ðêm;
do ðó khi bÕn không ðem hªt thân tâm ra tu
thì tñ mình s¨ tÕo ra áp lñc nµi tÕi vô cùng l¾n
lao. Khi áp lñc này không ðßþc giäi töa, mà
mình cÑ tiªp tøc tu trì trong th¤t, thì tñ nhiên
thân th¬ s¨ phän ð¯i b¢ng cách cho ta d¤u hi®u
b¸nh hoÕn. Mu¯n tr× b¸nh thì bÕn phäi sØa ð±i
ðµng c½ tu hành, sØa ð±i thái ðµ døng công,
sØa ð±i quan ni®m v« Ph§t pháp, tin tß·ng n½i
pháp, n½i th¥y.

4.  4.  4.  4.  4.  Do ác nghi®p ðã tÕo ra trong th¶i quáDo ác nghi®p ðã tÕo ra trong th¶i quáDo ác nghi®p ðã tÕo ra trong th¶i quáDo ác nghi®p ðã tÕo ra trong th¶i quáDo ác nghi®p ðã tÕo ra trong th¶i quá
khÑ:khÑ:khÑ:khÑ:khÑ: Ða s¯ chúng ta trong ð¶i quá khÑ ai cûng
phÕm sát ðÕo dâm v÷ng b¯n tr÷ng gi¾i. B¸nh hoÕn
có th¬ kh·i lên b·i vì nhæng ác nghi®p mình ðã
tÕo ra. Nguy hÕi nh¤t là sát nghi®p. Nhæng chúng
sinh do mình giªt hÕi trong quá khÑ, vì b¤t kÏ lý
do gì, dù trñc tiªp, ho£c gián tiªp giªt hÕi, ho£c
giªt ch½i ho£c ån th¸t, nhæng chúng sinh b¸ giªt
luôn mang lòng thù oán sâu ð§m khó giäi tr×.
Kiªp này nhæng chúng sinh ¤y s¨ tìm cách ðòi lÕi
nþ máu, do ðó tr· ngÕi mình tu. Có lúc do tµi ån
c¡p, ån trµm ð° v§t cüa tam bäo s¨ sinh ra b¸nh.
Ðôi khi b¸nh là do quä báo mình xßa kia ð¯ kÜ
chß¾ng ngÕi ngß¶i khác tu hành, phá phách, cän
tr· ho£c làm khó khån, gây r¡c r¯i, khiªn ngß¶i ta
không th¬ nào an tâm, ng°i yên tu hành. Gi¶ ðây
quä báo hi®n ti«n khiªn ta sinh b¸nh, sinh phi«n
não, nän chí, ki®t sÑc, không th¬ tiªn ðÕo. Nhæng
tµi nghi®p trên ta phäi nh¤t nh¤t thành tâm sám
h¯i, l lÕy chß Ph§t B° tát,  th×a nh§n l²i l¥m
sai trái, ð°ng th¶i c¥u xin thi®n tri thÑc chï bày
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phß½ng pháp thi®n xäo giäi tr× hi®n nghi®p.

5.  5.  5.  5.  5.  Do ma chß¾ng tác hÕiDo ma chß¾ng tác hÕiDo ma chß¾ng tác hÕiDo ma chß¾ng tác hÕiDo ma chß¾ng tác hÕi: Ðôi khi lúc chuyên
tâm tu trì trong kÏ Ph§t th¤t hay thi«n th¤t,
mình có th¬ g£p ma cänh hay ma chß¾ng. Ma
chß¾ng thì muôn hình vÕn trÕng. Có th¬ là thiên
ma, yêu tinh quÖ quái lÕi nhiu loÕn: nhß nåm
mß½i ¤m ma trong Kinh Lång Nghiêm giäi thích.
Nhæng ma chß¾ng ¤y có khi biªn hi®n thành
cänh ngû døc trong lúc im l£ng tînh t÷a, ho£c
biªn kh·i ra lòng sân gi§n não nµ, lòng thù
h¢n oán ðµc không lý do, ho£c vô s¯ tình cäm,
tâm thái mê ho£c, âm kªt. Nhæng tâm lý ¤y
ð«u r¤t mau chóng ðßa hành giä t¾i ch± b¸nh
hoÕn. Có khi vì nh§n l¥m cänh gi¾i là th¡ng
cänh, cÑu cánh, là r¯t ráo, hành giä sinh ra
ch¤p trß¾c, c¯ng cao ngã mÕn. Lúc ¤y yêu ma
s¨ th×a d¸p phá hoÕi sñ tu trì, khiªn hành giä
døng công sai l¥m, thân tâm m¤t thång b¢ng;
Có khi ma quÖ nh§p vào, trú ngø trong thân
ngß¶i tu, có khi ma quÖ chï · bên ngoài, änh
hß·ng sñ suy nghî tu t§p cüa hành giä, có khi
ma quÖ gây b¸nh, làm kh± não. Ð¬ phòng ma
chß¾ng, hành giä nên thông su¯t ðoÕn dÕy v«
50 ¤m ma trong Kinh Lång Nghiêm, hi¬u rõ
tâm thái cüa mình lúc tu trì. Mµt khi g£p ma
chß¾ng sinh b¸nh, hành giä phäi c¥u xin thi®n
tri thÑc chï bäo ð¬ giäi tr×, b·i b¸nh ðây phÑc
tÕp h½n t¤t cä b¸nh khác.

Kªt lu§nKªt lu§nKªt lu§nKªt lu§nKªt lu§n::::: Phòng b¸nh hay h½n chØa b¸nh; ð×ng
nên ch¶ t¾i lúc ðä th¤t r°i m¾i b¡t ð¥u tu.  Ngß¶i tu
hành lúc nào cûng nên c¦n th§n lúc tu cûng nhß
lúc bình thß¶ng ði ðÑng n¢m ng°i. Chuy®n gì làm
cûng th§n tr÷ng suy tß v« h§u quä cuä nó. Nªu
th¤y không ðúng v¾i chân lý, không hþp v¾i tinh
th¥n B° tát ðÕo, phá gi¾i lu§t, sai quy cü thì ch¾
làm. Nªu l· làm thì phäi l§p tÑc h°i quang phän
chiªu, thành tâm sám h ī. Nhæng vi®c gì ích kÖ, d ī
trá hay ác ðµc ð«u ðßa t¾i kªt quä ðau kh±, tr· ngÕi
lúc mình th§t sñ phát tâm tu trì. Lúc nào cûng phäi
giæ trung ðÕo, giæ trÕng thái cân b¢ng cüa tâm linh
và th¬ xác. T¯t nh¤t là có b§c thi®n tri thÑc, b§c
th¥y thông hi¬u ðß¶ng ðÕo, am tß¶ng cách giäi tr×
ma chß¾ng, nghi®p chß¾ng, ð¥y ðü phß½ng ti®n
thi®n xäo ð¬ giúp mình thay ð±i, thích Ñng và vßþt
qua m²i cänh gi¾i cüa tâm linh. B§c thi®n tri thÑc,
b§c th¥y giöi chính là v¸ lß½ng y biªt rõ li«u thu¯c
thích hþp ð¬ giúp ta tr¸ b¸nh. Do ðó khi ðä th¤t
mình phäi hªt lòng nghe l¶i chï dÕy cüa thi®n tri
thÑc, ð°ng th¶i phäi tìm c½ hµi thïnh pháp ð¬ h÷c
höi cho th¤u su¯t m¤u ch¯t, phß½ng pháp và
tinh th¥n ðÑng ð¡n lúc tu hành.

                  B° Ð« Häi

(tiªp theo trang 6)

413 sau công nguyên), khác v¾i ð¶i Doanh T¥n
hay Phù T¥n. Vua ð¥u tiên cüa tri«u ðÕi Diêu
T¥n là Diêu Trß·ng. Khi Diêu Trß·ng m¤t thì
Diêu Hßng kª v¸. Trß¾c ðó, là tri«u ðÕi Phù
T¥n, vua là Phù Kiên, nhßng Phù Kiên b¸ Diêu
Trß·ng giªt chªt nên ð±i tên hi®u thành Diêu
T¥n. Còn chæ Doanh T¥n dùng ð¬ chï tri«u ðÕi
cüa T¥n Thüy Hoàng. B·i v§y ngày nay ngß¶i
ta ghi chú rõ th¶i ðÕi là Diêu T¥n.

Chæ Tam TÕngTam TÕngTam TÕngTam TÕngTam TÕng (Tripitaka) là chï ba tÕng: Kinh,
Lu§t và Lu§n. TÕng kinh thuµc v« ð¸nh h÷c, tÕng
lu§t thuµc v« gi¾i h÷c, tÕng lu§n thuµc v« hu®
h÷c. V§y là kinh, lu§t, lu§n bao g°m cä tam vô l§u
h÷c: Gi¾i, ð¸nh, hu®.

Thª nào là Pháp sßPháp sßPháp sßPháp sßPháp sß?  Pháp sß là v¸ 1) ðem Ph§t
pháp b¯ thí ngß¶i khác;  2) l¤y Ph§t pháp làm
th¥y mình.

Có nhi«u loÕi pháp sß: Nhß có v¸ chuyên ð÷c tøng
kinh ði¬n, (ðµc tøng pháp sß). Ð÷c là nhìn vào
vån bän mà xß¾ng lên, tøng thì không c¥n phäi
nhìn vào vån bän cûng xß¾ng lên ðßþc. Có khi
ð÷c tøng cho riêng mình, có khi ð÷c tøng cho ngß¶i
khác. Có v¸ chuyên dùng bút sao løc kinh ði¬n,
(thß tä pháp sß). Có v¸ chuyên giäng giäi nghîa lý
kinh ði¬n cho ngß¶i (giäng giäi pháp sß). Còn có
v¸ g÷i là th÷ trì pháp sß, chuyên th÷ trì cho mình,
không h°i hß¾ng cho các chúng sanh, chï chuyên
thâm nh§p kinh tÕng, theo ý trong kinh mà th÷
trì, thñc t§p. Các v¸ v×a k¬ trên ð«u có tên là pháp
sß; nªu lÕi thông ðÕt ðßþc cä ba tÕng thì g÷i là
Tam TÕng Pháp sß.

Pháp sß Cßu-ma-la-th§pCßu-ma-la-th§pCßu-ma-la-th§pCßu-ma-la-th§pCßu-ma-la-th§p ðßþc g÷i là Ð°ng Th÷,
vì l¨ tuy hãy còn ít tu±i (ð°ng) nhßng Ngài ðÕo
mÕo nhß ngß¶i l¾n (th÷). Trong mµt ngày, Ngài
có th¬ h÷c thuµc mµt ngàn bài k®. M²i bài k®
có 36 chæ, mµt ngàn bài k® tÑc là 36 ngàn chæ,
v§y mà Ngài h÷c thuµc chï trong mµt ngày. Nhß
bµ Kinh Pháp-hoa, Ngài chï c¥n mµt khoäng
th¶i gian hai ngày là h÷c thuµc lòng r°i tøng ra
mi®ng. Tuy Ngài trong tu±i nhi ð°ng mà ðÑc
hÕnh, ðÕo ðÑc cüa Ngài chÆng khác gì các v¸ lão
b¯i, b·i v§y Ngài m¾i có bi®t hi®u là Ð°ng Th÷.

       (còn tiªp)

Kinh Kim Cang Thi¬n Thích
(tiªp theo t× trang 11)
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9. L¥n Ð¥u Th¤y Ph§t Pháp Tång

     Nåm ngài 13 tu±i thì bà nµi là Châu thái phu nhân
t× tr¥n. Ngài theo cha hµ t¯ng quan tài v« quê chôn
c¤t. Lúc ¤y nhà có thïnh chß tång t¾i tøng kinh hành
l. B¤y gi¶, dù m¾i th¤y Ph§t l¥n ð¥u tiên, Ngài
l§p tÑc quÏ lÕy. Th¤y Kinh ði¬n, lòng Ngài vui m×ng
khôn xiªt; g£p chß Tång, Ngài li«n cung kính. Ð¯i
v¾i chuông mõ Ngài ch½i ðùa chÆng n· r¶i tay.
Tâm trÕng Ngài lúc ¤y th§t ðúng là: lòng cäm ngµ,
mà óc chÆng hi¬u vì sao.

     Hoà thßþng Tuyên Hóa có bài k® r¢ng:

L¶i lành, ðÕo hiªu khuyên nên:
Th§n chung, truy vin1, báo ð«n t× bi,
Nh¶ sÑc tam muµi gia trì,
H¢ng sa tµi nghi®p tÑc thì tiêu tan.

      1 Th§n chung, truy vin: Th§n tr÷ng, cung kính trong lúc làm
tang l và nghi thÑc cúng tª t± tiên.

Hòa Thßþng Hß Vân H÷a Truy®n


