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V)nh H£o

Trng
h¡ huyÁn ch¿ch trên §u ngÍn thông cuÑi °Ýng.Â MÙt
mìnhÂ giïa
êm. Trå ènÂ kiên
nh«nÂ éng
th³ng vàÂ im
l·ng; bên c¡nh
câyÂ b¡ch
ànÂ cao
ng¥t ang lao xao tr°Ûc gió. èn vàng lay l¯t tÏa bóng
trongÂ màn
s°¡ng. Màu bông
gi¥y Ï rñc d°Ûi n¯ng mai, giÝ trß nên tím s«m.
Con mèo l§m lii, b°Ûc nh¹ trên mái nhà ai. Hoa mÙt óa,
nß trong v°Ýn êm tËch mËch. Mùi cÏ d¡iÂ ph£ng
ph¥tÂ âu
ây. Trong phút giây b×ng th¥y ÝiÂ thênh
thang,Â vô
cùng.

Â

Ch³ng
có gìÂ ¡n
ÙcÂ sinh
ra,Â tÓn
t¡i, chuyÃn
Ùng, và bi¿n m¥t giïa cõi Ýi. Ch³ng có gì gÍi
là Ùc hành,Â Ùc
l-p, Ùc
bÙ,Â Ùc
c°, cô thân,Â cô
Ùc, cô ¡n&
T¥t c£ sñ sinh xu¥t, chuyÃn Ùng Áu là sinh xu¥t,
chuyÃn Ùng cça tÕng thÃ, cça nhïng t-p hãp
cácÂ nhân
duyên, cácÂ iÁu
kiÇn.Â Núi
không là núi; sông không là sông.Â (1)Â Ch³ng
có gì có thÃ tñ sinh ra; ch³ng có gì có thÃ °ãc
sinh ra të mÙtÂ nguyên
nhânÂ (duy
nh¥t) khác; ch³ng
có gì có thÃ vëa °ãc sinh ra bßi chính nó vàÂ cùng
lúcÂ të
mÙtÂ nguyên
nhânÂ khác;
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cing ch³ng có gì có thÃ sinh ra mà không c§nÂ nguyên
nhânÂ nào
c£.Â (2)

Th¿
nh°ngÂ trong
ÝiÂ sÑngÂ thñc
t¿, ng°Ýi ta
v«n th°Ýng cho r±ng, ho·cÂ m·c
nhiênÂ xác
tín r±ng, hÍ ã sinh ra vàÂ tÓn
t¡iÂ nh°
mÙtÂ cá
thÃÂ Ùc
l-p; có riêngÂ mÙt
thÃÂ xác,Â tâm
hÓnÂ và
tên hÍ, thç ¯c nhïngÂ sß
hïuÂ phå
thuÙcÂ (nh°Â tài
s£n,Â tài
nng, s¯c ¹p,
danh vÍng&); të ó d«n ¿n nhïng khÕ au,Â hÇ
låyÂ cho
mình, cho ng°Ýi, và cho c£Â cuÙc
Ýi. ChÉ ¿n
khi, do mÙtÂ bi¿n
cÑÂ hay
th£m hÍa nào ó, bË vuÙt m¥t t¥t c£ nhïng gì inh
ninh là cça mình, thuÙc vÁ mình, mÛi n¿m °ãc
n×iÂ thÑng
khÕÂ cùng
t-nÂ (mà
mình ã tëng gieo ¿n cho k» khác) Ã rÓi ch¡y ôn
ch¡y áo, tìm ¿n t-p thÃ;Â Óng
hóaÂ mình
vÛi mÙt tÕ chéc, nh±mÂ céu
vãnÂ sñÂ tÓn
t¡iÂ cçaÂ b£n
ngãÂ thông
qua phóng £nh cça tÕ chéc ¥y. Ngh)a là trongÂ mÙng
t°ßng, l¡iÂ v½
vÝiÂ thêmÂ mÙng
t°ßng; n¡i chi¿c
gi» rách, l¡i vá thêm mi¿ng gi» rách. Sñ vay m°ãn,
vá víu, ch³ng thÃ nào làÂ gi£i
phápÂ hay
cho sñ tìm c§uÂ giá
trËÂ tñ
thân vàÂ h¡nh
phúcÂ chân
th-tÂ cça
cuÙc tÓn hïu.

Nh°
http://www.phatgiaobaclieu.com

Powered by Joomla!

Táº¡o bá»Ÿi: 22 February, 2018, 06:05

GiÃ¡o Há»™i Pháº-t GiÃ¡o Viá»‡t Nam Tá»‰nh Báº¡c LiÃªu

v-y, có chng sñ Ùc hành cça lï thé trên mÙng dài
xa quê, ngang quaÂ cuÙc
ÝiÂ ch-p
chùng khÕ au, phiÁn låy? Có chng b°Ûc Ùc hành cça
thiÁn gi£ trên °Ýng vÁ cÑ qu-n bÓng bÁnh mây
tr¯ng?

V«n
cóÂ ¥y.
M×i b°Ûc chân nß tëng óa sen; hay °Ýng sen nß,
ón m×i b°Ûc chân êm. B°Ûc chân ¥y, không có ng°Ýi
khßi Ùng, không có Ùng tác b°Ûc i, không cóÂ thÝi
gianÂ diÅn
ra b°Ûc i, không cóÂ con
°Ýng. K» Ùc
hành,Â vô
ngã;Â mÙt
mìnhÂ c¥t
b°Ûc mà cùngÂ ba
cõiÂ ch¡m
¿n khung trÝiÂ tñ
t¡iÂ thênh
thang.

________________

(1)Â ThiÁn
s°Â Duy
Tín, mÙtÂ thiÁn
s°Â Trung
Hoa, Ýi TÑng, tëng nóiÂ Tr°Ûc
khiÂ hÍc
¡o, th¥y
núi là núi, sông là sông.Â ang
lúcÂ hÍc
¡o, th¥y
núi không là núi, sông không là sông. Sau khiÂ ngÙ
¡o, th¥y
núi v«n là núi, sông v«n là sông.Â Phát
biÃuÂ này
°ãcÂ xem
nh°Â mÙtÂ kh©u
quy¿t, mÙt chÉ
nam tóm thâuÂ ki¿n
gi£iÂ và
trình tñÂ liÅu
ngÙÂ vÁ
ThiÁn.

(2)Â Ch°
phápÂ b¥t
tñ sinh. DiÇc b¥t tùngÂ tha
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sinh.Â B¥t
cÙngÂ b¥tÂ vô
nhân.Â ThË
cÑÂ triÂ vô
sinh.Â CácÂ pháp
khôngthÃ tñ
sinh;Â không
sinhÂ të
phápÂ khác;Â không
sinhÂ bßi
c£ hai (tñ và tha)Â hãp
l¡i; cing không
thÃÂ tñ
nhiênÂ mà
sinh (vô nhânÂ
không có nhân);Â vì
v-yÂ nên
bi¿t r±ng các pháp vÑnÂ không
sinhÂ (ch³ng
có gì thñc sñ sinh ra). (Bài
kÇÂ thé
3 cçaÂ Trung
Lu-n)
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