
No. 50, Fall 2000        2001 Talmage Rd.,  Talmage, CA 95481- 0217

Ven. Master Hsuan HuaVen. Master Hsuan HuaVen. Master Hsuan HuaVen. Master Hsuan HuaVen. Master Hsuan Hua

 Phäi CÑu Vãn Nguy C½
 cüa Thª Gi¾i

VÕn Ph§t Thánh Thành

Ð÷c trong s¯ này

r Khai Th¸:
Phäi CÑu Vãn Nguy  C½
cüa Thª Gi¾i

r L¶i Cänh Tïnh
Cö Vô Minh và Duyên Giúp Ích

r Kim Cang Kinh Thi¬n Thích
14. Ly Tß¾ng T¸ch Di®t

r Kinh ÐÕi Bi Tâm Ðà La Ni
r Thông Báo
r HT Hß Vân H÷a Truy®n

#23. Không Tham Vån Lþi
DßÞng

Phát Hành
Dharma Realm Buddhist Association
The City of Ten Thousand Buddhas

 (VÕn Ph§t Thánh Thành)
P. O. Box 217

Talmage, CA 95481-0217
Tel. (707) 462 - 0939

 Fax. (707) 462 - 0949
bodehai@hotmail.com

www.saigon.com/~fopusa

SaSaSaSaSaving the ving the ving the ving the ving the WWWWWorororororld frld frld frld frld from Calamitiesom Calamitiesom Calamitiesom Calamitiesom Calamities

Sáng s¾m rØa tay s¡pSáng s¾m rØa tay s¡pSáng s¾m rØa tay s¡pSáng s¾m rØa tay s¡pSáng s¾m rØa tay s¡p
chuy¬n kinhchuy¬n kinhchuy¬n kinhchuy¬n kinhchuy¬n kinh

ChÆng c¥u phß¾c lþi,ChÆng c¥u phß¾c lþi,ChÆng c¥u phß¾c lþi,ChÆng c¥u phß¾c lþi,ChÆng c¥u phß¾c lþi,
khöi tai tinhkhöi tai tinhkhöi tai tinhkhöi tai tinhkhöi tai tinh

Duyên ð¶i ðáng dÑt thìDuyên ð¶i ðáng dÑt thìDuyên ð¶i ðáng dÑt thìDuyên ð¶i ðáng dÑt thìDuyên ð¶i ðáng dÑt thì
cho dÑtcho dÑtcho dÑtcho dÑtcho dÑt

Nhà cØa phù sinh tÕmNhà cØa phù sinh tÕmNhà cØa phù sinh tÕmNhà cØa phù sinh tÕmNhà cØa phù sinh tÕm
múa hình!múa hình!múa hình!múa hình!múa hình!

                         Løc NgoÕn cß sîLøc NgoÕn cß sîLøc NgoÕn cß sîLøc NgoÕn cß sîLøc NgoÕn cß sî

(M¤y Ði®u Sen Xanh)(M¤y Ði®u Sen Xanh)(M¤y Ði®u Sen Xanh)(M¤y Ði®u Sen Xanh)(M¤y Ði®u Sen Xanh)
Bây gi©  chúng ta hãy

nghiên cÙu m¶t vÃn Ç�
l§n, nhÜng vÃn Ç� gì cÛng
không ngoài phåm vi bÓn ch»
“ thi�n ác nhân quä.”  Thi�n së
th¡ng, ác së båi, Çó là luÆt nhân
quä. NgÜ©i ta thÜ©ng nói:
“TrÒng dÜa ÇÜ®c dÜa, trÒng ÇÆu
ÇÜ®c ÇÆu.”  CÛng vì lë Çó mà th�
gi§i cûa chúng ta m§i không bÎ
hûy di�t. N�u quä có l� ngÜ®c
låi, nghïa là thi�n thì båi, ác thì
th¡ng, thì ch£ng còn thiên l�
n»a, mà không còn thiên l�, thì
th� gi§i Çã bÎ hûy di�t, tÙc là Çã
có ngày tÆn th�.

Làm sao Ç� th� gi§i không
bÎ hûy di�t? Phäi cäi thi�n nhân
tâm. Lòng ngÜ©i hÜ§ng thi�n
thì ánh sáng së chi�u kh¡p th�

Let’s investigate a grave problem.

Every problem falls within the

scope of good and evil, cause and

effect. The law of cause and ef-

fect says that good people win

and evil people lose. As it is said,

“Planting melons, one harvests

melons; planting beans, one har-

vests beans.” It is because of this

principle that the world has not

been ruined. If good people lost

and bad people won, there would

be no justice. When there is no

justice, the world will be de-

stroyed; it will be the end of the

world.

How do we keep this world

from being destroyed? By im-

proving human minds. When hu-

man minds are wholesome, there

will be bright light throughout the

world. Bright light is just wisdom.
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gi§i. Ánh sáng là trí hu�, mà ngÜ©i có trí hu�, là
ngÜ©i có tâm chánh, m�i Çi�u h� tåo tác, h�
hành Ç¶ng Ç�u chánh Çåi quang minh, không
có tÜ tâm vÎ k�. Tâm tÜªng Ç�u nhÃt loåt hÜ§ng
t§i hånh phúc cûa nhân loåi, không h� phân bi�t,
chûng t¶c này, quÓc gia kia, thiên hå Ç�u gom
låi m¶t nhà  cûa Çåi ÇÒng th� gi§i. Nay thì  lòng
ngÜ©i khác xÜa, phÀn Çông Ç�u ích k�, t¿ l®i,
chÌ tranh Çua quy�n l®i cho riêng mình mà hy
sinh hånh phúc cûa tÆp th�, cho nên th� gi§i
m�i ngày m¶t Çen tÓi, m�i ngày m¶t ngu si,
m�i ngày m¶t thêm nguy hi�m. Ngày hûy di�t
nhÜ Çã gÀn k�, chÌ trong ÇÜ©ng tÖ kë tóc, mà
n�u không tìm bi�n pháp cÙu vãn, thì tÃt cä Ç�u
chung m¶t sÓ phÆn, ch£ng ai còn m¶t cÖ may
sÓng sót. NhÜng làm sao cÙu vãn Çây? Kinh có
dåy: “Các Çi�u ác ch£ng làm, các Çi�u thi�n
phøng hành.”  Ai ai cÛng hÜ§ng thi�n, không
hÜ§ng t§i ác, trên tØ vÎ nguyên thû, dÜ§i t§i tÆn
træm h�, m�i ngÜ©i Ç�u lÃy trí hu� làm ánh sáng
Ç� xua Çu°i ngu si và h¡c ám. N�u ÇÜ®c nhÜ
vÆy thì b¶ m¥t th� gi§i së Ç°i tØ âm qua dÜÖng,
và chi�n tranh së bi�n thành hòa bình.

Nay chúng ta ÇÜÖng sÓng trong cänh Çêm
dài d¢ng d¥c, sÓng và ch�t trong cänh m¶ng
say. Bªi Çêm d¢ng d¥c m§i thÃy cÀn ánh sáng;
vì tÓi tæm nên lòng ngÜ©i Üu uÃt sÀu mu¶n.
Trong bÀu ánh sáng, nhân tâm së hoan h�. H¡c
ám và quang minh chÌ tåi lòng ngÜ©i thi�n ác.
Hûy di�t   th� gi§i là ª nhân tâm, mà sáng tåo
th� gi§i cÛng ª tåi nhân tâm. Chúng ta là ngÜ©i
h�c pháp PhÆt, chính là trØ bÕ v�ng tâm tìm chân
tâm, cho nên PhÆt pháp chính là lá bùa cÙu vãn
th� gi§i, cái gÜÖng qu� cäi thi�n nhân tâm.

Phàm chuy�n Ç©i cái gì có l®i thì ¡t có cái t�
håi. T� dø nhÜ cái máy truy�n hình, nó có th�
cho ta bi�t chuy�n l§n trong nÜ§c và các diÍn

Wise people are righteous. Their actions are

great, bright, and proper, not motivated by self-

ishness. In everything they do, they want to bring

happiness to all humankind. Since they don’t

discriminate between races or nations, the whole

world becomes one great family. The people of

today are not like the ancients. They are selfish

and often seek to benefit themselves at the cost

of the sacrificing the benefit of the whole.

That is why this world has become darker,

stupider, and more dangerous with each pass-

ing day. It is on the very brink of destruction. It

is only hanging on by a hair. If no one tries to

save it, we will all perish together and no one

will survive. Well, how do we save it? As the

saying goes, “Refrain from all evil, and practice

all good.” Everyone turns towards the good, and

away from evil. From the national leader down

to common citizens, if everyone can use the light

of wisdom to shine through the darkness of stu-

pidity, this dark world will become bright and

wars will turn into peace.

Presently, we are living in the long, dark

night of delusion. Since the long night is pitch

black, we need some light. Darkness makes

people gloomy, while light makes people happy.

Whether there is darkness or light depends on

the good and evil in our minds. The world is

destroyed because of the mind, and it is also

created because of the mind. We who study the

Dharma have to get rid of the false mind and

keep the true mind. And so the Buddhadharma

is the precious raft that can save the world’s

people. It is also the precious mirror that can

make people’s minds more wholesome.

Everything in this world has its advantages

as well as its disadvantages. For example, tele-

vision can keep people updated on national and

international affairs. There’s a saying, “A scholar

doesn’t need to go out his door to know the
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bi�n quÓc t�. M¶t câu ngÜ©i ta hay nói: “Tú tài
bÃt xuÃt môn, ti�n tri thiên hå s¿,”  tú tài ch£ng
ra khÕi cºa mà  bi�t h�t cä chuy�n thiên hå.
ñây là døng ích tÓt cûa máy truy�n hình, nhÜng
nó cÛng có khía cånh xÃu. Con nít coi truy�n
hình thÜ©ng bÎ änh hÜªng xÃu, h�c lÓi gian dÓi,
làm nh»ng hành vi trái Çåo l�, khi�n mÃt hånh
phúc trong gia Çình, gây h�n loån trong xã h¶i,
thành nh»ng thi�u niên bÃt häo, Çâu Çâu cÛng
gây chuy�n thÎ phi. N�u nhÜ vÆy rÒi mai sau
nh»ng hång Çó ra chÃp chánh thì làm sao có
hòa bình ÇÜ®c? ñó là m¶t trong cái håi cûa máy
truy�n hình. NhÜ chúng ta lo cho th� h� sau, lo
cho tÜÖng lai th� gi§i thì nên nghiêm cÃm con nít
không cho xem truy�n hình, ho¥c giä tuy�t ÇÓi
không mua máy truy�n hình, Çó chính là bi�n pháp
rÓt ráo, ch¥n tØ gÓc cûa cái h�a tåo Çi�u ác.

Th� gi§i ngày nay Çã Çi t§i giai Çoån mà s¿
trong sáng Çã bÎ che m© thành mÀu u ám. VÆy
phäi làm sao? Là m¶t thành phÀn cûa nhân loåi,
trÜ§c h�t chúng ta hãy Çem b°n thân mình ra Ç�
cÓ g¡ng, bài trØ các tÆp khí cûa chúng ta, mang
h�t tâm tham, tâm sân, tâm si ra gån l�c, lÃy b°n
thân mình Ç� änh hÜªng Ç�n ngÜ©i khác. TÜ
tÜªng cùng hành vi cûa chính chúng ta phäi thÆt
là Çúng m¿c thì sau Çó m§i khuyên nhû ÇÜ®c
m�i ngÜ©i hÜ§ng thi�n, lÃy Çó làm khuôn mÅu,
n�u không thì chÌ là chuy�n nói Ç� chÖi, ch£ng
ích l®i gì.

Phàm ngÜ©i chÎu gánh vác vi�c thiên hå,
Ç�u có tÜ tÜªng thÜÖng xót nhân loåi. NhÜ ÇÙc
PhÆt Thích-ca næm xÜa, khi tu Çåo BÒ-tát, Ngài
chÎu kh° hånh nhÜ vÆy. Tåi sao? Bªi muÓn tåo
änh hÜªng trong chúng sanh, khi�n chúng sanh
y pháp tu hành, m§i có th� lìa khÕi kh° ÇÜ®c an
vui. Tôi thÜ©ng nói: “ChÎu kh° thì h�t kh°,
hÜªng phÜ§c thì tiêu hao phÜ§c.”

affairs of the country.” This is the advantage of

having a television, but there are also disadvan-

tages. Television is often a bad influence on chil-

dren. It teaches them how to cheat and behave

in unprincipled and harmful ways, causing prob-

lems in the family and disturbing the peace of

the society. Such children become juvenile de-

linquents who make trouble everywhere they go.

If they go on to become political leaders in the

future, how can there be peace in the world?

This is the harm caused by television. For the

sake of protecting the next generation as well

as the people of the future, we should not allow

our children to watch television. The best solu-

tion, which nips the problem in the bud, is not

to buy a T.V. set in the first place.

The world has now become extremely pol-

luted and defiled. What can we do about it? As

members of the human race, we have to begin

with ourselves. We should purge ourselves of

our bad habits and faults, and purify our minds

of greed, hatred, and stupidity. By setting a good

example, we can influence others to do the same.

Before we can be good models and exhort oth-

ers to do good, we have to make sure that our

own conduct and thinking is completely correct.

Otherwise, everything we say will be futile and

of no help to the situation.

Someone who feels responsible for the wel-

fare of the entire world is motivated by com-

passion for all people. Shakyamuni Buddha, for

example, underwent tremendous suffering in his

past lives when he was cultivating the

Bodhisattva Way. Why did he do so? He

wanted to influence living beings to cultivate the

Dharma, so that they would be able to leave

suffering and attain happiness. As I often say,

“To endure suffering is to end suffering; to en-

joy blessings is to diminish blessings.”  You

should all take this as your motto.
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L¶i Cänh Tïnh
Sß Cô ChÑng Nghiêm

7.  cÕ vô minh và duyên giúp ích

Quan Çi�m v� nghÎch cänh và thÎ phi

• Khi nghÎch cänh và chuy�n thÎ phi t§i,
bån hãy gi» trong tâm ch» R¶ng rãi.

• ª Ç©i ch£ng có chuy�n gì dÍ dàng.
Không có nghÎch cänh, thì mình không
xÙng Çáng làm ng�n häi Çæng cho cõi
Ç©i.

• Trong PhÆt giáo, nghÎch cänh ÇÜ®c g�i
là duyên giúp ích (tr® duyên). Do Çó
khi bån g¥p nghÎch cänh, bån nên sinh
lòng cäm kích. (Duyên lành ngÅu
nhiên) có th� g¥p mà ch£ng th� cÀu!

• Vi�c gian nan, khäo Çäo, r¡c rÓi Ç�u là
thº thách. Thanh ki�m phäi nh© dûa
nÖi Çá mài thì m§i s¡c bén ÇÜ®c. Viên
ng�c thô phäi g�t dûa m§i phát huy
ÇÜ®c nét ÇËp sáng chói cûa nó.

• Tu hành phäi vÜ®t qua thº thách. Phäi rèn
luy�n tâm Ç¶ng thành ra tâm tïnh. Dù ª

trong cänh Ç¶ng mà không Ç¶ng tâm.

• Tu hành thì tØng gi©, tØng phút, tØng
giây, mãi hoài ch£ng nghÌ. Làm vi�c
cÛng phäi träi qua vô sÓ chuy�n thº
thách.

• NgÜ©i ta thÜ©ng bÎ kËt trong cái nhìn
cûa chính mình. Tri âm tÙc là chân l�.
Không phäi tri âm thì bi�n thành thÎ
phi.

• Cái mà ngÜ©i ta khó thÃy nhÃt là bän
ngã, là chính mình. ThÜ©ng ngày ai
cÛng mª to m¡t nhìn bên ngoài: nói
ngÜ©i này th� này th� n�, bàn chuy�n
Ç©i nhÜ th� nhÜ kia, mà ch£ng bi�t r¢ng
mình cÛng n¢m trong phåm vi Çó. N�u
tách riêng cái tôi này ra, Çem bän ngã
làm ÇÓi tÜ®ng Ç� quan sát thì m§i thÃy
rõ ràng ÇÜ®c s¿ l� m�i chuy�n.

• Hãy tha thÙ cho kÈ vô � làm t°n håi
ngÜ©i khác. CÛng ch§ nên dÍ dàng bÎ
ngÜ©i ta làm t°n thÜÖng.

• HÍ Çã nghi ng© ai, bån ch£ng th� yêu
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m�n ngÜ©i Ãy. HÍ nghi ng© ai, bån cÛng
khó tha thÙ h�. HÍ nghi ng© ai, bån
cÛng ch£ng tin tÜªng h�.

• Thêm m¶t phÀn hoài nghi ngÜ©i nào
thì mình së b§t Çi m¶t phÀn t¿ tin. Khi
phû nhÆn m�i thÙ trên Ç©i, bån së mÃt
h�t lòng tin nÖi mình.

• Hãy xem nh»ng chuy�n thÎ phi là bài
h�c.

• Xem khen ng®i là l©i cänh giác (ÇØng
kiêu ngåo, hãy t¿ ki�m ÇÙc hånh).

• Xem vi�c hi�m ghét ruÒng bÕ là cÖ h¶i
phän tÌnh.

• LÃy s¿ lÀm lÅn, hi�u lÀm làm kinh
nghi�m (Ç� cäi thi�n).

• BÃt kÿ s¿ phê bình nào cÛng là bài h�c
qu� giá.

• Khi ngÜ©i ta m¡ng chÜªi mình, ch£ng
hi�u mình, hûy báng mình, mình nên
sinh lòng cäm kích h�. Hãy cám Ön h�
vì h� Çã tåo ra cänh gi§i Ç� mình tu
hành.

• Khi tâm thuÀn chính thì không s® ai hûy
báng cä. ChÌ cÀn bån làm vi�c cho chính
(Çúng Ç¡n, Çàng hoàng), cho chân thành
thì m¥c ai muÓn hûy báng, h� chÌ làm
nhân cách cûa bån thêm thæng hoa (trª
nên cao thÜ®ng hÖn) mà thôi.

• Vi�c sai lÀm t§i: bi�n nó thành Çúng
Ç¡n. Chuy�n xÃu ác Ç�n: bi�n nó thành
tÓt lành. BÃt luÆn chuy�n thÎ phi gì bån
cÛng hãy khéo léo hi�u thÃu thì không
còn gì là thÎ phi n»a. Nghe chuy�n thÎ
phi gì, bån cÛng xem nó nhÜ là duyên
giúp ích vi�c tu hành. NhÃt ÇÎnh ch§
Ç� cÕ vô minh m�c ÇÀy tràn trong tâm
bån.

• N�u m�i ngÜ©i ai ai cÛng rû såch lòng
ngã mån, ÇØng chÃp vào cái “ tôi” , dËp
Çi tánh vô minh nóng näy, thì gi»a
ngÜ©i v§i ngÜ©i së ch£ng bao gi© sän
sinh chuy�n thÎ phi.

• Hãy xem chuy�n thÎ phi là bài h�c. Làm
vÆy, mình có th� chuy�n hoá nh»ng
chuy�n không vØa lòng thành l®i khí
cäi thi�n t¿ ngã.  Chuy�n ngÜ©i ta,
mình ch§ thÎ phi (bàn cãi ai Çúng, ai
sai, ai tÓt, ai xÃu). Bªi vì chuy�n thÎ phi
chÌ khi�n mình cäm giác r¢ng Ç©i ngÜ©i
thÆt Çau kh° mà thôi. Kÿ thÆt, m�i
chuy�n hàng ngày, dù nhÕ nh¥t Ç�n
Çâu, cÛng là b¶ ñåi Tång Kinh - kho
tàng kinh Çi�n - sÓng Ç¶ng.
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ÐOÕN Mß¶I B¯N:

NH¿ PHÁP TH÷ TRÌ

B¤y gi¶, ngài Tu-b°-ð« nghe Ph§t thuyªt
Kinh này, hi¬u th¤u ðßþc nghîa thú cüa
kinh, r½i l® khóc, mà bÕch Ph§t r¢ng:
Hiªm có thay, Thª-tôn! Ph§t din nói
kinh ði¬n thâm sâu nhß thª, t× lúc xßa
ðßþc hu® nhãn cho ðªn nay, con chßa
t×ng ðßþc nghe kinh nhß thª.
BÕch Thª-tôn! Nªu lÕi có ngß¶i ðßþc
nghe kinh này, lòng tin thanh t¸nh, ¡t sanh
th§t tß¾ng, phäi biªt ngß¶i ¤y thành tñu
ðßþc công ðÑc hiªm có, ð® nh¤t. BÕch
Thª-tôn! Th§t tß¾ng ¤y, tÑc không phäi
tß¾ng, cho nên Nhß-lai nói là th§t tß¾ng.
BÕch Thª-tôn! Nay con ðßþc nghe kinh
ði¬n nhß thª, tin hi¬u th÷ trì, chÆng cho
là khó. Nªu trong tß½ng lai, khoäng nåm
tråm nåm sau cùng, có chúng sanh nào
ðßþc nghe Kinh này, r°i tin, hi¬u, th÷,
trì, ngß¶i ¤y ¡t là hiªm có, là ð® nh¤t.
B·i vì sao? Vì ngß¶i ¤y không tß¾ng ngã,
tß¾ng nhân, tß¾ng chúng sanh, tß¾ng th÷
giä. Vì sao? Vì tß¾ng ngã, tÑc là phi
tß¾ng, tß¾ng nhân, tß¾ng chúng sanh,

tß¾ng th÷ giä, tÑc là phi tß¾ng. B·i vì
sao? Vì lìa t¤t cä chß tß¾ng, tÑc g÷i là
chß Ph§t.
Ph§t bäo Tu-b°-ð«: Ðúng thª! Ðúng thª!
Nªu lÕi có ngß¶i ðßþc nghe Kinh này,
chÆng kinh, chÆng hãi, chÆng sþ, phäi
biªt ngß¶i ðó r¤t là hiªm có. TÕi vì sao?
Tu-b°-ð«! Nhß-lai thuyªt ð® nh¤t ba-la-
m§t tÑc chÆng phäi ð® nh¤t ba-la-m§t,
¤y g÷i là ð® nh¤t ba-la-m§t.
Tu-b°-ð«! Nhß-lai nói nhçn nhøc ba-la-
m§t tÑc không phäi nhçn nhøc ba-la-m§t,
¤y g÷i là nhçn nhøc ba-la-m§t. TÕi sao?
Tu-b°-ð«! Nhß ta thu· xßa b¸ vua Ca-lþi
ch£t ðÑt thân th¬, lúc ðó ta không tß¾ng
ngã, không tß¾ng nhân, không tß¾ng
chúng sanh, không tß¾ng th÷ giä. TÕi
sao? Lúc ¤y, khi thân th¬ b¸ ch£t ðÑc t×ng
mänh, nªu ta có tß¾ng ngã, tß¾ng nhân,
tß¾ng chúng sanh, tß¾ng th÷ giä, thì ¡t
là ta ðã sanh tâm sân h§n.
Tu-b°-ð«! LÕi nh¾ kiªp quá khÑ, ta làm
Tiên Nhçn-nhøc trong nåm tråm ð¶i, vào
thu· ¤y không tß¾ng ngã, không tß¾ng
nhân, không tß¾ng chúng sanh, không
tß¾ng th÷ giä.
B·i v§y, Tu-b°-ð«! B°-tát phäi nên lìa
t¤t cä tß¾ng, phäi nên phát tâm a-n§u-
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quy thú cüa kinh, ông hoàn toàn hi¬u rõ
ràng, trong lòng hªt sÑc hoan hÖ, nß¾c
m¡t tuôn r½i và khóc.

Lòng ðã hoan hÖ sao còn khóc? Thß¶ng
thß¶ng ð¯i v¾i m÷i ngß¶i chúng ta, khi
nào lòng cäm th¤y vui cñc ði¬m, nß¾c m¡t
hay chäy ra, cho nên có câu “ vui quá mà
khóc,”  ðây chính là trß¶ng hþp khóc cß¶i
chÆng ð£ng, mµt trÕng thái xúc ðµng tràn
ng§p ðªn cñc ðµ. Các bÕn bäo Ngài ¤y vui
sß¾ng ß? Nhßng sao lÕi th¤y Ngài khóc?
Các bÕn bäo Ngài khóc ß? Sao lÕi th¤y
Ngài vui sß¾ng! Nguyên do ÐÑc Ph§t nói
pháp bát-nhã, ông Tu-b°-ð« th¤y quá m¥u
nhi®m, mà lòng cäm th¤y khóc cß¶i chÆng
ð£ng. TrÕng hu¯ng này chÆng phäi vì ÐÑc
Ph§t thuyªt pháp chßa r¯t ráo, mà chính
vì Ngài Tu-b°-ð« khóc cß¶i chÆng ð£ng,
vui sß¾ng quá ðµ trß¾c pháp m¥u bát nhã
cüa bi®t giáo mà Ph§t v×a thuyªt giäng
(giáo lý Ph§t dÕy ðßþc chia ra: tÕng giáo,
thông giáo, bi®t giáo, viên giáo; pháp môn
bát-nhã thuµc bi®t giáo). Khi ðßþc nghe
t¾i di®u pháp bát-nhã này cüa bi®t giáo,
Ngài Tu-b°-ð« li«n cäm th¤y v×a hoan hÖ
v×a bi ai.

Bi ai chính là:

Ngµ dî vãng chi b¤t gián
Tri lai giä chi khä truy
Thñc mê ð° kÏ v¸ vin
Giác kim th¸ nhi tÕc phi.

( Ðào Ti«m )

D¸ch nghîa:

Ngµ xßa kia ði«u l¥m lçn
Biªt mai này còn sØa k¸p

ða-la tam-mi®u tam-b°-ð«, chÆng nên
sanh tâm trø n½i s¡c, chÆng nên sanh tâm
trø n½i thanh, hß½ng, v¸, xúc, pháp, nên
sanh tâm không ch² trø. Nªu tâm có ch²
trø, tÑc là không phäi trø. B·i v§y, Ph§t
nói r¢ng tâm B°-tát không nên trø s¡c
mà b¯ thí. Tu-b°-ð«! B°-tát vì ð¬ lþi ích
t¤t cä chúng sanh, c¥n phäi b¯ thí nhß
thª. Nhß-lai nói t¤t cä các tß¾ng, tÑc là
phi tß¾ng, lÕi nói t¤t cä chúng sanh, tÑc
là phi chúng sanh.
Tu-b°-ð«! Nhß-lai nói l¶i chân, nói l¶i
th§t, l¶i nhß nhß, l¶i không d¯i, l¶i chÆng
sai khác. Tu-b°-ð«! Pháp mà Nhß-lai
chÑng ð¡c, pháp ¤y không th§t, không
hß. Tu-b°-ð«! Nªu B°-tát tâm trø n½i
pháp mà làm b¯ thí thì nhß ngß¶i vào
ch² t¯i chÆng th¤y gì cä. Nªu B°-tát tâm
chÆng trø pháp mà làm b¯ thí, thì nhß
ngß¶i có m¡t, thêm m£t tr¶i chiªu sáng
næa, th¤y hªt m÷i hình s¡c.
Tu-b°-ð«! Ð¶i sau này, nªu có ngß¶i
thi®n nam, ngß¶i thi®n næ, có th¬ th÷ trì
ð÷c tøng Kinh này, thì trí hu® cüa Nhß-
lai biªt rõ ngß¶i ¤y, th¤y rõ ngß¶i ¤y,
ð«u thành tñu công ðÑc vô biên vô lßþng.

Lßþc giäi:

B¤y gi¶, Tu-b°-ð« nghe Ph§t thuyªt
kinh này, hi¬u th¤u ðßþc nghîa thú
cüa kinh, r½i l® khóc,

Lúc b¤y gi¶, sau khi trß·ng lão Tu-b°-ð«
nghe Ph§t giäng thuyªt, ð¯i v¾i ðÕo lý vô
tß¾ng cüa Kinh Kim Cang, ngài hi¬u th¤u
ðßþc mµt cách sâu xa, ð¯i v¾i ý nghîa và
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Th§t ðß¶ng mê sØa d¤u chân
B×ng tïnh: Xßa dÕi nay khôn.

                           (Nguyn Hiªn Lê)

Ngài Tu-b°-ð« nghî lÕi ngày trß¾c Ngài ðã

ßa pháp Ti¬u th×a, pháp Thanh vån, ðó là ði«u

sai l¥m, nay giác ngµ cái dî vãng ðã r°i và hi¬u

r¢ng tß½ng lai có th¬ sØa ð±i k¸p th¶i. Ngài biªt

mình ðã t×ng ði con ðß¶ng h¨m, ðß¶ng l¥m lçn,

b·i theo nhãn quan cüa ÐÕi th×a thì Ti¬u th×a là

ðß¶ng h¨m, sai l¥m. Có ði«u, khúc ðß¶ng lÕc

ðó chÆng ði xa là bao, nên nay c¥u pháp ÐÕi

th×a là ðúng, pháp Ti¬u th×a xßa kia là sai. B·i

có nhæng cäm giác h²n hþp nhß v§y, nên

trong lòng v×a bu°n v×a vui, nß¾c m¡t tuôn r½i

mà bÕch Ph§t.

Mà bÕch Ph§t r¢ng: Hiªm có thay,
Thª-tôn! Ph§t din nói kinh ði¬n thâm
sâu nhß thª, t× lúc xßa ðßþc hu® nhãn
cho ðªn nay, con chßa t×ng ðßþc nghe
kinh nhß thª.

“ Hiªm có thay, Thª-tôn!”  m¤y chæ này · ph¥n

ð¥u kinh (Ph¥n 1: Pháp Hµi Nhân Do) cûng ðßþc

Ngài Tu-b°-ð« nói lên, ð¬ tán thán pháp bát-

nhã bi¬u lµ qua tß thái thß¶ng nh§t cüa ÐÑc

Ph§t Thích Ca, qua các oai nghi ði, ðÑng, n¢m,

ng°i. ÐoÕn này, chæ “ hiªm có”  nói lên sñ

thâm sâu hy hæu cüa kinh ði¬n. Ngài Tu-b°-ð«

mu¯n nói r¢ng kinh ði¬n này m¾i là thâm sâu

hiªm có, sâu xa t¾i mÑc các hàng Ti¬u th×a

không th¬ hi¬u th¤u ðßþc d dàng.

Ông nói: “ Con ðã t×ng g¥n Ph§t, theo
Ngài ð¬ h÷c Ph§t-pháp, nên có ðßþc hu®
nhãn...”  Hu® nhãn là trí hu®, con m¡t trí
hu®, mµt trong 5 loÕi m¡t (Ngû nhãn), cûng
có th¬ giäng là l¤y trí hu® làm con m¡t,

không phäi là con m¡t không th¤y ðß¶ng,
ai bäo sao thì theo v§y. M¡t không th¤y
ðß¶ng là sao? Là ngß¶i mù dçn ngß¶i mù,
chÆng kiªm ra ðß¶ng l¯i. Sao lÕi ðªn tình
trÕng kë mù dçn kë mù? Chï vì không có
con m¡t trí hu®, b·i nªu có m¡t trí hu® thì
nh§n ra ngay cái gì phäi, cái gì trái, h¡c
bÕch phân minh. Ngài Tu-b°-ð« bÕch Ph§t
r¢ng: “ T× ngày h÷c ðÕo ðßþc trí hu® ðªn
nay, con chßa t×ng nghe pháp môn bát
nhã Ph§t v×a thuyªt giäng.”

BÕch Thª-tôn! Nªu lÕi có ngß¶i ðßþc
nghe kinh này, lòng tin thanh t¸nh, ¡t
sanh th§t tß¾ng, phäi biªt ngß¶i ¤y
thành tñu ðßþc công ðÑc hiªm có, và
ð® nh¤t.

Ngài Tu-b°-ð« thßa lên Ph§t r¢ng: Con nay ðã

nghe và ðã tin. Giä nhß nªu có ngß¶i nghe kinh

này mà sanh lòng tin thanh t¸nh. . . Tin mµt cách

thanh t¸nh nghîa là không h« mäy may nghi

ho£c, chï chuyên nh¤t mµt lòng trong su¯t,

không gþn, không dao ðµng. Ngß¶i có ðßþc

lòng tin thanh t¸nh nhß v§y thì s¨ sanh xu¤t ð£ng

th§t tß¾ng bát nhã - vô tß¾ng trí hu®. Cûng nên

biªt r¢ng sñ thành tñu cüa ngß¶i ðó là b§c nh¤t,

là r¤t hiªm có. Công ðÑc cüa ngß¶i ðó thì cûng

không có gì có th¬ sánh b¢ng. TÕi sao? Lòng tin

chuyên nh¤t, không nghi ho£c, tin ðªn ðµ tµt

cùng thì s¨ chÑng ðßþc th§t tß¾ng lý th¬, mà ðÕt

ðßþc lý th¬ th§t tß¾ng thì ðúng là hiªm có, là ð®

nh¤t r°i.

BÕch Thª-tôn! Th§t tß¾ng ¤y, tÑc
không phäi tß¾ng, cho nên Nhß-lai nói
là th§t tß¾ng. BÕch Thª-tôn! Nay con
ðßþc nghe kinh ði¬n nhß thª, tin hi¬u
th÷ trì, chÆng cho là khó.



S¯ 50       Trang 9

Ngài Tu-b°-ð« bÕch Ph§t r¢ng th§t tß¾ng là phi

tß¾ng, cûng là vô tß¾ng, b·i Nhß-lai nói th§t

tß¾ng là vô tß¾ng. Ông cho hay ông ðßþc nghe

Kinh Kim Cang Bát-nhã Ba-la-m§t thì sanh lòng

tin thanh t¸nh, l¤y tâm th÷ lãnh, l¤y thân tu trì,

ông nghî ði«u ðó ð¯i v¾i ông không khó khån.

TÕi sao ð¯i v¾i ông Tu-b°-ð« thì không khó

khån? B·i vì trong nhi«u kiªp xa xßa, ông ðã

t×ng cúng dß¶ng vô lßþng chß Ph§t, gieo tr°ng

m÷i cån lành, nên ông nói “ chÆng cho là

k h ó . ”

Cån lành có mß¶i mµt loÕi: ThÑ nh¤t là tín

cån, thÑ nhì tàm cån, thÑ ba quí cån. Nhß quí v¸

g£p mµt vi®c gì mà tñ mình cäm th¤y ðã làm

sai, nên sØa ð±i lÕi, cäi ác hß¾ng thi®n, trong

lòng n¦y sinh tâm tàm quí (h± th©n), ðó là sñ

bi¬u hi®n cái hay, thuµc v« thi®n cån. Nªu chÆng

biªt tàm quí tÑc là không có thi®n cån. ThÑ tß là

vô tham, thÑ nåm vô sân, thÑ sáu vô si, thÑ bäy

tinh t¤n, thÑ tám khinh an, nhß trÕng thái an

nhiên nh© nhàng trong lúc ng°i thi«n chÆng hÕn.

ThÑ chín là không phóng d§t. Phóng d§t (buông

lung) là không theo ðúng quy cü, không phóng

d§t là giæ ðúng quy cü. ThÑ mß¶i là b¤t hÕi,

nghîa là không hÕi ngß¶i khác. ThÑ mß¶i mµt

là hành xä, nghîa là b¯ thí. Mß¶i mµt loÕi trên

thuµc v« các cån lành trong các loÕi tâm s·.

Nªu trong tß½ng lai, khoäng nåm
tråm nåm sau cùng, có chúng
sanh nào ðßþc nghe kinh này, r°i
tin, hi¬u, th÷, trì, ngß¶i ¤y ¡t là
hiªm có, là ð® nh¤t.

Ông Tu-b°-ð« nói r¢ng ð¯i v¾i ông thì sanh lòng tin, và

th÷ trì kinh, không phäi là khó, nhßng trong tß½ng lai,

khoäng nåm tråm nåm sau cùng, tÑc ð¶i mÕt pháp, th¶i

kÏ ð¤u tranh kiên c¯, lÕi có ngß¶i khi nghe Kinh Kim

Cang li«n sanh lòng tin, hi¬u, th÷, trì, thì ngß¶i ðó ¡t là

hiªm có và là ð® nh¤t trong s¯ chúng sanh ð¶i mÕt pháp.

B·i vì sao? Vì ngß¶i ¤y không
tß¾ng ngã, tß¾ng nhân, tß¾ng
chúng sanh, tß¾ng th÷ giä.

Vì duyên c¾ gì? Vì ngß¶i ðó không có tß¾ng ngã, không

tß¾ng nhân, không tß¾ng chúng sanh, không tß¾ng th÷

giä. Vì không ngã tß¾ng nên lòng không tham, không

nhân tß¾ng nên không sân, không chúng sanh tß¾ng

nên không si, không th÷ giä tß¾ng nên không có tâm ái.

Tóm lÕi, vì không tham, sân, si, ái, nên h÷ không có

b¯n loÕi v÷ng ni®m ¤y.

Vì sao? Vì tß¾ng ngã, tÑc là phi
tß¾ng, tß¾ng nhân, tß¾ng chúng
sanh, tß¾ng th÷ giä, tÑc là phi
tß¾ng. B·i vì sao? Vì lìa t¤t cä chß
tß¾ng, tÑc g÷i là chß Ph§t.

Ch² này nghîa là gì? Tß¾ng ngã phäi là không có tß¾ng;

tß¾ng nhân, tß¾ng chúng sanh, tß¾ng th÷ giä cûng ð«u

là vô tß¾ng, ð«u phäi lìa tß¾ng. Vô tß¾ng chính là th§t

tß¾ng, cho nên nói “ lìa t¤t cä chß tß¾ng, tÑc g÷i là chß

Ph§t.”  Lìa ðßþc t¤t cä phi tß¾ng chính là th§t tß¾ng,

nªu nhß ðÕt ðßþc th§t tß¾ng tÑc là chÑng ðßþc cái lý

th¬ tñ tánh cüa chß Ph§t, tÑc là thành Ph§t v§y.

Ph§t bäo Tu-b°-ð«: Ðúng thª!
Ðúng thª! Nªu lÕi có ngß¶i ðßþc
nghe kinh này, chÆng kinh, chÆng
hãi, chÆng sþ,

Ph§t nghe xong, nói v¾i Tu-b°-ð« r¢ng: “ Ông trình bày

ý kiªn r¤t ðúng. Giä tï có ngß¶i nghe xong bµ Kinh Kim

Cang Bát-nhã Ba-la-m§t này, lòng không kinh, không

hãi sþ. . .”

TÕi sao lÕi phäi kinh sþ? B·i vì phàm phu

chúng ta quen ch¤p ngã tß¾ng, mµt khi nghe ðªn

“ không có ngã,”  bèn hoäng sþ, tñ höi: “ Cái tôi
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chÕy ði ðâu r°i? Tôi ðang hi®n hæu s¶ s¶ ðây, thª

nào lÕi không có tôi?”  Phàm phu nghe nói ðªn

pháp môn bát-nhã vô tß¾ng, thì có sñ sþ hãi, ðây

là ni«m kinh, hãi, sþ cüa phàm phu.

Ð¯i v¾i hàng nh¸ th×a, thì tuy không còn tß¾ng

ngã, h÷ vçn còn ch¤p pháp. Khi nghe ðªn câu

“ pháp còn phäi bö,”  h÷ cûng hãi sþ. TÕi sao lÕi

bö cä pháp? Bö pháp ði l¤y gì mà tu hành? Ðó là

kinh, hãi, sþ cüa nh¸ th×a.

Các hàng B°-tát quy«n-th×a ðã chÑng ðßþc

nhân không, pháp không, nhßng chßa ðÕt ðßþc

l¨ không không. Cái không ðã chÑng ð¡c ðó cûng

phäi giäi quyªt, cho nó không luôn. Nªu lÕi giæ

cái không, tÑc là ch¤p không. Cho nên, trong Ph§t-

pháp, giäi quyªt ðßþc ngã ch¤p, pháp ch¤p, còn

phäi ðoÕn tr× không ch¤p. Nªu khß khß giæ cái

không lÕi, g÷i là tr¥m không tr® t¸ch, cûng là l¥m.

Nên ta phäi ðÑng · giæa cái không: Nhân không,

pháp không, không không.

Phäi biªt ngß¶i ðó r¤t là hiªm có.

Ð¯i v¾i ngß¶i hi¬u rõ th§t tß¾ng bát-nhã ba-la-

m§t, nghe xong không h« tö ra hãi sþ, ÐÑc Ph§t

nói r¢ng“ phäi biªt ngß¶i ðó r¤t là hiªm có.”

Ða s¯ chúng ta, khi nào làm ðßþc chút xíu

công ðÑc, thì tuyên b¯ này n÷, y nhß Lß½ng Vû-

Ðª nåm xßa, cái ðó thñc là quá si mê. ChÆng qua

vì không hi¬u rõ pháp môn bát-nhã. Hi¬u ðßþc

pháp môn bát-nhã, thì quá khÑ có chuy®n gì cûng

coi nhß không. Nhß còn chút xíu t½ vß½ng, thì còn

tr· ngÕi, cho nên trong Tâm Kinh có câu: “ vô

quái ngÕi c¯, vô hæu khüng b¯.”  Quí v¸ có chút

công ðÑc mà ð¬ cho ý ni®m ðó vß½ng mãi trong

lòng, thì ðúng là tr· ngÕi, làm sao “ xa lìa ðßþc

ðiên ðäo v÷ng tß·ng”  ð¬ t¾i ðßþc “ cÑu cánh

niªt-bàn?”  Ý nghîa cüa Tâm Kinh th§t là nhi®m

m¥u vô cùng.

 TÕi vì sao? Tu-b°-ð«! Nhß-lai nói
ð® nh¤t ba-la-m§t tÑc chÆng phäi
ð® nh¤t ba-la-m§t, ¤y g÷i là ð®
nh¤t ba-la-m§t.

Ph§t bäo tÕi sao mµt ngß¶i nhß v§y là hiªm có. Nhß-lai

nói ð® nh¤t ba-la-m§t, là chiªu theo trung ðÕo viên lý

mà nói. Nªu y chiªu theo chân ðª mà giäng, thì th§t ra

chÆng có ð® nh¤t ba-la-m§t. Còn nhß y chiªu vào tøc ðª

thì bèn ð£t cho nó cái tên là ð® nh¤t ba-la-m§t.

Tu-b°-ð«! Nhß-lai nói nhçn nhøc
ba-la-m§t tÑc không phäi nhçn
nhøc ba-la-m§t, ¤y g÷i là nhçn
nhøc ba-la-m§t.

Ph§t nói nhçn nhøc là mµt ba-la-m§t. Nhçn nhøc phäi là

vô tß¾ng, vì nªu có tß¾ng tÑc là nhçn nhøc mà ch¤p

tß¾ng, và phàm ch¤p tß¾ng tÑc không phäi chân chánh

nhçn nhøc. Chân chánh nhçn nhøc là không ngã tß¾ng,

nhân tß¾ng, chúng sanh tß¾ng, th÷ giä tß¾ng. Mµt khi

không còn b¯n tß¾ng thì còn cái gì ð¬ nhçn nhøc næa?

Cho nên có câu: “ Chiªu theo trung ðÕo, là nhçn nhøc

ba-la-m§t, giä thØ nhân không, pháp không, cái không

cûng không, thì ðâu còn cái gì mà nhçn nhøc ba-la-

m§t?”  Danh xßng ba-la-m§t là chiªu theo tøc ðª mà

thôi.

TÕi sao? Tu-b°-ð«! Nhß ta thu·
xßa b¸ vua Ca-lþi ch£t ðÑt thân
th¬. . .

Câu höi “ tÕi sao,”  tÑc là vì duyên c¾ gì mà nhçn

nhøc ba-la-m§t lÕi g÷i là chÆng nhçn nhøc. Ph§t

bäo ông Tu-b°-ð« r¢ng, cûng gi¯ng nhß nåm xßa,

khi Ph§t còn trong th¶i kÏ tu nhân, Ngài b¸ vua

Ca-lþi c¡t xëo thân th¬. . . Ca-lþi, có ch² phiên âm

thành chæ Ca-lång-ca (Kalinga), · ðây ngài Cßu-

ma-la-th§p d¸ch âm là Ca-lþi; có kinh khác viªt
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chæ “ca”  là ca hát, lÕi có ch² dùng chæ “cát,”  nghîa

là c¡t, thay chæ “ca,”  ý hÆn mu¯n nêu rõ ý nghîa

là c¡t xëo thân th¬ cüa v¸ tiên nhçn nhøc (mµt

kiªp quá khÑ cüa ÐÑc Ph§t).

Trong th¶i tu nhân, Ngài ðã t×ng làm thân

mµt v¸ tiên nhçn nhøc, · trong r×ng núi, không xa

thành cüa vua Ca-lþi là bao nhiêu. Mµt hôm, vua

Ca-lþi ði sån ngoài thành, ðem theo quân lính

cùng vån võ bá quan, cûng nhß mµt s¯ cung phi,

cung nga và th¬ næ, theo h¥u.

Khu vñc sån b¡n r¤t rµng l¾n, vua Ca-lþi ði

vào núi lùng kiªm các loài hß½u nai r×ng, hay h±

báo v. v. nhßng s¯ cung t¥n thì nhát gan, không

dám ði theo sát nhà vua ð¬ trñc tiªp dñ cuµc sån

ðu±i. H÷ nhác th¤y trong r×ng mµt ngß¶i trë tu±i,

nên ðµng lòng hiªu kÏ, ðªn t§n n½i g£p thì th¤y v¸

thanh niên này có tóc dài, m£c áo qu¥n lam lû, h÷

r¤t hãi sþ, cho r¢ng ðây chính là yêu quái. Tiên

nhçn nhøc bèn nói cho h÷ an tâm r¢ng mình

không phäi là dã thú mà chï là ngß¶i tu ðÕo. Tu

ðÕo là nghîa gì? S¯ cung t¥n, th¬ næ · ðây chßa

h« nghe ai nói t¾i m¤y chæ tu ðÕo, th¤y ngß¶i ðó

cûng nói nång, nên bÕo dÕn t¾i g¥n ð¬ trò chuy®n.

Tiên nhçn nhøc giäng Ph§t-pháp cho h÷ nghe.

Quä là l¥n ð¥u, h÷ ðßþc th¤y nhæng gì chßa h«

ðßþc th¤y, ðßþc nghe nhæng gì chßa h« ðßþc nghe,

h÷ chåm chú l¡ng tai, lòng vui sß¾ng, tâm th¥n c½

h° b¸ thâu hút, không còn biªt t¾i m÷i sñ xung

quanh.

Ðß½ng lúc mãi miªt sån ðu±i hß½u nai, vua

Ca-lþi chþt quay ð¥u lÕi nhìn, chÆng th¤y cung

nga th¬ næ cüa ông ðâu, bèn quay tr· lÕi tìm kiªm,

thì kiªm ra ch² cüa v¸ tu hành. T× ðàng xa trông,

nhà vua chï th¤y s¯ cung nga xúm lÕi chung quanh

mµt ngß¶i, và không rõ ngß¶i này nói nhæng

chuy®n gì v¾i ðám cung nga. Vua bèn t× t× rón

rén ði lÕi, thám thính, ðªn g¥n nghe th¤y v¸ tiên

nhçn nhøc giäng Ph§t-pháp, còn ðám phø næ thì

t¤t cä ð«u chú møc ngßng th¥n, quên hªt m÷i sñ,

chÆng biªt là có vua Ca-lþi ði t¾i.

Vua Ca-lþi c¤t tiªng höi:

— Ngß½i làm gì · ðây?

Tiên nhçn nhøc ðáp:

— Tôi là ngß¶i tu ðÕo.

— Tu ðÕo thì ðã chÑng quä A-la-hán chßa?

— Chßa chÑng quä A-la-hán.

— ChÑng quä b¤t hoàn (tam quä, A-na-hàm)

   chßa?

— Chßa chÑng tam quä.

Vua Ca lþi nói:

— Trong thª gian này có mµt s¯ tiên nhân, hít

th· khí và ån trái cây ð¬ s¯ng. H÷ vçn còn lòng

døc v« tham, v« dâm. Ngß½i trë tu±i nhß thª, lÕi

chßa chÑng quä, v§y có lòng dâm døc chång?

Tiên nhçn nhøc ðáp:

— Tôi cûng chßa ðoÕn hªt ðßþc.

Vua Ca-lþi n±i gi§n nói r¢ng:

— Ngß½i chßa ðoÕn hªt ðßþc lòng dâm døc,

trông th¤y phø næ nhß thª này, làm sao nhçn

ðßþc?

— Tuy tôi chßa ðoÕn ðßþc dâm, nhßng tôi

không h« kh·i tâm dâm, tôi quán m÷i sñ ð«u vô

thß¶ng, tôi tu t§p quán chín loÕi b¤t t¸nh (cØu

chüng b¤t t¸nh quán).

— Ngß½i nói tu quán chín loÕi b¤t t¸nh, ðó chï

là ði«u l×a d¯i, v§y ngß½i có b¢ng c¾ gì chÑng tö

không h« kh·i tâm dâm?

— Tôi có th¬ nhçn không kh·i tâm dâm, cái gì

tôi cûng có th¬ nhçn nh¸n.

— Ngß½i bäo có th¬ nhçn ðßþc. T¯t l¡m! Ta

xëo cái tai cüa ngß½i coi thØ ra sao?

Nói r°i, vua Ca-lþi rút kiªm ra c¡t ðÑt tai

cüa tiên nhçn nhøc.

Các quan vån võ trông th¤y vua Ca- lþi c¡t tai

cüa tiên nhçn nhøc, mà ngß¶i này không tö chút

gì ðau kh± cä, m¾i tâu r¢ng:
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— ÐÕi vß½ng nên d×ng tay. Ngß¶i này chính

là mµt v¸ ðÕi sî, là mµt B°-tát, ðÕi vß½ng không

nên c¡t thêm næa.

Vua Ca-lþi nói:

— Các ông làm sao biªt ngß¶i này là B°-tát?

— Khi ðÕi vß½ng c¡t tai y, s¡c m£t y vçn không

biªn ð±i, làm nhß chÆng có chuy®n gì xäy ra.

— Làm sao biªt h¡n coi nhß chÆng có chuy®n

gì x¦y ra? Biªt ðâu lòng h¡n r¤t là cåm h§n ta, ta

hãy thØ næa coi?

Nói xong, vua Ca-lþi vung kiªm c¡t luôn mûi

cüa tiên nhçn nhøc, và nói:

— Ngß½i có cåm h§n không?

— Tôi không cåm h§n.

— Ngß½i vçn chßa ch¸u nói th§t. Ngß½i có th§t

sñ nhçn ðßþc chång, ta ch£t tay cüa ngß½i, thì s¨

biªt, thØ coi lúc ðó ngß½i có tâm sân h§n không?

Tiên nhçn nhøc ðáp:

— Không có.

— Ngß½i vçn nói là không có tâm sân h§n, ta

không tin. Ta không th¬ tin r¢ng trong thª gian lÕi

có kë b¸ ngß¶i ta xëo tai, c¡t mûi, ch£t cä hai tay,

mà lòng lÕi không sân h§n, cái ðó th§t là kÏ quái.

Nói xong, vua Ca-lþi ch£t chân cüa tiên nhçn

nhøc r°i höi:

— Ngß½i vçn chÆng sân h§n ß?

— Không sân h§n.

Vua ch£t n¯t chân kia, v§y là hai chân, hai

tay, mµt mûi, hai tai ð«u b¸ c¡t. Vua höi tiªp:

— Bây gi¶, ngß½i có sân h§n hay không?

V¸ thanh niên vçn mµt mñc trä l¶i:

— Không sân h§n.

Lúc b¤y gi¶, trên t¥ng tr¶i, các v¸ TÑ ÐÕi Thiên

Vß½ng gi§n l¡m bäo r¢ng: “ vua Ca-lþi này thi®t

là ngß¶i không phäi. V¸ này là ngß¶i tu hành, ngß½i

coi rë ngß¶i ta quá ðáng, chúng ta là hàng hµ

pháp, phäi tr×ng phÕt ngß½i.”  Sau ðó, các v¸ tr¶i

cho mßa ðá xu¯ng, r°i n±i gió làm cát ðá bay mù

m¸t.

Vua Ca-lþi th¤y v§y, biªt là tai h÷a, trong lòng

hãi sþ li«n ðªn trß¾c v¸ tu hành v×a cøt tay, cøt

chân, v×a m¤t tai và mûi, nån nï r¢ng:

— Bây gi¶ tôi ðã biªt l¥m l²i, tr¶i ðã tr×ng

phÕt tôi, xin ông ð×ng có lòng sân h§n tôi, ð×ng

tÑc gi§n tôi!

— Tôi không tÑc gi§n, tôi không sân h§n ông

ðâu.

Vua Ca-lþi nói:

— Tôi không tin, nªu ông không tÑc gi§n, tÕi

sao tr¶i lÕi trách phÕt tôi?

Tiên nhçn nhøc ðáp:

— Ðây là b¢ng chÑng! Nªu thñc tâm tôi không

sân h§n ông, thì tay, chân, tai, mûi cüa tôi l§p tÑc

khôi phøc lÕi nhß cû.

Nói xong, quä nhiên th¤y tay, chân, tai và mûi

cüa tiên lÕi m÷c ra nhß cû. Tiên nói:

— Ðþi ngày nào tôi thành Ph§t, ngß¶i ð¥u tiên

là ông, tôi s¨ ðµ cho thành ðÕo nghi®p.

B·i v§y, sau khi ðÑc Thích Ca thành Ph§t, ð¥u

tiên Ngài ðµ cho Tôn-giä Ki«u-tr¥n-nhß, tÑc là

vua Ca-lþi trong kiªp xßa th¶i quá khÑ.

Mµt s¯ ngß¶i nghe kinh t¾i ðoÕn này có th¬

nghî r¢ng nªu có v¸ tÏ-kheo nào, · trong núi tu

nhçn nhøc, ta cÑ ðªn c¡t tai, mûi ngß¶i ðó, ngß¶i

ðó s¨ phát nguy®n ðµ cho ta trß¾c tiên. Nhßng ta

phäi nh¾ r¢ng, mu¯n ðßþc v§y, ta c¥n phäi g£p

cho ðúng Ph§t Thích Ca Mâu Ni, m¾i có ðßþc t¤m

lòng t× bi và nhçn nhøc nhß v§y; g£p phäi ngß¶i

chÆng có t× bi nhçn nhøc nhß ÐÑc Ph§t, thì v¾i

sñ sân h§n cüa ngß¶i ðó, ta ¡t là b¸ ð÷a vào ð¸a

ngøc vô gián, do ðó chúng ta ch¾ nên coi thß¶ng

mà b¡t chß¾c cách ðó.

Lúc ðó ta không tß¾ng ngã, không
tß¾ng nhân, không tß¾ng chúng
sanh, không tß¾ng th÷ giä.
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ÐÑc Ph§t cho hay trong th¶i gian làm tiên nhçn nhøc,

lúc Ph§t b¸ vua Ca-lþi c¡t thân th¬ ra t×ng mänh, Ngài

không có tß¾ng ngã, tß¾ng nhân,, tß¾ng chúng sanh,

tß¾ng th÷ giä. Ngài ðã t×ng kinh nghi®m qua pháp nhçn

nhøc ba-la-m§t, nay Ngài k¬ cho m÷i ngß¶i nghe.

TÕi sao? Lúc xßa, khi thân th¬ b¸
ch£t ðÑt t×ng mänh, nªu ta có
tß¾ng ngã, tß¾ng nhân, tß¾ng
chúng sanh, tß¾ng th÷ giä, thì ta
¡t là ðã sanh tâm sân h§n.

ÐÑc Ph§t nói: “ Ðß½ng lúc vua Ca-lþi c¡t tai, c¡t mûi,

ch£t tay chân ta, nªu ta có tß¾ng ngã, tß¾ng nhân, tß¾ng

chúng sanh, tß¾ng th÷ giä, thì ¡t là ta ðã sanh tâm sân

h§n. TÕi sao v§y? B·i còn cái ‘ ngã.’  Ch×ng nào còn

‘ ngã,’  thì vçn còn tâm sân h§n. Cho nên lúc ðó, vì

không còn ‘ ngã,’  ta không h« kh·i lòng sân h§n, và

phát nguy®n xong thì tay chân, cùng tai mûi, m÷c lÕi

nhß cû. Nªu vào lúc ðó, còn chút nào sân h§n trong

lòng ta, thì ði«u nguy®n cüa ta cho tÑ chi khôi phøc lÕi

ðâu có th¬ thành tñu.”

Tu-b°-ð«! LÕi nh¾ kiªp quá khÑ,
ta làm tiên nhçn nhøc trong nåm
tråm ð¶i, vào thu· ¤y không
tß¾ng ngã, không tß¾ng nhân,
không tß¾ng chúng sanh, không
tß¾ng th÷ giä. B·i thª, Tu-b°-ð«!
B°-tát phäi nên lìa t¤t cä tß¾ng,
phäi nên phát tâm a-n§u-ða-la
tam-mi®u tam-b°-ð«, chÆng nên
sanh tâm trø n½i s¡c, chÆng nên
sanh tâm trø n½i thanh, hß½ng, v¸,
xúc, pháp, nên sanh tâm không
ch² trø. Nªu tâm có ch² trø, tÑc
là không phäi trø.

ÐÑc Ph§t nói: “ Tu-b°-ð«! Ta nh¾ nhæng kiªp xßa làm

tiên nhçn nhøc trong nåm tråm ð¶i, träi qua bao nhiêu

kiªp ðó, ð¯i trß¾c m÷i sñ ta ð«u phäi nhçn nhøc, không

vß¾ng m¡c vào các tß¾ng ngã, tß¾ng nhân, tß¾ng chúng

sanh, tß¾ng th÷ giä. M÷i sñ gian nan kh± s·, ta ð«u phäi

nhçn ch¸u. Cho nên làm B°-tát là phäi lìa m÷i tß¾ng,

phäi phát tâm Vô thßþng chánh ðÆng chánh giác. B° tát

cûng không ðßþc ch¤p trø vào cänh gi¾i cüa løc tr¥n,

không ch¤p trß¾c vào s¡c mà sanh tâm, không trø vào

thanh, hß½ng, v¸, xúc, pháp mà sanh tâm ch¤p trß¾c;

phäi nên sanh tâm “ không ch² trø”  (tâm không ch¤p

trß¾c vào gì cä), t¤t cä phäi cho viên dung, vô ngÕi.

“ Nªu tâm có ch² trø, tÑc là chÆng phäi trø.”  Nªu nhß

tâm cüa ta mà ch¤p trß¾c, tÑc chÆng phäi “ sanh tâm

không ch² trø”  (nhß kinh ðã nói). Còn có ch¤p, tÑc có

tß¾ng ngã, tß¾ng nhân, tß¾ng chúng sanh, tß¾ng th÷

giä .”

B·i v§y nên Ph§t nói tâm B°-tát
không nên trø vào s¡c mà b¯ thí.

Cho nên tâm cüa B°-tát không nên ch¤p trß¾c

vào s¡c khi b¯ thí.

B°-tát thì tu løc ðµ vÕn hÕnh. Riêng b¯ thí là

bao g°m ð¥y ðü cä sáu ðµ, tÕi sao v§y? B¯ thí có

các loÕi nhß tài thí, pháp thí, vô úy thí. Tài thí là

b¯ thí tß li®u ð¬ ngß¶i ta sanh s¯ng, cûng là n¢m

trong ðµ b¯ thí cüa sáu ðµ nói trên.

Nay nói v« pháp thí. Nhß quí v¸ thuyªt pháp

cho nhæng ai ð¯i v¾i quí v¸ không có tâm oán hÕi,

chÆng hÕn, khiªn cho h÷ tr· thành kë vô úy, khiªn

h÷ xa lìa tâm sþ hãi, nhß v§y quí v¸ ðã thñc hi®n

trì gi¾i, mµt ðµ trong løc ðµ. Trong trß¶ng hþp

nhæng kë ðó ð¯i v¾i quí v¸ có lòng oán hÕi, vì

trß¾c ðó giæa hai bên v¾i nhau ðã xäy ra mµt

chuy®n gì không phäi, quí v¸ vçn nói pháp ð¬ h÷

có th¬ xa lìa sþ hãi, tÑc là quí v¸ ðã tu nhçn nhøc,

mµt ðµ trong løc ðµ. Quí v¸ hoan hÖ vì ngß¶i nói

pháp, không biªt m®t möi, hi¬u biªt chút nào nói
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chút ¤y, không ngÕi khó khån, không lß¶i biªng,

ðó là ðµ tinh t¤n. Quí v¸ lÕi biªt nói pháp làm sao

ð¬ có l¾p lang, trong mµt tinh th¥n chuyên nh¤t,

ði«u trß¾c ði«u sau thông su¯t, không lçn lµn.

Nói pháp không l¥m, không loÕn g÷i là “ nhß

pháp,”  và nhß v§y tÑc là ðµ thi«n ð¸nh ba-la-

m§t. Quí v¸ có ðßþc công phu thi«n ð¸nh m¾i t¾i

ðßþc trÕng thái không l¥m loÕn này. Nªu nhß thiªu

công phu thi«n ð¸nh thì m²i l¥n lên ðài giäng

kinh, tay chân quí v¸ không khöi có sñ lúng túng.

Có ai höi v¤n ð« gì s¨ làm quí v¸ hoang mang, ðó

là tình trÕng không có công phu thi«n ð¸nh. Khi

ðã có ð¸nh lñc, thì lúc giäng pháp có th¬ phân

tích các pháp tß¾ng mµt cách rành r÷t, không lµn

xµn l¥m lÕc, nhß v§y g÷i là có thi«n ð¸nh ba-la-

m§t,

Quí v¸ còn có mµt loÕi g÷i là hu® bi®n vô ngÕi.

Hu® là trí hu®, bi®n là bi®n tài, · ý là trí hu®, ·

mi®ng là bi®n tài. Có trí hu® thì nói ra m¾i thành

bi®n tài. G÷i là có bi®n tài, tÑc là nói ch² nào cûng

là ðÕo, ðâu ðâu cûng là g¯c ngu°n, nói cái gì cûng

thành ðÕo lý cä, b·i chßng hu® bi®n vô ngÕi cûng

là ðµ bát-nhã (tÑc hu®).

Vì nhæng lý do k¬ trên, nên riêng ðµ b¯ thí 

tài thí, pháp thí, vô úy thí, ba loÕi   g°m ðü cä

løc ðµ ba-la-m§t (b¯ thí, trì gi¾i, tinh t¤n, nhçn

nhøc, thi«n ð¸nh, trí hu®).

Tu-b°-ð«! Vì ð¬ lþi ích t¤t cä
chúng sanh, B° tát phäi nên b¯ thí
nhß thª.

ÐÑc Ph§t lÕi dÕy Ngài Tu-b°-ð« r¢ng các v¸ B°-tát, vì ð¬

lþi ích t¤t cä chúng sanh, phäi nên sanh tâm không ch²

trø (mà ta v×a nói) ð¬ thñc hành vi®c b¯ thí. Chúng ta

làm b¯ thí không nên ð¬ vß¾ng m¡c vào tß¾ng b¯ thí.

Thí dø chúng ta không nên nói nhß thª này: “ L¥n b¯

thí này, tôi là kë b¯ thí, ch² ðó lãnh th÷ sñ b¯ thí, r°i cüa

b¯ thí là ch×ng ðó tài v§t,”  ho£c giä nói: “ Tôi ðã nói

pháp ch×ng ðó, giáo hóa ch×ng ðó chúng sanh.”  Ðây

là nhæng tß¾ng mà chúng ta không nên ch¤p trß¾c.

Pháp Ph§t dÕy chúng ta bö ch¤p. “ Gió mát, trång trong

tùy th¶i hi®n.”  Ð¬ cänh gi¾i ðªn ði mµt cách tñ nhiên,

ch¾ ch¤p trß¾c. Ch¤p tß¾ng b¯ thí là tu phß¾c cõi tr¶i,

còn tu ðªn quä Ph§t thì không th¬ ch¤p tß¾ng. Tuy nói

là không ch¤p tß¾ng nhßng chúng ta vçn thñc sñ làm

b¯ thí thì m¾i ðúng, ch¾ chÆng phäi h nói không ch¤p

tß¾ng thì li«n cho r¢ng cái gì cûng không, không cä

làm b¯ thí. Ðây là r½i vào ngoan không, không hþp v¾i

ðÕo.

Nhß-lai nói t¤t cä các tß¾ng, tÑc
là phi tß¾ng, lÕi nói t¤t cä chúng
sanh, tÑc là phi chúng sanh. Tu-
b°-ð«! Nhß-lai nói l¶i chân, nói
l¶i th§t, l¶i nhß nhß, l¶i không
d¯i, l¶i chÆng sai khác.

Ph§t nói t¤t cä m÷i tß¾ng (b±n lai) v¯n là không có

tß¾ng, lÕi nói r¢ng t¤t cä m÷i chúng sanh là chÆng chúng

sanh. Tñ tánh cüa chúng sanh v¯n là Ph§t. Lúc mê là

chúng sanh, khi giác ngµ là Ph§t. Thuyªt Ph§t-pháp ð¬

giáo hóa chúng sanh, tß½ng lai chúng sanh ð«u quay

ðßþc tr· lÕi v« ngu°n ð¬ thành Ph§t. ÐÑc Ph§t nói ðªn

ðây e r¢ng m÷i ngß¶i có th¬ kinh hãi, h° nghi mà không

tin, nên m¾i nói tiªp: “ Nhß-lai nói l¶i chân, l¶i th§t,

l¶i nhß nhß, l¶i không d¯i, l¶i b¤t d¸.”  Ý Ph§t nói

nhæng l¶i ðó là thành th§t, không phäi l¶i nói b§y bÕ,

không phäi là chuy®n kÏ quái, hoang ðß¶ng...

Tu-b°-ð«! Pháp mà Nhß-lai
chÑng ð¡c, pháp ¤y không th§t,
không hß.

Ph§t bäo Tu-b°-ð« r¢ng pháp mà Nhß Lai chÑng ðßþc

chính là Chân Không, không có th§t th¬. Tuy không có

thñc th¬, nhßng trong cái chân không ðó lÕi sanh ra



S¯ 50       Trang 15

Di®u Hæu. Chân không không ngån ngÕi di®u hæu, di®u

hæu không ngån ngÕi chân không, cho nên nói “ pháp

¤y không th§t không hß.”  Không th§t không hß là

nghîa gì? Nghîa là nªu không ch¤p tß¾ng, xa lìa ch¤p

tß¾ng thì ðó là chân không di®u hæu.

Tu-b°-ð«! Nªu tâm B°-tát trø ·
pháp mà làm b¯ thí.

 Ph§t bäo Ngài Tu-b°-ð« phäi nên biªt r¢ng, nªu B°-tát

tu B°-tát ðÕo mà theo pháp hæu vi làm b¯ thí, ch¤p

tß¾ng mà b¯ thí, thì ðó chï là l¯i tu phß¾c báo các t¥ng

tr¶i, ho£c tu phß¾c nhân gian mà thôi, b·i v§y có câu:

Ch¤p tß¾ng b¯ thí ðßþc phß¾c tr¶i,

Nhß dùng tên b¡n hß¾ng không

trung,

Ch¶ khi ðà hªt tên li«n r¾t,

LÕi t¾i kiªp sau chÆng v×a lòng.

Ngß¶i ch¤p tß¾ng làm b¯ thí thì có th¬ hß·ng phß¾c

báo sinh lên cõi tr¶i, ðó là ý nghîa l¤y tên b¡n lên không

trung. Tên phóng lên s¨ t¾i lúc hªt ðà, bèn r¾t xu¯ng,

nhß cänh sanh lên t¥ng tr¶i, hß·ng phß¾c, hªt phß¾c

r°i lÕi ð÷a xu¯ng làm ngß¶i thª gian, ð¬ ch¸u các cänh

kh±. Ðó là b¯ thí hæu l§u, vì theo pháp hæu vi thì s¨

hß·ng phß¾c hæu l§u, chßa phäi t¾i ch² r¯t ráo.

Thì nhß ngß¶i vào ch² t¯i chÆng
th¤y gì cä.

·  ðây  Ph§t ví dø trß¶ng hþp trø · pháp hæu  v¸ hay

ch¤p tß¾ng  mà làm b¯ thí, gi¯ng nhß ngß¶i “ vào ch²

t¯i chÆng th¤y gì cä.”  Nhß quí v¸ làm công ðÑc hæu

l§u, kªt quä là ðßþc sanh lên các t¥ng tr¶i, tuy có hß·ng

phß¾c, nhßng vçn là thiªu trí hu® chân chánh, coi nhß

là thiªu ánh sáng v§y. Mµt khi thiªu trí hu® chân chánh

thì s¨ không nghe th¤y Ph§t-pháp, cûng gi¯ng nhß

trß¶ng hþp không trông th¤y gì hªt.

Nªu B°-tát tâm chÆng trø pháp
mà làm b¯ thí, thì nhß ngß¶i có
m¡t, thêm m£t tr¶i chiªu sáng
næa, th¤y hªt m÷i hình s¡c.

Giä thØ v¸ B°-tát ðó làm b¯ thí mà lòng không có chút

gì ch¤p trß¾c cä, tÑc là v¸ ðó tu pháp vô vi, quä s¨ là quä

vô l§u, gi¯ng nhß trß¶ng hþp ngß¶i có m¡t, nghîa là có

trí hu®, lÕi ðßþc “ thêm m£t tr¶i chiªu sáng næa, th¤y

hªt m÷i hình s¡c.”  Ánh sáng m£t tr¶i cûng nhß ánh

sáng trí hu®, trí hu® này chiªu sáng m÷i n½i, vì v§y mà

m÷i hình s¡c ð«u có th¬ trông th¤y hªt.

Tu-b°-ð«! Ð¶i sau này, nªu có
ngß¶i thi®n nam, ngß¶i thi®n næ,
có th¬ th÷, trì, ð÷c, tøng kinh này,
thì trí hu® cüa Nhß-lai biªt rõ
ngß¶i ¤y, th¤y rõ ngß¶i ¤y, ð«u
thành tñu công ðÑc vô biên vô
lßþng.

Ph§t bäo: “ Tu-b°-ð«! Ð¶i sau, nªu có thi®n nam

và thi®n næ, ð÷c, tøng, th÷, trì Kinh Kim Cang này

thì trí hu® cüa Nhß-lai s¨ biªt và th¤y r¢ng kë ðó

tu hành, và tß½ng lai ngß¶i ðó s¨ ðßþc vô lßþng

vô biên công ðÑc.”

· ðâu mà có nhi«u công ðÑc nhß v§y? Không

có ch² nào có cä. Chúng ta càng tìm, càng kiªm

không ra, Ph§t-pháp m¥u nhi®m tÕi ch² này.

(Boà Ñeà Haûi seõ khoâng tieáp tuïc ñaêng phaàn
coøn laïi cuûa Kinh Kim Cang Thieån Thích, nhöng
seõ ñaêng �Phaät Thuyeát Töù Thaäp Nhò Chöông Kinh
Löôïc Giaûi� töø soá sau).
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ThiÅn Thð ThiÅn Nh¬n Qu�n ThÆ �m Bã
T�t Qu¨ng �i ViÅn M¬n Vá Ngi �i Bi
Tµm �¡ La Ni Kinh

H�n dÙch:  �õéng, Tµy ThiÅn Trîc, Sa Mán Gi¡ Phm �t Ma
ThiÌn gi¨ng:  Vn Phºt Th�nh Th¡nh, HÝa Thõìng TuyÅn HÜa.

�Thieân Thuû Thieân Nhaõn Quaùn Theá
AÂm Boà Taùt Quaûng Ñaïi Vieân Maõn Voâ
Ngaïi Ñaïi Bi Taâm Ñaø La Ni Kinh� laø teân
goïi ñaày ñuû cuûa boä kinh naøy, maø goïi taét laø
�Thieân Thuû Thieân Nhaõn Ñaïi Bi Taâm Ñaø
La Ni Kinh.� Trong ñoù, �Thieân Thuû Thieân
Nhaõn Quaùn Theá AÂm Boà Taùt Quaûng Ñaïi
Vieân Maõn Voâ Ngaïi Ñaïi Bi Taâm Ñaø La
Ni� laø teân rieâng (bieät danh), vaø �Kinh� laø
teân chung (thoâng danh). Vì sao goïi laø teân
rieâng? Bôûi vì chæ rieâng boä kinh naøy ñöôïc
goïi baèng teân aáy maø thoâi, caùc kinh ñieån
khaùc ñeàu khoâng ñöôïc mang truøng teân.
Ngoaøi ra, vì caùc saùch ghi cheùp lôøi thuyeát
giaûng cuûa Ñöùc Phaät ñeàu ñöôïc goïi laø kinh,
cho neân chöõ �Kinh� ñöôïc xem laø teân chung.

Boä kinh naøy laáy gì ñeå laâïp danh? Laáy
ñaày ñuû caû �Nhaân, Phaùp, Duï� ñeå laäp danh.
�Thieân Thuû Thieân Nhaõn Quaùn Theá AÂm Boà
Taùt� laø Nhaân (ngöôøi); �Quaûng Ñaïi Vieân

Maõn Voâ Ngaïi� vaø �Ñaïi Bi Taâm� laø Duï
(tyû duï); �Ñaø La Ni� laø Phaùp. �Ñaø La Ni�
laø tieáng Phaïm; Trung ngöõ dòch laø �Toång
Trì.� Do ñoù, �Toång Trì� laø Phaùp�loaïi
phaùp Toång Trì. Vaäy, teân ñeà cuûa boä kinh
naøy coù ñuû Nhaân, Phaùp, Duï.

Tröôùc heát xin giaûng veà töø ngöõ �Thieân
Thuû Thieân Nhaõn� (ngaøn tay ngaøn maét).
Laøm sao laïi coù ngaøn tay, ngaøn maét? Ñoù laø
hieän töôùng oai ñöùc thaàn thoâng, ñöôïc löu
xuaát töø choã chöùng ñaéc cuûa söï trì nieäm Chuù
Ñaïi Bi. Chuùng ta khoâng neân xem vieäc tu
nieäm Chuù Ñaïi Bi laø quaù deã daøng, ñôn giaûn!
Chuù Ñaïi Bi naøy caàn phaûi coù thieän caên saâu
daøy töø nhieàu ñôøi tröôùc môùi coù theå gaëp
ñöôïc. Neáu khoâng coù thieän caên thuoäc loaïi
thaâm haäu töø ñôøi tröôùc thì chöa noùi ñeán tuïng
nieäm Chuù Ñaïi Bi, maø chæ muoán nghe thaáy
ba chöõ �Chuù Ñaïi Bi� cuõng khoù coù cô hoäi;
cho ñeán teân goïi cuõng khoù ñöôïc nghe tôùi,
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huoáng hoà laø thaáy! Baây giôø, chuùng ta khoâng
nhöõng ñöôïc thaáy maø coøn coù theå trì tuïng
nöõa, ñoù laø vieäc heát söùc hy höõu; coù theå noùi
laø �traêm ngaøn vaïn kieáp khoù tìm gaëp� �
duø traûi qua traêm kieáp, ngaøn kieáp, vaïn kieáp
cuõng khoù maø gaëp ñöôïc vaäy. Hieän chuùng ta
nhôø coù thieän caên chín muoài ôû ñôøi tröôùc neân
môùi ñöôïc nghe ñeán ba chöõ �Chuù Ñaïi Bi,�
môùi ñöôïc tham hoïc, trì tuïng chöông cuù thaàn
dieäu cuûa Chuù Ñaïi Bi, vaø môùi coù theå thuoäc
ñöôïc Chuù Ñaïi Bi. Ñoù laø do coù thieän caên,
coù chuûng töû khoù nghó baøn töø ñôøi tröôùc neân
nay môùi ñöôïc nhö theá.
Vì vaäy, hoâm nay chuùng ta, nhöõng ngöôøi ñeán
nghe Chuù Ñaïi Bi, ñeàu laø nhöõng ngöôøi coù
thieän caên. Quyù vò thöû nghó xem: Treân theá
giôùi naøy coù bao nhieâu ngöôøi chöa töøng ñöôïc
nghe ñeán teân Chuù Ñaïi Bi? Troïn caû thaønh
phoá Cöïu Kim Sôn naøy coù theå coù treân naêm
traêm ngöôøi ñöôïc nghe tôùi teân Chuù Ñaïi Bi
chaêng? Toâi tin laø khoâng! Thaønh phoá Cöïu
Kim Sôn coù ñöôïc bao nhieâu cö daân? Quyù
vò cöù theo ñoù maø tính thì coù theå suy ra soá
ngöôøi coù thieän caên treân theá giôùi laø bao
nhieâu ngay. Cho neân, nay chuùng ta ñöôïc
nghe ñeán danh hieäu cuûa Chuù Ñaïi Bi thì moãi
ngöôøi phaûi sanh taâm hoan hyû, vui möøng,
phaûi traân quí vaø phaûi bieát ñoù laø ñieàu khoù
tìm khoù gaëp! Khoâng deã gì maø gaëp ñöôïc
Chuù Ñaïi Bi, nay gaëp ñöôïc roài thì phaûi thaät
söï khaéc coát ghi taâm, chôù neân xem nheï maø
thôø ô boû qua!

Laàn naøy, quyù vò ñöôïc nghe giaûng boä
Kinh Ñaïi Bi Ñaø La Ni, aâu cuõng laø moät cô
duyeân baát khaû tö nghì. Soá laø maáy thaùng
tröôùc, luùc boä Kinh Kim Cang saép ñöôïc

giaûng xong, thì caùc vò hoä phaùp cuûa Phaät
Giaùo Giaûng Ñöôøng laø Quaû Ñòa, Quaû Ninh
vaø Quaû Tieàn ngoû yù muoán ñöôïc nghe giaûng
boä Kinh Ñaïi Bi Ñaø La Ni. Vì sao hoï muoán
tìm hieåu boä Kinh naøy? Baét ñaàu töø naêm
ngoaùi, ôû Phaät Giaùo Giaûng Ñöôøng naøy moãi
tuaàn ñeàu coùù daïy phaùp moân bí maät Boán
Möôi Hai Thuû Nhaõn. Phaùp moân naøy khoâng
chæ laø bí maät maø voán töø tröôùc ñeán nay toâi
chöa heà truyeàn daïy cho ai caû. Song, sang
ñeán Myõ quoác, toâi nghó laø caàn ñem phaùp
moân bí maät baát truyeàn naøy truyeàn daïy cho
quyù vò, nhöõng ngöôøi Myõ coù thieän caên. Vì
vaäy, keå töø naêm ngoaùi, toâi baét ñaàu daïy Boán
Möôi Hai Thuû Nhaõn, moät phaùp moân vi dieäu
baát khaû tö nghì. Tuy nhieân, toâi chaúng heà
ñeán baát cöù nôi naøo reâu rao: �Naøy, toâi coù
maät phaùp nhöng chaúng truyeàn cho oâng
ñaâu!� Maëc duø laø phaùp bí maät, song toâi vaãn
ñem truyeàn baù. Truyeàn cho nhöõng ai? Taát
nhieân toâi phaûi �choïn maët gôûi vaøng,� chæ
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truyeàn cho nhöõng ngöôøi coù ñaïi thieän caên,
coù quy y Tam Baûo vaø thaâm tín Phaät Phaùp.

Sau khi toâi truyeàn xong Boán Möôi Hai
Thuû Nhaõn thì coù maáy vò sanh loøng khaùt
ngöôõng ñoái vôùi boä Kinh Ñaïi Bi Ñaø La Ni,
muoán hieåu roõ kinh nghóa cuûa Boán Möôi Hai
Thuû Nhaõn naøy. Cho neân, do cö só Quaû Ñòa
khôûi xöôùng, moïi ngöôøi môøi toâi giaûng boä
Kinh Ñaïi Bi Ñaø La Ni. Luùc aáy, toâi thaáy
khoù maø töø khöôùc tröôùc loøng thaønh cuûa
nhoùm Phaät töû naøy, neân ñaõ baèng loøng nhaän
giaûng Kinh Ñaø La Ni. Nhöng giaûng xong
Kinh Kim Cang thì laïi tieáp tuïc giaûng Taâm
Kinh. Taâm Kinh tuy laø hai traêm maáy chuïc
chöõ nhöng giaûng xong cuõng maát heát hai,
ba thaùng. Thaät ra trong hai, ba thaùng aáy
toâi chæ giaûng vaøo ngaøy Chuû nhaät maø thoâi,
chöù khoâng phaûi laø ngaøy naøo cuõng giaûng.
Neáu ngaøy naøo cuõng giaûng thì khoaûng moät
hoaëc nöûa thaùng laø xong. Hieän taïi Taâm Kinh
ñaõ giaûng xong, baây giôø baét ñaàu giaûng boä
Ñaïi Bi Ñaø La Ni Kinh.

Ñaây laø moät boä Kinh coù theå noùi laø haàu
heát quyù vò chöa töøng ñöôïc nghe qua; vaø
chaúng rieâng gì quyù vò maø ngay caû ngöôøi
Trung Hoa cuõng vaäy, soá ngöôøi ñöôïc nghe
ñeán boä Kinh naøy cuõng raát ít. Ngöôøi Trung
Hoa maø ñaõ ñöôïc nghe, roài coù theå giaûng
giaûi nghóa lyù cuûa Kinh moät caùch töôøng taän
cuõng laø khoâng deã, cuõng laø hy höõu vaäy!

Vì vaäy, baây giôø toâi ñem boä Kinh Ñaïi
Bi Ñaø La Ni naøy giaûng cho quyù vò nghe thì
moãi ngöôøi, tröôùc heát, phaûi queùt saïch taát
caû nhöõng �raùc röôûi� trong ñaàu oùc cuûa mình.
Ñöøng khôûi nhieàu voïng töôûng, ñöøng quaù
naëng loøng tham, chôù sanh taâm saân haän vaø

cuõng chôù quaù si meâ. Phaûi queùt saïch nhöõng
raùc röôûi tham saân si tröôùc; ñoù cuõng chính
laø queùt doïn saïch seõ taát caû nhöõng ñoà �xuù
ueá � trong moãi ngöôøi. Phaûi thu doïn vaø queùt
saïch moïi thöù baát tònh trong chính mình ra
ngoaøi, ñeå sau ñoù coù theå chöùa ñöïng nöôùc
cam loà phaùp vò. Baáy giôø quyù vò môùi coù theå
thanh tònh maø chöùng ñaéc phaùp löïc cuûa phaùp
moân naøy. Ñaây laø ñieàu toái troïng yeáu, quyù
vò caàn löu taâm!

Baây giôø giaûng veà töø ngöõ �Thieân Thuû
Thieân Nhaõn (ngaøn tay, ngaøn maét).�
Coù ngöôøi noùi raèng: �Phaûi tu phaùp Ñaïi Bi
Ñaø La Ni thì môùi ñaït ñöôïc ngaøn tay ngaøn
maét; theá nhöng �ngaøn tay ngaøn maét� naøy
duøng ñeå laøm gì?� Vaø coøn cho raèng: �Chuùng
ta moãi ngöôøi coù ñöôïc hai tay, hai maét laø
ñaõ toát quaù roài. Hai tay coù theå giuùp ta caàm
naém ñoà vaät, hai maét cho ta nhìn thaáy moïi
ñieàu; theá thì coøn muoán coù nhieàu maét, nhieàu
tay nhö vaäy ñeå laøm gì? Xeùt ra, hieän chuùng
ta ñang ôû vaøo thôøi ñaïi khoa hoïc, nhieàu tay
nhieàu maét ñeán theá cuõng chaúng ích lôïi gì!�
Vaäy, neáu quyù vò cheâ nhieàu thì khoûi caàn tu
phaùp Ñaïi Bi!

Baây giôø toâi giaûi thích töø ngöõ �Thieân
Nhaõn (ngaøn maét)� tröôùc. Quyù vò ñeàu coù
hai con maét, vaø quyù vò phaûi môû maét ra nhìn
thì môùi thaáy ñöôïc söï vaät, neáu nhaém hai
con maét naøy laïi thì khoâng coøn troâng thaáy
gì nöõa. Tuy nhieân, neáu quyù vò coù moät ngaøn
con maét thì coù theå khieán chuùng thay phieân
nhau laøm vieäc�cho con maét naøy nhaém laïi
ñeå nghæ ngôi, môû con maét kia ra ñeå nhìn
ngoù; quyù vò thaáy coù vi dieäu khoâng naøo?
�Ngaøn maét� naøy ñöôïc goïi laø �thieân nhaõn
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chieáu kieán� (ngaøn maét chieáu soi). Con maét
phaøm cuûa chuùng ta chæ coù theå nhìn thaáy
trong phaïm vi möôøi hoaëc hai möôi daëm;
neáu quyù vò duøng kính vieãn voïng thì coù theå
thaáy xa tôùi khoaûng moät traêm daëm, coøn xa
hôn nöõa thì e raèng khoâng ñuû khaû naêng. Neáu
quyù vò coù ñöôïc moät ngaøn con maét thì theá
naøo? Traêm daëm, ngaøn daëm, vaïn daëm, taän
hö khoâng, khaép Phaùp Giôùi�voâ soá voâ bieân
haønh tinh vaø heä ngaân haø�quyù vò ñeàu coù
theå thaáy roõ. Baáy giôø, khoâng caàn xem voâ
tuyeán truyeàn hình maø quyù vò vaãn coù theå
bieát ñöôïc: �OÀ! Hai phi haønh gia ñang ñi
treân maët traêng!� Quyù vò thaáy coù vi dieäu
hay khoâng? Hieän taïi quyù vò phaûi nhôø vaøo
ti-vi môùi coù theå thaáy ñöôïc con ngöôøi ñaët
chaân leân nguyeät caàu; nhöng neáu quyù vò coù
ngaøn maét thì khoûi phaûi duøng ti-vi maø vaãn
thaáy ñöôïc roõ raøng. Chaúng nhöõng khoûi caàn
ti-vi maø quyù vò coøn khoûi caàn trang bò aêng-
ten hay heä thoáng ra-ña, vaø cuõng chaúng phaûi
traû tieàn nöõa�bôùt ñöôïc bao nhieâu laø raéc
roái! Quyù vò baûo raèng coù moät ngaøn con maét
laø khoâng toát ö? Baây giôø quyù vò bieát ñoù laø
ñieàu toát roài chöù?
Chaúng nhöõng theá, vôùi ngaøn con maét naøy,
quyù vò coù theå töø phía tröôùc thaáy ñöôïc phía
sau, töø ñaèng sau troâng roõ ñaèng tröôùc.  Hö
Vaân Laõo Hoøa Thöôïng coù caâu thô raèng:

Naõo haäu kieán tai kình dieàu töû,
Ñænh moân cuï nhaõn troùc phi huøng.
(Sau ñaàu thaáy maù: chuïp dieàu haâu,
Cöûa ñænh ñuû maét: toùm gaáu bay.)

Chuùng ta voán khoâng theå naøo thaáy ñöôïc

maët muõi cuûa chính mình; tuy nhieân, neáu
quyù vò coù ngaøn maét thì ôû phía sau coù theå
nhìn thaáy phía tröôùc, ôû phía tröôùc cuõng coù
theå nhìn thaáy phía sau�coù theå thaáy ñöôïc
baûn lai dieän muïc cuûa chính mình. Baáy giôø,
quyù vò cuõng coù theå thaáy ñöôïc nhöõng gì ôû
trong buïng mình, bieát ñöôïc trong ñoù coù bao
nhieâu con truøng cheát, truøng löôøi bieáng...
Töø beân ngoaøi quyù vò coù theå thaáy roõ beân
trong vaø töø phía trong quyù vò coù theå thaáy
roõ phía ngoaøi, gioáng nhö nhìn xuyeân qua
böùc töôøng baèng pha-leâ hay thuûy tinh vaäy.
Buïng quyù vò luùc aáy töïa nhö pha-leâ�loùng
laùnh, trong suoát, khoâng coøn coù söï ngaên caùch
giöõa trong vaø ngoaøi. Nhôø ñoù, quyù vò coù theå
thaáy ñöôïc tim mình hình thuø nhö theá naøo,
buïng mình muoán noùi ñieàu gì, vaø cuõng bieát
ñöôïc moïi yù töôûng cuõng nhö moïi hoaït ñoäng
cuûa caùc machines�caùc cô quan�trong cô
theå mình. Theá naøo, baây giôø quyù vò coù muoán
coù ngaøn maét khoâng? Quyù vò coù coøn cho raèng
coù hai con maét laø ñuû roài nöõa khoâng? Toâi e
raèng baây giôø quyù vò cuõng nhaän thaáy nhö
theá laø chöa ñuû. Ngaøn maét coù nhieàu dieäu
duïng nhö vaäy ñaáy!
Coøn �Thieân Thuû (ngaøn tay)� thì sao?  Tay
duøng ñeå caàm naém ñoà vaät. Khoâng caàn noùi
ñaâu xa, baây giôø chuùng ta haõy laáy vieäc caàm
tieàn laøm thí duï. Quyù vò coù hai tay, moãi tay
coù theå caàm ñöôïc möôøi ngaøn ñoàng chaúng
haïn; vaäy neáu toâi coù moät ngaøn tay thì toâi
coù theå caàm ñöôïc möôøi trieäu ñoàng. Quyù vò
khoâng theå naøo moät luùc maø caàm ñöôïc nhieàu
tieàn nhö toâi, quyù vò thaáy coù kyø dieäu khoâng
chöù? Hoaëc laáy moät thí duï khaùc, nhö chia
taùo chaúng haïn. Quyù vò cöù tha hoà, laáy ñöôïc
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bao nhieâu taùo thì laáy. Taát nhieân, neáu quyù
vò coù moät ngaøn tay thì laáy ñöôïc moät ngaøn
traùi taùo, coù hai tay thì chæ laáy ñöôïc hai traùi.
Quyù vò xem, nhö vaäy coù höõu duïng khoâng
chöù? Tuy nhieân, ngaøn tay naøy chaúng phaûi
ñeå duøng vaøo chuyeän vaët vaõnh, taàm thöôøng,
cuõng chaúng phaûi duøng ñeå tranh aên nhö troø
chôi cuûa treû con.
Coâng naêng cuûa ngaøn tay laø cöùu ngöôøi. Thí
duï coù moät ngaøn ngöôøi bò teù xuoáng bieån,
quyù vò coù hai tay thì tay naøy keùo moät
ngöôøi, tay kia loâi moät ngöôøi, töùc laø chæ coù
theå cöùu ñöôïc hai ngöôøi maø thoâi. Neáu quyù
vò coù ñöôïc moät ngaøn tay thì chæ vieäc thoø
luoân moät ngaøn caùnh tay xuoáng bieån laø vôùt
ñöôïc caû moät ngaøn ngöôøi suyùt bò cheát ñuoái
aáy leân bôø. Quyù vò thaéc maéc laø moät ngaøn
caùnh tay naøy duøng ñeå laøm gì ö? Ñeå cöùu
ngöôøi ñaáy! Cho neân noùi:

�Thieân Nhaõn chieáu kieán, Thieân Nhó
dieâu vaên, Thieân Thuû hoä trì.�
(Ngaøn maét chieáu soi, Ngaøn tai laéng nghe,
Ngaøn tay cöùu giuùp.)

Ngaøn tay laø ñeå hoä trì taát caû chuùng sanh�
neáu nhö coù moät chuùng sanh coù khoå naïn gì
thì quyù vò chæ caàn duoãi moät caùnh tay ra laø
cöùu ñöôïc chuùng sanh aáy thoaùt voøng khoå aûi.
Neáu chæ coù hai tay thì quyù vò khoâng theå
cöùu ñoä ñöôïc nhieàu ngöôøi. Cho neân Ñöùc
Quaùn Theá AÂm Boà Taùt coù ngaøn tay ngaøn
maét laø ñeå cöùu hoä taát caû chuùng sanh, chöù
khoâng phaûi ñeå ñi aên troäm. Quyù vò caàn phaûi
hieåu roõ ñieåm naøy! Khoâng ñöôïc khoaùc laùc
raèng mình coù moät ngaøn caùnh tay ñeå haùi

troäm moät ngaøn traùi taùo!
Ngaøn tay vaø ngaøn maét naøy roát raùo laø töø
ñaâu ñeán? Vöøa roài toâi chaúng baûo ñoù laø töø
Chuù Ñaïi Bi sanh xuaát ra hay sao? Quyù vò
chæ caàn tuïng Chuù Ñaïi Bi, vaø tu Ñaïi Bi Phaùp
cuûa Boán Möôi Hai Thuû Nhaõn laø ñöôïc. Thuû
Nhaõn cuoái cuøng trong Boán Möôi Hai Thuû
Nhaõn coù teân laø Toång Nhieáp Thieân Tyù Thuû.
Heã quyù vò tuïng caâu chuù cuûa Thuû Nhaõn naøy
moät bieán, thì quyù vò seõ coù theâm boán möôi
hai caùnh tay. Tuïng moät bieán thì coù ñöôïc
boán möôi hai caùnh tay; tuïng möôøi bieán thì
ñöôïc 420 tay; tuïng moät traêm bieán thì ñöôïc
4.200 tay. Neáu quyù vò tuïng moät ngaøn bieán
thì seõ coù ñöôïc 42.000 caùnh tay, vaø cuõng coù
luoân caû 42.000 con maét. Vaán ñeà laø quyù vò
coù chòu khoù tu taäp hay khoâng maø thoâi! Bôûi,
Thieân Thuû Thieân Nhaõn khoâng phaûi chæ
trong moät sôùm moät chieàu maø thaønh töïu
ñöôïc. Quyù vò tu phaùp moân naøy, neáu ngaøy
ngaøy ñeàu mieät maøi duïng coâng khoâng heà
giaùn ñoaïn, ngaøy ngaøy ñeàu y Phaùp tu haønh,
thì seõ thaønh töïu ñöôïc thöù dieäu duïng baát
khaû tö nghì. Tuy nhieân, neáu quyù vò hoâm
nay tu, ngaøy mai nghæ, thì seõ chaúng coù taùc
duïng gì caû! Muoán laáy ñöôïc baèng caáp tieán
só cuûa theá gian, thì töø luùc khôûi söï hoïc haønh
cho ñeán khi thaønh ñaït cuõng phaûi maát
khoaûng möôøi boán, möôøi laêm naêm coâng phu
ñeøn saùch; huoáng hoà laø tu hoïc Phaät Phaùp?
Hoïc Phaät Phaùp, neáu quyù vò khoâng thaät söï
duïng coâng haønh trì thì chaúng theå naøo coù
söï thaønh töïu ñöôïc!
Quaùn Theá AÂm Boà Taùt laø vò Boà Taùt tinh
taán nhaát, sieâng naêng nhaát, vaø khoâng heà
muoán nghæ ngôi. Ngaøi saün loøng suoát ngaøy
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cöùu ñoä chuùng sanh, chaúng neà haø coâng vieäc
nhieàu vaát vaû, cuõng chaúng quaûn ngaïi chuùng
sanh laém khoå naïn; cho neân coù theå noùi raèng
Ngaøi laø vò Boà Taùt baän roän nhaát. Ngaøi
khoâng phaûi laø moät vò Boà Taùt löôøi bieáng,
thích nghæ ngôi nhaøn nhaõ, maø laø moät vò Boà
Taùt chaêm chæ, caàn maãn nhaát. Bôûi moät caùnh
tay thì cöùu ñöôïc quaù ít ngöôøi, hai caùnh tay
thì soá ngöôøi cöùu ñöôïc cuõng coøn giôùi haïn;
do ñoù, Ngaøi muoán coù ngaøn tay ngaøn maét�
moät ngaøn caùnh tay ñeå cöùu vôùt vaø moät ngaøn
con maét ñeå chieáu coá taát caû chuùng sanh trong
Tam Thieân Ñaïi Thieân theá giôùi. Caùc chuùng
sanh maø Ngaøi chieáu coá ñeàu laø nhöõng chuùng
sanh gaùnh chòu nhieàu ñau khoå, vaø caùc
chuùng sanh maø Ngaøi cöùu ñoä laø nhöõng chuùng
sanh gaëp phaûi tai öông, hoaïn naïn.

Chöõ �Quaùn� trong �Quaùn Theá AÂm Boà
Taùt� coù nghóa laø quaùn saùt, theo doõi. Quaùn
saùt caùi gì? Quaùn saùt theá giôùi naøy. Quaùn
saùt caùi gì ôû theá giôùi naøy? Quaùn saùt aâm
thanh cuûa theá giôùi naøy. �Quaùn� chính laø
trí hueä naêng quaùn, töùc laø chuû theå trí hueä
quaùn saùt. �Theá� laø caûnh giôùi sôû quaùn�
ñoái töôïng, caûnh giôùi ñöôïc quaùn saùt�vaø ñoù
chính laø taát caû chuùng sanh trong theá giôùi
naøy.
Chuùng sanh luùc khoán khoå gian nan thì
thöôøng nghó ñeán ai? Nghó ñeán ngöôøi cha
ñaïi töø bi, nghó ñeán ngöôøi meï ñaïi töø bi.
Ngöôøi cha ñaïi töø bi aáy laø ai? Ñoù laø Boà
Taùt Quaùn Theá AÂm. Ngöôøi meï ñaïi töø bi aáy
laø ai? Cuõng chính laø Quaùn Theá AÂm Boà Taùt.
Nhôù nghó ñeán Ngaøi roài thì sao? Hoï lieàn
nieäm �Nam moâ Quaùn Theá AÂm Boà Taùt.
Nam moâ Ñaïi Töø Ñaïi Bi Quaùn Theá AÂm Boà

Taùt...� Hoï vöøa nieäm �Nam moâ Quaùn Theá
AÂm Boà Taùt,� thì Boà Taùt Quaùn Theá AÂm
lieàn duøng ngaøn maét trí hueä ñeå nhìn, duøng
tai trí hueä ñeå laéng nghe, roài duøng tay trí
hueä ñeå cöùu vôùt hoï.
Chuùng sanh coù tai naïn khoå aùch khoâng phaûi
luùc naøo cuõng leû teû, laàn löôït töøng ngöôøi moät.
Neáu traêm ngaøn vaïn öùc chuùng sanh ñoàng
thôøi laâm naïn, töùc laø seõ coù traêm ngaøn vaïn
öùc chuùng sanh ñoàng thôøi caàu cöùu, xöng
nieäm �Nam moâ Quaùn Theá AÂm Boà Taùt�;
thì Ñöùc Quaùn Theá AÂm seõ ñoàng thôøi cöùu
vôùt vaø taát caû ñeàu seõ ñoàng thôøi ñöôïc giaûi
thoaùt, ñoàng thôøi ñöôïc an vui. Vì theá, Boà
Taùt Quaùn Theá AÂm ñöôïc goïi laø �Thieân Thuû
Thieân Nhaõn Quaùn Theá AÂm Boà Taùt.�

Boà Taùt luoân cöùu giuùp con ngöôøi. Neáu
quyù vò cöùu giuùp con ngöôøi, quyù vò chính laø
Boà taùt; neáu toâi cöùu giuùp con ngöôøi, toâi cuõng
laø Boà taùt. Neáu quyù vò khoâng cöùu giuùp con
ngöôøi thì quyù vò chính laø la-saùt; vaø neáu toâi
khoâng cöùu giuùp con ngöôøi, toâi cuõng laø la-
saùt. Quyû la-saùt vaø Boà Taùt Quaùn Theá AÂm
môùi nhìn dung maïo beà ngoaøi töôûng chöøng
nhö khoâng khaùc nhau laø bao, nhöng söï thaät
laïi hoaøn toaøn töông phaûn! La-saùt quyû nöõ
raát xinh ñeïp, song cuõng raát ích kyû, chæ bieát
möu lôïi cho mình maø thoâi. Ñieåm khaùc bieät
chính laø moät beân thì chæ bieát lôïi mình maø
khoâng bieát lôïi ngöôøi; coøn moät beân thì chæ
bieát lôïi ngöôøi maø khoâng maøng ñeán lôïi
mình. Cho neân, töôùng maïo cuûa Quaùn Theá
AÂm Boà Taùt raát vieân maõn, dung maïo cuûa
la-saùt nöõ cuõng chaúng keùm ai, nhöng do taâm
ñòa baát ñoàng, moät nieäm sai bieät, maø thaønh
ra khaùc nhau vaäy!                       (coøn tieáp)
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T
heo t¡i liÎu lÙch sø, bæ Kinh Phºt NÜi

Bân Mõçi Hai Chõçng ½õìc truyËn
½Æn nõèc Trung Hoa v¡o ½éi vua

Minh-½Æ nh¡ �áng H�n.

B¶y gié, sau khi hay ½õìc cÜ mæt bºc ½i
Th�nh-nhµn h sanh ê phõçng Tµy m¡ sú
xu¶t thÆ cñng nhõ nhºp diÎt cða Ng¡i ½¬
t÷ng mang li nhiËu hiÎn tõìng kü l v¡
b¶t kh¨ tõ nghÙ cho nõèc Trung Hoa, vua
Minh-½Æ liËn ph�i ngõéi sang phõçng Tµy
½Ì tÖm c·u Phºt ph�p.

Ph�i ½o¡n n¡y ½¬ g´p ½õìc Tán-gi¨ Ca
DiÆp Ma �±ng v¡ Tán-gi¨ Trîc Ph�p Lan,
v¡ cung th×nh hai ng¡i sang nõèc Trung
Hoa.  Trong chuyÆn ½i vÖ ½o ph�p ¶y, hai
Tán-gi¨ ½¬ dïng mæt con ngúa tr°ng ½Ì
chê tõìng Phºt v¡ bæ Kinh Phºt NÜi Bân
Mõçi Hai Chõçng.  VË sau, H�n Minh-½Æ
truyËn c¶t mæt ngái chïa ngay ti Kinh ½á
Lc-dõçng ½Ì hai ng¡i an trî v¡ ½´t tÅn l¡
chïa Ngúa Tr°ng (Bch M¬ tú) ½Ì ghi nhè
sú kiÎn n¡y; v¡ ban s°c ch× truyËn dÙch bæ
Kinh Phºt NÜi Bân Mõçi Hai Chõçng sang
tiÆng Trung Hoa.  �Ü l¡ nhµn duyÅn khêi
½iÌm cða cáng cuæc truyËn b� ½o Phºt v¡o
nõèc Trung Hoa.  Vºy, Kinh Phºt NÜi Bân
Mõçi Hai Chõçng l¡ mæt bæ kinh quan tràng
½õìc truyËn tö �n �æ sang Trung Hoa
trõèc nh¶t.

VÖ sao hai vÙ cao-t¯ng n¡y li chàn bæ Kinh
Phºt NÜi Bân Mõçi Hai Chõçng ½Ì truyËn
b� ½Æn Trung Hoa trõèc nh¶t?  Ph¨i ch¯ng

½Ü ch× l¡ mæt sú tÖnh cé?

Bæ Kinh n¡y kháng ph¨i do �öc Phºt nÜi
ra trong mæt Ph�p-hæi ½´c biÎt, m¡ l¡ do
c�c ½Î tø cða Ng¡i ½¬ thµu thºp nhùng léi
r¯n dy vá cïng thµm �o trong suât cuæc
½éi cða Ng¡i, rãi kÆt tºp li cho cÜ hÎ thâng
sau khi Ng¡i nhºp NiÆt-b¡n.

To¡n thÌ næi dung cða bæ kinh n¡y nh¶n
mnh vË v¶n ½Ë �½on dòc� v¡ �khø �i�
vèi mæt tiÆn trÖnh tu·n tú t÷ nhÞ tèi lèn, t÷
náng tèi sµu, ph¨n ¨nh to¡n bæ qu� trÖnh
thuyÆt ph�p cða �öc Phºt.

Mê ½·u b±ng c�c qu¨ vÙ Tu-½¡-ho¡n, Tõ-
½¡-h¡m, A-na-h¡m v¡ A-la-h�n cða TiÌu
th÷a, bæ kinh n¡y lû gi¨i kh�i niÎm �niÎm
½²ng bän kháng,� ½ãng théi nh¶n mnh
vË �chµn, gi¨ tÙnh qu�n� v¡ �vá trõèc ½°c
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�o.�  TiÆp ½Æn, û kinh chuyÌn sang xiÌn minh û nghØa tràng yÆu cða Trung �o; v¡ t÷
½Ü, d¹n ½Æn c�c chµn lû tuyÎt ½âi, rât r�o cða �i-th÷a nhõ �chµn thúc b¶t hõ�, �nhõ
nhõ b¶t ½æng� v¡ �½æng, tÙnh nh¶t thÌ.�

Bæ kinh n¡y chù dïng ½çn gi¨n, léi v¯n mch lc, dÍ ½àc tòng, m¡ nghØa lû li thµm
sµu, sîc tÏch vá cïng.  L¡ Phºt tø, chîng ta nÅn thõéng xuyÅn ½àc tòng bæ kinh n¡y bêi
½µy chÏnh l¡ mæt n¶c thang tràng yÆu trÅn con ½õéng tu �o!

KÌ t÷ sâ b�o tèi, Bã �Ë H¨i sÁ khêi ½¯ng Kinh Phºt NÜi Bân Mõçi Hai Chõçng vèi ph·n
chÏnh v¯n cÜ k¿m theo léi gi¨ng cða HÝa Thõìng TuyÅn HÜa.

Th¤t và Pháp HµiTh¤t và Pháp HµiTh¤t và Pháp HµiTh¤t và Pháp HµiTh¤t và Pháp Hµi
Thu  2000Thu  2000Thu  2000Thu  2000Thu  2000

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

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.

Ph§t Th¤t:Ph§t Th¤t:Ph§t Th¤t:Ph§t Th¤t:Ph§t Th¤t:

T× chü nh§t ngày 10 ðªn  thÑ bäy ngày

16 tháng 12, 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  10/12.

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

♦ Ba ngày thi«n t§p vào Thanksgiv-
ing week-end (t× t¯i thÑ nåm ngày 23
ðªn chü nh§t ngày 26 tháng 11).

♦ Ba tu¥n thi«n th¤t mùa ðông (ngay

sau Ph§t th¤t) b¡t ð¥u t× ngày 18 tháng
12 nåm 2000 ðªn ngày 7 tháng 1 nåm
2001.
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* 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.

Trong su¯t b¯n nåm làm chÑc sñ · chùa Dûng Tuy«n, Ngài kh± hÕnh tu hành, ðäm ðß½ng nhæng công
vi®c n£ng nh÷c; trong chúng có chia ph¥n cúng dß¶ng
dành cho Thß¶ng Trø, Ngài ð«u không nh§n. Tuy m²i
ngày chï ån mµt bát cháo mà Ngài vçn khöe mÕnh, tráng
ki®n. Lúc b¤y gi¶, trong núi có Thi«n-ðÑc C± Nguy®t, v¯n
là mµt t¤m gß½ng kh± hÕnh b§c nh¤t trong chúng. Ngài
thß¶ng sang thåm và ðàm ðÕo v¾i Thi«n-sß, phát nguy®n
noi gß½ng b§c c± ðÑc.

K® tán cüa Hòa Thßþng Tuyên Hóa:
Xu¤t loÕi bÕt tøy hß¾ng b¤t ð°ng,
Kh·i th¸ nhøc nhãn nång nh§n thanh?
Phú quý công danh trí ðµ ngoÕi,
Lþi dßÞng hüy dñ b¤t ðµng tâm.

Nghîa là:
Chí hß¾ng khác thß¶ng, tài xu¤t chúng,
Phàm phu m¡t th¸t há nh§n ra?
Giàu sang danh v÷ng: không màng ðªn,
Lþi  lµc chê khen: chÆng b§n lòng!
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