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MÕnh TØMÕnh TØMÕnh TØMÕnh TØMÕnh TØ
Hieän nay treân theá giôùi

coù raát nhieàu ngöôøi thích vieäc
saùt sinh vaø coù raát ít ngöôøi
toân troïng söï soáng. Ña soá chæ
bieát laøm theá naøo ñeå gieát, chöù
hoaøn toaøn thôø ô vôùi vieäc
phoùng sinh. Khi baïn gieát
moät sinh vaät, sinh vaät aáy
cuõng muoán gieát baïn. Söï baùo
thuø  laãn nhau daãn ñeán  söï
taùi sinh  luaân hoài  trong ñôøi
nguõ tröôïc aùc theá. Söï baùo oaùn
laãn nhau vaäy ñeán khi  naøo
môùi chaám döùt ? Ngöôøi xöa
töøng noùi : �Traêm ngaøn naêm
nay khi nhìn vaøo baùt canh thòt,
moái haän nghìn naêm lôùn nhö
bieån khoù tieâu tröø. Neáu muoán
bieát roõ chuyeän binh ñao cheùm
gieát nhau treân ñôøi, thì haõy laéng
nghe tieáng keâu than cuûa suùc
vaät luùc nöûa ñeâm ôû loø saùt sinh�
(Thieân baùch nieân lai oaùn lyù

In the world today, there are
too many who take life and too
few people who save lives.  Ev-
eryone knows only how to kill.
Everyone has neglected to liber-
ate life.  When you kill someone,
he will want to kill you back.
This mutual revenge lead to the
cycle of rebirth in the world of the
five turbidities.  When will this
cycle of mutual vengeance ever
come to an end?  The ancients
have said, “For hundreds of thou-
sands of years, the stew in the pot
has boiled up a resentment very
hard to level.  If you want to
know why there are calamities
and wars in the world, just listen
to the sounds from a slaughter-
house at midnight.”  We should
base our lives on the words of
Confucius:  “When I see those
who are alive, I do not wish to
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canh, oaùn thaâm töï haûi haän nan bình, duïc tri
theá thöông ñao binh kieáp, thí thöùc thính ñoà
moân daï baùn thinh).

Chuùng ta neân ñaët neàn taûng ñaïo lyù cuûa
cuoäc soáng chuùng ta treân  nhöõng lôøi cuûa
Khoång Phu Töû : �Ñaõ thaáy söï soáng cuûa noù
roài thì khoâng nôõ naøo thaáy caùi cheát cuûa noù. Ñaõ
nghe  tieáng keâu cuûa noù roài thì khoâng nôõ naøo
aên thòt noù. Do vaäy, ngöôøi quaân töû neân traùnh
xa nhaø beáp�. (Kieán kyø sinh baát nhaãn kieán
kyø töû � Vaên kyø thanh baát nhaãn thöïc kyø
nhuïc. Thò dó  quaân töû  vieãn baøo truø daõ).
Duø haøng traêm ngaøn naêm nay, baùt canh
thòt coøn ñoù. Quyù vò ñaõ aên roài, vaø toâi cuõng
theá. Baùt canh naøy laø thòt haàm, noù chöùa
ñöïng söï oaùn haän saâu hôn bieån, raát khoù
laøm tieâu tröø. Ñeå chuyeån hoùa loøng oaùn haän
naøy khoâng phaûi deã daøng gì. Baïn coù muoán
bieát taïi sao treân theá giôùi laïi coù chieán tranh,
luït loäi, haïn haùn dòch beänh?  Nguyeân nhaân
naøo gaây ra söï ñau khoå, gieát choùc, thaûm
saùt ñoå maùu trong chieán tranh? Taïi sao
ngöôøi ta laïi tìm kieám nhau maõi ñeå traû
thuø. Bôûi vì hoï ñaõ gieo quaù nhieàu vieäc
cheát choùc. Neáu baïn chöa hieåu, xin haõy
ñeán gaàn loø saùt sinh suùc vaät, vaø laéng
nghe tieáng keâu theùt cuûa suùc vaät vaøo luùc
nöûa ñeâm ôû ñoù. Tieáng heo keâu theùt, tieáng
deâ cöøu khoùc, tieáng boø traâu roáng. Taát caû
ñoù laø söï van xin: �Xin OÂng tha maïng
cho con!� nhöng ta giaû vôø khoâng nghe,
khoâng thaáy lôøi keâu than aáy chuùng ta cöù
tieán haønh gieát khoâng caàn 1 giaây suy
nghó. Khi ta vöøa gieát chuùng thì moät nieàm
saân haän töø nhöõng con heo, boø, deâ� bò
gieát khôûi daäy, nieäm aáy daãn chuùng tìm
ngöôøi gieát ñeå baùo thuø trong töông lai.
Ñieàu naøy daãn ñeán nhöõng thaûm traïng
nhö chieán tranh treân theá giôùi, vaø moïi
thöù tai öông, töû vong. Taát caû ñeàu do
vieäc saùt haïi sinh maïng maø taïo neân.

Tuy vaäy, ngay nôi söï baùo oaùn coù khi

see them die.  When I hear their sounds, I can-
not bear to eat their flesh.  Therefore, a gentle-
man does not go near the kitchen.”  For hun-
dreds of thousands of years until now, there’s
been a pot of stew.  You’re eaten from the pot
of stew and so have I.  This stew is a meat broth.
It contains a resentment which is deeper than
the sea, which is very hard to level.  It’s not
easy to subdue these feelings of enmity.  Do you
want to why they are wars, floods, fires, and
epidemics in the world?  What is the reason for
the suffering, killing, and bloodshed brought on
by wars?  Why do people seek each other out
to take revenge?  Because there has been too
much killing.  If you don’t understand, just go
near by the slaughterhouse and listen to the
sounds that come from there at midnight—the
pigs calling out, the lambs crying, the cows wail-
ing...  They are all there pleading, “Please spare
our lives, Mister!  Please spare our lives, El-
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coøn chöa ñuû. Hieän nay, tai hoïa lôùn nhaát
laø beänh ung thö  (cancer) laø moät loaïi beänh
taät quaùi dò. TaÏi sao beänh naøy laïi xuaát hieän?
Vì ngöôøi ta aên quaù nhieàu thòt. Hieän nay
khoâng khí bò oâ nhieãm naëng neà, traùi ñaát bò
oâ nhieãm vaø nöôùc cuõng bò oâ nhieãm. Khoâng
khí oâ nhieãm, nöôùc oâ nhieãm, ñaát oâ nhieãm
naøy taïo neân moät thöù ñoâc toá.  Khi  suùc vaät
aên nhöõng thöïc vaät coù ñoäc toá. Chaát ñoäc
ngaám daàn vaøo cô theå cuûa noù. Maëc duø chaát
ñoäc vaãn ôû yeân trong cô theå chuùng noù khoâng
gaây taùc haïi gì, nhöng neáu ta aên thòt chuùng
chaát ñoâ â ïc seõ truyeàn sang cô theå ta, khieán
cho ta maéc phaûi voâ soá beänh quaùi dò, khoù
trò lieäu voâ cuøng.

Nhöõng beänh khoù trò lieäu naøy khoâng
phaûi ngaãu nhieân maø coù. Ñaèng sau noù laø
nhöõng oan hoàn keâu than ñoøi traû maïng.
Vaäy neân baây giôø coù raát nhieàu oan hoàn
quanh quaån khaép nôi, coá gaéng tìm caùch
baét ngöôøi khaùc traû maïng hay laøm cho hoï
khoå ñau baèng caùch gaây ra voâ soá beänh taät
quaùi laï. Nhöõng oan hoàn vaát vöôûng naøy laø
nhöõng baøo thai bò naïo, bò phaù thai tröôùc
khi noù coù ñöôïc moät cuoäc soáng hoaøn chænh
nhö ngöôøi. Vì vaäy, noù raát caêm haän, noù coù
theå laøm ñoùng ngheõn tim ngöôøi, laøm naùt
gan, thaän, tuùi maät ngöôøi. Noù coù theå phaù
huûy nguõ taïng cuûa baïn khieán baïn phaûi cheát
duø baïn chöa muoán cheát.  Taïi sao noù hieåm
ñoäc nhö theá? Vì baïn ñaõ gieát haïi noù tröôùc
baây giôø noù muoán traû thuø. Nhöõng caên beänh
gaây neân bôûi ma oaùn thì khoâng theå chöõa
laønh bôûi baát kyø baùc só naøo caû. Duø baùc só
Ñoâng Y hay Taây Y ñeàu chöõa khoâng ñöôïc.
Vieäc baïn coù theå laøm laø khoâng aên uoáng gì
caû roài chôø cheát. Sau khi baïn  truùt hôi thôû
cuoái cuøng, laïi ñeán phieân baïn tìm baùo thuø.
Nhöõng gì toâi noùi laø lôøi chaân thaønh nhaát.

Neáu toâi noùi nöõa coù leõ coù ngöôøi seõ khoâng
muoán nghe. Tuy nhieân toâi coù khuyeát ñieåm
laø toâi muoán noùi cho duø ngöôøi ta thích nghe

der!  Please spare our lives Buddha!”  But we
pretend we don’t see or hear them crying out,
and we go ahead and kill them without  second
thought.  As soon as we kill them, the one
thought of hatred that those cows, sheep, and
pigs give rise to will lead them to seek revenge
in the future.  This lead to disaters such as world
wars and all kinds of accidental deaths.  These
all result from the taking of life.

However, even such retribution is not
enough.  Now the most devastating things are
cancer and all kinds of strange diseases.  Why
have these appeared? Because people have
eaten too much meat.  Nowadays, the air is
polluted, the earth is polluted, and the water is
also polluted.  This polluted air, polluted earth,
and polluted water have produced a toxic sub-
stance, and when animals eat food which con-
tains this kind of toxin, the poisonous energy
passes into their system.  Although it may just
stay in their bodies and not take effect, if we
eat the meat of these animals, the poison will
pass into our bodies and cause us to develop
all sorts of strange and incurable diseases.
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hay khoâng thích nghe. Toâi ñaëc bieät thích
noùi nhöõng ñieàu maø moïi ngöôøi khoâng muoán
nghe. Do vaäy, neân caùc baïn ôû ñaây neân chuaån
bò taâm lyù. Baïn neân noùi vôùi chính mình:
�Ta chaúng muoán nghe nhöng ta seõ kieân
nhaãn moät chuùt ñeå nghe oâng ta noùi gì�.

Ñieàu toâi muoán noùi laø toâi seõ giaûi thích chöõ
�thòt� � Tieáng Haùn laø NHUÏC (      ), coù boä
khaåu (   ) nhöng neùt döôùi bò maát ñi, coù nghóa
laø môû mieäng.  Taïi sao laïi môû mieäng? Laø ñeå aên
ngöôøi. Cho neân trong chöõ thòt NHUÏC (  ) coù
hai ngöôøi - chöõ NHAÂN (  ) . Moät ngöôøi beân
trong (  ) vaø moät ngöôøi beân ngoaøi  (   ). Chöõ
naøy bieåu thò yù nieäm �thòt� laø khoâng theå taùch
rôøi ñöôïc mieäng ngöôøi. Tuy nhieân Ngöôøi khoâng
theå bò dính maéc, khoâng taùch rôøi ra khoûi �thòt�
ñöôïc. Chöõ naøy bieåu töôïng con ngöôøi  aên thòt
vaø con ngöôøi ñang bò keû khaùc aên thòt mình. Caùi
ñaàu  cuûa moät ngöôøi ñi ra töø caùi mieäng vaø ngöôøi
khaùc thì ñang ôû trong mieäng. Nhöng  vì caùi
mieäng khoâng ñoùng , neân ngöôøi aáy coù theå ñi ra.
Coù theå ra ñi neân coù theå laøm ngöôøi trôû laïi, khi
laøm ngöôøi roài, anh ta seõ tìm vaø aên thòt laïi ngöôøi
ñaõ aên thòt mình. AÊn soáng nuoát töôi laãn nhau. Vì
theá neân coù hai chöõ  NHAÂN (ngöôøi)  trong chöõ
NHUÏC, keá beân döôùi chöõ NHAÂN laø ngöôøi ôû
trong bao truøm ngöôøi ôû ngoaøi �Ngöôøi beân trong,
ngöôøi beân ngoaøi che ñaäy baét giöõ laãn nhau (lyù
bieân traùo tröôùc ngoaïi bieân nhaân) �Chuùng sinh
aên thòt laãn nhau� , neáu quan saùt kyõ ñoù laø ngöôøi
aên thòt ngöôøi. (Chuùng sinh hoaøn caät chuùng sinh
nhuïc � Töû teá tö löông thò nhaân caät nhaân)

Vì ñoù laø ngöôøi aên thòt ngöôøi, coù leõ naøo
ngöôøi aáy laø baïn ta. Ta chaúng bieát !. Coù leõ
naøo ñoù laø baø con ruoät thòt cuûa ta. Ta chaúng
bieát !  Coù leõ naøo ñoù laø cha ta, meï ta, toå
tieân oâng baø mình. Ta chaúng hay. Caùi  khoâng
bieát naøy laøm naûy sinh voâ soá vaán ñeà. Do vaäy
toát nhaát laø moïi ngöôøi chaúng neân aên thòt.

Maëc khaùc, khoâng aên thòt laø moät yeáu toá toái
quan troïng ñeå ngaên ngöøa beänh taät. Khoâng sinh
beänh. Khoâng noùng tính. Neáu baïn khoâng noùng

These diseases which are hard to cure do
not happen by chance.  Behind them, there is a
ghost with a grievance who wants the person’s
life in payment.  So now I see a lot of little ghosts
everywhere, trying to make people pay with their
lives or causing them to suffer various strange
diseases.  These little ghost were fetuses who
were aborted before they had a chance to de-
velop into complete human beings, so they are
very ruthless.  They may rupture people’s hearts,
or injury their livers, kidneys, or gall bladders.
They destroy your five organs so that you have
to die whether you want to or not.  Why are
they so malicious?  Because you killed them first,
and now they want to take revenge.  Diseases
caused by vengeful ghosts cannot be cured no
matter what kind of doctor, Chinese or West-
ern, you see.  All you can do is take your meals
and wait for death.  After you take your last
breath, it’s your turn to seek revenge.  What
I’m telling you is the most genuine Sutra!

If I say more, people may not want to lis-
ten.  However, I have a fault which is that I’m
willing to say something regardless of whether
or not people want to hear it.  I’m especially
willing to say the things that people don’t want
to hear.  So those of you who have come here
should prepare yourselves psychologically.  You
should tell yourself, “I don’t want to listen, but
I’ll be patient for a little while and see what he
has to say.”  What do I want to say?  I want to
explain the character       for ‘meat’ in Chinese.
This character        has the element         ‘mouth,’
but the bottom line is left out, meaning that the
mouth is open!  Why is the mouth open?  To eat
people!  So, “In the character for ‘meat,’ there
are two people.”  There is a character         ‘per-
son’ inside and another        ‘person’ outside.
This show that meat is inseparable from people.
However, people should not be inseparably at-
tached to meat.  This represents a person who
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giaän, thì taùc nhaân gaây nghieäp muoán baùo thuø
baèng caùch laøm cho baïn bò beänh seõ khoù khaên
khi tìm gaëp baïn. Bôûi vì ngay khi baïn noåi noùng,
laø coù moät loå hoång ñeå ma oaùn chen vaøo. Moãi
khi ma oaùn kieám ñöôïc loái vaøo, beänh tình cuûa
baïn caøng luùc caøng trôû neân nghieâm troïng.

Neáu baïn muoán khoûe maïnh, soáng laâu,
khoâng beänh hoaïn, ñieàu chuû yeáu laø khoâng
neân aên thòt, khoâng noùng giaän, khoâng huùt
thuoác, uoáng röôïu. Ñaây laø nhöõng caùch ñeå
coù ñöôïc khoûe maïnh.

Chaúng neân röôùc vaøo mình moät thöù beänh
taät ñeå töï huûy hoaïi thaân maïng mình. Neáu
baïn laøm theá laø baïn seõ phaûi tìm moät baùc só
ñeå trao cho oâng ta tieàn, maø oâng ta vaãn
khoâng theå chöõa laønh beänh cho baïn. Ñoù
phaûi chaêng laø noãi phieàn muoän lôùn lao cuûa
chuùng ta ?

& Khai thò  cu ûa  Ho øa  Thöô ïng
TUYEÂN HOÙA taïi Vieän Ñaïi Hoïc
Hawaii  ngaøy 21-07-1989.

is eating the meat and a person who is being
eaten.  One person’s head is sticking out of
the mouth, and the other person is inside the
mouth.  But since the mouth is not closed,
that person may fall out.  When he fall out,
he may become a person again.  When he
becomes a person again, he will go and eat
the person who was eating meat.  They mu-
tually devour each other.  So, there are two
people in the character for ‘meat’, and “The
one inside is covering the one outside.”  The
person inside and the person outside are
bound up in this relationship.  “Living beings
eat the flesh of people.”  Since it’s people
eating people, might that person be my friend?
I don’t know.  Could it be my relative?  Don’t
know.  Could it be my father, mother, or an-
cestor?  Don’t know.  This “not knowing”
presents a lot of problems, so it would be
best it everyone didn’t eat meat.

Aside from not eating meat, there’s another
essential secret to preventing sickness.  What is
it?  Not losing one’s temper.  If you don’t have
a temper, then your karmic creditors who want
to take revenge by making you sick will have a
hard time finding you.  But as soon as you get
mad, there’s a hole for the ghost to get in.  Once
the ghost finds its way in, your illness becomes
more and more severe.  If you want to be
healthy, long-lived, and free from illness, the
secret is not to eat meat, not to lose your tem-
per, and not to smoke or drink.  These are all
ways to stay healthy.  You shouldn’t ruin your
body and bring all sorts of illness on yourself.
If you do, then you’ll have to find a doctor and
pay him money, and still he might not be able to
cure you.  Isn’t that a lot of trouble?
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L¶i Cänh Tïnh
Sß Cô ChÑng Nghiêm
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· Taâm phaûi nhö traêng saùng: coù nöôùc thì
traêng hieän. Taâm phaûi nhö trôøi trong: maây
tan, seõ thaáy trôøi xanh.

· Duøng taâm im laëng, ñònh tónh ñeå quaùn
saùt töôùng traïng chuùng sinh, laéng nghe
aâm thanh cuûa chuùng sinh khaép ñaïi ñòa.

· Taâm nhö göông: tuy ngoaïi caûnh khoâng
ngöøng chuyeån bieán, song göông khoâng
heà chuyeån ñoäng. Ñoù goïi laø caûnh
chuyeån maø taâm khoâng ñoäng.

· Neáu bò caûnh lay chuyeån; xaùo ñoäng
khoâng ngöøng, thì ngöôøi ta seõ bò chuyeän
nhaân ngaõ, thò phi quaáy nhieãu khoâng theå
töï chuû ñöôïc.

· Göông laø duøng ñeå phaûn chieáu vaät theå.
Göông vaø vaät caàn ñeå caùch rôøi thì môùi
chieáu soi ñöôïc. Neáu vaät dính cöùng vaøo
göông, hoaëc göông phuû ñaày buïi baëm
thì göông duø saùng cuõng khoù soi thaáy
gì.

· Taâm tö cuûa ngöôøi ta cuõng nhö göông.
Muoán caàu trí hueä, minh bieän söï lyù, mình
caàn xa rôøi nhaân ngaõ, thò phi, phieàn naõo.
Vì raèng: Ngöôøi trong cuoäc thì meâ, ngöôøi

baøng quang thì toû.

· Loøng ngöôøi gioáng nhö taám göông: soi
nuùi thì nuùi hieän, soi nöôùc thì laø nöôùc.
Chæ bôûi buïi baëm ñoùng daøy neân dieän muïc
chaúng thaáy.

· Neáu mình thöôøng giöõ cho taâm yù khai
laõng trong saùng, thì hoaøn caûnh naøo
mình tieáp xuùc cuõng toát vaø ñeïp voâ cuøng.

· Taâm phaûi nhö nöôùc: nhìn thaät nhu
nhöôïc moûng manh, nhöng söùc maïnh
thì voâ song, khoâng gì coù theå döùt ñoaïn.

· Taâm ngöôøi cuõng gioáng nhö maûnh
ruoäng: khoâng gieo haït gioáng toát xuoáng
ñaát thì seõ khoâng gaët ñöôïc quaû toát.

· Thieân ñöôøng vaø ñòa nguïc ñeàu do nôi
söï duïng taâm vaø haønh vi cuûa mình taïo
ra. Vì theá, chôù neân sôï thieân ñöôøng hay
ñòa nguïc, maø neân sôï xu höôùng cuûa coõi
loøng.

· Taâm khoâng suy nghó taø vaïy, yù khoâng
taø nieäm, thì luùc naøo mình cuõng seõ töï
taïi. Khi taâm chính thì taø khoâng xaâm.

· Ngaøy naøo taâm cuõng toát thì ngaøy ñoù laø
toát. Luùc naøo cuõng phaûi giöõ gìn chính
nieäm. Neáu taâm toát thì ôû thôøi naøo,
phöông höôùng naøo, ñòa lyù naøo cuõng laø
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caùt töôøng.

· Neáu trì thuû, coät giöõ taâm chí nôi ñaïo thì
haún baïn seõ tinh thaâm uyeân baùc (Phaät
lyù, tu haønh). Neáu khoâng theá thì duø baïn
coù thaáu trieät ngaøn saùch, vaïn quyeån
cuõng chæ nhö hoa ñoám trong hö khoâng,
aùnh traêng hieän trong nöôùc, chaúng coù
gì thaønh töïu.

· Cöù thay ñoåi taâm yù, ngaàn ngöø, do döï maõi
khoâng chuyeân tinh, thì vónh vieãn chaúng
bao giôø baïn coù theå tôùi ñöôïc muïc tieâu.

· Taâm ngöôøi taùn loaïn coù hai loaïi: moät laø
hoân traàm, hai laø phuø ñoäng. Khi hoân traàm
thì ñaàu oùc meâ muoäi ñeå thôøi giôø troâi maát,
khoâng laøm neân tích söï gì caû, chæ hao
taùn söùc löïc, löôøi bieáng, giaûi ñaõi, thích
nguû, khoâng chòu tinh taán. Phuø ñoäng
nghóa laø taâm nieäm baát ñònh, thaáy laï laø
taâm theo, dao ñoäng khoâng ngöøng, phuø
traàm, buoâng lung, khoâng sao an tónh.

· Phaûi bieát duïng taâm, khoâng neân boäc
thaùo, phieàn naõo.

· Thaân bònh coøn deã trò lieäu. Sôï laø taâm
bònh. Khi coù taâm bònh thì ñi ñöùng naèm
ngoài ñeàu baát an, toaøn thaân khoâng sao
töï taïi, thaäm chí aên khoâng voâ, nguûõ khoâng
ñöôïc.

· Taâm bònh cuûa chuùng sinh laø: ngöôøi coù
(vaät chaát, thaønh töïu...) thì lo phieàn sôï
maát; ngöôøi khoâng coù thì öu löï ñeå ñöôïc.
Lo maát lo ñöôïc, töùc thaønh öu saàu.

· Neáu thaân chaúng coù gì thì taâm khoâng
quaùi ngaïi. Khoâng coù ñaéc thaát loâi keùo,
chaúng coù tích luõy taøi vaät, taâm linh töï
nhieân seõ chaúng quaùi ngaïi. Ñoù laø caûnh
giôùi cuûa thaùnh nhaân. Cuõng laø caûnh giôùi
maø ngöôøi hoïc Phaät höôùng tôùi.

· Duøng taâm Phaät maø nhìn ngöôøi thì ai ai

cuõng laø Phaät. Duøng taâm quyû maø nhìn
ngöôøi thì ñaâu ñaâu cuõng nhôùn nhaùc
boùng quyû.

· Taâm phaøm phu laø taâm coù phaân bieät veà
quaù khöù, hieän taïi vaø vò lai.

· Ngöôøi phaøm thì truy caàu thaàn kyø quyû
quaùi, do ñoù neân taâm môùi loaïn. Taâm loaïn
neân môùi ñi tìm taùm vaïn boán ngaøn phaùp
moân. Tuy tìm voøng voøng, nhöng tu taâm
thì thaät giaûn dò: chæ caàn ñoaïn tröø loøng
tham. Coù taâm naøo loaïn maø chaúng do
tham lam?

· Taâm chuùng sinh laø taâm phaøm, thì oâ
nhieãm, coù hình saéc. Hình saéc maø goäi
saïch thì Phaät taùnh hieån hieän.

· Taâm, ñöùc Phaät vaø chuùng sinh voán
khoâng heà khaùc bieät. Phaät cuõng khoâng
coù nhieàu hôn chuùng ta moät caùnh tay
hay moät caùi chaân. Söï khaùc bieät chæ laø
taâm Phaät thì trong saïch, thanh tònh, voâ
ngaïi; laø chaân nhö, töï taïi. Taâm phaøm
phu thì coù buïi baëm, nhieãm tröôùc. Buïi
baëm aáy cöù töøng lôùp töøng lôùp truøm phuû
khieán baïn khoâng thaáy roõ khuoân maët thaät
cuûa mình nöõa. Taâm Phaät thì gioáng nhö
caùi thuøng baûo hieåm (deposit safe), giöõ
gìn khoâng maát vaät quyù baùu nhaát. Taâm
phaøm phu thì nhö khu ñoå raùc. Mình cöù
chaát ñoáng trong taâm nhöõng thöù raùc
röôûi, thöù coù haïi, voâ ích, maø chaúng coù
caùch gì queùt saïch. Töï mình laøm mình
ñau khoå voâ ngaàn.

· Coù ngöôøi ñoát ñeøn caàu ñöôïc quang
minh. Kyø thaät quang minh chaân chính
thì ôû taïi taâm. Ñeøn cuùng Phaät khoâng caàn
thieát phaûi coá yù ñi thaép, troïng yeáu vaãn
laø thaép ngoïn ñeøn trong taâm mình.

     (coøn tieáp)
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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

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)

Tu B° Ð«, ß ý vân hà? Tu Ðà Hoàn nång tác

th¸ ni®m: ngã ð¡c Tu Ðà Hoàn quä phü? Tu

B° Ð« ngôn: Ph¤t dã, Thª Tôn! Hà dî c¯? Tu

Ðà Hoàn danh vi nh§p lßu, nhi vô s· nh§p,

b¤t nh§p s¡c thanh hß½ng v¸ xúc pháp, th¸

danh Tu Ðà Hoàn. Tu B° Ð«, ß ý vân hà? Tß Ðà

Hàm nång tác th¸ ni®m: ngã ð¡c Tß Ðà Hàm

quä phü? Tu B° Ð« ngôn: Ph¤t dã, Thª Tôn!

Hà dî c¯? Tß Ðà Hàm danh Nh¤t vãng lai,

nhi th§t vô vãng lai, th¸ danh Tß Ðà Hàm.

Tu B° Ð«, ß ý vân hà? A Na Hàm nång tác th¸

ni®m: Ngã ð¡c A Na Hàm quä phü? Tu B° Ð«

ngôn: Ph¤t dã, Thª Tôn! Hà dî c¯? A Na Hàm

danh vi B¤t lai, nhi th§t vô B¤t lai, th¸ c¯

danh A Na Hàm. Tu B° Ð«, ß ý vân hà? A La

Hán nång tác th¸ ni®m: Ngã ð¡c A La Hán

ðÕo phü? Tu B° Ð« ngôn: Ph¤t dã, Thª Tôn!

Hà dî c¯? Th§t vô hæu pháp danh A La Hán.

Thª Tôn! Nhßþc A La Hán tác th¸ ni®m: ngã

ð¡c A La Hán ðÕo, tÑc vi trß¾c ngã, nh½n,

chúng sanh, th÷ giä. Thª Tôn! Ph§t thuyªt

ngã ð¡c vô tránh tam muµi, nhân trung

t¯i vi ð® nh¤t, th¸ ð® nh¤t ly døc A La Hán.

Thª Tôn! ngã b¤t tác th¸ ni®m: ngã th¸ ly

døc A La Hán. Thª Tôn! Ngã Nhßþc tác th¸

ni®m: ngã ð¡c A La Hán ðÕo, Thª Tôn t¡c

b¤t thuyªt Tu B° Ð« th¸ nhÕo A Lan Na hÕnh

giä. Dî Tu B° Ð« th§t vô s· hành, nhi danh

Tu B° Ð« th¸ nhÕo A Lan Na hÕnh.

Tu-b°-ð«! Ý ông thª nào? Tu-ðà-hoàn
có th¬ kh·i ý nghî r¢ng ta ð¡c quä Tu-
ðà-hoàn chång?

Tu-b°-ð« ðáp: Thßa không, Thª-tôn!
TÕi vì sao? Vì Tu-ðà-hoàn g÷i là Nh§p
Lßu, mà không nh§p vào ðâu. ChÆng
nh§p s¡c, thanh, hß½ng, v¸, xúc, pháp,
nên g÷i là Tu-ðà-hoàn.

Tu-b°-ð«! Ý ông thª nào? Tß-ðà-hàm
có th¬ kh·i ý nghî r¢ng:  Ta ð¡c quä Tß-
ðà-hàm chång?
Tu-b°-ð« ðáp: Thßa không, Thª-tôn! TÕi
vì sao? Vì Tß-ðà-hàm g÷i là Nh¤t Vãng
Lai, mà th§t chÆng vãng lai, nên g÷i là
Tß-ðà-hàm.

Tu-b°-ð«! Ý ông thª nào? A-na-hàm
có th¬ kh·i ý nghî r¢ng:  Ta ð¡c quä A-
na-hàm chång?
Tu-b°-ð« ðáp: Thßa không, Thª-tôn! TÕi
vì sao? Vì A-na-hàm g÷i là B¤t Lai,
nhßng th§t ra chÆng có b¤t lai, nên g÷i là
A-na-hàm.

Tu-b°-ð«! Ý ông thª nào? A-la-hán
có th¬ kh·i ý nghî r¢ng "ta ð¡c ðÕo A-la-
hán chång?
Tu-b°-ð« ðáp: Thßa không, Thª-tôn! TÕi
vì sao? Vì th§t chÆng có pháp g÷i là A-la-

ÐOÕN CHÍN:ÐOÕN CHÍN:ÐOÕN CHÍN:ÐOÕN CHÍN:ÐOÕN CHÍN:

nh¤t tß¾ng vô tß¾ngnh¤t tß¾ng vô tß¾ngnh¤t tß¾ng vô tß¾ngnh¤t tß¾ng vô tß¾ngnh¤t tß¾ng vô tß¾ng
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hán.
Thª-tôn! Nªu A-la-hán nghî r¢ng:  Ta

ð¡c ðÕo A-la-hán,  tÑc là ch¤p ngã, nhân,
chúng sanh, th÷ giä.
 Thª-tôn! Ph§t nói con ð¡c Vô-tránh tam-
muµi, là b§c nh¤t trong hàng ngß¶i, là
bñc A-la-hán ly døc b§c nh¤t.

Thª-tôn! Con không kh·i lên ý nghî:
Con là A-la-hán ly døc. Thª-tôn! Nªu con
kh·i ý nghî r¢ng con ð¡c ðÕo A-la-hán,
thì Thª-tôn ðã chÆng nói Tu-b°-ð« là mµt
ngß¶i ßa hÕnh A-lan-na. Vì Tu-b°-ð« v¯n
th§t ra không có làm gì nên m¾i g÷i Tu-
b°-ð« là ßa hÕnh A-lan-na.

Lßþc giäi:
Tu-b°-ð«! Ý ông thª nào? Tu-ðà-hoàn
có th¬ kh·i ý nghî r¢ng 'ta ð¡c quä Tu-
ðà-hoàn' chång?

Tu-b°-ð« ðáp: Thßa không, Thª-tôn!
TÕi vì sao? Vì Tu-ðà-hoàn g÷i là Nh§p
Lßu, mà không nh§p vào ðâu, chÆng
nh§p s¡c, thanh, hß½ng, v¸, xúc, pháp,
nên g÷i là Tu-ðà-hoàn.

Ph§t e r¢ng có mµt s¯ vçn chßa hi¬u th§t
minh bÕch ý nghîa cüa thñc tß¾ng bát-
nhã, nên ÐÑc Ph§t lÕi ðem nhæng thí dø
ra höi ông Tu-b°-ð«.

Ph§t höi: "Ý ông nghî sao? B§c thánh
s½ quä là Tu-ðà-hoàn có th¬ n¦y ra ý tß·ng
r¢ng �ta ðã chÑng ðßþc s½ quä� chång?"

Tu-ðà-hoàn chÑng ðßþc s½ quä A-la-
hán, là quä v¸ ð¥u tiên cüa Ti¬u th×a, g÷i
là quä v¸ 'th¤y ðÕo'. ChÑng ðßþc quä này
tÑc là ðã phá ðßþc 88 ph¦m kiªn ho£c cüa
tam gi¾i (døc gi¾i, s¡c gi¾i, vô s¡c gi¾i),
dùng 16 tâm ðoÕn tr× nhæng cái th¤y sai
l¥m. Kiªn ho£c là th¤y mµt cách sai l¥m,

tÑc 'ð¯i cänh sinh tâm tham ái,' sanh kh·i
tâm ham mu¯n, tham ch¤p khi tiªp xúc
v¾i cänh. Kiªn ho£c có t¤t cä 88 ph¦m, và
cách ðoÕn tr× là l¤y 16 tâm ra ð¬ ð¯i tr¸.
Mß¶i sáu tâm này lÕi chia ra thành tám
nhçn và tám trí.

Tám nhçn: 1. Kh± pháp nhçn, 2. T§p
pháp nhçn, 3. Di®t pháp nhçn, 4. ÐÕo pháp
nhçn, 5. Kh± loÕi nhçn, 6. T§p loÕi nhçn,
7. Di®t loÕi nhçn, 8. ÐÕo loÕi nhçn.

Tám trí: 1. Kh± pháp trí, 2. T§p pháp
trí, 3. Di®t pháp trí, 4. ÐÕo pháp trí, 5. Kh±
loÕi trí, 6. T§p loÕi trí, 7. Di®t loÕi trí, 8.
ÐÕo loÕi trí.

Tám nhçn, tám trí là pháp TÑ ðª (Kh±,
T§p, Di®t, ÐÕo). L¤y tám nhçn ð¬ ðoÕn
tr× kiªn ho£c cüa tam gi¾i. Khi ðoÕn tr×
xong, døng tâm quán chiªu, soi sáng, biªn
thành tám trí. Tám nhçn là ÐÕo vô gián,
tám trí là ÐÕo giäi thoát. Nhçn là nhân cüa
trí, trí là quä cüa nhçn, trí và nhçn hþp lÕi
thành 16 tâm.

 ÐÕt ðßþc quä v¸ ð¥u tiên này, tÑc là
dùng tám nhçn và tám trí ð¬ ðoÕn tr× kiªn
ho£c cüa tam gi¾i. ÐoÕn tr× ðßþc tâm thÑ
15, là ÐÕo loÕi nhçn, thì g÷i là Hß¾ng s½
quä (còn g÷i là ÐÕo vô gián). ÐoÕn ðßþc
tâm thÑ 16, là ÐÕo loÕi trí, thì g÷i là ChÑng
s½ quä (còn g÷i là ÐÕo giäi thoát).

TÕi sao g÷i là quä? Gi¯ng nhß hoa trái
kªt lÕi thành quä, nhßng quä này chßa
chín, ðþi ðªn khi chín, thâu hoÕch ðßþc,
lúc ðó m¾i g÷i là ðÕo, cho nên s½ quä thì
g÷i là quä, nh¸ quä, tam quä cûng g÷i là
quä, ðªn quä v¸ thÑ tß thì m¾i g÷i là ðÕo
A-la-hán. Quä v¸ A-la-hán là quä ðã thành
thøc, s½ quä g÷i là quä 'th¤y ðÕo,' nh¸ quä,
tam quä ð«u g÷i là quä 'tu ðÕo,' tÑ quä g÷i
là quä 'vô h÷c.'

Tu-ðà-hoàn là âm cüa tiªng PhÕn, có
nghîa là 'nh§p lßu.' Nh§p lßu là gì? Nh§p
lßu là "ngßþc lÕi v¾i dòng løc tr¥n cüa
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phàm phu, nh§p vào dòng pháp tánh cüa
b§c thánh," nh§p vào cänh gi¾i cüa b§c
thánh Ti¬u th×a. Lßu nghîa là loÕi, mµt
loÕi hÕng, ðây là hÕng thánh nhân.

Ph§t höi ông Tu-b°-ð« nhß sau: "Tu-
b°-ð«! Khi chÑng ðßþc s½ quä cüa hàng
thánh ti¬u th×a, ngß¶i ðó có th¬ nghî r¢ng
'A! Ta ðã chÑng ðßþc quä Tu-ðà-hoàn'
chång?"

Ông Tu-b°-ð« ðáp: "Không th¬ ðßþc.
Ngß¶i ðó không nên nghî nhß v§y. TÕi
sao? B·i vì cái quä v¸ Tu-ðà-hoàn ðó, g÷i
là 'nh§p lßu,' nhßng chÆng có ch² nh§p.
Kêu ngß¶i ðó là 'nh§p lßu,' nhßng th§t
không nh§p vào ðâu. Y không b¸ các thÑ
s¡c, thanh, hß½ng, v¸, xúc, pháp xoay
chuy¬n (lôi cu¯n), ð¯i v¾i sáu tr¥n không
còn ch¤p trß¾c, b·i v§y nên ðßþc s½ quä.
G÷i quä này là 'nh§p lßu,' chÆng qua ðó
chï là cái tên, mà tên thì chÆng có thñc
th¬, do ðó ngß¶i ¤y không nên có ý tß·ng
r¢ng ta ðã ðÕt ðßþc quä v¸ Tu-ðà-hoàn. Ý
tß·ng này không nên có."

Tu-b°-ð«! Ý ông thª nào? Tß-ðà-hàm có
th¬ kh·i ý nghî r¢ng 'ta ð¡c quä Tß-ðà-
hàm' chång?

Tu-b°-ð« ðáp: Thßa không, Thª-tôn!
TÕi vì sao? Vì Tß-ðà-hàm g÷i là Nh¤t
Vãng Lai, mà th§t chÆng có vãng lai, nên
g÷i là Tß-ðà-hàm.

Ph§t ðã nêu xong thí dø v« trß¶ng hþp
Tu-ðà-hoàn, vçn e ngÕi m÷i ngß¶i có th¬
nghî r¢ng s½ quä và nh¸ quä có th¬ khác
nhau, và  ngß¶i ðÕt ðßþc s½ quä không
nên nghî nhß trên, nhßng biªt ðâu ngß¶i
ðÕt ðßþc nh¸ quä có th¬ nghî nhß v§y ðßþc,
Ph§t bèn höi tiªp ông Tu-b°-ð«: "Ý ông
nghî nhß thª nào? Ngß¶i ðßþc s½ quä, còn
phäi ch¸u bäy phen sanh tØ næa, còn phäi
tr· v« thª gian bäy l¥n næa, còn ngß¶i ðÕt

ðßþc nh¸ quä, chï ði v« mµt l¥n, mµt l¥n
sanh lên thiên, và mµt l¥n v« cõi thª gian.
Nhæng v¸ Tß-ðà hàm này, có th¬ kh·i lên
ý nghî r¢ng 'ta ðã chÑng quä v¸ Tß-ðà-
hàm' chång?"

Tu-b°-ð« giäng nhß sau: Không th¬
ðßþc, tÕi sao? Tß-ðà-hàm là ngß¶i ðã ðoÕn
tr× ðßþc sáu ph¦m ð¥u v« tß ho£c cüa
døc gi¾i, có danh xßng là "nh¤t vãng lai,"
tuy g÷i là "mµt l¥n ði lÕi," mà th§t không
có ði lÕi. Các Ngài ho£c có th¬ ch¸u mµt
phen sanh tØ, hay cûng có th¬ tiªn thÆng
lên, chÑng ðßþc tam quä, không c¥n mµt
phen tr· lÕi thª gian. Nh¸ quä chï là tên
g÷i, chÆng có thñc th¬, chÆng th¬ nói là tñ
mình ðßþc mµt cái gì.

Tu-b°-ð«! Ý ông thª nào? A-na-hàm có
th¬ kh·i ý nghî r¢ng "ta ð¡c quä A-na-
hàm" chång?

Tu-b°-ð« ðáp: Thßa không, Thª-tôn!
TÕi sao? A-na-hàm g÷i là B¤t lai, nhßng
th§t ra không có b¤t lai, nên g÷i là A-na-
hàm.

Ph§t lÕi höi tiªp ông Tu-b°-ð«: "Ý ông nghî
sao? A-na-hàm là b§c thánh quä thÑ ba,
có th¬ nghî r¢ng mình ðã chÑng ðßþc quä
A-na-hàm chång?" Ông Tu-b°-ð« lÕi h°i
ðáp: "Không th¬ ðßþc, Thª-tôn! TÕi sao?
A-na-hàm có danh xßng là 'b¤t lai,' là b§c
thánh ðÕt quä v¸ thÑ ba, vì ðã ðoÕn tr×
ðßþc ba ph¦m sau v« tß ho£c, nên không
còn ch¸u cänh sanh tØ · døc gi¾i, và trø tÕi
cõi tÑ thi«n b¤t-hoàn-thiên cüa s¡c gi¾i, vì
v§y nên g÷i là 'b¤t lai.' Tuy g÷i là b¤t lai,
tÑc chÆng tr· lÕi, nhßng chÆng b¤t lai, vì
cái danh xßng 'b¤t lai' ðó chï là hß danh,
không có thñc th¬. B·i l¨ ðó, v¸ A-na-hàm
không th¬ kh·i lên ý nghî r¢ng mình ðã
chÑng ðßþc quä v¸ thÑ ba này."
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Tu-b°-ð«! Ý ông thª nào? A-la-hán có
th¬ kh·i ý nghî r¢ng �ta ð¡c ðÕo A-la-
hán� chång?

Tu-b°-ð« ðáp: Thßa không, Thª-tôn!
TÕi sao? Vì th§t chÆng có pháp g÷i là A-
la-hán.

Ph§t höi tiªp ông Tu-b°-ð«: "Tu-b°-ð«! Ý
ông nghî nhß thª nào? V¸ thánh nhân chÑng
A-la-hán, quä v¸ thánh thÑ tß, có th¬ nghî
r¢ng mình ðã chÑng A-la-hán chång?"

A-la-hán là âm cüa mµt danh t× PhÕn,
có ba nghîa: Ñng cúng, sát t£c, vô sanh.
ºng cúng là xÑng ðáng ðßþc tr¶i và ngß¶i
cúng dß¶ng. TÏ-kheo là nhân cüa A-la-hán.
A-la-hán là quä cüa TÏ-kheo. Khi gieo nhân
thì v¸ ðó là "kh¤t sî," ði các n½i ngØa bát
xin ån, lúc ðßþc quä thì ðßþc "Ñng cúng,"
ðáng ðßþc ngß¶i và tr¶i cúng dß¶ng. Th¶i
kÏ nhân thì g÷i là "b¯ ma," lúc ð¡c quä thì
g÷i là "sát t£c." Khi làm tÏ kheo, là th¶i
gian "phá ác," ð¡c quä thì g÷i là "vô sanh."

G÷i là "sát t£c," thì · ðây giªt gi£c nào?
Ðó là giªt gi£c phi«n não. Trong h® th¯ng
Ti¬u th×a, La-hán chï có giªt gi£c phi«n
não. Trong ðÕo B°-tát thì chÆng nhæng phäi
giªt gi£c, mà còn phäi giªt cä cái chÆng
phäi gi£c næa. TÕi sao không phäi gi£c mà
cûng giªt? B·i vì, ð¯i v¾i trình ðµ cüa La-
hán, có nhæng cái không phäi là gi£c,
nhßng ðªn quä v¸ B° tát thì lÕi biªn thành
gi£c. Gi£c ðây là nhæng gì? Ðó là gi£c vô
minh. Làm sao vô minh lÕi biªn thành gi£c?
B·i l¨ t¤t cä các phi«n não ð«u do vô minh
mà ra. La-hán tuy chÑng ðßþc quä vô h÷c,
nhßng La-hán vçn còn vô minh. H½n næa,
chÆng riêng gì La-hán còn vô minh, ðªn
các v¸ B°-tát ÐÆng giác cûng hãy còn mµt
ph¥n t¯i h§u là sanh tß¾ng vô minh, vçn
chßa phá ðßþc. B·i thª cho nên, ph¥n này
ð¯i v¾i cß½ng v¸ La-hán không phäi là gi£c,

nhßng ð¯i trß¾c B°-tát thì chính là mµt
thÑ gi£c l¾n. Cho nên m¾i nói là B°-tát
phäi giªt cä cái chÆng phäi gi£c. A-la-hán
ðã ðoÕn tr× 72 ph¦m tß ho£c cüa s¡c gi¾i,
và vô s¡c gi¾i, cûng ðã ðoÕn tr× "ph¥n
ðoÕn sanh tØ," nhßng "biªn d¸ch sanh tØ"
thì chßa ðoÕn tr× xong.

V« câu höi "La-hán có th¬ nghî r¢ng
mình ðã chÑng ðÕo La-hán chång?" Tu-
b°-ð« nói nhß sau: "Không th¬ ðßþc." TÕi
sao? B·i vì tuy ðã chÑng quä v¸ A-la-hán,
nhßng chÆng qua ðó chï là danh xßng, th§t
tình chÆng có gì là thñc th¬ có th¬ chÑng
ð¡c. Vä lÕi, không phäi chï nói riêng quä
A-la-hán, nói hÆn là khi thành Ph§t cûng
không th¬ bäo r¢ng mình ðã thành Ph§t.
ChÆng có hình tß¾ng cüa pháp nào g÷i là
A-la-hán, A-la-hán chï là mµt hß danh mà
thôi. Nªu quí v¸ nh§n là có, thì ðó là mµt
thÑ ch¤p pháp, chßa t¾i trình ðµ pháp
không.

Trong ph¥n trên, khi nói các quä v¸ nhß
s½ quä Tu-ðà-hoàn, nh¸ quä Tß-ðà-hàm,
tam quä A-na-hàm, ngß¶i ta ð«u dùng chæ
"quä," tÕi sao ðªn quä v¸ thÑ tß, lÕi dùng
chæ "ðÕo"? ÐÕo th§t ra cûng là quä, có
ði«u · trên nói r¢ng quä cûng gi¯ng nhß
thäo mµc ðâm bông, kªt thành trái. Quä
m¾i có chßa chín, khi nào chín, thành thøc,
có th¬ thâu hoÕch ðßþc, lúc ðó g÷i là ðÕo.

Thª-tôn! Nªu A-la-hán nghî r¢ng 'ta ð¡c
ðÕo A-la-hán,' tÑc là ch¤p ngã, nhân,
chúng sanh, th÷ giä.

Ông Tu-b°-ð« lÕi bÕch Ph§t: "Giä thØ v¸ A-
la-hán có ý tß·ng r¢ng mình chÑng ðßþc
quä A-la-hán, thì ði«u ðó chÑng tö v¸ này
chßa chÑng ðßþc ngã không và pháp
không. V¸ ðó nghî r¢ng mình chÑng ðßþc
quä A-la-hán, tÑc còn ngã tß¾ng, mà có
ngã tß¾ng ¡t n¦y sanh nhân tß¾ng. R°i
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nhân ngã ð¯i ðãi v¾i nhau, s¨ biªn thành
chúng sanh tß¾ng, mà có chúng sanh
tß¾ng ¡t có th÷ giä tß¾ng, v§y là ch¤p cä
b¯n tß¾ng."

Thª-tôn! Ph§t nói con ð¡c Vô-tránh tam-
muµi là b§c nh¤t trong hàng ngß¶i, là
bñc A-la-hán ly døc b§c nh¤t.

Ông Tu-b°-ð« nói tiªp: "Ph§t nói con ð¡c
vô tránh tam muµi. . ."

Tranh bi®n tÑc là mµt loÕi tâm ð¤u
tranh. Løc t± nói:

"Tranh là tâm ðßþc, thua,
Ði ngßþc lÕi v¾i ðÕo,
Hay sanh ra b¯n tß¾ng,
Làm sao ðßþc tam-muµi?"

Vì c¾ gì mu¯n tranh? Vì mu¯n tranh h½n
thua, anh thua, tôi ðßþc, ho£c giä tôi thua,
anh ðßþc. Tu hành thì không nên ån thua,
không nên cãi vã, ai nh¤t, ai nhì. Ngß¶i tu
hành phäi gi¯ng nhß nß¾c, nß¾c c¥n cho
m÷i v§t mà chÆng tranh. Cây c¯i, cö hoa,
t¤t cä ð«u phäi nh¶ có nß¾c mà s¯ng, không
có nß¾c thì chªt. Nß¾c là t¯t nhß v§y mà
nß¾c không h« tranh công, ngßþc lÕi còn
ch¸u · n½i th¤p nh¤t, không mu¯n lên cao.
Ngß¶i ta thì ai cûng mu¯n có ð¸a v¸ cao,
không mu¯n ði xu¯ng ð¸a v¸ th¤p. Nß¾c
thì không phäi thª, b¢ng lòng v¾i ch² th¤p,
do ðó hþp v¾i ðÕo. Cho nên Lão tØ nói:
"Nß¾c làm lþi cho vÕn v§t mà không tranh,
· ch² mà m÷i ngß¶i không ßa thích, nên
nß¾c g¥n nhß ðÕo" (Thüy thi®n lþi vÕn v§t
nhi b¤t tranh, xÑ chúng nhân chi s· ¯, c¯
c½ ß ðÕo).

Nói t¾i Lão-tØ, quý v¸ có biªt Lão-tØ là
ai không? Kiªp trß¾c cüa Lão-tØ là Ma-ha
Ca-diªp. Sau khi Ph§t giáng thª, Ngài biªt
chúng sanh · Trung qu¯c ðã t×ng gây ra

nhi«u nghi®p tµi, không ch¸u y pháp tu
hành, cho nên m¾i phái Lão-tØ, Kh±ng-tØ
và Nhan-H°i ðªn Trung Hoa trß¾c ð¬ giáo
hóa chúng sanh. Lão-tØ chính là Ma-ha
Ca-diªp hóa thân, còn Kh±ng-tØ và Nhan-
H°i cûng ð«u là các v¸ B°-tát hóa thân cä.
Lão-tØ ð« xß¾ng pháp vô vi · Trung Hoa.
Ngß¶i ta phäi hi¬u vô vi r°i sau ðó m¾i có
th¬ h÷c t¾i ðÕo vô b¤t vi, là ðÕo lý cüa
Ph§t-giáo. Ph§t-giáo chü trß½ng "vô vi nhi
vô b¤t vi, tÑc th¸ trung ðÕo."

LÕi nói nghîa cüa "tránh," ðó là tâm
thua ðßþc, tâm tranh h½n, bi®n th¡ng,
ngßþc v¾i l¨ ðÕo. Lý do là mµt khi có tâm
tranh, tÑc có b¯n tß¾ng, nhân, ngã, chúng
sanh, th÷ giä. Nhß v§y sao có th¬ chÑng
ðßþc tam muµi - tÑc là chánh ð¸nh, chánh
th÷.

Vô tránh tam-muµi nghîa là không có
tâm thua ðßþc, không có tâm tranh ch¤p.
ÐÑc Ph§t thß¶ng nói ông Tu-b°-ð« ðã
chÑng ðßþc vô tránh tam-muµi, li®t vào
hàng ð¥u ð¯i v¾i hàng ngß¶i, cûng là hÕng
nh¤t trong hàng A-la-hán ly døc. Ly døc là
lìa ðßþc các tham døc v« ån, lòng tham v«
m£c, lòng tham · n½i t¯t; tóm lÕi, lìa ðßþc
t¤t cä m÷i døc v÷ng, khiªn tâm ðßþc trong
sáng.

Thª-tôn! Con không kh·i lên ý nghî con
là A-la-hán ly døc. Thª-tôn! Nªu con kh·i
ý nghî r¢ng con ð¡c ðÕo A-la-hán, thì
Thª-tôn ðã chÆng nói Tu-b°-ð« là mµt
ngß¶i ßa hÕnh a-lan-na. Vì Tu-b°-ð« v¯n
th§t ra không có làm gì nên m¾i g÷i Tu-
b°-ð« là ßa hÕnh a-lan-na."

Ngài Tu-b°-ð« bÕch Ph§t: "BÕch Thª-tôn!
Con không nghî r¢ng con chÑng ðßþc vô
tránh tam-muµi, không kh·i ni®m r¢ng:
�con ðÕt ðßþc quä A-la-hán, ð¯i v¾i ngß¶i
con ðÑng hÕng nh¤t, và cûng là hÕng nh¤t
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cüa hàng A-la-hán ly døc." Con không h«
có nhæng ý nghî này, tÕi sao v§y? BÕch
Thª-tôn! Nªu giä thØ con có nhæng ý nghî
¤y, thì làm sao con có ðßþc sñ thanh t¸nh,
làm sao con có th¬ lìa tham døc, làm sao
có th¬ vô tranh? Nªu con có ý nghî ‘ ta ðã
chÑng ðßþc A-la-hán’  thì Thª-tôn ðã chÆng
nói Tu-b°-ð« thích tu hÕnh thanh t¸nh. TÕi
sao? Nªu có ý nghî ðó, thì tâm chÆng có
thanh t¸nh r°i. Nguyên do là con th§t tình
chÆng có s· ð¡c, chÆng ch¤p ngã, cûng
chÆng ch¤p pháp, cho nên ÐÑc Ph§t m¾i
bäo con là A-la-hán ly døc ð® nh¤t. Nªu
nhß con lÕi mang nhæng ý nghî ðó thì ÐÑc
Ph§t ðâu có th¬ nói nhß thª này: "Tu-b°-
ð« là ngß¶i ßa tu hÕnh thanh t¸nh." Ðây
chÆng qua chï là mµt hß danh, không có gì
là thñc th¬, chÆng có cái gì g÷i là s· ð¡c
cä. Tuy là ð¡c quä v¸ thÑ b¯n, quä A-la-
hán, nhßng kÏ thñc chÆng có gì s· ð¡c,
nhìn chÆng th¤y gì, l¡ng chÆng nghe gì, cái
gì cûng không có hªt."

 Trên ðã nói hªt v« các quä v¸ cüa hàng
tu Ti¬u th×a. Ðªn ðây ÐÑc Ph§t vçn e r¢ng
mµt s¯ ngß¶i còn hoài nghi, cho r¢ng các
b§c thánh Ti¬u th×a thì không nên ch¤p
trß¾c, nhßng ð¯i v¾i quä v¸ Ph§t và B°-tát
thì ði«u nói trên có th¬ khác chång? Vì v§y
lÕi phäi có thêm thí dø næa.

 (còn tiªp)

Kinh Sách BångKinh Sách BångKinh Sách BångKinh Sách BångKinh Sách Bång
�n T¯ng�n T¯ng�n T¯ng�n T¯ng�n T¯ng

- Khai Th¸ 1, 2, 3:  Nhæng bài Pháp thoÕi
cüa Hòa Thßþng Tuyên Hóa

- Hoa Sen Ngày Xuân:  Ngæ Løc cüa
Hòa Thßþng Tuyên Hóa

- C¦m Nang Tu ÐÕo:  Ngæ Løc cüa
 Hòa Thßþng Quäng Khâm

- Kinh A Di Ðà do HT Tuyên Hóa lßþc
  giäi.
- Chß½ng ÐÕi Thª Chí B° Tát Ni®m Ph§t
Viên Thông do C¯ Lão Hòa Thßþng lßþc
giäi.
 - Pháp Ngæ: ngæ løc hay nhæng l¶i khai      th¸
cüa C¯  Lão Hòa Thßþng.

- Bång ð÷c Khai Th¸ 1 (g°m 6 cu¯n)
- Bång ð÷c Khai Th¸ 2 (g°m 6 cu¯n).
- Bång ð÷c "Pháp Ngæ" (g°m 4 cu¯n).
- Bång ð÷c "Kinh A Di Ðà do HT Tuyên

Hóa lßþc giäi." (g°m 4 cu¯n).
- Bång ð÷c "Chß½ng ÐÕi Thª Chí B°
Tát Ni®m Ph§t Viên Thông Lßþc Giäi"
(1 cu¯n).

Nªu quý Ph§t tØ mu¯n thïnh kinh sách và
bång ð÷c hay h² trþ công ðÑc ¤n t¯ng  xin
thß v« VÕn Ph§t Thánh Thành, chi phiªu
xin ð«  DRBA/ Vietnamese Account.
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 DiÎu Ph�p LiÅn Hoa Kinh DiÎu Ph�p LiÅn Hoa Kinh DiÎu Ph�p LiÅn Hoa Kinh DiÎu Ph�p LiÅn Hoa Kinh DiÎu Ph�p LiÅn Hoa Kinh
Qu�n ThÆ �m Bã T�t Phä Mán Ph¸m

H�n dÙch:  Dao T·n, Tam Tng Ph�p sõ Cõu-ma-la-thºp.
Gi¨ng Thuºt:  HÝa Thõìng TuyÅn HÜa, Vn Phºt Th�nh Th¡nh

�Phaät baûo Boà-taùt Voâ Taän YÙ� : Caâu naøy
laø Toân giaû A Nan khi kieát taäp kinh taïng y chieáu
theo vaên nghóa maø vieát ra. �Thieän nam töû� laø
tieáng Phaät Thích-ca goïi Boà-taùt Voâ Taän YÙ. Phaät
baûo : �Naøy thieän nam töû ! Neáu coù voâ löôïng
traêm ngaøn öùc chuùng sanh�. �Neáu coù�, laø lôøi
giaû thieát, laø seõ coù maø chöa coù, hieän nay chöa
coù, töông lai coù theå seõ coù. Töông lai hoaëc laø coù
traêm ngaøn vaïn öùc chuùng sanh. Nhöõng chuùng
sanh naøy goàm coù 12 loaïi chuùng sanh : noaõn,
thai, thaáp, hoùa, coù saéc, khoâng saéc, coù töôûng,
chaúng phaûi coù saéc, chaúng phaûi khoâng saéc,
khoâng töôûng, chaúng phaûi coù töôûng, chaúng phaûi
khoâng töôûng.

�Bò caùc khoå naõo�. Chöõ �Chö� coù theå hieåu
laø ñoàng nghóa vôùi chöõ �Ña�, coù nghóa laø nhieàu,
laïi cuõng coù theå hieåu nhö laø moät trôï töø. Neáu
hieåu laø trôï töø thì chöõ �Chö� naøy chæ cho moät
chuùng sanh thoï khoå, �Chö� cuõng coù theå chæ
cho raát nhieàu thöù khoå naõo. �Chö� naøy khoâng
coi laø ngöõ trôï töø, laø moãi moät chuùng sanh thoï
laáy thöù khoå naõo naøo ñoù. Chöõ �Chö� cuõng ñeå

chæ thöù khoå naõo maø hoï phaûi thoï. �Thoï� laø gaëp
phaûi.

Nhöõng �khoå naõo� naøy coù nhieàu ít ? Ñaïi
khaùi coù 4 thöù :

1. Moät ngöôøi thoï moät khoå : Nhö laø caâm,
ngöôøi aáy coù khoå thì chính ngöôøi aáy bieát, cuõng
khoâng theå noùi cho ngöôøi khaùc bieát; ñoù goïi laø
�ngöôøi caâm nhai hoaøng lieân�.

2. Moät ngöôøi thoï nhieàu khoå :  Ví nhö moät
ngöôøi ñi ñeán baát cöù choã naøo cuõng ñeàu gaëp
phaûi khoå naõo, neáu chaúng thieân tai thì cuõng nhaân
hoïa, neáu chaúng bò giaëc cöôùp thì laïi bò hoûa tai.
Taát caû nhöõng khoå naõo ôû theá gian, ngöôøi aáy
ñeàu neám traûi, ñoù goïi laø �moät ngöôøi thoï nhieàu
khoå�.

3. Nhieàu ngöôøi thoï moät khoå : Gioáng nhö
Vieät Nam baây giôø phaùt sanh ra chieán tranh, khi
taùc chieán, phi cô oanh taïc, ñaïn phaùo raàm trôøi,
sanh linh ñoà thaùn, thöông vong voâ soá keå, thaät
laø kinh khuûng. Nhieàu ngöôøi trong moät quoác
gia thoï nhaän moät thöù khoå, ñoù goïi laø �nhieàu
ngöôøi thoï moät khoå�. Laïi coù moät thöù nöõa, nhö

Chaùnh vaên:

Phaät baûo Boà-taùt Voâ Taän YÙ : �Naøy thieän nam töû ! Neáu coù voâ
löôïng traêm ngaøn vaïn öùc chuùng sanh bò caùc khoå naõo, nghe ñöôïc
danh hieäu cuûa Boà-taùt Quaùn Theá AÂm naøy maø nhaát taâm xöng
nieäm danh hieäu Ngaøi, thì Boà Taùt Quaùn Theá AÂm lieàn quaùn thaáy
tieáng keâu aáy vaø hoï ñeàu ñöôïc giaûi thoaùt�.
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bònh dòch lan traøn, raát nhieàu ngöôøi bò thöù bònh
truyeàn nhieãm aáy uy hieáp laøm cheát ñi soáng laïi.
Thöù khoå naõo aáy duø chöa ñeán cheát, nhöng maéc
phaûi taät bònh thì ñau khoå phi thöôøng. Ñoù cuõng
laø �nhieàu ngöôøi thoï moät khoå�.

4. Nhieàu ngöôøi thoï nhieàu khoå: Töùc laø chæ
chuyeân noùi veà moät chuùng sanh ñoù maø thoâi.

Ngoaøi ra laïi coøn coù raát nhieàu thöù khoå naõo
khaùc, noùi maõi cuõng khoâng heát. Theá giôùi naøy laø
theá giôùi khoå naõo, chuùng sanh cuõng nhieàu, khoå
naõo cuõng khoâng keùm, vaäy thì coù bao nhieâu
thöù khoå naõo ? Thaät ra, khoâng theå naøo tính ñeám
ñöôïc, noùi chung laø coù taùm vaïn boán ngaøn thöù.
Theá thì khi thoï khoå phaûi laøm sao ? Ai cuõng coù
khoå naõo heát. Ñöông luùc chuùng ta thoï khoå, luoân
luoân phaûi nhôù kyõ, ñöøng neân queân Boà-taùt Quaùn
Theá AÂm. Ñöông luùc chuùng ta thoï khoå thì phaûi
neân �nghe ñöôïc danh hieäu cuûa Boà-taùt Quaùn
Theá AÂm naøy�.

�Nghe ñöôïc�, nguï yù laø bieát ñöôïc ñieàu maø
chính mình xöa nay khoâng bieát. Ngöôøi Myõ thöïc
söï coù bao nhieâu ngöôøi ñöôïc nghe ñeán danh
hieäu cuûa Boà-taùt Quaùn Theá AÂm ? Thöû tính xem
naøo ? Toâi tin raèng toaøn caû nöôùc Myõ, soá ngöôøi
coù theå nghe ñöôïc danh hieäu Quaùn Theá AÂm
khoâng ñeán 1% ! Quyù vò nghó xem, bieát bao
nhieâu ngöôøi khoâng nghe ñöôïc danh hieäu Quaùn
Theá AÂm Boà-taùt, theá maø quyù vò hieän taïi ñang
ñöôïc nghe ñaáy ! �Nghe ñöôïc� ôû ñaây cuõng coù
nghóa laø hieåu roõ, bieát ñöôïc raèng Quaùn Theá AÂm
Boà-taùt thaàn löïc töï taïi, Nhó caên vieân thoâng, vaø
coù 32 ÖÙng thaân.

�Nhaát taâm xöng nieäm danh hieäu� : Quan
troïng laø ôû chöõ �nhaát taâm�. Nhaát taâm naøy raát laø
caàn thieát, quyù vò chôù neân nhò taâm, cuõng khoâng
neân tam taâm hay töù taâm. Taâm quyù vò caøng
nhieàu, khoâng gioáng nhö laøm vieäc coâng ñöùc
caøng nhieàu caøng toát ñaâu ! Taâm caøng nhieàu laïi
caøng khoâng toát. Taïi sao ? Vì taâm moät khi nhieàu
thì seõ phaân taùn, maø phaân taùn thì khoâng chuyeân

nhaát, khoâng chuyeân nhaát thì khoâng linh, khoâng
coù coâng hieäu. Neáu quyù vò �nhò taâm xöng nieäm�
danh hieäu thì seõ khoâng linh nghieäm, �tam taâm
xöng nieäm� laïi caøng khoâng coù taùc duïng.

�Boà-taùt Quaùn Theá AÂm� : �Quaùn� laø quaùn
thaáy, �Theá� laø theá gian, �AÂm� laø aâm thanh.
Ñoù laø vò Boà-taùt quaùn thaáy taát caû aâm thanh cuûa
theá gian. �Lieàn quaùn thaáy tieáng keâu aáy� : Töùc
khaéc quaùn xeùt aâm thanh cuûa chuùng sanh aáy.
�Ñeàu ñöôïc giaûi thoaùt� : Bao nhieâu khoå naõo
ñeàu ñöôïc giaûi thoaùt. Giaûi thoaùt laø nghóa khoâng
coøn nöõa. Khoâng coøn khoå naõo nöõa thì theá naøo ?
Thì ñöôïc vui veû. Söï giaûi thoaùt naøy cuõng laø ñaït
ñeán töï do thöïc söï, khoâng coøn bò boù buoäc, voâ
ngaïi khoâng ngaên caùch.

Chaùnh vaên:

�Neáu coù ngöôøi trì nieäm danh hieäu cuûa Boà-
taùt Quaùn Theá AÂm naøy, giaû söû vaøo trong ñaùm
chaùy lôùn, löûa khoâng theå ñoát chaùy ñöôïc, aáy laø
nhôø söùc oai thaàn cuûa Boà-taùt naøy. Neáu coù ngöôøi
bò nöôùc xieát cuoán troâi maø xöng nieäm danh
hieäu Boà-taùt naøy thì lieàn gaëp choã caïn�.

Ñoaïn vaên kinh naøy noùi veà vieäc Boà-taùt Quaùn
Theá AÂm cöùu giuùp naïn löûa, naïn nöôùc trong baûy
naïn. �Neáu coù ngöôøi trì nieäm danh hieäu Boà-
taùt Quaùn Theá AÂm� laø chæ ngöôøi luoân luoân
nieäm danh hieäu cuûa Boà-taùt Quaùn Theá AÂm.
�Neáu coù�, laø baây giôø chöa coù, töông lai coù theå
coù. Giaû söû coù moät ngöôøi trì nieäm danh hieäu
Boà-taùt Quaùn Theá AÂm. �Trì� laø naém chaéc, nghóa
laø khoâng queân, cuõng laø taâm taâm nieäm nieäm
ñeàu chaáp trì caâu : �Nam moâ Quaùn Theá AÂm
Boà-taùt�. Baát cöù ngöôøi naøo muoán giaûi tröø baûy
thöù khoå naïn naøy thì tröôùc phaûi thöôøng xuyeân
cung kính xöng nieäm danh hieäu Boà-taùt Quaùn
Theá AÂm.

�Giaû söû vaøo trong ñaùm löûa lôùn� : Ñaây laø
noùi bình thöôøng quyù vò vaãn nieäm Boà-taùt Quaùn
Theá AÂm, chôù khoâng phaûi laø ñôïi ñeán khi bò vaây
haõm trong ñaùm löûa lôùn môùi nieäm danh hieäu
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Ngaøi, cuõng khoâng phaûi laø �baây giôø môùi ñoát
höông, baây giôø môùi nieäm Phaät�, vaø cuõng khoâng
phaûi laø noùi hoâm nay toâi coù tai naïn, hoâm nay toâi
môùi nieäm Boà-taùt Quaùn Theá AÂm. Ñoù laø �Bình
thöôøng chaúng thaép höông, gaëp vieäc oâm chaân
Phaät�. Luùc raûnh, moät caây höông cuõng khoâng
thaép, gaëp vieäc gaáp môùi chaïy oâm chaân Phaät caàu
xin cöùu naïn cho. Luùc aáy duø cho quyù vò oâm baép
veá cuûa Phaät, nhöng Phaät cuõng khoâng coù ñeå
maét tôùi ñaâu. Taïi sao theá ? Vì luùc bình thöôøng
quyù vò khoâng chòu tu haønh, ñeán chöøng gaëp naïn
môùi caàu cöùu vôùi Phaät, ñoù goïi laø �baây giôø môùi
ñoát höông, baây giôø môùi nieäm Phaät�. Laïi coøn
coù moät haïng ngöôøi, luùc bình thöôøng cuõng chöa
ñoát höông chöa nieäm Phaät, nhöng luùc coù naïn
gaáp, Boà-taùt Quaùn Theá AÂm cuõng cöùu giuùp hoï,
khieán hoï lìa khoå ñöôïïc vui. Theá nghóa laø sao ?
Quyù vò bieát raèng, moãi ngöôøi chuùng ta ñeàu coù
nhaân tröôùc quaû sau caû. ÔÛ ñôøi tröôùc, coù theå
ngöôøi aáy ñaõ töøng duõng maõnh tinh tieán tu haønh,
gaéng söùc duïng coâng nieäm Boà-taùt Quaùn Theá
AÂm, thaäm chí ñaõ töøng taïo ra caùc thöù coâng ñöùc,
ñaõ töøng gieo troàng caên laønh, neân ôû ñôøi naøy duø
ngöôøi aáy khoâng nieäm maø Quaùn Theá AÂm Boà-
taùt vaãn ñeán cöùu giuùp hoï. AÁy laø nhôø coù nhaân xa
maø ñöôïc. Veà nhaân, coù nhaân xa maø cuõng coù
nhaân gaàn. Nhaân xa laø nhaân gieo troàng töø ñôøi
tröôùc, nhaân gaàn laø nhaân gieo troàng ôû ñôøi naøy.

Coù ngöôøi noùi : �Ñôøi tröôùc coù theå toâi ñaõ
gieo nhaân roài, baây giôø khoâng caàn phaûi nieäm
nöõa. Töông lai toâi coù maéc naïn, Boà-taùt Quaùn
Theá AÂm cuõng seõ ñeán cöùu toâi�. Ñieàu ñoù khoâng
laáy gì chaéc chaén. Quyù vò yeâu caàu toâi baûo ñaûm,
toâi cuõng khoâng daùm ! Neáu nhö quyù vò ngay töø
baây giôø baét ñaàu thaønh taâm thaønh yù nieäm, thì
toâi coù theå baûo ñaûm vôùi quyù vò, chaéc chaén coù
theå ñöôïc caûm öùng, töông lai neáu quyù vò coù tai
naïn chi, Boà-taùt Quaùn Theá AÂm nhaát ñònh seõ ñeán
cöùu quyù vò. Vì bôûi quyù vò khoâng phaûi laø �baây
giôø ñoát höông, baây giôø caûm öùng� thì tuyeät ñoái
phaûi coù caûm öùng.

Tröôùc kia coù moät ngöôøi nhaát taâm mong
muoán ñi Phoå Ñaø Sôn ôû Nam Haûi ñeå trieàu baùi
Boà-taùt Quaùn Theá AÂm. Nhöng maø trong thieân
haï laïi coù laém chuyeän trôù treâu ! Ngaøy oâng ta
leân thuyeàn ñeå ñi Phoå Ñaø Sôn trieàu baùi Boà-taùt
Quaùn Theá AÂm thì nhaø keá beân phaùt hoûa. Ngöôøi
nhaø oâng ta chaïy ñeán baùo tin : �Khoâng xong roàí
! Anh phaûi veà mau ! Ñöøng ñi Phoå Ñaø Sôn nöõa.
Nhaø keá beân chuùng ta bò chaùy roài, anh phaûi veà
lo thu xeáp môùi ñöôïc�.

Ngöôøi aáy noùi : �Toâi vì muoán trieàu baùi Boà-
taùt Quaùn Theá AÂm maø aên chay ba naêm, baây giôø
ñaõ leân thuyeàn roài. Nhaø bò löûa chaùy, neáu toâi
xuoáng thuyeàn thì nhaø phaûi chaùy ñaõ bò chaùy roài.
Neáu khoâng ñaùng chaùy, nhôø söùc baûo hoä cuûa
Boà-taùt, toâi khoâng xuoáng thuyeàn nhaø cuõng
khoâng chaùy ñöôïc. Vôùi thaønh taâm naøy, toâi ñaâu
coù theå vì nhaø chaùy maø khoâng ñi leã Boà-taùt Quaùn
Theá AÂm !�

Ñoái vôùi oâng ta luùc ñoù, nhaø chaùy cuõng maëc
keä, chæ quyeát ñònh nhaát taâm ñi leã Boà-taùt Quaùn
Theá AÂm maø thoâi. Sau khi oâng ta ñi trieàu baùi
Boà-taùt Quaùn Theá AÂm ôû Phoå Ñaø Sôn trôû veà,
nhìn thaáy laøng xoùm hai beân ñeàu troáng queùt vì
bò löûa ngoán, chæ coøn ñoäc ngoâi nhaø mình nguyeân
veïn. Vì theá coù ngöôøi hoûi : �Taïi sao maáy nhaø
xung quanh bò chaùy heát maø nhaø anh khoâng bò
chaùy ?� Anh ta ñaùp : �Nhôø toâi thaønh taâm ñi leã
Boà-taùt Quaùn Theá AÂm. Khi ñi, thöù gì toâi cuõng
maëc keä heát, caùi gì chaùy cöù chaùy, toâi khoâng
maøng ñeán. Ñoù laø nhôø Boà-taùt Quaùn Theá AÂm
baûo hoä cho ñaáy ! Nhôø oai löïc cuûa Ngaøi cöùu
giuùp neân nhaø cuûa toâi môùi ñöôïc nguyeân veïn
nhö theá !�

Ñoù laø baèng chöùng : �Giaû söû vaøo trong ñaùm
löûa lôùn, löûa khoâng theå chaùy ñöôïc�.

�Do nhôø söùc oai thaàn cuûa Boà-taùt naøy� :
Taïi sao löûa khoâng theå chaùy ñöôïc ? Vì Boà-taùt
Quaùn Theá AÂm coù oai thaàn löïc lôùn neân löûa khoâng
theå chaùy ñöôïc.
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Thông BáoThông BáoThông BáoThông BáoThông Báo

�Neáu bò nöôùc xieát cuoán troâi� : Neáu bình
thöôøng quyù vò nieäm danh hieäu cuûa Boà-taùt Quaùn
Theá AÂm - hoaëc laø trong voâ yù chôù khoâng phaûi
muoán thöû nghieäm Boà-taùt Quaùn Theá AÂm maø ñi
nhaûy xuoáng bieån xem coù linh nghieäm chaúng
bò chìm hay khoâng ? Neáu quyù vò coù yù muoán
thöû, khoâng phaûi thaät tin, thì tuyeät ñoái khoâng
linh nghieäm ñaâu. Quyù vò nhaûy xuoáng bieån chaéc
chaén seõ chìm ngay. Taïi sao ? Taïi quyù vò coù taâm
muoán thöû Boà-taùt. Boà-taùt Quaùn Theá AÂm ñaâu
phaûi hoïc troø, quyù vò cuõng khoâng phaûi laø thaày
giaùo, taïi sao quyù vò laïi muoán thöû nghieäm Boà-
taùt Quaùn Theá AÂm? Taïi vì quyù vò khoâng tin Boà-
taùt Quaùn Theá AÂm coù nhöõng thaàn thoâng to lôùn
nhö theá neân môùi thöû nghieäm xem. Söï thöû
nghieäm ñoù khoâng heà chi, nhöng ñoù laïi laø ñem
sinh maïng cuûa mình laøm vaät hy sinh ñaáy !
Khoâng neân ñem sinh maïng laøm troø cöôøi, ñeå
ñaùnh cuoäc nhö vaäy !

"Xöng danh hieäu Boà Taùt thì lieàn gaëp choã
caïn".  Quyù vò xöng nieäm danh hieäu cuûa Boà
Taùt Quaùn Theá AÂm, baát ngôø gaëp ñöôïc choã caïn.
ÔÛ trong bieån lôùn thì laøm sao chaïm ñöôïc bôø?
Ñoù laø nhôø oai löïc cuûa Boà Taùt Quaùn Theá AÂm
môùi coù söï caûm öùng nhö theá.

(coøn tieáp)

Th¤t và Pháp Hµi nåm 1999Th¤t và Pháp Hµi nåm 1999Th¤t và Pháp Hµi nåm 1999Th¤t và Pháp Hµi nåm 1999Th¤t và Pháp Hµi nåm 1999

Quán Âm Th¤t:Quán Âm Th¤t:Quán Âm Th¤t:Quán Âm Th¤t:Quán Âm Th¤t:

Tháng 10: t× ngày 24 ðªn ngày 30Tháng 10: t× ngày 24 ðªn ngày 30Tháng 10: t× ngày 24 ðªn ngày 30Tháng 10: t× ngày 24 ðªn ngày 30Tháng 10: t× ngày 24 ðªn ngày 30
L vía ðÑc Quán Thª Âm B° Tát Xu¤t Gia
s¨ cØ hành vào chü nh§t ngày 24/10.

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× chü nh§t ngày 5 ðªn thÑ bäy ngày 115 ðªn thÑ bäy ngày 115 ðªn thÑ bäy ngày 115 ðªn thÑ bäy ngày 115 ðªn thÑ bäy ngày 11
tháng 9tháng 9tháng 9tháng 9tháng 9, chuyên tøng Kinh Ð¸a TÕng và trì
ni®m h°ng danh ðÑc  Ð¸a TÕng B° Tát.
L vía ÐÑc Ð¸a TÕng B° Tát s¨ cØ hành
vào chü ngày 5 tháng 9, ngày ð¥u tiên cüa
Th¤t.

L Vu LanL Vu LanL Vu LanL Vu LanL Vu Lan s¨ t± chÑc vào chü nh§t ngày
22/8.

Ph§t Th¤t:
T× chü nh§t ngày 19 ðªn  thÑ bäy ngàyngày 19 ðªn  thÑ bäy ngàyngày 19 ðªn  thÑ bäy ngàyngày 19 ðªn  thÑ bäy ngàyngày 19 ðªn  thÑ bäy ngày
25 tháng 12 nåm 199925 tháng 12 nåm 199925 tháng 12 nåm 199925 tháng 12 nåm 199925 tháng 12 nåm 1999, chuyên trì ni®m
h°ng danh ðÑc Ph§t A Di Ðà.
L vía ðÑc Ph§t A Di Ðà s¨ cØ hành vào
chü nh§t ngày  19/12/1999.

Thi«n Th¤t:
-  Mµt tu¥n thi«n t§p mùa hè dành cho
beginners b¡t ð¥u t× chü nh§t ngày 1 ðªn
chü nh§t ngày 8 tháng 8.
-  Ba tu¥n thi«n th¤t mùa ðông b¡t ð¥u
ngay sau Ph§t th¤t, t× ngày 26 tháng 12
nåm 1999 ðªn ngày 16 tháng 1 nåm 2000.

Nhæng khóa tu hay Th¤t  t rên là  c½Nhæng khóa tu hay Th¤t  t rên là  c½Nhæng khóa tu hay Th¤t  t rên là  c½Nhæng khóa tu hay Th¤t  t rên là  c½Nhæng khóa tu hay Th¤t  t rên là  c½
hµ i  r¤ t  t¯ t  ð¬  quý  Ph§ t  tØ  chuyênhµ i  r¤ t  t¯ t  ð¬  quý  Ph§ t  tØ  chuyênhµ i  r¤ t  t¯ t  ð¬  quý  Ph§ t  tØ  chuyênhµ i  r¤ t  t¯ t  ð¬  quý  Ph§ t  tØ  chuyênhµ i  r¤ t  t¯ t  ð¬  quý  Ph§ t  tØ  chuyên
tâm døng công, là môi trß¶ng r¤t t¯ttâm døng công, là môi trß¶ng r¤t t¯ttâm døng công, là môi trß¶ng r¤t t¯ttâm døng công, là môi trß¶ng r¤t t¯ttâm døng công, là môi trß¶ng r¤t t¯t
ð¬  cho  công  phu  ðßþc  miên   m§t .ð¬  cho  công  phu  ðßþc  miên   m§t .ð¬  cho  công  phu  ðßþc  miên   m§t .ð¬  cho  công  phu  ðßþc  miên   m§t .ð¬  cho  công  phu  ðßþc  miên   m§t .
Nªu mu¯n thêm chi tiªt, xin liên lÕcNªu mu¯n thêm chi tiªt, xin liên lÕcNªu mu¯n thêm chi tiªt, xin liên lÕcNªu mu¯n thêm chi tiªt, xin liên lÕcNªu mu¯n thêm chi tiªt, xin liên lÕc
VÕn Ph§t Thành.VÕn Ph§t Thành.VÕn Ph§t Thành.VÕn Ph§t Thành.VÕn Ph§t Thành.
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ÐÕi Bi Chú Cú Giäi

6. MA HA CA LOÂ NI CA DA
�Ma Ha� nhö treân ñaõ giaûng.
�Ca Loâ� nghóa laø �Bi�
�Ni Ca� nghóa laø �Taâm�
Hôïp nghóa laïi �Ma Ha Ca Loâ Ni Ca� laø �Ñaïi Bi Taâm�
�Da� vaãn nghóa laø �Ñaûnh Leã�
Caû caâu treân coù nghóa laø, chuùng ta caàn phaûi Ñaûnh Leã

Thaàn chuù Ñaïi Bi Taâm Ñaø La Ni.

7. AÙN
Chöõ �AÙn� naøy coù theå dòch laø �Boån Maãu�; Boån laø goác

reã, Maãu laø meï ruoät. Chöõ �Boån Maãu� naøy cuõng töùc laø �Chuù
Maãu�, Chuù Maãu cuõng töùc laø �Phaät Maãu�. Phaät Maãu nghóa laø
meï cuûa nguoàn Taâm trong taát caû chuùng sanh. Bôûi vì Taâm cuûa
chuùng sanh voán laø meï ruoät cuûa trí hueä. Vì naêng löïc cuûa chuù
naøy coù theå phaùt sanh ra möôøi loaïi phaùp moân. Möôøi loaïi phaùp
moân ñoù laø:

1. Thöù nhaát laø �Töï� (ñaàu nguoàn cuûa moïi chuûng töï).
2. Thöù hai laø �Cuù� trong Kinh ñieån hoaëc Thaàn chuù,

moät chöõ naøy laø moät caâu.
3. Thöù ba laø �Quaùn� laø quaùn xeùt, baïn duøng noù ñeå

Quaùn saùt maø tu haønh.
4. Thöù tö nghóa laø �Trí� laø Trí hueä, laáy kieám Trí hueä
    chaët ñöùt moïi phieàn naõo. Trí töùc laø Baùt Nhaõ Ba La
    Maät Moân. Quaùn töùc laø Thieàn Ba La Maät Moân.
5. Thöù naêm laø �Haønh�, nghóa laø tu haønh, haønh trì, laø

nöông theo phaùp moân naøy ñeå tu haønh.
6. Thöù saùu laø �Nguyeän�, baïn caàn phaûi phaùt Nguyeän

vaø nöông theo phaùp moân aáy ñeå tu haønh.
7. Thöù baûy laø �Y Giaùo Tu Haønh� nghóa laø nöông theo

lôøi daïy cuûa Phaät maø tu haønh. Neáu baïn khoâng nöông
theo lôøi Phaät daïy ñeå tu haønh, thì daãu baïn tu haønh
ñeán traàn sa kieáp, nghóa laø soá kieáp nhö soá buïi traàn
cuõng gioáng nhö naáu caùt maø muoán thaønh côm vaäy.
Nhöng neáu baïn muoán nöông theo lôøi Phaät daïy maø
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tu haønh, thì haún nhieân baïn phaûi
tham cöùu giaùo lyù moät caùch töôøng
taän.

8. Thöù taùm laø �Lyù� nghóa laø �Ñaïo
lyù� neáu baïn hoäi nhaäp ñöôïc Dieäu
lyù Phaät Phaùp, thì baïn môùi minh thò
ñöôïc noù. Neáu baïn khoâng kheá hoäi
ñöôïc Dieäu lyù a áy thì baïn chæ tu
luyeän trong söï muø quaùng, vaø daãu
tu trì ñeán bao la âu ñi nöõa cuõng
chaúng ñeán ñaâu vaø seõ khoâng gaët
haùi ñöôïc ích lôïi gì.

9. Thöù chín laø �Nhaân�, haún nhieân
baïn caàn phaûi troàng nhaân toát. Neáu
nhö quaù khöù baïn troàng thieäân nhaân,
thaéng nhaân hoaëc thanh tònh nhaân,
thì töông lai seõ gaët haùi ñöôïc keát
quaû töông öùng nhö theá.

10.Thöù möôøi laø �Quaû� laø gaët haùi ñöôïc
moät Dieäu quaû, gaët haùi ñöôïc moät
Thaùnh quaû vaø thaønh töïu moät Giaùc
Quaû cöùu caùnh.

Do moät chöõ �AÙn� naøy maø phaùt xuaát
ra möôøi Dieäu phaùp phaùp moân. Vì vaäy, luùc
chuùng ta nieäm Chuù Ñaïi Bi, moät khi nieäm
ñeán chöõ �AÙn� thì taát caû quyû thaàn ñeàu phaûi
chaáp tay cung kính moät möïc khoâng daùm coù
chuùt giaûi ñaõi, khoâng daùm coù chuùt qua loa
khinh suaát ñeå laéng nghe. Vì vaäy, luùc baïn
tuïng Chuù Ñaïi Bi ñeán chöõ �AÙn� naøy thì baát
keå aùc thaàn, aùc quyû, aùc phong hay gì gì ñi
nöõa cuõng phaûi giöõ quy cuõ, phaûi theo giôùi
luaät . Coâng naêng cuûa noù to lôùn ñeán vaäy.
Ñuùng laø thaàn löïc thaät khoù löôøng!

8. TAÙT BAØN RA PHAÏT DUEÄ
�Taùt Baøn Ra� dòch laø �Töï Taïi� luùc

baïn trì tuïng caâu chuù naøy thì Töù Ñaïi Thieân
Vöông ñeàu ñeán laøm Hoä Phaùp.

�Phaït Dueä� nghóa laø �Theá Toân� cuõng
goïi la ø  �Thaùnh Toân�. Caû ca âu naøy

nghóa laø Töï Taïi Theá Toân hay Töï Taïi
Thaùnh Toân cuõng töùc laø Töï Taïi Phaät.
Caâu chuù naøy ñeà caäp ñeán Phaät Baûo.

9. SOÁ ÑAÙT NA ÑAÙT TAÛ
Chöõ �Soá� (coù hai aâm laø Shuø vaø Shuoø)

thöôøng ngöôøi ta nieäm ñoïc laø �Shuø�, aâm Haùn
vieät laø �Thuùc� thì khoâng ñuùng, neân nieäm laø
�Shuoø�, aâm Haùn vieät laø �Soùc�

�Soá Ñaùt Na� nghóa laø �Phaùp�, ñoù laø
phaùp gì?  Phaùp naøy coøn goïi laø �Dieäu Thaéng
Xöù �, cuõng töùc laø �Dieäu Thaéng Phaùp�; cuõng
coøn goïi laø �Cao Thöôïng Thaéng Sanh�. Chöõ
�Cao� naøy coù nghóa laø khoâng coøn gì cao hôn
theá nöõa. �Thöôïng� cuõng coù nghóa laø khoâng
coù gì vöôït leân treân phaùp aáy nöõa. �Thaéng
Sanh� töùc laø do phaùp aáy maø xuaát sanh ra
naêng löïc thuø thaéng. Ñoù laø moät caùch dòch cuûa
chöõ Phaùp.

Laïi coù moät caùch dòch nghóa cuûa chöõ
Phaùp nöõa laø �Dieäu Thaéng� hay laø �Thaéng
Thaân�. Dieäu Thaéng töùc laø vöôït leân treân moïi
söï vi dieäu, Thaéng Thaân cuõng laø moät nghóa
khaùc cuûa chöõ Phaùp.

Laïi coù moät nghóa khaùc cuûa chöõ Phaùp
dòch laø �Toái Thöôïng Thöøa Ñòa�, nghóa laø sau
khi ñaït ñeán Thaäp Ñòa, Haønh giaû seõ qua ñeán
caûnh giôùi �Toái Thöôïng Thöøa Ñòa� naøy.

Caâu �Taùt Baøn Ra� nghóa laø Phaät Baûo.
�Soá Ñaùt Na� laø Phaùp Baûo.
�Ñaùt Taû� laø Taêng Baûo.
ÔÛ ñaây ñang ñeà caäp veà Tam Baûo. Töùc

laø cung thænh Tam Baûo ñeán chöùng minh vaø
hoä trì cho Haønh giaû. Cho neân ai trì nieäm caâu
chuù naøy töùc laø ngöôõng nguyeän thænh caàu Tam
Baûo lai laâm vaø hoä trì cho!

�Ñaùt Taû� cuõng töùc laø duøng lôøi daïy
veà ñaïo lyù ñeå giaùo chæ cho taát caû caùc quyû
thaàn, ñoàng thôøi coøn duøng caâu chuù aáy ñeå keâu
goïi taát caû quyû thaàn ñeán ñeå huaán thò, coù hai
yù nghóa nhö theá.

    (coøn tieáp)
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Hòa Thßþng Hß Vân H÷a Truy®n
18.  Vaâng Meänh Phuïc Vuï Thöôøng Truï

Nåm 23 tu±i, khi Ngài lÕy sám h¯i ðã ðßþc ba nåm, có
mµt v¸ Sß ðªn tìm Ngài, báo tin Tiêu ðÕi nhân (thân phø
cüa Ngài) ðã cáo lão v« quê, ð°ng th¶i cho hay r¢ng Lão
Hòa Thßþng Di®u Liên hªt sÑc khen ngþi ÐÕo tâm tu kh±
hÕnh cüa Ngài. Tuy nhiên, Lão Hòa Thßþng cûng nh¡n
nhü Ngài là c¥n phäi chú tr÷ng cä hai m£t phß¾c hu®, và
phäi thông hi¬u cä sñ lçn lý. LÕy sám h¯i là thuµc v« m£t
tu hu®; còn ðäm nh§n chÑc trách phøc vø Tång chúng,
mßu sñ lþi ích cho ðÕi chúng, chính là tu phß¾c v§y.

K® tán cüa Hòa Thßþng Tuyên Hóa:
Th§p phß½ng Thß¶ng Trø Tam Bäo tôn,
Bách ban chÑc vø các t§n tâm,
Phúc hu® kiêm tu, b°i tñ tánh,
Hi«n Thánh ð°ng cß hi®u tùng lâm.
Nghîa là:

Ch¯n Tam Bäo Mß¶i Phß½ng Thß¶ng Trø,
Ngài d¯c lòng ðäm ðß½ng chÑc vø,
Tu b°i phß¾c hu® cùng tñ tánh.
N½i Hi«n Thánh ngø tÑc Tùng-lâm.


