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Nói v� khoäng th©i gian

chúng ta ª tåi th�, nó qua
nhanh chÌ trong nháy m¡t.
VÆy mà không ai buông xä
ÇÜ®c, cÙ ôm cÙng lÃy, chÃp
Çông chÃp tây, coi th� gi§i
này là chân th¿c, tØ Çó mà ra
công tranh danh Çoåt l®i,
quÄn quanh hoài trong vòng
l®i danh, vì l®i danh mà làm
nh»ng hành vi Çiên Çäo, trái
lÜÖng tâm. K�t quä tÓi hÆu
cÛng chÌ là vì danh mà ch�t
v§i danh, vì l®i mà ch�t v§i
l®i. M¶t Ç©i, tôi tranh anh
Çoåt, vì l®i danh mà quay
cuÒng Çiên Çäo, nguyên
nhân là sao vÆy ? Bªi vì ngÜ©i
ta chÜa nhÆn thÙc ÇÜ®c ba
Ç¶c là tham sân si. Loåi Ç¶c

Although our time in the world

will be over in the blink of an eye,

no one is ready to put it all down.

People are attached to this and

that, and feel that everything in this

world is real. And so they scheme

and plot for fame and profit, fight-

ing and doing muddled things that

go against their conscience for the

sake of these two things. In the end,

those who sought fame die in their

quest for fame; those who chased

after profit die in their pursuit of

profit. All their lives they fought and

competed in their confused desire

for fame and profit. Why? Because

they didn’t recognize the three poi-

sons of greed, hatred, and stupid-

ity. These three are more lethal than

ordinary poisons. Ordinary poisons
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này còn ghê g§m hÖn b¶i phÀn các thÙ thuÓc
Ç¶c khác. ThuÓc Ç¶c chÌ håi thân th�, ch§
không håi ÇÜ®c cái tâm, còn tam Ç¶c thì
vØa håi thân vØa håi tâm, làm cho ta phäi
Çiên cuÒng, nhË thì tiêu hûy gia Çình, n¥ng
thì di�t quÓc, thÆm chí Ç�n hûy di�t th�
gi§i, cho nên ba Ç¶c Çó chính là kÈ thù
cûa nhân loåi.

Tåi sao trên th� gi§i låi có nh»ng kÈ sát
nhân, ÇÓt nhà, gian dâm, v§i nh»ng chuy�n
cÜ§p bóc ? Bªi vì ngÜ©i ta tham, sân, si, và
ba Ç¶c này ÇÜ®c Üa chu¶ng, khi�n cho ngÜ©i
ta tham mà không bi�t chán. G¥p chuy�n cÀu
mong mà không ÇÜ®c, bèn n°i tâm sân hÆn,
nhË thì nó Än núp bên trong, n¥ng thì phát
ra hành Ç¶ng, thành ÇÃu tranh, có khi thành
chi�n tranh. Bªi vÆy nên th� gi§i không an
°n. N�u quä m�i ngÜ©i gi» lòng thanh tÎnh,
không b®n trong tâm, làm vi�c v§i tâm tØ
bi, thì th� gi§i t¿ nhiên hòa bình không còn
chi�n tranh n»a.

N�u muÓn giäi quy�t tÆn gÓc vÃn Ç� cûa
th� gi§i, thì phäi nh¢m vào ba Ç¶c Ç� hå công
phu, tìm cách làm sao cho m�i ngÜ©i không
tham, không sân, không si. Làm ÇÜ®c nhÜ
vÆy chæng ? Bi�n pháp duy nhÃt là tin theo
pháp PhÆt, theo tông chÌ cûa PhÆt giáo, tÙc
là lÃy �gi§i, ÇÎnh, hu� Ç� di�t tham, sân, si�.
ñó chính là bi�n pháp cæn bän Ç� giäi quy�t
vÃn Ç�. Gi» v»ng ÇÜ®c næm gi§i së h�t lòng
tham ; có ÇÎnh l¿c së không có sân ; có trí
hu�, tÙc là h�t ngu si. Tam Ç¶c là m¶t b�nh
truy�n nhiÍm, tam h�c (gi§i, ÇÎnh, hu�) là
thuÓc hay dùng Ç� ch»a trÎ, g¥p b�nh là có
công hi�u ngay, nhÜ d¿ng cây sào thì tÙc
kh¡c nhìn thÃy bóng.

NgÜ©i ngÜ©i h�c pháp PhÆt, ngÜ©i ngÜ©i
không tham sân si, vÆy là vÃn Ç� cûa th� gi§i

harm the body, but not the mind. These three

poisons harm both the body and the mind.

They make people go insane. On a small

scale, they destroy families; on a larger scale,

they can ruin the country and even the world.

And so these three poisons are the common

enemy of all humankind.

Why do murder, arson, rape, and robbery

occcur in the world? Because of people’s greed,

hatred, and stupidity. The three poisons at work

cause people to be insatiably greedy. If they

cannot obtain what they want, they feel hatred.

In a minor case, the hatred remains hidden in

their minds. In a more serious case, their hatred

may lead them to start a fight or even a war.

When that happens, the world naturally won’t

be safe or peaceful.

On the other hand, if people’s minds are pure

and undefiled and everyone behaves in a kind

and compassionate manner, “treating all elders

as their own parents, and treating all children as

their own children,” the world will naturally be

peaceful and free of wars.

To resolve the world’s problems at a fundamen-

tal level, we must deal with the three poisons;

we have to think of a way to cause people not

to be greedy, hateful, or stupid. How can this

be done? The only way is to get them to believe

in Buddhism. In Buddhism the objective is to

“diligently cultivate precepts, samadhi, and wis-

dom; and extinguish greed, hatred, and stupid-

ity.” This is the fundamental solution. If people

hold the five precepts, they will not be greedy.

If they have samadhi, they will be free of ha-

tred. If they are wise, they can break through

stupidity. The three poisons are like a conta-
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Çã ÇÜ®c giäi quy�t. Tuy nhiên, t§i ÇÜ®c ch�
Çó ch£ng phäi là chuy�n dÍ dàng. Tåi sao ?
Bªi vì lòng ngÜ©i Çã khác xÜa, Çåo ÇÙc Çã
suy ÇÒi, ngÜ©i thì dÓi ngÜ©i, và Ç� Çåt møc
tiêu ngÜ©i ta ch£ng k� thû Çoån. NgÜ©i  ta
chÌ nói chuy�n l®i l¶c, mà không nói chuy�n
Çåo nghïa, nhÜ anh gian thÜÖng kia bán rÜ®u
pha nÜ§c, cÓt vì l®i mà gåt khách hàng.
NgÜ©i ta nói �treo ÇÀu dê, bán thÎt chó�, Çó
chính là m¶t hành vi lØa bÎp. Ngày xÜa, làm
ngh� buôn bán, bán hàng thÆt, ÇÎnh giá thÆt,
nêu cao tiêu chuÄn ch£ng dÓi trÈ già. Ngày
nay trong thÜÖng nghi�p, ch£ng còn quan
ni�m gì v� Çåo ÇÙc n»a, kÈ mua ngÜ©i bán
lØa nhau, ch£ng ai thành thÆt n»a. Th¿c tâm
mà buôn bán, Ç� bäng rõ �bán Çúng giá�
thì ch£ng ai còn g¥p phi�n phÙc. Tåi sao
låi phäi lØa dÓi ? Nói t¡t m¶t l©i, Çó là do
lòng tham l®i cä.

NgÜ©i nông dân vÓn là trung hÆu, nay
lây änh hÜªng cûa gi§i buôn bán, cÛng
không còn thÆt thà n»a. H� trÒng ngÛ cÓc và
rau trái thì dùng phân hóa h�c, h� nuôi bò,
dê, heo, gà thì tr¶n th¿c phÄm gia súc v§i
chÃt hóa h�c Ç� chúng mau tæng trÜªng,
khi�n cho gi§i tiêu thø, æn các thÙ Çó vào
lâu ngày së trúng Ç¶c. Cái Çó chính là tham
ti�n mà làm håi sanh mång cûa ngÜ©i khác,
lë ra pháp luÆt phäi có bi�n pháp trØng trÎ,
nhÜng h� vÅn nhÖn nhÖn ngoài vòng pháp
luÆt, có khác chi c° võ cho h� thêm n»a.
Ch£ng qua vì h� muÓn có l©i nhi�u, mà làm
ngÖ trÜ§c vÃn Ç� sÓng ch�t cûa kÈ khác, so
v§i anh gian thÜÖng pha nÜ§c trong rÜ®u
còn Ç¶c ác hÖn gÃp b¶i. Ngày nay b�nh ung
thÜ m�i ngày m¶t tæng gia, chính là do gi§i
nông gia  và thÜÖng gia nói trên gây ra cä.
Bªi th� cho nên, nh»ng ngÜ©i sáng suÓt h�t

gious disease, and the three studies (precepts,

samadhi, and wisdom) work like a wonder drug

that can swiftly bring a cure.

If all people study Buddhism, they will all be

free of the three poisons, and then the prob-

lems of the world will be solved. However, this

won’t happen easily. Why not? Because mod-

ern people do not think the way the ancients

did, and because ethics and virtue have been

forgotten. People cheat each other and try to

get what they want by hook or by crook. They

only care about profit, not about being fair and

honest. For example, greedy merchants cheat

their customers by diluting their liquor with wa-

ter. There’s an old Chinese saying, “Hanging out

a sheep’s head, but selling dog meat.” The mer-

chants of old took pride in selling genuine goods

at honest prices; they didn’t cheat children or

old ladies. But modern merchants are not so

ethical. They charge sky-high prices and then

haggle with buyers. Neither side is honest. Hon-

est vendors put out a sign saying “fixed prices” to

avoid the trouble of haggling. Why do people

cheat? Simply because they are greedy for profit.

Even the honest farmer has been influenced by

the businessman and is no longer honest. Farm-

ers use chemical fertilizers on their grains and

fruit trees and feed their livestock and poultry

with growth-stimulating chemically manufactured

feeds, slowly poisoning the consumers of their

products. Such conduct amounts to harming

human life for the sake of profit, and should be

prohibited by law. And yet these people are free

to do as they please; the lack of laws actually

encourages them. The crime of making money

with no concern for human life is ten times

greater than that of diluting liquor with water.
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sÙc hô hào dùng các loåi th¿c phÄm tØ thiên
nhiên, mà không dùng  các loåi Çã bi�n ch�
gia công. Tuy nhiên, ÇÓi v§i nh»ng ngÜ©i
ham æn, nh»ng Çi�u này dÀu có l�t vào tai
h�, h� cÛng ch£ng nghe, cÙ æn vào cho ÇÀy
m¶t bøng, có khác gì nuÓt vào m¶t cái ngòi
n° chÆm, Çúng th©i hån nó së phát tác làm
cho huy�t quän bÎ b�, nhË là tri�u chÙng
trúng phong (stroke), n¥ng thì ch�t ngÜ©i.
VÆy mà, dÀu thÃy tÃm gÜÖng xe trÜ§c Çã xa
lÀy, xe sau vÅn theo Çúng v�t cÛ.

NhÜ vÆy Çû thÃy cái håi cûa tham, sân,
si. không cách nào k� xi�t. Ch£ng phäi chÌ
riêng ÇÓi v§i ngÜ©i thÜ©ng, ngay cä các vÎ
tu sï, n�u không thÆn tr�ng cÛng rÜ§c lÃy
cái Ç¶c håi k� trên. Công phu vØa mang låi
chút ít ÇÎnh l¿c li�n bÎ lºa vô minh thiêu røi
h�t. Làm sao Ç� tránh ng�n lºa vô minh Çó ?
Phäi tu pháp môn nhÅn nhøc ba-la-mÆt, và
tuy�t ÇÓi không n°i nóng là m¶t Çi�u ki�n
tiên quy�t. Không n°i sân, tÙc có trí hu�. Có
ánh sáng trí hu� thì s¿ h¡c ám cûa ngu si së
bÎ xua Çu°i. H�t h¡c ám, m�i cº chÌ hành
Ç¶ng thäy Ç�u quang minh chính Çåi. VÆy
phäi tu nhÜ th� nào ? TrÜ§c h�t gi» gi§i, gi»
ÇÜ®c gi§i thì së có ÇÎnh, có ÇÎnh tÙc có trí
hu�. Gi§i, ÇÎnh, hu�, tam h�c mà ÇÀy Çû thì
tham, sân, si, ba Ç¶c së bÎ tiêu hûy.

The number of cancer cases is growing every

day due to these unethical businessmen and

farmers. People who have woken up to this fact

have been advocating organically grown and un-

processed natural foods.

Gluttonous people, however, have ignored their

appeals. They continue to consume huge quan-

tities of meat and fish, filling their stomachs with

them. What they are really doing is ingesting a

time bomb. When the bomb goes off, their blood

vessels will rupture and they will have a stroke

or even die. Although there are many examples

of this, no one takes heed.

From this we can see how unspeakably harmful

greed, hatred, and stupidity are. Not only are

worldly people the victims of these three poi-

sons, even cultivators, if they are not careful,

can be fooled and harmed by them. That’s why

I say that greed, hatred, and stupidity can ob-

struct cultivation of the Way. Right when you

obtain a little bit of skill in samadhi, the fire of

ignorance will burn it up. How can you be free

of the fire of ignorance? Cultivate the Dharma-

door of the paramita of patience; never lose your

temper. This is very important. If you don’t lose

your temper, you will develop wisdom. The light

of that wisdom will shine through the darkness

of stupidity. Without dark thoughts, your con-

duct will be great, bright, and proper.

How should you cultivate? First of all, you have

to uphold the precepts. If you can uphold the

precepts, you will develop samadhi, and samadhi

gives rise to wisdom. When you are replete with

the three studies of precepts, samadhi, and wis-

dom, the three poisons of greed, hatred, and

stupidity will spontaneously disappear.
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L¶i Cänh Tïnh
Sß Cô ChÑng Nghiêm

5.  TìNH THÜÖNG Vô NHIÍM5.  TìNH THÜÖNG Vô NHIÍM5.  TìNH THÜÖNG Vô NHIÍM5.  TìNH THÜÖNG Vô NHIÍM5.  TìNH THÜÖNG Vô NHIÍM

Ti�n vào cänh gi§i thæng hoa nhân cáchTi�n vào cänh gi§i thæng hoa nhân cáchTi�n vào cänh gi§i thæng hoa nhân cáchTi�n vào cänh gi§i thæng hoa nhân cáchTi�n vào cänh gi§i thæng hoa nhân cách

· ThÙ gì giá trÎ nhÃt trong Ç©i ngÜ©i?  Chính
là tình thÜÖng. Hãy lÃy s¿ hy sinh xä
mình làm vi�c hÜªng thø. Ai th� hi�n
ÇÜ®c tình thÜÖng, kÈ Ãy vïnh viÍn sung
sÜ§ng, sÓng m¶t Ç©i tràn ÇÀy � nghïa.

· BÃt luÆn là thÜÖng ngÜ©i hay ÇÜ®c ngÜ©i
thÜÖng Ç�u là vi�c hånh phúc. HÍ ai có
sÙc månh thÜÖng yêu kÈ khác ho¥c ÇÜ®c
ngÜ©i khác thÜÖng yêu mình, kÈ Ãy thÆt
rÃt hånh phúc.

· ñØng nên khép kín mình låi. Mình phäi
bi�t thÜÖng ngÜ©i thì kÈ khác m§i
thÜÖng mình.

· Phäi bi�t thÜÖng chính mình thì m§i có
th� thÜÖng h�t m�i ngÜ©i.

· ñÓi Çãi v§i ngÜ©i thì phäi lùi m¶t bÜ§c.
ThÜÖng ngÜ©i thì nên r¶ng rãi m¶t chút.
Có vÆy Ç©i bån m§i sÓng vui vÈ ÇÜ®c.

· N�u bån bi�t dùng tình thÜÖng Ç� ÇÓi

Çãi v§i ngÜ©i, dùng tánh hi�n tØ Ç� ti�p
Çãi kÈ khác thì ch¡c ch¡n bån không
rÜ§c h�a vào thân. Bªi vÆy, làm ngÜ©i
bån nên bi�t chÎu thi�t thòi: bên trong
tuy có Çåi trí hu� nhÜng b� ngoài thì ra
vÈ nhÜ kh© dåi (Çåi trí nhÜ®c ngu).

· Hãy Çem lòng giÆn d» chuy�n hoán
thành nhu hòa. Låi Çem lòng nhu hòa
Ãy bi�n thành tình thÜÖng. ñÜ®c vÆy th�
gian së càng trª nên hoàn mÏ.

· BÓ thí không phäi là vi�c Ç¶c quy�n cûa
ngÜ©i giàu có. (Ai cÛng có quy�n bÓ thí)
vì bÓ thí là m¶t phÀn cûa tình thÜÖng
thành khÄn.

· Có lÈ vi�c bi ai nhÃt trong Ç©i ngÜ©i là:
"Ai cÛng có quy�n thu¶c, chÌ ta ÇÖn Ç¶c
không thân nhân". Do vÆy ngÜ©i th¿c
hành Çåo BÒ tát nói r¢ng: "Các bån hãy
xem tÃt cä chúng sinh trong th� gian:
ai là bÆc trÜªng lão, l§n tu°i, mình phäi
hi�u thäo tôn tr�ng h� nhÜ cha mË. Ai
tu°i tác xÃp xÌ, mình hãy kính m�n h�
nhÜ anh em. Nh»ng em trÈ tu°i thÖ,
hãy thÜÖng m�n Çùm b�c chúng nhÜ
con cái."  ñây là tình thÜÖng cao khi�t
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nhÃt, chân thÆt nhÃt, tÓt lành nhÃt, ÇËp
Çë nhÃt cûa tâm tánh con ngÜ©i.

· Tình thÜÖng: không th� xen tåp nó v§i
phi�n não. HÍ có phi�n não thì có
nhiÍm ô.

· Mình cÀn phäi nuôi dÜ«ng tình thÜÖng
thanh tÎnh vô nhiÍm. Trên m¥t tình cäm,
bån không nên có lòng Ç¡c thÃt (ÇÜ®c
mÃt), ÇØng nên nghï t§i vi�c mình së ÇÜ®c
k�t quä gì. Có vÆy thì bån së không sinh
phi�n não.

· Tình thÜÖng mà có mong cÀu thì së
không tÒn tåi mãi ÇÜ®c. Tình thÜÖng vïnh
viÍn tÒn tåi là tình thÜÖng không hình
tÜ§ng, không ô nhiÍm, không mong cÀu.

· Cha mË thÜÖng con cái, lo l¡ng quá mÙc
së tåo thành phän tác døng, khi�n con
cái b¿c b¶i phi�n não. Cha mË yên tâm
thì con cái m§i yên tâm ÇÜ®c.

· Trà thanh, hÜÖng nhË thì uÓng ngon,
thÀn tÌnh. N�u trà quá nÒng, ¡t Ç¡ng,
khó uÓng. Tình yêu ª th� gian cÛng låi
nhÜ th�.

· Ái: nó là thÙ khi�n lòng ngÜ©i lúc nào
cÛng cäm giác thi�u thÓn, thÜ©ng cäm
giác nhÜ bÎ Çói æn, khát nÜ§c, khó no
Çû; h�t nhÜ m¶t con qu� Çói vÆy. Khi ª
trong vòng ái døc, ngÜ©i ta vïnh viÍn
ch£ng cách nào ÇÜ®c mãn túc (thoä mãn
døc v�ng).

· MuÓn nói chuy�n tình thì phäi nói

chuy�n tình dài : Çó là tình giác ng¶.
MuÓn nói yêu ÇÜÖng thì phäi nói yêu
ÇÜÖng l§n : yêu giäi thoát.

· PhÆt khuy�n khích mình có tình yêu l§n,
tình thÜÖng thÃu tri�t, ph° bi�n kh¡p hÜ
không, tÆn pháp gi§i, Çåt t§i ch� xuyên
thûng t¿ ngã, Çåt t§i cänh gi§i vô ngã.
Không nên (có thÙ tình yêu Ü§t át) nhÜ
thÙ bùn, dính bÀy nhÀy.

· TÃt  cä phø n» có tôn giáo tín ngÜ«ng
phäi hun Çúc thân tâm cho thÆt tØ bi nhu
hoà. Hãy có tâm lÜ®ng r¶ng rãi, th¡p sáng
Çèn trí hu�, sáng nhÜ ánh nguy�t quang.
Các cô phäi làm sao khi�n nh»ng ai ti�p
xúc v§i mình, ho¥c là ngÜ©i trong gia
Çình, thÆm chí trong xã h¶i, ai ai cÛng
cäm thÃy nhÜ ÇÜ®c t¡m g¶i trong ánh
sáng tÜÖi mát cûa ánh nguy�t quang. VÆy
thì các cô m§i Çåt t§i ch�: tôi thÜÖng m�i
ngÜ©i, và m�i ngÜ©i Ç�u thÜÖng tôi. Khi
Ãy tình thÜÖng m§i Çåt t§i ch� chân thÆt,
t§i ch� nhân cách ÇÜ®c thæng hoa.
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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.

                             ___________________________

ÐOÕN Mß¶I HAI:ÐOÕN Mß¶I HAI:ÐOÕN Mß¶I HAI:ÐOÕN Mß¶I HAI:ÐOÕN Mß¶I HAI:

TÔN TR÷NG CHÁNH GIÁOTÔN TR÷NG CHÁNH GIÁOTÔN TR÷NG CHÁNH GIÁOTÔN TR÷NG CHÁNH GIÁOTÔN TR÷NG CHÁNH GIÁO

Phøc thÑ, Tu B° Ð«! Tùy thuyªtPhøc thÑ, Tu B° Ð«! Tùy thuyªtPhøc thÑ, Tu B° Ð«! Tùy thuyªtPhøc thÑ, Tu B° Ð«! Tùy thuyªtPhøc thÑ, Tu B° Ð«! Tùy thuyªt
th¸ kinh nãi chí tÑ cú k® ðÆng,th¸ kinh nãi chí tÑ cú k® ðÆng,th¸ kinh nãi chí tÑ cú k® ðÆng,th¸ kinh nãi chí tÑ cú k® ðÆng,th¸ kinh nãi chí tÑ cú k® ðÆng,
ðß½ng tri thØ xÑ, nh¤t thiªt thªðß½ng tri thØ xÑ, nh¤t thiªt thªðß½ng tri thØ xÑ, nh¤t thiªt thªðß½ng tri thØ xÑ, nh¤t thiªt thªðß½ng tri thØ xÑ, nh¤t thiªt thª
gian thiên nh½n A Tu La giai ßnggian thiên nh½n A Tu La giai ßnggian thiên nh½n A Tu La giai ßnggian thiên nh½n A Tu La giai ßnggian thiên nh½n A Tu La giai ßng
cúng dß¶ng nhß Ph§t tháp miªu,cúng dß¶ng nhß Ph§t tháp miªu,cúng dß¶ng nhß Ph§t tháp miªu,cúng dß¶ng nhß Ph§t tháp miªu,cúng dß¶ng nhß Ph§t tháp miªu,
hà hu¯ng hæu nhân t§n nång th÷hà hu¯ng hæu nhân t§n nång th÷hà hu¯ng hæu nhân t§n nång th÷hà hu¯ng hæu nhân t§n nång th÷hà hu¯ng hæu nhân t§n nång th÷
trì ð÷c tøng. Tu B° Ð«! Ðß½ng tritrì ð÷c tøng. Tu B° Ð«! Ðß½ng tritrì ð÷c tøng. Tu B° Ð«! Ðß½ng tritrì ð÷c tøng. Tu B° Ð«! Ðß½ng tritrì ð÷c tøng. Tu B° Ð«! Ðß½ng tri
th¸ nhân thành tñu t¯i thßþng ð®th¸ nhân thành tñu t¯i thßþng ð®th¸ nhân thành tñu t¯i thßþng ð®th¸ nhân thành tñu t¯i thßþng ð®th¸ nhân thành tñu t¯i thßþng ð®
nh¤t hy hæu chi pháp. Nhßþc th¸nh¤t hy hæu chi pháp. Nhßþc th¸nh¤t hy hæu chi pháp. Nhßþc th¸nh¤t hy hæu chi pháp. Nhßþc th¸nh¤t hy hæu chi pháp. Nhßþc th¸
kinh ði¬n s· tÕi chi xÑ, t¡c vi hæukinh ði¬n s· tÕi chi xÑ, t¡c vi hæukinh ði¬n s· tÕi chi xÑ, t¡c vi hæukinh ði¬n s· tÕi chi xÑ, t¡c vi hæukinh ði¬n s· tÕi chi xÑ, t¡c vi hæu
Ph§t, nhßþc tôn tr÷ng ð® tØ.Ph§t, nhßþc tôn tr÷ng ð® tØ.Ph§t, nhßþc tôn tr÷ng ð® tØ.Ph§t, nhßþc tôn tr÷ng ð® tØ.Ph§t, nhßþc tôn tr÷ng ð® tØ.

LÕi næa Tu-b°-ð«! N½i nào giäng nói
Kinh này, cho ðªn chï b¯n câu k® v.v...
phäi biªt r¢ng ch² ðó, t¤t cä thª gian,
tr¶i, ngß¶i, a-tu-la, ð«u nên cúng dß¶ng
nhß tháp miªu cüa Ph§t, hu¯ng chi có
ngß¶i, lÕi th÷, trì, ð÷c, tøng.

Tu-b°-ð«! Phäi biªt r¢ng ngß¶i ðó,
thành tñu pháp t¯i thßþng, ð® nh¤t, t¯i hy
hæu. Nªu ch² nào có kinh ði¬n, tÑc ch² ðó
có Ph§t, ho£c ð® tØ tôn quý cüa Ph§t.

Lßþc giäi:

LÕi næa Tu-b°-ð«! N½i nào giäng nói
kinh này, cho ðªn chï b¯n câu k® v.v...
phäi biªt r¢ng ch² ðó, t¤t cä thª gian,
tr¶i, ngß¶i, a-tu-la, ð«u nên cúng dß¶ng
nhß tháp miªu cüa Ph§t, hu¯ng chi có
ngß¶i, lÕi th÷, trì, ð÷c, tøng.

“LÕi næa,”  tÑc ch² này nói tiªp ðoÕn kinh vån
chßa nói hªt · ph¥n trên. Theo l¶i Ph§t bäo
ông Tu-b°-ð« thì n½i nào, ho£c khi nào có ai
giäng kinh này, có th¬ vì hoàn cänh nhân
duyên không giäng hªt kinh mà chï giäng t¾i
b¯n câu k®. ChÆng hÕn nhß trß¾c ðây ðã nói
ðªn b¯n câu:

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

Nghîa là:

T¤t cä pháp hæu vi
Nhß mµng, huyn, b÷t, bóng
Nhß sß½ng, nhß ði®n ch¾p
Nên quán tß·ng nhß thª.
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ho£c tùy c½ b¤t lu§n b¯n câu nào khác, thì
chúng ta phäi biªt r¢ng, tÕi n½i nói b¯n câu
k®, kh¡p thª gian, tr¶i, ngß¶i, a-tu-la, phäi
nên cúng dß¶ng n½i ðó.

Chæ “ t¤t cä”  (nh¤t thiªt) là bao quát cä tr¶i,
ngß¶i, a-tu-la, súc sanh, ngÕ quÖ, ð¸a ngøc. Vån
kinh chï ð« c§p t¾i tr¶i, ngß¶i, a-tu-la, không
nói t¾i ba ðß¶ng ác ðÕo, vì nhæng ch² này không
d gì ðªn trß¾c Tam-bäo ð¬ cúng dß¶ng.

“Thª gian”  chia làm hai loÕi: thª gian hæu
tình, và khí thª gian. Thª gian hæu tình nói
v« chúng ta, các chúng sanh. Loài nào có khí
huyªt trong mình là thª gian hæu tình. Không
có khí huyªt thì g÷i là vô tình. Khí thª gian là
chï nhà, cØa, ðß¶ng, xá, s½n hà ðÕi ð¸a, vÕn
cänh xum la. Thª gian hæu tình còn g÷i là
chánh báo, tÑc là quä báo mình chân chính
th÷ nh§n, tÑc là thân th¬ này. Nhß chúng ta
ðây ð«u là ngß¶i, ðªn thª gian ð¬ th÷ quä
báo. Khí thª gian còn g÷i là y báo, b·i vì
nó là vô tình, nhßng loài hæu tình nß½ng
vào thª gian ðó, nên m¾i nói là y báo (hay
hoàn cänh bên ngoài).

“ Tr¶i,”  tÑc là chúng sanh trên t¥ng tr¶i.
“ Ngß¶i”  là nhân loÕi · thª gian. Ða s¯ chúng
ta ð«u có nghe t¾i danh t× “a-tu-la.”  Trong
nhân loÕi cûng có a-tu-la. Phàm kë nào ßa
ðánh nhau, thích chiªn tranh, ð«u coi nhß a-
tu-la. Các t¥ng tr¶i cûng có a-tu-la, · ðây h÷
ßa giao chiªn v¾i các thiên binh. Ð£c tính cüa
a-tu-la là ßa sÑc mÕnh, hiªu chiªn. Danh t×
này là tiªng PhÕn, có nghîa là vô ðoan chánh.
H÷ còn ðßþc g÷i là loài vô tØu, tÑc không có
rßþu ð¬ u¯ng. T× s¾m ðªn t¯i, lúc nào cûng
mu¯n u¯ng rßþu, có ti«n nhßng không mua
ðßþc rßþu. Không ai bán rßþu cho a-tu-la,
tÕi sao? Sþ a-tu-la u¯ng rßþu vào, say r°i kiªm
ngß¶i ðánh. A-tu-la ðßþc hß·ng phß¾c · tr¶i,

mà lÕi không có quy«n cüa tr¶i. A-tu-la có
thiên phß¾c mà không có thiên ðÑc, b·i thiªu
ðÑc hÕnh.

TÕi sao thành a-tu-la? Nguyên do b·i thói
thích báo thù.  Thí dø có ai m¡ng mình mµt
câu, mình m¡ng lÕi hai câu. Có ai ðánh mình
mµt cái, mình li«n ðánh trä lÕi hai cái, còn
mu¯n trä lÕi nhi«u h½n næa. Tóm lÕi, ð¤u tranh
giành giñt v¾i ai, ð«u mu¯n chiªm ph¥n th¡ng
v« mình, ðó là gieo nhân a-tu-la.

H có ngß¶i nào thuyªt giäng b¯n câu k®,
chÆng nhæng ngß¶i thª gian phäi cúng dß¶ng
mà ngay cä trên thßþng gi¾i cûng phäi cúng
dß¶ng ngß¶i thuyªt pháp. Cúng dß¶ng có
nhi«u cách, cúng dß¶ng Ph§t bäo, cúng
dß¶ng Pháp bäo, cúng dß¶ng Tång bäo. L¤y
gì ð¬ cúng dß¶ng Ph§t? Dùng hß½ng, hoa,
ð¯t nªn, hiªn trái cây, nß¾c trà, ho£c là tràng
phan, tàn l÷ng, hß½ng, ðèn v. v... Cúng dß¶ng
Pháp bäo thì sao? Phäi tìm cách bäo hµ Ph§t
pháp, kinh ði¬n. Không ðßþc coi thß¶ng, bÕ
ðâu thì xªp · ð¤y.  Nên b¥y · ch² tß½ng ð¯i
cao, tìm n½i sÕch s¨, còn nhæng ch² th¤p m¾i
xªp các sách v· cüa thª gian. Kinh Ph§t mà
không ð¬ · n½i sÕch s¨ trang nghiêm, tÑc là
thiªu sñ cung kính. Không th¬ ð¬ kinh mµt
nØa quy¬n n¢m trên bàn, còn mµt nØa kia thì
ló ra khöi bàn. Nhæng ai khai ðßþc Ph§t nhãn
s¨ th¤y r¢ng, h ch² nào ð¬ kinh ði¬n theo l¯i
c¦u thä nhß v§y, B°-tát Vi-ðà ðªn l¤y tay nâng
ph¥n quy¬n kinh mà ló ra khöi bàn.

Mình nên yêu mªn kinh ði¬n nhß yêu mªn
sanh mÕng. Không th¬ tùy ti®n xé các trang
kinh, tùy ti®n thiêu hüy kinh. Ai ð¯t kinh, kiªp
này chßa th¤y gì, nhßng kiªp sau s¨ thành kë
ngu si, thiªu trí hu®; s¨ không nh¾ ðßþc gì cä,
vô lu§n là có bao nhiêu ngß¶i hay ðßþc bao
nhiêu l¥n chï dÕy. Ngß¶i bön xën pháp thì
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cûng ch¸u cùng quä báo nhß v§y.  Nhß Tôn-
giä Châu-lþi-bàn-ðà-già, ngài ðã th÷ quä báo
ngu si vì kiªp xßa ðã bön xën Pháp, biªt Pháp
nhßng t× khß¾c, không ch¸u nói Pháp cho
ngß¶i nghe. May mà v« sau gieo tr°ng ðßþc
nhi«u cån lành, nên ðã g£p ÐÑc Ph§t, ðßþc
Ngài ðµ cho chÑng quä A-la-hán. Chúng ta
chÆng biªt khi nào  g£p Ph§t, nªu phá hoÕi
kinh ði¬n, thì mai sau, h§u quä ngu si không
biªt sao lß¶ng!

Cúng dß¶ng Tång nhß thª nào? TÕi nß¾c
cüa Ph§t thì cúng dß¶ng ð° ån, thÑc u¯ng. TÕi
Thái Lan, Miªn Ði®n, ngß¶i xu¤t gia theo l®
mang bát kh¤t thñc, ði ra ngoài hóa trai, thì m²i
gia ðình phäi nên chu¦n b¸ mµt bát c½m, mµt
bát thÑc ån, ð¬ b¯ thí cúng dß¶ng.  BÕn có th¬
ðem ð° ån,  qu¥n áo, thu¯c, các v§t døng dùng
khi ngü nghï ð¬ cúngdß¶ng chß Tång.

B·i lãnh th÷ ð° cúng dß¶ng cüa m÷i
ngß¶i, nên lúc ån, ngß¶i xu¤t gia phäi tam
ni®m ngû quán. ChÆng cÑ xu¤t gia hay tÕi gia,
khi ån cûng nên nghî t¾i ba ði«u, g÷i là tam
ni®m. Trß¾c khi ån, u¯ng ba h¾p canh, u¯ng
h¾p thÑ nh¤t thì nói: “ Nguy®n ðoÕn nh¤t thiªt
ác,”  tÑc là ðoÕn tr× m÷i ði«u ác, luôn cä các
ý tß·ng ác cûng ðoÕn tr×. U¯ng h¾p thÑ hai
thì nói: “ Nguy®n tu nh¤t thiªt thi®n,”  tÑc là
phát nguy®n làm m÷i ði«u thi®n, không phäi
chï phát nguy®n mà thôi còn phäi thñc sñ làm
các ði«u thi®n. U¯ng h¾p thÑ ba thì “ Nguy®n
ðµ t¤t cä chúng sanh tr÷n thành Ph§t ðÕo.”
Ðây là nói v« tam ni®m.

Trong khi ån, cûng không th¬ v×a ån v×a
liªc coi ngß¶i khác ån thÑc gì, cûng không ði
coi m÷i ngß¶i ån u¯ng ra sao. Ngß¶i ta là
Quán Thª Âm B° Tát, còn ta là “ Quán thñc
¦m”  B°-tát chång? (trong tiªng Quan ThoÕi
Quán Thª Âm và Quán thñc ¦m ð«u phát âm

là Gwan Shr Yin)  Không nên nhìn ngó m÷i
ngß¶i ån thÑc gì, coi thØ ta có hay không có.
Khi ån u¯ng không nên có ý tß·ng tham lam
nhß v§y.

Khi ån phäi t§p quán tß·ng nåm ði«u:

1. Kª công ða thi¬u, lßþng bï lai xÑ.
Ði«u thÑ nh¤t, phäi nghî t¾i công lao cüa
ngß¶i làm ruµng, t× khi mang hÕt gi¯ng
gieo tr°ng, r°i dùng nhân công cày, b×a,
tß¾i bón, cho t¾i khi ðßþc lúa chín. Lúa
chín r°i, phäi g£t hái, phäi xay, giã m¾i
có gÕo, quý v¸ thØ coi, bao nhiêu là công
khó? LÕi còn phäi nghî t¾i thÑc ån, t× ðâu
mang t¾i, không phäi là chuy®n d dàng.

2. Th±n kÖ ðÑc hÕnh, toàn khuyªt Ñng
cúng. “ Th±n”  là xét kÛ, tÑc là nghî kÛ lÕi
coi ðÑc hÕnh cüa mình có toàn v©n không?
Hay là thiªu sót? Ta có tu hành chång?
Có ðÕo hÕnh chång? Nªu quä chÆng tu
hành gì, kë th÷ lãnh ð° cúng dß¶ng cüa
ngß¶i khác, phäi sanh tâm sám h¯i, hªt
sÑc døng công tu hành ð¬ giäi quyªt vi®c
sanh tØ. Thª nào là công ðÑc toàn? Thí
dø nhß ta là mµt v¸ cao tång ðÕi ðÑc, lÕi là
ngß¶i giæ gìn ðÕo hÕnh, v§y là ta ðã ðü tß
cách ð¬ an nhiên lãnh th÷ ð° cúng dß¶ng
chång? Không phäi d dàng nhß v§y.
Lãnh ð° cúng dß¶ng, thì phäi n² lñc tinh
t¤n, ðã chÑng s½ quä, thì c¯ tu ð¬ hß¾ng
t¾i nh¸ quä; ðã ðßþc nh¸ quä, phäi c¥u cho
ðßþc tam quä; chÑng ðßþc tam quä, thì
phäi ði t¾i tÑ quä, tóm lÕi lúc nào cûng
phäi d¤n bß¾c tu hành.

3. Phòng tâm ly quá, tham ðÆng vi tông.
Ði«u thÑ ba là phäi có  cänh giác, phòng
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b¸, ð¬ ly khai nhæng l²i l¥m.  Khi ån,
không nên ån cho quá no, chï c¥u v×a ðü
là ðßþc, ch¾ có tham ån cho nhi«u. “B®nh
tùng kh¦u nh§p,”  cÑ th¤y thÑc ån ngon,
ån cho no nê, quá ðµ s¨ hÕi t¾i dÕ dày,
mang b®nh v« ðß¶ng tiêu hóa, cho nên ta
phäi phòng b¸ cái tâm tham ån.

4. Chánh sñ lß½ng dßþc, vi li®u hình khô.
Khi ån phäi quán tß·ng ð° ån là v¸
thu¯c, có tác døng gìn giæ c½ th¬ khöi
b¸ khô héo.

5. Vi thành ðÕo nghi®p, ßng th÷ thØ thñc.
Phäi tñ höi tÕi làm sao ta phäi ån? Chính
vì mu¯n tu ð¬ thành tñu ðÕo nghi®p, ð¬
ngày sau có th¬ thành Ph§t, cho nên th÷
lãnh cúng dß¶ng.

Ngß¶i xu¤t gia khi khi ðßþc ai cúng dß¶ng
không nên sanh tâm kiêu mÕn. Nªu không ai
cúng dß¶ng, cûng không vì thª mà móng kh·i
lòng tham, sinh lòng phan duyên. D¥u cho
chªt ðói cûng phäi ráng tu hành, nªu có vì tu
mà chªt cûng là mµt ði«u vinh dñ, mµt cách
hy sinh quý giá vô cùng, cho nên ch¾ có sþ
phäi chªt ðói.

“ Nhß tháp miªu cüa Ph§t . . .”   ðây là chï
n½i có ngß¶i giäng b¯n câu k® cüa Kinh Kim
Cang, vì n½i nào giäng b¯n câu ðó cûng coi
nhß là n½i chùa miªu, cúng dß¶ng n½i ðó cûng
nhß cúng dß¶ng chùa miªu v§y. Ð¯i v¾i b¯n
câu k® mà ðßþc nhß v§y thì hu¯ng chi ð¯i v¾i
nhæng ai hoàn toàn th÷ trì Kinh Kim Cang,
lÕi có th¬ ð÷c lên, có th¬ tøng næa. Trông vào
bän kinh mà xß¾ng lên g÷i là ð÷c, không nhìn
vào bän kinh mà cûng xß¾ng ðßþc g÷i là tøng.

Tu-b°-ð«! Phäi biªt r¢ng ngß¶i ðó, thành
tñu pháp t¯i thßþng, t¯i ð® nh¤t, t¯i hy
hæu. Nªu ch² nào có kinh ði¬n, tÑc ch²
ðó có Ph§t, ho£c ð® tØ tôn quý cüa Ph§t.

ÐÑc Ph§t bäo: Ông Tu-b°-ð«! Ngß¶i mà l¤y
b¯n câu k® giäng cho ngß¶i khác nghe, ngß¶i
ðó ðã thành tñu ðßþc mµt pháp t¯i cao thßþng,
t¯i ð® nh¤t, t¯i hy hæu. Nhß n½i nào có Kinh
Kim Cang, thì n½i ðó có Pháp thân Ph§t, n½i
ðó có xá-lþi Ph§t. Cho nên m÷i ngß¶i trông
th¤y bµ Kinh Kim Cang nên sanh lòng cung
kính gi¯ng nhß ð® tØ khi g£p sß phø cüa mình
v§y. Kinh chính là th¥y cüa mình, th¥y cüa
mình chính là kinh, cä hai là mµt, không nên
phân ra, tÕi sao v§y? Ta hi¬u biªt ðßþc pháp
cûng là do sß phø mà ra, mà pháp cüa sß phø
cûng là t× kinh mà có, hai là mµt, mµt là hai,
không sai khác.

          (còn tiªp)
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 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.

Chaùnh vaên:

�Neáu chuùng sanh naøo coù nhieàu daâm duïc maø thöôøng cung
kính nieäm Boà-taùt Quaùn Theá AÂm thì ñöôïc lìa duïc�.

Giaû nhö coù moät loaïi chuùng sanh, daâm duïc
ñaëc bieät quaù nhieàu. Coù ngöôøi vöøa hoïc Phaät
vöøa sanh taâm daâm duïc, hoïc Phaät phaùp caøng
nhieàu, taâm daâm duïc caøng phaùt trieån maïnh.
Caû ngaøy töø saùng ñeán toái khôûi leân voïng töôûng
daâm duïc cuoàn cuoän nhö gioøng nöôùc chaûy traøn.
Ñoù laø moät thöù tö töôûng, haønh vi cuøng bieåu
hieän raát xaáu xa ñaáy ! Vaäy thì phaûi laøm sao ?
Quyù vò ñöøng buoàn, cuõng ñöøng lo ! Chæ caàn
�thöôøng cung kính nieäm Boà-taùt Quaùn Theá
AÂm� laø ñöôïc. Nhöng chæ ñôn thuaàn tuïng nieäm
danh hieäu Boà-taùt Quaùn Theá AÂm vaãn chöa
ñuû, maø phaûi ñem loøng cung kính chaân thaønh
ñaûnh leã Boà-taùt Quaùn Theá AÂm thaät nhieàu nöõa.
Ñaûnh leã Phaät vaø Boà-taùt laø moät bieåu hieän raát
cung kính. Nhöng coù moät soá ngöôøi khoâng bieát
lyù leõ naøy, nhaát laø nhöõng ngöôøi ngoaïi ñaïo,
nhìn thaáy ngöôøi ta laïy Phaät roài pheâ bình moät
caùch muø quaùng raèng : �Ñoù ñeàu laø ngaãu töôïng,
laø thöù goã khaéc toâ ñaép maø thaønh, laïy laøm chi ?�
Taïi vì chính mình khoâng coù hueä nhaõn, khoâng
thaáy ñöôïc caûnh giôùi Phaät quang chieáu khaép

môùi sanh ra ñaïi ngaõ maïn nhö theá, thaäm chí
coi mình coøn hôn Phaät cho neân môùi noùi caàn
gì phaûi laïy Phaät ! Ñoù chính laø keû ngu si maéc
phaûi sai laàm quaù lôùn ! Neáu thöôøng cung kính
nieäm Boà-taùt Quaùn Theá AÂm thì taâm daâm duïc
cuûa quyù vò töï nhieân lìa khoûi. Coù ngöôøi noùi :
�Thaät laø baäy quaù ! Toâi thích daâm duïc maø
baây giôø khoâng coù nöõa, phaûi laøm sao ñaây ?�
Neáu quyù vò thích coù, cuõng khoâng caàn phaûi lo,
roài seõ coù. Neáu quyù vò khoâng thích coù roài seõ
ñöôïc khoâng coù. Neáu quyù vò thích coù thì caàn
gì phaûi nieäm Boà-taùt Quaùn Theá AÂm ? Cöù laøm
theo bình thöôøng thoâi.

�Hoaëc coù ngöôøi nhieàu giaän hôøn,
thöôøng cung kính nieäm Boà-taùt Quaùn
Theá AÂm thì ñöôïc lìa loøng giaän�.

Giaän hôøn laø gì ? Chính laø noåi noùng, chính
laø phieàn naõo, cuõng laø voâ minh. Giaän hôøn lôïi
haïi gioáng nhö löûa vaäy. AÁy laø : �Moät ñoám
löûa giaän, coù theå ñoát tieâu röøng coâng ñöùc�.
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Ngöôøi xöa cuõng noùi : �Ngaøn ngaøy gaùnh cuûi
moät moài löûa�. YÙ noùi baïn ñoán cuûi moät ngaøn
ngaøy chæ caàn moät ñoám löûa chaâm vaøo coù theå
ñoát chaùy saïch. Ñoù laø hình dung bình thöôøng
chuùng ta gaây taïo bao coâng ñöùc thieän nghieäp,
duø tu haønh bao laâu maø moät khi baïn noåi caùu
leân, sanh löûa voâ minh, thì bao nhieâu coâng
ñöùc tích tuï ñöôïc ñeàu ñoát saïch caû. Haïng ngöôøi
naøo thích noåi löûa voâ minh theá ? Chính laø A-
tu-la ñaáy. Moãi caù nhaân ñeàu coù moät xu höôùng
rieâng. Ngöôøi thuoäc Phaät ñaïo, tính caùch ña soá
laø töø bi; ngöôøi thuoäc Tieân ñaïo thì öa thích
thanh nhaøn, thuoäc Nhaân ñaïo thì ñeàu coù nhaân
duyeân vôùi moïi ngöôøi; thuoäc Quyû ñaïo thì taùnh
hay giaûo hoaït, khoâng muoán thua thieät, laø
ngöôøi khoâng thaønh thaät, leùn leùn luùt luùt, vaø
cuõng gioáng nhö quyû La-saùt ñaõ noùi ôû tröôùc,
ñeàu coù yù �muoán ñeán haïi ngöôøi�. Ngöôøi thuoäc
Suùc sanh ñaïo thì naëng veà tham duïc, baát luaän
thöù gì hoï ñeàu khoâng sôï nhieàu, caøng nhieàu
caøng toát, tham maõi khoâng chaùn. Ngöôøi thuoäc
Tu-la ñaïo thì hay phaùt caùu, nhöõng ngöôøi naøy
heã ñoäng ñeán thì noåi giaän ngay, caùu gaét om
soøm. Nhöõng ngöôøi nhö theá thì phaûi laøm sao ?
Coù caùch gì coù theå söûa ñoåi ñöôïc ? Kinh Dieäu
Phaùp Lieân Hoa ñaõ ñem phaùp moân naøy daïy
baûo cho quyù vò kyõ caøng, ñoù laø phaûi thöôøng
nieäm : �Nam moâ Quaùn Theá AÂm Boà-taùt�.
Hôn nöõa, phaûi tieáp tuïc luoân luoân khoâng giaùn
ñoaïn. �Thöôøng� nghóa laø khoâng döùt. Moãi khi
leân chuøa, gaëp choã naøo coù thôø Phaät, hoaëc thôø
Boà-taùt Quaùn Theá AÂm thì phaûi cung kính cuùi
ñaàu ñaûnh leã. Cuõng khoâng neân hoâm nay laïy,
roài ngaøy mai khoâng laïy; saùng nay ñaûnh leã,
chieàu toái laïi khoâng ñaûnh leã. Neáu chòu kieàn
thaønh haèng thöôøng kính leã chö Phaät Boà-taùt,
laâu daàn roài bònh noåi caùu aáy seõ khoâng coøn
nöõa, maø chính mình cuõng khoâng bieát vì sao ?

Neáu quyù vò khoâng tin, toâi seõ ñem kinh nghieäm
cuûa chính mình noùi cho quyù vò nghe. Toâi tröôùc
kia laø ngöôøi deã noåi giaän laém, heã noùi ñaùnh laø
ñaùnh, noùi maéng laø maéng ngay. Naêm toâi 12,
13 tuoåi raát thích ñaùnh nhau. Baát luaän laø ngöôøi
lôùn bao nhieâu, ñeán vôùi toâi thì phaûi nghe toâi
chæ huy, neáu khoâng nghe toâi chæ huy thì toâi
ñaùnh ! Duø cheát cuõng phaûi ñaùnh, ñaùnh ñeán
chöøng naøo haøng phuïc môùi thoâi. Theá goïi laø gì
? Ñoù chính laø moät thöù haønh ñoäng cuûa Tu-la
ñaáy. Veà sau toâi hoïc Phaät, môùi bieát thoùi giaän
böôùng nhö theá laø khoâng toát, phaûi caûi hoùa töï
taân môùi ñöôïc, neân thöôøng cung kính nieäm
Boà-taùt Quaùn Theá AÂm. Cho neân baây giôø laøm
sö phuï, toâi phaûi tu haïnh nhaãn nhuïc. Coù luùc
ñoà ñeä ñeán hieáp ñaùp sö phuï, tröôùc heát noåi caùu,
nhöng toâi nhoû nheï oân hoøa, nhaãn nhuïc ñeán
ngöôøi aáy töø töø hieåu ra, töï nhaän bieát loãi mình.
Vì tröôùc ñaây toâi choïc ngöôøi giaän neân baây
giôø toâi bò ñeä töû ñeán hieáp ñaùp. Ñoù coù theå noùi
laø moät thöù quaû baùo ñaáy !  Coù ngöôøi hoûi :
�Ñoà ñeä naøo daùm hieáp ñaùp thaày vaäy?� Ngöôøi
naøo hieáp ñaùp toâi thì ngöôøi ñoù töï bieát.

�Neáu ngöôøi coù nhieàu ngu si, thöôøng
cung kính nieäm Boà-taùt Quaùn Theá
AÂm thì ñöôïc lìa si�.

Tröôùc ñaõ noùi veà tham vaø saân, baây giôø
noùi veà si. Tham saân si ñöôïc goïi laø ba ñoäc. Ba
ñoäc naøy laøm haïi Phaät taùnh cuûa chuùng ta hoân
meâ nhö say nguû. Taïi sao chuùng ta chöa giaùc
ngoä ? Caû ñôøi soáng say cheát moäng ? Ñoù laø bôûi
ba ñoäc naøy. Tham laø tham duïc. Xöa nay tham
duïc naøy taùc haïi raát lôùn ñoái vôùi Töï taùnh, nhöng
coù moät soá ngöôøi laïi cho noù laø moät thöù höôûng
thuï toái cao, cho neân ñaõ gaây ra bieát bao haønh
vi ñieân ñaûo, ñem Töï taùnh cuûa mình vuøi choân
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döôùi lôùp traàn caáu. Thöù traàn caáu naøy caøng ngaøy
caøng nhieàu, vì theá maø aùnh saùng Phaät taùnh
cuûa quyù vò khoâng hieån loä ñöôïc. Ñoù laø söï teä
haïi cuûa tham ñoäc. Taùc haïi cuûa saân ñoäc cuõng
raát lôùn khoâng keùm gì tham ñoäc.

Coøn theá naøo laø si ñoäc ? Si laø �ngu si�.
Ngu si maø chaúng bieát mình ngu si, ñoù laø ngu
si ñaáy. Coù keû cho mình laø ngöôøi raát thoâng
minh, coù trí hueä; nhöng treân thöïc teá, neáu quyù
vò hoûi anh ta : �Anh töø ñaâu ñeán ñaây ? Töông
lai anh seõ veà ñaâu ?� thì anh ta khoâng bieát.
Ñeán khoâng bieát mình töø ñaâu ñeán, ñi khoâng
bieát mình ñi veà ñaâu, quyù vò thöû nghó xem
ngöôøi nhö theá coù phaûi laø thoâng minh khoâng ?
Nhöng chính anh ta laïi khoâng thöøa nhaän mình
laø ngöôøi ngu si. AÁy laø : �Vieäc nhoû lôïi danh
ngöôøi ngöôøi thích, vieäc lôùn sanh töû chaúng ai
lo�. Treân theá gian naøy, vieäc tìm caàu danh
lôïi tuy laø nhoû, nhöng ngöôøi ta suoát ngaøy quaàn
quaät boân ba, thaäm chí haïi ngöôøi, gieát ngöôøi,
phoùng hoûa ñeàu laø vì lôïi caû. Neáu khoâng vì
�lôïi� cuõng vì �danh�! Treân theá gian naøy soá
quoác gia cuøng con ngöôøi khoâng ñeám keå heát,
song töïu trung laïi coù hai haïng ngöôøi : Moät laø
caàu danh, hai laø caàu lôïi. Danh lôïi noù chi phoái,
laøm ñieân ñieân ñaûo ñaûo bieát bao nhaân loaïi
maø vaãn chöa giaùc ngoä ñöôïc. Töø khi sanh ra
ñeán luùc cheát, ñeàu ôû trong tình traïng bon chen,
giaønh giaät, coù ngöôøi ham laøm quan, coù ngöôøi
ham phaùt taøi, coù ngöôøi ham ñöôïc con caùi,
cho ñeán nhöõng ham muoán nghieâng veà khoaùi
laïc. Khaùt voïng moät ñôøi, chôø ñôïi moïi thöù khoaùi
laïc, nhöng maø chöa höôûng thuï ñöôïc bao nhieâu
roài phaûi cheát. Cheát roài ñi veà ñaâu cuõng khoâng
bieát ! Luùc soáng ñeàu töï cho mình laø phi thöôøng,
caûm thaáy chính mình thaät laø khoâng ai baèng.
�Ta laø ngöôøi coù trí hueä thoâng minh nhaát. Luùc
coøn ñi hoïc, ta moãi naêm ñeàu ñöôïc haïng nhaát,

baát cöù laøm vieäc gì ta cuõng ñeàu daãn ñaàu, treân
ngöôøi moät baäc.� Töï cho mình laø thoâng minh
khaùc thöôøng, maø kyø thaät caû baûn lai dieän muïc
cuûa mình cuõng khoâng nhaän bieát ! Söï thoâng
minh nhö theá ñeàu laø giaû caû, ñoù laø �giaû thoâng
minh�. Ngöôøi thaät söï coù thoâng minh thì khoâng
caûm thaáy chính mình coù trí hueä. Vaäy thì bieát
ñöôïc mình laø ngu si sao ? Cuõng khoâng töï thaáy
mình laø ngu si, laïi caøng khoâng töï thaáy mình
coù trí hueä. Tuy raèng, ngoaøi maët xem ra cuõng
cuøng moät thaân theå hình traïng nhö moïi ngöôøi,
nhöng maø nhöõng tö töôûng quan nieäm cuûa hoï
thaät thaáu suoát roõ raøng. Roõ raøng laø theá naøo ?
Thaáu suoát roõ raøng raèng taát caû ñeàu nhö huyeãn
nhö hoùa. Bieát raèng taát caû moïi thöù ñeàu laø giaû,
hoï khoâng tham ñaém vinh hoa phuù quyù trong
moäng, ham giaønh saéc ñeïp, tranh nhaân ngaõ,
tranh thò phi, tranh ñöùng ñaàu, tranh danh ñoaït
lôïi, maø hieåu roõ taát caû ñeàu laø voâ thöôøng. Vì
theá Kinh Kim Cang noùi :

�Taát caû phaùp höõu vi
 Nhö chieâm bao, boùng nöôùc,
 Nhö ñieän chôùp, muø söông,
 Haõy quaùn cho thaät töôøng�.

Taát caû phaùp höõu vi nhö chieâm bao, boùng
nöôùc. Phaùp höõu vi laø gì ? Taát caû nhöõng gì coù
hình töôùng, coù theå xem thaáy, ñeàu laø phaùp höõu
vi. Noù gioáng nhö chieâm bao, boït nöôùc. Boït
nöôùc trong bieån caû, quyù vò cho laø thaät hay
giaû ? Noùi laø thaät, thì sao noù laïi hoùa ra khoâng
coù ?  Noùi laø giaû, thì sao laïi coù caùi boït nöôùc ?
Tuy coù boït nöôùc, nhöng khoâng phaûi thaät taïi,
khoâng coù theå taùnh chôn thaät. Boùng, cuõng laø
hö aûo. Laïi gioáng nhö muø söông; saùng sôùm coù
muø söông, nhöng khi maët trôøi moïc leân noù laïi
tan bieán heát. Ñieän, cuõng laø coù; nhöng löûa
ñieän, löûa ñaù chôùp maét tan ñi, cuõng khoâng phaûi
laø chôn thaät. Neáu coù theå quaùn töôûng taát caû
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sanh taâm tham. Bao töû cuõng khoâng coù bò khoå
sôû. Cho neân ñoù ñeàu laø nhöõng vieäc phieàn phöùc.
Taïi sao ngöôøi ta laïi coù nhöõng phieàn phöùc naøy
? Taïi vì mình quaù ngu si môùi tham höôûng
thuï, caàu giaøu sang, caàu danh lôïi, caàu vui
söôùng, caùc thöù aáy thaûy ñeàu laø ñieân ñaûo caû.
Quyù vò tham caùi naøy caùi noï, thì keát quaû seõ ra
sao ? Keát cuoäc roài cuõng phaûi cheát thoâi. Ñeán
luùc cheát, khoâng ñem theo ñöôïc tí gì. Ñoù khoâng
phaûi laø ngu si sao ? Ngu si nhö theá thì phaûi
laøm sao ? Theo phöông phaùp cuûa Kinh Phaùp
Hoa daïy : �Thöôøng cung kính nieäm Boà-taùt
Quaùn Theá AÂm�. Söï ngu si cuûa quyù vò seõ maát
ñi vaø trí hueä seõ hieän leân. Ai coù theå bieát mình
ngu si ? Ñoù môùi laø nhaän thöùc ñuùng ñaén veà
mình. Ñaõ coù trí hueä, môùi bieát mình laø ngu si.
Neáu quyù vò töï mình khoâng coù trí hueä thì roát
cuoäc khoâng theå bieát töï mình laø ngu si ñaâu,
caøng nghó caøng xa thoâi. Chính mình voán laø
ngu si, maø töï cho laø raát thoâng minh thì haù
khoâng phaûi laø treân ngu si laïi theâm ngu si hay
sao ? Tröôùc laø moät keû ngu si coøn chöa ñuû, laïi
muoán bieán thaønh keû ngu si gaáp ñoâi. Hieän taïi
chuùng ta neáu muoán mình khoâng ngu si thì phaûi
thöôøng cung kính nieäm Boà-taùt Quaùn Theá AÂm.
Ñoù laø moät phöông phaùp hay nhaát, linh dieäu
nhaát. Tuyeät ñoái baûo ñaûm maàu nhieäm khoâng
theå noùi ñöôïc.

Noùi veà ngu si vaø trí hueä, thì theá naøo laø
ngu si ? Theá naøo laø trí hueä ? Toâi seõ noùi moät
ñaïo lyù maø quyù vò seõ khoâng tin ñaâu, ñoù laø
�Ngu si chính laø trí hueä, trí hueä chính laø ngu
si�. Taïi sao noùi theá ? ÔÛ Taâm Kinh coù caâu :
�Saéc chaúng khaùc khoâng, khoâng chaúng khaùc
saéc. Saéc töùc laø khoâng, khoâng töùc laø saéc�.
Caûnh giôùi naøy noùi leân chôn saéc töø chôn khoâng
maø sanh, chôn khoâng töø chôn saéc maø coù, cho
neân hai maø khoâng hai. Ngu si vaø trí hueä cuõng

söï vaät nhö theá thì coøn coù gì phaûi chaáp tröôùc ?
Khoâng coù chaáp tröôùc môùi laø thaät hieåu roõ.
Baáy giôø, quyù vò seõ khoâng theå töôûng Ñoâng
töôûng Taây, caøng khoâng töôûng Nam töôûng
Baéc, taát caû voïng töôûng traàn lao ñeàu bò vaát
boû. Boû heát nhöõng voïng töôûng traàn lao roài,
luùc aáy quyù vò khoâng muoán thaønh Phaät cuõng
khoâng ñöôïc, muoán khoâng coù trí hueä cuõng
khoâng ñöôïc, seõ töï nhieân coù thoâi.

Cho neân ñöông luùc töï mình khoâng coù trí
hueä, khoâng neân cho laø mình coù trí hueä. Trí
hueä khoâng phaûi tìm caàu ôû beân ngoaøi maø coù.
Khoâng neân sanh taâm kieâu ngaïo, cho laø :
�Giöõa moïi ngöôøi, ta laø keû thoâng minh nhaát,
ñeïp ñeõ nhaát, kieät xuaát ñoái vôùi moïi ngöôøi,
sieâu quaàn baït tuïy, treân taát caû�. Neáu quyù vò
coù tö töôûng naøy laø quyù vò coøn chaáp töôùng ñaáy.
�Töôùng� voán laø caùi ñaõy da hoâi (a stinky skin
bag), noù nhö laø chieâm bao, boùng nöôùc. Quyù
vò suoát ngaøy cho noù aên ngon maëc ñeïp, heát
loøng cho noù höôûng thuï. Nhöng ñeán luùc noù boû
ñi, noù cuõng khoâng theøm ñeå yù tôùi quyù vò. Coù
ngöôøi laïi chaêm chuùt cho ñaõy da hoâi naøy, vöøa
huùt thuoác, vöøa uoáng röôïu, vöøa aên thòt, suoát
ngaøy maõng lo laáp caùi hoá saâu khoâng ñaùy naøy,
laáp roài laïi chaûy, chaûy roài laïi laáp, laáp maõi
vaãn khoâng ñaày. Nhöng  ngöôøi ta cöù boû cuõ
thay môùi, môùi cuõ thay nhau, vì baûn thaân maø
baän roän, vaát vaû.

Taïi sao moãi ngaøy aên moät böõa côm ? Taïi
vì sôï phieàn phöùc cho neân aên ít moät chuùt ñeå
bôùt ñi phieàn roän. Coù moät soá ngöôøi cho raèng
aên ngon laø caùch höôûng thuï toát nhaát, toâi laïi
cho raèng ñoù laø vieäc phieàn roän nhaát. Giaûi thích
nhö theá naøo ñaây ? Neáu aên nhieàu vaøo thì buïng
seõ khoù chòu. AÊn ít vaøo, laïi sanh ra taâm tham
: �Ñoà aên ngon nhö theá naøy, neân aên nhieàu
theâm !� Neáu ñoà aên khoâng ngon thì khoâng theå
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cuøng moät ñaïo lyù aáy. Khi quyù vò bieát duøng thì
ñoù laø trí hueä, neáu khoâng bieát duøng thì ñoù laø
ngu si. Ngu si vaø trí hueä khoâng phaûi laø hai
maø phaûi xem quyù vò coù bieát duøng hay khoâng!
Neáu quyù vò bieát duøng thì ngu si cuõng bieán
thaønh trí hueä; neáu khoâng bieát duøng thì trí hueä
bieán thaønh ngu si. Neáu coù theå hieåu bieát ñuùng
ñaén veà ñaïo lyù naøy thì quyù vò seõ khoâng coøn
ñieân ñaûo nöõa.

        (còn tiªp)

Thöa chö Toân Ñöùc,
Quyù Phaät töû, Baïn ñoïc.

V¾i tâm nguy®n ho¢ng pháp
lþi sinh; trong nhæng nåm nay,
m²i kÏ h½n ba ngàn bän tin
B° Ð« Häi ðã ðßþc g·i ðªn
quý Ph§t tØ kh¡p n½i. M÷i
chi phí ¤n loát và bßu phí ð«u
t× sñ ðóng góp cüa quý Ph§t
tØ xa g¥n. Ð¬ tiªt ki®m t¯i ða
vi®c xØ døng quÖ ¤n t¯ng mà
quý bÕn ðã ðóng góp, thïnh
thoäng ð¸a chï g·i báo (mail-
ing list) c¥n phäi c§p nh§t hóa.
Quý bÕn có th¬ giúp chúng
tôi b¢ng cách cho biªt:

1) Ð¸a chï m¾i nªu di chuy¬n.

2) Không mu¯n tiªp tøc nh§n
báo.

3) Nh§n dß báo (2 ho£c 3 bän
tin g·i v« cùng mµt ngß¶i ·
ð¸a chï khác nhau).

Xin tö lòng biªt ½n chân
thành. C¥u Ph§t gia hµ chß
Tång Ni, Ph§t tØ tinh t¤n tu
hành, thân tâm an lÕc.

B° Ð« Häi
VÕn Ph§t Thánh Thành
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ÐÕi Bi Chú Cú Giäi

23.  MA HA BOÀ ÑEÀ TAÙT ÑOÛA.
 (Mahabodhisattva)

�Ma Ha� laø Ñaïi.
�Boà Ñeà� laø Giaùc ñaïo.
�Taùt Ñoûa� laø Ñaïi doõng maõnh.

Caâu naøy coù nghóa laø moät vò ñaïi Giaùc ngoä,
ñaïi doõng maõnh Boà Taùt phaùt Ñaïi Boà Ñeà taâm,
tu Ñaïi Boà Ñeà haïnh. Phaùt Ñaïi Boà Ñeà taâm laø
troàng nhaân Ñaïi Boà Ñeà. Tu Ñaïi Boà Ñeà haïnh
laø vun boài töôùi taém cho haït gioáng Boà Ñeà ñöôïc
tröôûng döôõng, roài ñöôïc ñôm boâng Ñaïi Boà Ñeà
vaø gaët quaû Boà Ñeà Ñaïo. Ñoaïn chuù naày thuyeát
minh veà �Ñònh Hueä khoâng hai, Ñònh Hueä ñeàu
cuï tuùc, vaø söï trang nghieâm (Phaùp) thaân baèng
vaïn haïnh  (Ñònh, Hueä baát nhò, Ñònh Hueä song
tuùc, vaïn haïnh nghieâm thaân)� cuûa Boà Taùt
Quaùn Theá AÂm. Ñònh cuõng troøn ñaày roài, Hueä
cuõng troøn ñaày roài. Hueä ñaày ñuû thì Ñònh ñaày
ñuû; Ñònh ñaày ñuû thì Hueä ñaày ñuû. Bôûi vì coù
Ñònh môùi phaùt Hueä, coù Hueä môùi coù theå tu
Ñònh. Neáu khoâng coù Ñònh thì khoâng coù Hueä.
Neáu khoâng coù  Hueä thì cuõng chaúng coù Ñònh.
Neân noùi �Ñònh Hueä khoâng hai�.

Vò Boà Taùt naày �vaïn haïnh nghieâm thaân�
bôûi vì Ngaøi �baát xaû nhaát phaùp� (moät phaùp
khoâng boû), moät maûy may söï kieän naøo daàu
nhoû Ngaøi cuõng khoâng boû noù ñi qua moät caùch

daãy duoâi, khinh suaát, baát kyø laø vieäc thieän
lôùn hay nhoû naøo ñeàu laøm troøn, lyù vaø söï ñeàu
vieân dung. Vì vaäy, �chôù khinh vieäc thieän nhoû
khoâng laøm, chôù khinh vieäc aùc nhoû maø khoâng
traùnh�. Cho neân kinh phaùp daïy raèng: �Chö
aùc maïc taùc, chuùng thieän phuïng haønh� (ñieàu
aùc chôù laøm, kính laøm ñieàu thieän). Ngaøi phaùt
Ñaïi Boà Ñeà Taâm, keát Boà Ñeà quaû, tu haønh
vaïn haïnh ñeå trang nghieâm Phaùp thaân mình.
Ngaøi phaùt Ñaïi Bi Taâm, haønh Voâ Vi Phaùp.
Tuy tuøy theo taâm löôïng cuûa chuùng sanh ñeå
thöôøng thi haønh Phaät söï. Nhöng nôi baûn taùnh,
baûn theå cuûa Ngaøi khoâng heà coù moät maûy may
chuùng sanh töôùng. Ngaøi xem taát caû chuùng
sanh vôùi mình ñoàng moät theå taùnh, khoâng hai
khoâng khaùc. Cho neân, Ngaøi xem caùi khoå cuûa
chuùng sanh cuõng chính laø caùi khoå cuûa chính
mình. Bôûi chính Ngaøi khoâng muoán coù khoå,
neân muoán hoùa giaûi moïi khoå ñau cuûa chuùng
sanh. Tuy hoùa giaûi moïi khoå ñau cuûa chuùng
sanh maø khoâng heà coù töôùng ñoä sanh, khoâng
heà thaáy coù mình ñoä vaø ngöôøi ñöôïc ñoä. Ngaøi
khoâng noùi raèng : �AØ! Baây giôø Ta ñaõ cöùu
ngöôi roài ñoù, ngöôi caàn phaûi caùm ôn Ta. Ta
ñaõ giaûi tröø khoå naõo cuûa ngöôi roài ñoù, ngöôi
phaûi nhôù aân naøy.� Ngaøi khoâng coù taâm nieäm
nhö vaäy? Chính vì vaäy, maø Ngaøi môùi coù theå
öùng hieän 32 thaân töôùng. �Neáu hieän thaân Phaät
maø coù ngöôøi ñöôïc cöùu ñoä thì lieàn hieän thaân
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Phaät vì hoï maø ñoä. Neáu hieän thaân Bích Chi
Phaät maø coù ngöôøi ñöôïc cöùu ñoä, lieàn hieän Bích
Chi Phaät maø thuyeát phaùp. Neáu hieän thaân A
la haùn maø coù ngöôøi ñöôïc cöùu ñoä, thì lieàn thò
hieän thaân A la haùn maø thuyeát phaùp. Neáu duøng
thaân Quoác Vöông maø coù voâ soá chuùng sanh
ñöôïc cöùu ñoä, thì lieàn hieän thaân Quoác Vöông
vì hoï maø cöùu roãi...�. Cuõng nhö vaäy, coù ñeán
32 öùng hoùa thaân cuøng 14 söï voâ uùy vaø 4 söï baát
tö nghì (4 loaïi thaàn thoâng dieäu duïng khoâng
theå nghó baøn). Ngaøi ñaõ thaáu ñaéc quaû Vieân
Thoâng cöùu caùnh, thaønh töïu quaû Boà Ñeà roát
raùo. Boà Taùt Quaùn Theá AÂm thaønh töïu coâng
ñöùc khoâng theå nghó baøn nhö theá.

24.  TAÙT BAØ TAÙT BAØ.
 (Sabho Sabho)

Caâu chuù naøy ñi cuøng vôùi �Baûo AÁn Thuû
Nhaõn�. �Taùt Baø Taùt Baø� laø tieáng Phaïn,
nghóa laø �Nhaát Thieát Lôïi Laïc�. Nhaát Thieát
laø taát caû moïi caùi, moïi ñieàu... Baïïn tu trì
Thuû Nhaõn naày thì coù theå lôïi laïc cho heát
thaûy chuùng sanh.

Luùc baïn thaønh töïu Baûo AÁn Thuû Nhaõn thì
heát thaûy coõi trôøi, taát caû coõi ngöôøi ñeàu ñeán
nghe baïn daïy baûo. Dieâm Vöông, Quyû Vöông
trong choán ñòa nguïc ñeàu nghe söï giaùo huaán
cuûa baïn. Baïn baûo hoï phaûi nhö theá naøo thì hoï
ñeàu y nhö theá aáy. Baïn baûo hoï thaû toäi nhaân ra
thì hoï töùc khaéc thaû ra. Vì sao nhö vaäy? Laø vì
baïn coù Baûo AÁn. Baïn coù Baûo AÁn naøy cuõng
nhö baïn coù AÁn Ngoïc cuûa Hoaøng Ñeá. Treân
chieáu thö coù AÁn Ngoïc cuûa vua, thì khaép thieân
haï baát cöù laø ñaâu, ai coù traùch nhieäm gì ñeàu
phaûi tuaân theo chieáu thö aáy maø thi haønh,
khoâng moät ai daùm khaùng chæ. Neáu baïn coù
Baûo AÁn Thuû Nhaõn, thì coù theå laøm ích lôïi cho

heát thaûy chuùng sanh, ñöa cho taát caû chuùng
sanh ñeán nôi an laønh. Vì vaäy, maø goïi laø �Nhaát
Thieát Lôïi Laïc�.

Coù leõ ngöôøi Trung Quoác ña soá ñeàu bieát
chuyeän laø coù vò Tieân, teân laø Quaûng Thaønh
Töû, coù moät caùi aán goïi laø �Phieân Thieân AÁn�.
AÁn ñoù chính laø aán naày vaäy. Ñaïo giaùo goïi laø
Phieân Thieân AÁn, ôû Boà Taùt Quaùn Theá AÂm
goïi laø �Baûo AÁn Thuû Nhaõn�. Neáu baïn duïng
coâng tinh taán tu haønh Baûo AÁn Thuû Nhaõn naày,
tu ñöôïc thaønh töïu roài thì luùc coù ngöôøi môùi
cheát, hoaëc saép cheát, baïn coù theå ñoùng AÁn naøy
treân maûng giaáy vaø ghi vaøi doøng ñeán vua
Dieâm La raèng: �Thaû ngöôøi ñoù ra. Cho hoï trôû
veà!� Thì Dieâm La Vöông khoâng daùm goïi hoï
cheát. Choã dieäu duïng cuûa AÁn naøy laø coù theå
giuùp ngöôøi môùi cheát soáng laïi. Nhöng baïn phaûi
tu trì ñaéc ñaïo roài ñaõ, neáu tu chöa thaønh thì
noù chaúng coù ích duïng gì cho maáy! Tu ñaõ thaønh
gioáng nhö baïn ñi hoïc, ban ñaàu hoïc tieåu hoïc
ñeán trung hoïc, sau ñoù hoïc ñaïi hoïc roài ñaït
ñeán hoïc vò tieán só. Ngöôøi tu thaønh ñaït Baûo
AÁn cuõng nhö vieäc baïn ñaït ñöôïc hoïc vò tieán
só. Nhöng taïm möôïn ví duï vaäy thoâi, chôù noù
coù gì so saùnh ñöôïc.

Vì vaäy, �Taùt Baø Taùt Baø� nghóa laø �lôïi
laïc taát caû�. Coù theå lôïi ích vaø cöùu giuùp cho
taát caû chuùng sanh, laøm cho heát thaûy chuùng
sanh ñeàu ñeán choã an vui. Baïn thaáy söï dieäu
duïng voâ cuøng ñeán theá! Neáu baïn muoán duøng
Baûo AÁn naày thì neân tu trì 42 Thuû Nhaõn. �Taùt
Baø Taùt Baø� laø moät trong 42 Thuû Nhaõn.

Coù ngöôøi nghe toâi giaûng veà Baûo AÁn coù
choã ñaïi duïng nhö vaäy, hoï nghó raèng: �AØ, ta
phaûi tu gaáp Baûo AÁn naày; tu xong roài, luùc coù
baát cöù ngöôøi naøo môùi cheát, hay saép cheát, toâi
ñeàu ñoùng cho hoï moät AÁn, baûo Dieâm La phaûi
cho hoï veà, khoâng cho hoï cheát�. Dó nhieân laø
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ñöôïc. Baïn coù theå ngaên, khoâng cho ngöôøi khaùc
cheát, nhöng ñeán luùc baïn cheát thì e raèng khoâng
coù ai ñoùng cho baïn moät AÁn.

Toâi ñaõ hai laàn duøng qua AÁn naày, moät laàn
ôû Ñoâng Baéc Trung Quoác (Maõn Chaâu), moät
laàn ôû Höông Caûng. ÔÛ Ñoâng Baéc vì nhaân
duyeân gì cô nhæ? Ñoù laø ñieàu baát ñaéc dó. Vì
sao maø noùi laø baát ñaéc dó? Nghóa laø vieäc nhaát
ñònh phaûi laøm, khoâng laøm khoâng theå naøo
ñöôïc. Vì côù söï gì? Toâi nhôù luùc toâi ôû chuøa
Tam Duyeân thuoäc Ñoâng Baéc. Coù moät ngaøy
noï, ñaïi khaùi laø ngaøy 18 thaùng 4, coù moät ngöôøi
hoï Cao teân laø Cao Ñöùc Phuùc; nhaø hoï caùch
chuøa toâi khoaûng 17 ñeán 18 daëm ñöôøng, sau
giôø ngoï ngaøy ñoù, hoï ñeán chuøa toâi ñeå laøm gì
nhæ? Coù moät ngöôøi ñoøi chaët tay ñeán, trong
tay caàm moät con dao bao giaáy baùo ôû ngoaøi,
chuaån bò chaët moät caùnh tay cuûa mình ñeå cuùng
Phaät. Baïn noùi ngöôøi naày khoân ngoan hay ngu
daïi. Ñöông nhieân laø ngu daïi, neáu laø khoân
ngoan thì laøm sao töï mình ñoøi chaët tay cuûa
chính mình? Ñuùng roài, raát laø ngu daïi. Nhöng
söï ngu daïi naày cuûa anh ta laø vì söï hieáu thuaän
maø ngu daïi.

Vì sao anh ta phaûi chaët tay? Laø vì maãu
thaân anh ñang laâm beänh naëng. Do vì thöôøng
ngaøy meï anh ta nghieän huùt thuoác phieän, beänh
ñaõ ñeán möùc naøo? Thuoác phieän khoâng coøn huùt
ñöôïc; khoâng coøn huùt ñöôïc thuoác phieän, thì
ñöông nhieân côm cuõng khoâng coøn aên ñöôïc,
cuõng khoâng theå uoáng nöôùc ñöôïc. OÂi trôøi! Löôõi
ñaõ bieán thaønh maøu ñen roài, moâi mieäng ñeàu
nöùt toaùc. Ñoâng y, Taây y, Baùc só nöôùc ngoaøi,
Baùc só Ñoâng y ñeàu boù tay. Anh ta baûo: �Boà
Taùt raát linh caûm, hieän toâi ñeán chuøa Tam
Duyeân, chaët tay cuùng döôøng Phaät, duøng taâm
thaønh khaån nguyeän naày caàu Phaät cöùu vôùt cho
meï toâi ñöôïc laønh beänh�. Ñeán chuøa roài, anh

ta laáy moät con dao bao trong tôø baùo töï mình
ñöa moät tay ra, tay khaùc caàm dao ñeå chaët.
Vöøa luùc aáy coù moät ngöôøi ñi ñeán, lieàn naém
laáy tay anh ta, noùi: �AÙi chaø, anh laøm gì vaäy?
Chôù coù töï töû ôû ñaây!�

Anh ta noùi: �Vì meï toâi laâm beänh naëng,
toâi muoán chaët moät caùnh tay ñeå cuùng döôøng
Phaät caàu xin söï cöùu giuùp, oâng khoâng neân ngaên
caûn toâi, khoâng neân baûo toâi khoâng chaët tay�.

Ngöôøi naày khoâng chòu buoâng tay cho anh
ta vaø lieàn baûo ngöôøi khaùc baùo baåm cho Hoøa
Thöôïng truù trì bieát, Hoøa Thöôïng cuõng khoâng
coù bieän phaùp. Vöøa luùc aáy coù moät Cö só teân laø
Lyù Caûnh Hoa, laø ngöôøi hoä phaùp ñaéc löïc cho
Hoøa Thöôïng. Anh ta baûo Lyù Caûnh Hoa ñi
tìm toâi. Gaëp toâi, anh ta noùi: �Thaày oâi! Coù
moät ngöôøi ñeán chuøa ñoøi chaët tay, vì meï hoï
bò beänh naëng. Thaày nghó caùch cöùu giuùp cho
söï khaån caàu cuûa hoï�.

Luùc aáy, trong chuøa toâi laø Thuû toïa, döôùi
Hoøa Thöôïng truù trì thì laø toâi . Luùc aáy toâi vaãn
coøn laø moät Sa di, nhöng khoâng phaûi laø Sa di
aên, Sa di nguû. Toâi daäy sôùm hôn moïi ngöôøi,
khoâng phaûi ngöôøi khaùc thöùc roài toâi môùi thöùc;
toâi laøm baát cöù vieäc gì ngöôøi khaùc khoâng chòu
laøm; toâi khoâng aên vaët hay aên rieâng maø aên
ngoï ngaøy moät böõa cuøng vôùi chuùng.

AØ, nghe vaäy toâi lieàn ñeán baïch vôùi Hoøa
Thöôïng truù trì raèng: �Ngöôøi ta ñeán tìm Thaày
cöùu giuùp maø Thaày laïi giao cho con caùi phieàn
phöùc naøy, Thaày khoâng ñeå yù ñeán chuyeän cuûa
ngöôøi, nhöng Thaày baûo con phaûi gaùnh !�.
 Hoøa Thöôïng Truù trì noùi: �Con haõy ruû loøng
bi caûm, gaéng cöùu giuùp hoï!�.

Hoøa Thöôïng daïy nhö vaäy raát chí lyù, tuy
toâi khoâng thích ñeå yù ñeán nhöõng chuyeän khoâng
ñaâu cuûa ngöôøi khaùc, nhöng Hoøa Thöôïng daïy
chí tình toâi laáy laøm phaán kích.
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Toâi lieàn ñaùp: �Daï vaâng, con ñi ñaây�. Toâi
noùi vôùi anh Phuùc raèng: �Anh veà tröôùc ñi!�
Anh ta vaâng lôøi leân xe veà nhaø, anh ta ñi
ñöôøng lôùn, toâi ñi ñöôøng nhoû, luùc aáy ñaõ 5 giôø
chieàu, tröôùc khi ñi anh ta hoûi: �Vaäy Thaày
cuõng bieát ñöôøng aø!�. Toâi baûo: �OÀ! Anh khoâng
phaûi lo cho toâi, anh neân veà tröôùc thì hay hôn�.

Caùch xa khoaûng 17 ñeán 18 daëm, anh ta ñi
tröôùc, toâi ñi sau. Vaøo ñeán nhaø, toâi thaáy anh
ta vaãn chöa veà. Luùc anh ta veà ñeán, thaáy toâi
ngaïc nhieân lieàn noùi: �OÂ Thaày! Sao Thaày veà
tröôùc toâi aø?!�. Toâi noùi: �Coù leõ treân ñöôøng
anh ham chôi khoâng bieát coù xem ti vi hay ñaù
caàu khoâng, maø anh veà muoän theá?�
Anh ta noùi: Khoâng coù, toâi coá ñi nhanh veà nhaø.
Toâi noùi: Coù leõ xe anh ñi chaäm, toâi ñi boä nhanh
neân toâi veà tröôùc.

Luùc böôùc vaøo thaáy baø cuï, toâi lieàn nghó coù
leõ ngöôøi naày khoâng coøn ai coù theå cöùu soáng
ñöôïc nöõa. Toâi töï nhuû, thoâi cöù chöõa vaø ñôïi
ñeán saùng mai xem sao. Tröôùc ñoù meï anh ta
ñaõ 7, 8 ngaøy khoâng coøn bieát gì, khoâng noùi
ñöôïc, khoâng nhaän bieát ñöôïc ngöôøi quen laï,
chæ coøn ñôïi cheát. May thay! Ñeán ngaøy thöù
hai baø ta ngoài daäy ñöôïc. Baø goïi con trai baø
laø Cao Ñöùc Phuùc: �Cöû ôi, Cöû ôi! Coù chaùo
khoâng? Ta ñang muoán aên chaùo�. OÀ... Vaâng
aï! Con meï ñaây! Ñaõ 7, 8 ngaøy raøy khoâng nghe
meï goïi, baây giôø trong ñoät nhieân meï ngoài daäy
ñöôïc vaø goïi teân con, con voâ cuøng vui söôùng.
Anh ta chaïy laïi moät beân vaø noùi: �Meï, meï
naèm nhö vaäy nhieàu ngaøy roài, beänh khoâng theå
noùi chuyeän ñöôïc, baây giôø meï khoûe chöa?�.
Meï anh ta lieàn noùi vôùi anh ta raèng: �OÀ! Meï
keå cho con nghe, meï khoâng bieát ñaõ bao nhieâu
ngaøy roài, haèng ngaøy meï bò ôû trong choán toái
moø moø, nôi ñoù chaúng coù moät chuùt aùnh saùng
maët trôøi, maët traêng, aùnh sao hay ñeøn ñuoác gì

caû. OÂi trôøi! Meï chaïy khaép nôi cuõng khoâng
sao tìm ra ñöôïc nhaø, chaïy nhö theá raát nhieàu
ngaøy, ngaøy naày qua ngaøy khaùc, nhö vaäy meï
raát khoå sôû! Meï keâu gaøo cuõng khoâng thaáy moät
ai. Nhöng may thay! Vaøo buoåi chieàu hoâm
qua, meï nhìn thaáy moät vò Sö, treân thaân choaøng
aùo Caø-sa vaù naùt. OÂng ta ñöa meï veà nhaø. Baây
giôø, meï muoán aên moät tí chaùo�. Anh ta nghe
meï noùi vaäy lieàn ñaùp:

Vò Sö naày daùng ngöôøi nhö theá naøo?.
Baø ñaùp: Raát cao, neáu meï nhìn thaáy oâng
ta, meï coù theå nhaän ra ñöôïc ngay.

 Luùc ñoù toâi ñang nghæ treân giöôøng, anh ta lieàn
ñeán choã toâi chæ vaø noùi: Meï coù bieát vò Thaày
naày khoâng? Baø nhìn moät caùch caån thaän vaø
noùi: Meï nhìn thaáy roài. �AØ, aø! OÂng ta laø ngöôøi
ñöa meï veà ñoù! Laïy trôøi Phaät!�  Quyù vò bieát
khoâng, moãi khi ngöôøi ta bieát nhö vaäy thì raát
phieàn phöùc! Caû nhaø hoï möôøi ngöôøi ñeàu quay
laïi quyø xuoáng tröôùc toâi vaø baïch raèng: Thaày
ñaõ cöùu maïng thaân maãu chuùng con! Veà sau
toaøn theå ñaïi gia ñình töø lôùn ñeán nhoû ñeàu xin
quy y, hoï noùi tieáp: Sau naày nhaø chuøa coù baát
cöù ñeàu gì cöù baûo chuùng con laøm, chuùng con
raát haân haïnh ñöôïc laøm!.

Ñoù laø laàn ñaàu toâi duøng ñeán Baûo AÁn naày
duøng moät laàn, beänh laønh haún. Baïn ñoaùn xem
vieäc gì seõ ñeán sau ñoù? Vaø coù phieàn toaùi
khoâng? Khoâng chæ caû ñaïi gia ñình hoï quay
ñaàu khaáu ngöôõng, quy giaùo, maø veà sau caû
laøng naày ñeàu tìm ñeán toâi; ngöôøi naày khai
beänh naày, ngöôøi kia khai beänh noï... beänh ôi
laø beänh, ngöôøi naøo cuõng coù beänh. Toâi baûo
hoï: Caùc ngöôøi ñaõ bò beänh roài maø coøn thích bò
ñaùnh ñoøn sao! Luùc aáy toâi caàm caây phaát traàn,
moãi ngöôøi toâi ñeàu cho ba roi, veà sau toâi hoûi
laïi caùc beänh nhaân naày: Caùc ngöôi coøn beänh
khoâng?! Hoï ñaùp: OÀ! Khoâng coøn beänh nöõa,
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laønh roài baïch Thaày! Nhôø toâi ñaùnh maáy roi
maø beänh ñaõ chaïy roài. Ñoù laø moät chuyeän phieàn
phöùc ôû Maõn Chaâu, Ñoâng Baéc Trung Quoác.

Coøn ôû Höông Caûng laø vieäc gì nhæ? Laø vieäc
boá cuûa coâ Madelena Lew. Boá coâ ta naêm ñoù
79 tuoåi. Caùc thaày toaùn soá ñeàu phaùn naêm ñoù
oâng ta nhaát ñònh phaûi ra ñi. Hoâm noï, oâng ta
ñeán chuøa xin ghi teân quy y. Luùc quy y, oâng ta
hoûi toâi:

-Sö phuï, Ngaøi coù theå giuùp con khoûi cheát
ñöôïc khoâng?
-Toâi baûo: �Ñöôïc, oâng khoûi lo! Toâi coù theå
giuùp oâng soáng theâm 12 naêm nöõa, ñöôïc
khoâng?�
-OÂng ta ñaùp: �Thöa vaâng! Ñöôïc nhö vaäy
thì laø ñaïi phuùc!� Noùi xong, cuõng laø luùc
toâi vöøa laøm xong vieäc naày cho oâng ta.
Veà sau, quaû nhieân laø oâng ta soáng theâm
12 naêm nöõa.

Tuy bieát ñöôïc phaùp naày, nhöng baïn chôù
neân thaáy ngöôøi cheát maø tìm caùch ñem hoï trôû
veà, khoâng ñeå hoï cheát, nhö theá baïn seõ trôû thaønh
ngöôøi ñoái ñaàu vôùi Dieâm Vöông. Dieâm Vöông
seõ noùi: �Ñöôïc, oâng baûo ngöôøi ta khoâng cheát,
tröôùc tieân ta seõ cho oâng cheát�. Nhö theá luùc
baïn cheát, khoâng coù ngöôøi duøng Baûo AÁn naày
cho baïn. Baïn baûo: �Chính ta duøng AÁn naày
cho ta�. Khoâng theå ñöôïc. Vì sao vaäy? Phaùp
thuaät thì gioáng nhö löôõi dao khoâng theå cheùm
ñöôïc soáng dao cuûa chính noù. Baïn coù phaùp
thuaät, nhöng khi chính mình  gaëp phaûi söï coá
naøo ñoù, thì cuõng chaúng khaùc nhö  �Boà Taùt
ñaát seùt qua bieån� :

Boà Taùt baèng ñaát seùt qua bieån,
Chính baûn thaân cuõng khoù baûo toaøn.

Cho neân, neáu baïn ñaõ thaønh töïu ñöôïc Phaùp

naày roài nhöng coøn phaûi töï tu haønh. Do vaäy,
hieän taïi toâi khoâng coøn maøng ñeán chuyeän
ngöôøi khaùc nöõa. Ai cheát thì cheát, toâi khoâng
ñeå yù tôùi, toâi sôï laøm �Boà Taùt ñaát seùt maø ñoøi
qua soâng�, chính baûn thaân cuõng khoù baûo toaøn.

(Baét ñaàu töø soá sau Boà Ñeà Haûi seõ
ngöng ñaêng "Chuù Ñaïi Bi Cuù Giaûi",
nhöng thay vaøo ñoù seõ ñaêng �Kinh

Thieân Thuû Thieân Nhaõn Quaùn Theá AÂm

Boà Taùt Quaûng Ñaïi Vieân Maõn Voâ Ngaïi

Ñaïi Bi Taâm Ñaø Ra Ni� do Coá Laõo
Hoøa Thöôïng thieån giaûng)
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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 Hòa Thßþng
       Tuyên Hóa lßþc giäng.

- Chß½ng ÐÕi Thª Chí B° Tát Ni®m
Ph§t Viên Thông do C¯ Lão Hòa Thßþng
lßþc giäng.
 - 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 "Khai Th¸ 3"- Bång ð÷c "Khai Th¸ 3"- Bång ð÷c "Khai Th¸ 3"- Bång ð÷c "Khai Th¸ 3"- Bång ð÷c "Khai Th¸ 3"      (g°m 5 cu¯n) (g°m 5 cu¯n) (g°m 5 cu¯n) (g°m 5 cu¯n) (g°m 5 cu¯n)
- Bång ð÷c "Pháp Ngæ"  (g°m 4 cu¯n).
- Bång ð÷c "Kinh A Di Ðà do HT Tuyên

Hóa lßþc giäng."  (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).
- Bång ð÷c "c¦m nang tu ðÕo"- Bång ð÷c "c¦m nang tu ðÕo"- Bång ð÷c "c¦m nang tu ðÕo"- Bång ð÷c "c¦m nang tu ðÕo"- Bång ð÷c "c¦m nang tu ðÕo"

(g°m 3 cu¯n)(g°m 3 cu¯n)(g°m 3 cu¯n)(g°m 3 cu¯n)(g°m 3 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.

Vaïn Phaät SaùmVaïn Phaät SaùmVaïn Phaät SaùmVaïn Phaät SaùmVaïn Phaät Saùm

Haèng naêm, cöù vaøo 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 Phaät ñaõ laø nhaân duyeân thuø
thaéng laém.  Nay nhôø Saùm Vaïn Phaät, chuùng
ta seõ ñöôïc nghe, ñöôïc tuïng ñoïc, 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 haøo 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 Saùm Vaïn Phaät seõ keùo daøi töø
chuû nhaät ngaøy 16 thaùng 4 ñeán ngaøy
10 thaùng 5. Ñeå roõ chi tieát xin lieân laïc
Vaïn Phaät Thaønh.
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ðä ph§t th¤t, quán âm th¤t - thi«n th¤tðä ph§t th¤t, quán âm th¤t - thi«n th¤tðä ph§t th¤t, quán âm th¤t - thi«n th¤tðä ph§t th¤t, quán âm th¤t - thi«n th¤tðä ph§t th¤t, quán âm th¤t - thi«n th¤t

Khi lòng trong sÕch không c¤u nhim thì m÷i sñ quanh ta änhKhi lòng trong sÕch không c¤u nhim thì m÷i sñ quanh ta änhKhi lòng trong sÕch không c¤u nhim thì m÷i sñ quanh ta änhKhi lòng trong sÕch không c¤u nhim thì m÷i sñ quanh ta änhKhi lòng trong sÕch không c¤u nhim thì m÷i sñ quanh ta änh
hi®n sñ sáng lÕng trong su¯t. Khi lòng ng§p tràn tham lam, íchhi®n sñ sáng lÕng trong su¯t. Khi lòng ng§p tràn tham lam, íchhi®n sñ sáng lÕng trong su¯t. Khi lòng ng§p tràn tham lam, íchhi®n sñ sáng lÕng trong su¯t. Khi lòng ng§p tràn tham lam, íchhi®n sñ sáng lÕng trong su¯t. Khi lòng ng§p tràn tham lam, ích
kÖ, sân h§n... thì nhæng chuy®n ta làm, nhæng kë ta s¯ng v¾i,kÖ, sân h§n... thì nhæng chuy®n ta làm, nhæng kë ta s¯ng v¾i,kÖ, sân h§n... thì nhæng chuy®n ta làm, nhæng kë ta s¯ng v¾i,kÖ, sân h§n... thì nhæng chuy®n ta làm, nhæng kë ta s¯ng v¾i,kÖ, sân h§n... thì nhæng chuy®n ta làm, nhæng kë ta s¯ng v¾i,
cänh ta g£p phäi cänh ta g£p phäi cänh ta g£p phäi cänh ta g£p phäi cänh ta g£p phäi – ð«u chÑa ðü bao mâu thu¦n, bª t¡c, b¤t nhß ð«u chÑa ðü bao mâu thu¦n, bª t¡c, b¤t nhß ð«u chÑa ðü bao mâu thu¦n, bª t¡c, b¤t nhß ð«u chÑa ðü bao mâu thu¦n, bª t¡c, b¤t nhß ð«u chÑa ðü bao mâu thu¦n, bª t¡c, b¤t nhß
ý. Kinh D¸ch din tä ði«u ðó r¢ng: ý. Kinh D¸ch din tä ði«u ðó r¢ng: ý. Kinh D¸ch din tä ði«u ðó r¢ng: ý. Kinh D¸ch din tä ði«u ðó r¢ng: ý. Kinh D¸ch din tä ði«u ðó r¢ng: “ Ð°ng thanh tß½ng Ñng,Ð°ng thanh tß½ng Ñng,Ð°ng thanh tß½ng Ñng,Ð°ng thanh tß½ng Ñng,Ð°ng thanh tß½ng Ñng,
ð°ng khí tß½ng c¥u.ð°ng khí tß½ng c¥u.ð°ng khí tß½ng c¥u.ð°ng khí tß½ng c¥u.ð°ng khí tß½ng c¥u.”  Ph§t dÕy ð¤y là tính chiêu cäm cüa Ph§t dÕy ð¤y là tính chiêu cäm cüa Ph§t dÕy ð¤y là tính chiêu cäm cüa Ph§t dÕy ð¤y là tính chiêu cäm cüa Ph§t dÕy ð¤y là tính chiêu cäm cüa
nghi®p lñc: Tâm sÕch cänh sáng, tâm ¯ cänh uª.nghi®p lñc: Tâm sÕch cänh sáng, tâm ¯ cänh uª.nghi®p lñc: Tâm sÕch cänh sáng, tâm ¯ cänh uª.nghi®p lñc: Tâm sÕch cänh sáng, tâm ¯ cänh uª.nghi®p lñc: Tâm sÕch cänh sáng, tâm ¯ cänh uª.

Do v§y, Ph§t dÕy chúng ta ni®m Ph§t ni®m B° tát ð¬ ðem tâmDo v§y, Ph§t dÕy chúng ta ni®m Ph§t ni®m B° tát ð¬ ðem tâmDo v§y, Ph§t dÕy chúng ta ni®m Ph§t ni®m B° tát ð¬ ðem tâmDo v§y, Ph§t dÕy chúng ta ni®m Ph§t ni®m B° tát ð¬ ðem tâmDo v§y, Ph§t dÕy chúng ta ni®m Ph§t ni®m B° tát ð¬ ðem tâm
ta v« ngu°n trong sÕch; b·i vì tiªng ni®m Ph§t có th¬ tri®t tiêuta v« ngu°n trong sÕch; b·i vì tiªng ni®m Ph§t có th¬ tri®t tiêuta v« ngu°n trong sÕch; b·i vì tiªng ni®m Ph§t có th¬ tri®t tiêuta v« ngu°n trong sÕch; b·i vì tiªng ni®m Ph§t có th¬ tri®t tiêuta v« ngu°n trong sÕch; b·i vì tiªng ni®m Ph§t có th¬ tri®t tiêu
c¤u b¦n cüa tñ tâm h®t nhß ng÷c Ma Ni Nhß Ý làm tan biªnc¤u b¦n cüa tñ tâm h®t nhß ng÷c Ma Ni Nhß Ý làm tan biªnc¤u b¦n cüa tñ tâm h®t nhß ng÷c Ma Ni Nhß Ý làm tan biªnc¤u b¦n cüa tñ tâm h®t nhß ng÷c Ma Ni Nhß Ý làm tan biªnc¤u b¦n cüa tñ tâm h®t nhß ng÷c Ma Ni Nhß Ý làm tan biªn
vçn ðøc cüa nß¾c. Song, c¤u phi«n não thì vô biên, không ng×ngvçn ðøc cüa nß¾c. Song, c¤u phi«n não thì vô biên, không ng×ngvçn ðøc cüa nß¾c. Song, c¤u phi«n não thì vô biên, không ng×ngvçn ðøc cüa nß¾c. Song, c¤u phi«n não thì vô biên, không ng×ngvçn ðøc cüa nß¾c. Song, c¤u phi«n não thì vô biên, không ng×ng
n¦y n· trong t×ng phút t×ng giây. B·i v§y, tiªng ni®m Ph§tn¦y n· trong t×ng phút t×ng giây. B·i v§y, tiªng ni®m Ph§tn¦y n· trong t×ng phút t×ng giây. B·i v§y, tiªng ni®m Ph§tn¦y n· trong t×ng phút t×ng giây. B·i v§y, tiªng ni®m Ph§tn¦y n· trong t×ng phút t×ng giây. B·i v§y, tiªng ni®m Ph§t
cûng phäi tß½ng tøc vô biên m¾i tr¸ n±i phi«n não kia. Do ðó,cûng phäi tß½ng tøc vô biên m¾i tr¸ n±i phi«n não kia. Do ðó,cûng phäi tß½ng tøc vô biên m¾i tr¸ n±i phi«n não kia. Do ðó,cûng phäi tß½ng tøc vô biên m¾i tr¸ n±i phi«n não kia. Do ðó,cûng phäi tß½ng tøc vô biên m¾i tr¸ n±i phi«n não kia. Do ðó,
chß T± xßa kia ð£t ra phß½ng pháp chß T± xßa kia ð£t ra phß½ng pháp chß T± xßa kia ð£t ra phß½ng pháp chß T± xßa kia ð£t ra phß½ng pháp chß T± xßa kia ð£t ra phß½ng pháp “ ðä th¤tðä th¤tðä th¤tðä th¤tðä th¤t”  v¾i møc ðích v¾i møc ðích v¾i møc ðích v¾i møc ðích v¾i møc ðích
khiªn ta tiªp tøc không gián ðoÕn tiªng ni®m Ph§t, sao cho v¾ikhiªn ta tiªp tøc không gián ðoÕn tiªng ni®m Ph§t, sao cho v¾ikhiªn ta tiªp tøc không gián ðoÕn tiªng ni®m Ph§t, sao cho v¾ikhiªn ta tiªp tøc không gián ðoÕn tiªng ni®m Ph§t, sao cho v¾ikhiªn ta tiªp tøc không gián ðoÕn tiªng ni®m Ph§t, sao cho v¾i
n± lñc tuy®t ðïnh, ta s¨ ðem tâm v« ch² thu¥n nh¤t: lòng chïn± lñc tuy®t ðïnh, ta s¨ ðem tâm v« ch² thu¥n nh¤t: lòng chïn± lñc tuy®t ðïnh, ta s¨ ðem tâm v« ch² thu¥n nh¤t: lòng chïn± lñc tuy®t ðïnh, ta s¨ ðem tâm v« ch² thu¥n nh¤t: lòng chïn± lñc tuy®t ðïnh, ta s¨ ðem tâm v« ch² thu¥n nh¤t: lòng chï
còn mµt ni®m còn mµt ni®m còn mµt ni®m còn mµt ni®m còn mµt ni®m – ni®m Ph§t, ni®m Quán Thª Âm B° Tát.  ni®m Ph§t, ni®m Quán Thª Âm B° Tát.  ni®m Ph§t, ni®m Quán Thª Âm B° Tát.  ni®m Ph§t, ni®m Quán Thª Âm B° Tát.  ni®m Ph§t, ni®m Quán Thª Âm B° Tát. KhiKhiKhiKhiKhi
¤y, lúc phi«n não chÆng sanh, ta s¨ th¤u tri®t m÷i sñ và ðü¤y, lúc phi«n não chÆng sanh, ta s¨ th¤u tri®t m÷i sñ và ðü¤y, lúc phi«n não chÆng sanh, ta s¨ th¤u tri®t m÷i sñ và ðü¤y, lúc phi«n não chÆng sanh, ta s¨ th¤u tri®t m÷i sñ và ðü¤y, lúc phi«n não chÆng sanh, ta s¨ th¤u tri®t m÷i sñ và ðü
khä nång cäi thi®n cänh ngµ quanh ta. B·i v§y, tham gia ðäkhä nång cäi thi®n cänh ngµ quanh ta. B·i v§y, tham gia ðäkhä nång cäi thi®n cänh ngµ quanh ta. B·i v§y, tham gia ðäkhä nång cäi thi®n cänh ngµ quanh ta. B·i v§y, tham gia ðäkhä nång cäi thi®n cänh ngµ quanh ta. B·i v§y, tham gia ðä
th¤t là bß¾c t¤t yªu, là kinh nghi®m ¡t có, ð¯i v¾i ai tuth¤t là bß¾c t¤t yªu, là kinh nghi®m ¡t có, ð¯i v¾i ai tuth¤t là bß¾c t¤t yªu, là kinh nghi®m ¡t có, ð¯i v¾i ai tuth¤t là bß¾c t¤t yªu, là kinh nghi®m ¡t có, ð¯i v¾i ai tuth¤t là bß¾c t¤t yªu, là kinh nghi®m ¡t có, ð¯i v¾i ai tu
Ph§t , ni®m Ph§t .Ph§t , ni®m Ph§t .Ph§t , ni®m Ph§t .Ph§t , ni®m Ph§t .Ph§t , ni®m Ph§t .

Th¤y ðßþc t¥m quan tr÷ng cüa ðä th¤t, C¯ Lão Hòa ThßþngTh¤y ðßþc t¥m quan tr÷ng cüa ðä th¤t, C¯ Lão Hòa ThßþngTh¤y ðßþc t¥m quan tr÷ng cüa ðä th¤t, C¯ Lão Hòa ThßþngTh¤y ðßþc t¥m quan tr÷ng cüa ðä th¤t, C¯ Lão Hòa ThßþngTh¤y ðßþc t¥m quan tr÷ng cüa ðä th¤t, C¯ Lão Hòa Thßþng
luôn t± chÑc hàng nåm vi®c ðä th¤t. Nåm nay cûng nhß l®luôn t± chÑc hàng nåm vi®c ðä th¤t. Nåm nay cûng nhß l®luôn t± chÑc hàng nåm vi®c ðä th¤t. Nåm nay cûng nhß l®luôn t± chÑc hàng nåm vi®c ðä th¤t. Nåm nay cûng nhß l®luôn t± chÑc hàng nåm vi®c ðä th¤t. Nåm nay cûng nhß l®
thß¶ng, VÕn Ph§t Thành s¨ ðä th¤t ni®m Ph§t, ni®m danh hi®uthß¶ng, VÕn Ph§t Thành s¨ ðä th¤t ni®m Ph§t, ni®m danh hi®uthß¶ng, VÕn Ph§t Thành s¨ ðä th¤t ni®m Ph§t, ni®m danh hi®uthß¶ng, VÕn Ph§t Thành s¨ ðä th¤t ni®m Ph§t, ni®m danh hi®uthß¶ng, VÕn Ph§t Thành s¨ ðä th¤t ni®m Ph§t, ni®m danh hi®u
ÐÑc Quán Thª Âm B° Tát, Ð¸a TÕng B° Tát... và t÷a thi«n.ÐÑc Quán Thª Âm B° Tát, Ð¸a TÕng B° Tát... và t÷a thi«n.ÐÑc Quán Thª Âm B° Tát, Ð¸a TÕng B° Tát... và t÷a thi«n.ÐÑc Quán Thª Âm B° Tát, Ð¸a TÕng B° Tát... và t÷a thi«n.ÐÑc Quán Thª Âm B° Tát, Ð¸a TÕng B° Tát... và t÷a thi«n.
Ðây là lúc chúng ta có th¬ trút gánh n£ng tr¥n gian, dù chïÐây là lúc chúng ta có th¬ trút gánh n£ng tr¥n gian, dù chïÐây là lúc chúng ta có th¬ trút gánh n£ng tr¥n gian, dù chïÐây là lúc chúng ta có th¬ trút gánh n£ng tr¥n gian, dù chïÐây là lúc chúng ta có th¬ trút gánh n£ng tr¥n gian, dù chï
trong tÕm th¶i, ð¬ hoàn toàn chuyên tâm døng công. Vi®c døngtrong tÕm th¶i, ð¬ hoàn toàn chuyên tâm døng công. Vi®c døngtrong tÕm th¶i, ð¬ hoàn toàn chuyên tâm døng công. Vi®c døngtrong tÕm th¶i, ð¬ hoàn toàn chuyên tâm døng công. Vi®c døngtrong tÕm th¶i, ð¬ hoàn toàn chuyên tâm døng công. Vi®c døng
này không khác h½n là tñ soi chiªu tñ ð¯i di®n v¾i chính mình,này không khác h½n là tñ soi chiªu tñ ð¯i di®n v¾i chính mình,này không khác h½n là tñ soi chiªu tñ ð¯i di®n v¾i chính mình,này không khác h½n là tñ soi chiªu tñ ð¯i di®n v¾i chính mình,này không khác h½n là tñ soi chiªu tñ ð¯i di®n v¾i chính mình,
tñ thanh l÷c ð¬ tr· lÕi ch¯n ban s½ vô nhim.tñ thanh l÷c ð¬ tr· lÕi ch¯n ban s½ vô nhim.tñ thanh l÷c ð¬ tr· lÕi ch¯n ban s½ vô nhim.tñ thanh l÷c ð¬ tr· lÕi ch¯n ban s½ vô nhim.tñ thanh l÷c ð¬ tr· lÕi ch¯n ban s½ vô nhim.

Hoan nghing t¤t cä ðÕo hæu t¾i tham gia, cùng nhau tu h÷c.Hoan nghing t¤t cä ðÕo hæu t¾i tham gia, cùng nhau tu h÷c.Hoan nghing t¤t cä ðÕo hæu t¾i tham gia, cùng nhau tu h÷c.Hoan nghing t¤t cä ðÕo hæu t¾i tham gia, cùng nhau tu h÷c.Hoan nghing t¤t cä ðÕo hæu t¾i tham gia, cùng nhau tu h÷c.

����������



S¯ 48       Trang 23

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

Tháng 7: t× ngày 16 ðªn 22

L ðÑc Quán Thª Âm B° Tát
Thành ÐÕo s¨ cØ hành vào chü
nh§t ngày 16/7.

Tháng 10: t× ngày 15 ðªn ngày 21

L vía ðÑc Quán Thª Âm B°
Tát Xu¤t Gia s¨ cØ hành vào
chü nh§t ngày 15/10.

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 27 tháng 8
ðªn thÑ bäy ngày 2 tháng 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 27 tháng
8, ngày ð¥u tiên cüa Th¤t.

L Vu LanL Vu LanL Vu LanL Vu LanL Vu Lan s¨ cØ hành vào chü
nh§t ngày 13/8.

Thi«n Th¤t:Thi«n Th¤t:Thi«n Th¤t:Thi«n Th¤t:Thi«n Th¤t:

Mµt tu¥n thi«n t§p mùa hè b¡t
ð¥u t× t¯i chü nh§t ngày 23

ðªn chü  nh§t ngày 30 tháng 7.

Hoa Nghiêm Pháp HµiHoa Nghiêm Pháp HµiHoa Nghiêm Pháp HµiHoa Nghiêm Pháp HµiHoa Nghiêm Pháp Hµi

Cûng nhß m÷i nåm, vào d¸p l gi² C¯
Lão Hòa Thßþng VÕn Ph§t Thành ð«u
t± chÑc 21 ngày Pháp Hµi trì tøng Kinh
Hoa Nghiêm. Kinh ðßþc tøng b¢ng ba
thÑ tiªng: Hoa, Anh, Vi®t · ba Ph§t
ði®n khác nhau. Nåm nay, Pháp HµiNåm nay, Pháp HµiNåm nay, Pháp HµiNåm nay, Pháp HµiNåm nay, Pháp Hµi
b¡t ð¥u t× ngày b¡t ð¥u t× ngày b¡t ð¥u t× ngày b¡t ð¥u t× ngày b¡t ð¥u t× ngày 11 tháng 6 ðªn11 tháng 6 ðªn11 tháng 6 ðªn11 tháng 6 ðªn11 tháng 6 ðªn
ngày 1 tháng 7.ngày 1 tháng 7.ngày 1 tháng 7.ngày 1 tháng 7.ngày 1 tháng 7.

L gi² cüa C¯ Lão HòaThßþngL gi² cüa C¯ Lão HòaThßþngL gi² cüa C¯ Lão HòaThßþngL gi² cüa C¯ Lão HòaThßþngL gi² cüa C¯ Lão HòaThßþng  s¨ cØ
hành vào ngày ð¥u tiên cüa Pháp Hµi
tÑc là vào chü nh§tchü nh§tchü nh§tchü nh§tchü nh§t ngày 11 tháng 6.ngày 11 tháng 6.ngày 11 tháng 6.ngày 11 tháng 6.ngày 11 tháng 6.

L Sám H¯iL Sám H¯iL Sám H¯iL Sám H¯iL Sám H¯i

Truy«n th¯ng VÕn Ph§t Thành, m²i
nåm vào mùa xuân ð«u LÕy VÕn Ph§t
Sám theo nghi thÑc trong Kinh VÕn
Ph§t. Nåm nay, Sám VÕn Ph§t b¡t ð¥u
t× chü nh§t ngày 16 tháng 4 ðªn chü
nh§t ngày 10 tháng 5.

L Ph§t ÐänL Ph§t ÐänL Ph§t ÐänL Ph§t ÐänL Ph§t Ðän      s¨ cØ hành vào chü nh§t
ngày 7 tháng 5 b¡t ð¥u t× 8 gi¶ sáng.

Nhæng khóa tu hay Th¤t trên là c½Nhæng khóa tu hay Th¤t trên là c½Nhæng khóa tu hay Th¤t trên là c½Nhæng khóa tu hay Th¤t trên là c½Nhæng khóa tu hay Th¤t trên là c½
hµi r¤t t¯t giúp chúng ta chuyên tâmhµi r¤t t¯t giúp chúng ta chuyên tâmhµi r¤t t¯t giúp chúng ta chuyên tâmhµi r¤t t¯t giúp chúng ta chuyên tâmhµi r¤t t¯t giúp chúng ta chuyên tâm
døng công, và là môi trß¶ng r¤t t¯tdøng công, và là môi trß¶ng r¤t t¯tdøng công, và là môi trß¶ng r¤t t¯tdøng công, và là môi trß¶ng r¤t t¯tdøng công, và là môi trß¶ng r¤t t¯t
ð¬ cho công phu ðßþc miên m§t.  Hoanð¬ cho công phu ðßþc miên m§t.  Hoanð¬ cho công phu ðßþc miên m§t.  Hoanð¬ cho công phu ðßþc miên m§t.  Hoanð¬ cho công phu ðßþc miên m§t.  Hoan
nghing t¤t cä ðÕo hæu tham gia, cùngnghing t¤t cä ðÕo hæu tham gia, cùngnghing t¤t cä ðÕo hæu tham gia, cùngnghing t¤t cä ðÕo hæu tham gia, cùngnghing t¤t cä ðÕo hæu tham gia, cùng
nhau tu h÷c.Nªu mu¯n thêm chi tiªt,nhau tu h÷c.Nªu mu¯n thêm chi tiªt,nhau tu h÷c.Nªu mu¯n thêm chi tiªt,nhau tu h÷c.Nªu mu¯n thêm chi tiªt,nhau tu h÷c.Nªu mu¯n thêm chi tiªt,
xin liên lÕc VÕn Ph§t Thánh Thành.xin liên lÕc VÕn Ph§t Thánh Thành.xin liên lÕc VÕn Ph§t Thánh Thành.xin liên lÕc VÕn Ph§t Thánh Thành.xin liên lÕc VÕn Ph§t Thánh Thành.
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Th¤t và Pháp HµiTh¤t và Pháp HµiTh¤t và Pháp HµiTh¤t và Pháp HµiTh¤t và Pháp Hµi
Hè 2000Hè 2000Hè 2000Hè 2000Hè 2000



Dharma Realm Buddhist Association *
City of Ten Thousand Buddhas
P. O. Box 217
Talmage, CA 95481 - 0217,  U. S. A.
Tel. (707) 462-0939 / Fax. (707) 462 - 0949
bodehai@hotmail.com

Non-Profit Org.
US POSTAGE

PAID
Long Beach, CA
Permit No.432

To :

* T× s¯ sau B° Ð« Häi s¨ phát hành m²i 3 tháng. M÷i
thß t×, góp ý hay thïnh báo xin thß v« Dharma Realm
Buddhist Association (VÕn Ph§t Thành).  Chi phiªu
góp ph¥n ¤n t¯ng, xin ð«: DRBA/Vietnamese Account.

Hòa Thßþng Hß Vân H÷a Truy®n
21.  Ði¬n T÷aÐi¬n T÷aÐi¬n T÷aÐi¬n T÷aÐi¬n T÷a

V¸ Sß giæ chÑc Ði¬n T÷a là ngß¶i có nhi®m vø coi sóc tång phß¶ng, cho nên c¥n phäi là
b§c Di®u Trí Bát Nhã ð® nh¤t, có th¬ nhçn nhøc,
ch¸u ðñng ðßþc m÷i cñc nh÷c, oán trách. Ngoài
ra, v¸ Ði¬n T÷a cûng c¥n phäi ð¬ ý ðªn kh¦u v¸ cüa
ðÕi chúng, biªt tiªt ki®m ti«n bÕc cüa Thß¶ng Trø,
và ân c¥n cúng dß¶ng ngß¶i khác trß¾c; ð°ng th¶i
còn phäi biªt qúy tiªc ð° v§t, th§n tr÷ng t×ng ly
t×ng tí v« m£t nhân quä, cân nh¡c v« công và tµi
trong t×ng ni®m mµt, không ðßþc s½ xu¤t.

K® tán cüa Hòa Thßþng Tuyên Hóa:
Thiên trù di®u cúng v¸ thanh hß½ng,
Thi«n duy®t vi thñc lÕc uông dß½ng,
Pháp hÖ sung mãn chu sa gi¾i,
Thñc dî kinh hành th¯i m§t tàng.

Nghîa là:
Bªp tr¶i di®u cúng th½m tinh khiªt,
Ð§m ðà Thi«n v¸, ngát hß½ng vui,
Pháp hÖ ngÕt ngào lan töa kh¡p,
Ån xong tän mác ði kinh hành.


