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MÆ¯á»œI NGHIá»†P LÃ€NH
Ä•Ã³ng gÃ³p cá»§a Minh Ä•á»©c Triá»•u TÃ¢m áº¢nh
08/08/2017

M¯ÜI
NGHIÆP LÀNH

*Minh éc TriÁu Tâm ¢nh

Ng°Ýi,
v-t, chim muông, hoa lá, cÏ cây, lâu ài, phÑ thË, làng
m¡c... Áu n°¡ng tña trên m·t ¥t. Cing v-y,Â chúng
sanh hïu tình, các b-cÂ trí
tuÇ, ch° thánh nh¡n,Â éc
Ph-t... cing do 10Â nghiÇp
lànhÂ mà cóÂ s¯c
thân,Â t°Ûng
m¡o,Â y
báo,Â chánh
báoÂ sai khác,Â dË
Óng... T¥t c£ ph£i n°¡ng tña n¡i
10Â nghiÇp lànhÂ v-y.M°Ýi nghiÇp lànhÂ không
nhïng ngn giïÂ chúng
sanhÂ khÏi bËÂ Ía
l¡cÂ vào bÑnÂ con
°Ýngau khÕ, mà còn mß cánh
cíaÂ thênh thangÂ h¡nh
phúcÂ an vui cça ph°Ûc
báuÂ nhân thiênsang
c£.Â

M°Ýi
nghiÇp lànhÂ th°ÝngÂ quy¿t
ËnhÂ duyên lành,
làm choÂ thông
minhÂ sáng láng,Â hÍc
hànhÂ thành ¡t,Â sñ
nghiÇpÂ hanh thông,Â gia
ìnhÂ ¥m êm và
c£Â trí tuÇÂ thông
hiÃucon °ÝngÂ xu¥t
lyÂ ba cõiÂ nïa.

Ng°ÝiÂ Ph-t
tíÂ sau khiÂ thÍ
Tam qui,Â Ngi
giÛi,Â Bát
quan trai giÛiÂ thì
nênÂ tu t-pÂ thêmÂ th-p
thiÇn nghiÇpÂ Ã
làm hành trang,Â t°
l°¡ngÂ tÑi th¯ngÂ cho
mình giïaÂ th¿
gianÂ cát båi, l¯m
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nghiÇt ngã và nhiÁu khÕ au này.

VàÂ th-p
thiÇn nghiÇpÂ ¥y là
gì?

1.
ThânÂ v)nh
viÅnÂ të
bÏÂ sñ
gi¿t h¡i các loàiÂ hïu
tình.

T¥t th£y
các loàiÂ hïu tình,
të bò, bay, máy, cña, không chân, hai chân, bÑn chân,
nhiÁu chânÂ cho
¿nÂ chúng sanhÂ có
cánh, không cánh, có vây, không vây... ß trên m·t ¥t,
d°Ûi biÃn, ao hÓ, sông r¡ch, trênÂ h°
không... chúng Áu có sñ sÑng, có théc
tánh, bi¿tÂ au ÛnÂ thì ng°ÝiÂ Ph-t
tíÂ ph£i bi¿tÂ tôn
trÍng, ch³ng nên gi¿t h¡i.

T¥t c£
các loài,Â các lo¡i,
các giÑngÂ chúng
sanhÂ ¥y, doÂ th¥p
sanhÂ (©m °Ût,Â ©m
th¥p), doÂ bàng
sanhÂ (súc
sanh) hayÂ noãn
sanhÂ (tréng), chúng
Áu do sñÂ chi
phÑi,Â tác
ÙngÂ cça nghiÇp,
là thëa tñ cça nghiÇp. Khi chúng tr£ h¿tÂ ác
nghiÇp, chúng có thÃÂ trß
l¡iÂ thân ng°Ýi.Â Trái
l¡i,Â n¿u
khôngÂ t¡o trï ph°Ûc
lành, céÂ tà
ki¿n,Â ngu
si,Â ác
ÙcÂ làm viÇc dï;
thìÂ chúng taÂ cing
ph£i bË Ía vào cácÂ c£nh
giÛiÂ au khÕÂ ¥y.
ÃÂ tránh khÏiÂ sñ
khÕ báo và tr£ vayÂ nhân
qu£,Â chúng
taÂ ch³ng nênÂ sát
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sanhÂ h¡i v-t; dù
sinh m¡ng chúng nhÏ nhiÇm th¿ nào.

Nói rÙng
h¡n nïa, ngay chính cây cÑi,Â th£o
mÙcÂ là loàiÂ vô
tri, vô giác, không có théc tánh,Â chúng
taÂ cing không nên
ch·t pháÂ bëa bãi;
vì chúng cing có "sñ sÑng" v-y.

N¿u
bi¿tÂ v)nh viÅnÂ të
bÏÂ sñ gi¿t h¡i,
ng°ÝiÂ Ph-t
tíÂ s½Â tng
tr°ßngÂ lòng të;
và nhïngÂ tr¡ng
tháiÂ tâmÂ ác
Ùc, hung dïÂ l§n
hÓiÂ s½ l¯ng
dËu.Â Tâm tëÂ càng
phát triÃn thì tâm sân, sát, h-n, °u s½ không còn. Và
khi ¥y, ng°ÝiÂ Ph-t
tíÂ s½ c£m nghe
mÙtÂ nng lñcÂ të
hòa,Â mát m»Â të
bên trong lanÂ tÏa
raÂ bên ngoài,Â th¥m
nhu§nÂ kh¯p c£Â không
gian, ng°Ýi, v-t, cây, cÏ...Â lúc
¥yÂ là lúc màÂ nghiÇp
lànhÂ thé nh¥t
ãÂ thành tñu,
ãÂ tuyÇt h£o,Â trÍn
v¹n,Â viên
mãnÂ v-y.

Có
th¡ r±ng:

"Muôn loài sñ sÑng Áu nhau

Có
thân, có théc bi¿t au nh° mình

Ná nào
gi¿t h¡iÂ hïu
tình
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RuÙt
mÁm máu ch£y th°¡ng sinh não nùng.

2.Â ThânÂ v)nh
viÅnÂ të
bÏÂ trÙm
c¯pÂ cça
c£i,Â tài
s£nÂ cça
ng°Ýi khác.

Cça
c£i,Â tài
s£n, cái n, cái m·c,Â ph°¡ng
tiÇn, nhuÂ c§u
sinhÂ sÑng cçaÂ mÍi
ng°ÝiÂ trênÂ th¿
gian; mÙt ph§n do ph°Ûc báu t¡o trï
të nhiÁu ki¿p nên °ãcÂ thÍ
h°ßngÂ sung mãn,
d° d-tÂ trÍn Ýi;
còn a ph§n là do lao tâm, lao lñc, Õ mÓ hôi, sôi
n°Ûc m¯t;Â chËu
khóÂ làm n, trm
ph°¡ng nghìn k¿,Â théc
khuyaÂ d-y sÛm,
chmÂ chuyên c§nÂ m«n,
bi¿tÂ Ã dành,
vun quén,Â ti¿t
kiÇm... mÛi có °ãc.

Cing có
théÂ tài s£n,Â cça
c£i,Â gia
tàiÂ cça mÙt sÑ
ng°Ýi do làm nÂ phi
ngh)a,Â phi
nhân,Â b¥t
chánh. Nh°ng chúngÂ ho¡nh
phátÂ thì ho¡nh tàn,
s½ i kèm theoÂ Ënh
lu-tÂ nhân qu£Â tr£
vay ngayÂ hiÇn
t¡iÂ ho·cÂ ki¿p
sau. VàÂ sñ
báo éng, t¥t nhiên, không thÃÂ ch¡y
trÑnÂ âu cho khÏi
°ãc.

Nh°
v-y,Â cça c£i,Â tài
s£nÂ xét theo mÍi
l½, ng°ÝiÂ Ph-t
tíÂ tñ bi¿t,
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n¿uÂ khßi tâmÂ trÙm
c¯pã làÂ ý
ngh)Â b¥t chánh,
ã do lòng tham khßi Ùng, xúi giåc,Â sai
b£o. LàÂ nô
lÇÂ cçaÂ vô
minh,Â ái
dåcÂ vàÂ si
mê.Â N¿u
khôngÂ tÉnh théc,Â tñ
chç, tñ ch¿... thì lòng tham kia s½ che
mÝÂ tâm trí,
bËt m¯tÂ l°¡ng tri,
rÓi nó s½ d«nÂ chúng
taÂ ¿n ch× tÙi
tù, lao hìnhÂ thÑng
khÕ. CácÂ tÙi
ácÂ khác, ôi khi
cing të ó màÂ Óng
lo¡tÂ d¥y sanh. Nhïng
m°u mô,Â thç o¡n,Â ác
Ùc, l°Ýng g¡t, gi¿t ng°Ýi,Â gian
dÑi, tham nhing, hÑi lÙ, san o¡tÂ tài
s£n... x£y raÂ h±ng
ngàyÂ h±ng giÝ
trênÂ th¿ gian,
không là bài hÍc máu x°¡ng choÂ chúng
taÂ suy g«mÂ hay
sao? Và khi ¥y, vòngÂ tr§m
luânÂ b¥t ËnhÂ cça
nhïngÂ con °ÝngÂ au
khÕ,Â mÙt
l§nÂ r¡i Ía, bi¿t
m¥y triÇuÂ ki¿p
sauÂ mÛiÂ trß
l¡iÂ thân ng°Ýi?
ChÉ c§n mÙt tíÂ liên
t°ßng, mÙt chútÂ t°
duy, ng°ÝiÂ Ph-t
tíÂ s½Â v)nh
viÅnÂ không dám thò
tay, n¡y cía, l¥y c¯pÂ tài
s£n,Â cça
c£icça ng°Ýi, cçaÂ xã
hÙi. Không nhïng hiÇn v-t cóÂ giá
trËÂ mà nhïng thé
ít cóÂ giá trËÂ ho·c
không cóÂ giá trËÂ gì
m¥y, ng°ÝiÂ Ph-t
tíÂ ch¡n chính cing
s½ không l¥y khi v-t ¥y ch°a °ãc cho, ch°a °ãcÂ sß
hïuÂ chç b±ng
lòng,Â hoan h÷Â cho.

ChÉ "không
khßi tâm"Â trÙm
c¯p,Â të
bÏÂ v)nh viÅnÂ không
l¥y c¯p ã là mÙtÂ nghiÇp
lànhÂ cao c£, s½ em
¿n an vui,Â an
toànÂ choÂ mÍi
ng°ÝiÂ xung
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quanhÂ vàÂ xã
hÙiÂ rÓi. Khi ¥y,
nhïng hiÇn v-t tr°ng bày ß nhïng n¡iÂ công
cÙngÂ nh° công viên,
°Ýng sá, v°Ýn hoa, nhà mát, khuÂ di
tíchÂ lËch sí,Â vn
hóa... ß âu Áu nguyên v¹n ß ó,
°ãc t¥t th£yÂ mÍi
ng°Ýib£o vÇÂ vàÂ tôn
trÍng.Â Lúc
¥y, nhà nhà không c§nÂ óng
cía, không aiÂ c§n
thi¿tÂ ph£i kín
cÕng, cao t°Ýng, rào chông m¥y lÛp.Â Các
lo¡iÂ Õ khóa
khôngÂ c§n dùng.Â Cça
r¡iÂ dÍc °ÝngÂ không
ai thèm l°ãm, n¿u nh·t °ãc ng°Ýi ta s½Â tìm
cáchÂ hoàn l¡iÂ cho
khÕ chç. Khung c£nh và không khíÂ thanh
bìnhÂ tuyÇt vÝiÂ ¥y
qu£ làÂ thiên
°ÝngÂ tr§n gian,
màÂ con ng°ÝiÂ không
thÃÂ °Ûc m¡Â °ãc
hay sao?

Bèn
có th¡ r±ng:

"-Â TrÙm
c¯p, l¥y c°Ûp cça ng°Ýi

Làm
thân trâu ngña bao Ýi tr£ xong

L¡i
còn ói khÕ ch¥t chÓng

Thây
ma, xác qu÷ trôi sông, d¡t bÝ.

3.
ThânÂ v)nh
viÅnÂ të
bÏÂ tà
dâm,Â tà
h¡nh.
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Sñ chung
thçy vã chÓng là nét ¹pÂ vn
hóaÂ truyÁn thÑngÂ cça
nÁnÂ ¡o écÂ vàÂ luân
lýông ph°¡ng.

Gia ìnhÂ là
nÁn t£ng cçaÂ xã
hÙi.Â Gia
ìnhÂ °ãcÂ h¡nh
phúc, an vui thìÂ xã
hÙiÂ mÛi °ãcÂ h¡nh
phúc, an vui.Â Th-t
khôngÂ thÃÂ quan
niÇmÂ °ãc khi
mÙtÂ xã hÙiÂ vn
minh,Â ti¿n
bÙ, thËnh mãn vÁÂ v-t
ch¥t, áo c¡m - l¡i có thÃ em ¿nÂ h¡nh
phúcÂ cho mÍi nhà,
khi "mÍi nhà" ¥y: vã chÓngÂ tñ
doÂ ngo¡i tình,Â tñ
doÂ lng nhng,Â tñ
doÂ bÏ vã, bÏ chÓng
Ã iÂ t°
tình,Â th°¡ng
yêuÂ ng°Ýi khác!

Tåc
ngïÂ nói: "Thu-n
vã thu-n chÓng, tát biÃn ông cing c¡n". Thu-n
làÂ hòa thu-n.Â Hòa
thu-nÂ là doÂ th°¡ng
yêu,Â hòa
hãp, ùm bÍc, chia s»Â ¥m
l¡nhÂ ngÍt bùi,Â vui
buÓnÂ gian khÕ có
nhau, không bao giÝ phå r«y,Â h¯t
hçi,Â b¡c
tình,Â b¡c
ngh)aÂ vÛi nhau.

¡o
Ph-tÂ là ¡oÂ xu¥t
lyÂ th¿ gianÂ nh°ng
mà khôngÂ o¡n
tuyÇtÂ th¿ gian;
v«nÂ phân biÇtÂ rõ
ràngÂ âu làÂ h¡nh
phúcÂ th¿ gianÂ âu
làÂ h¡nh phúcÂ siêu
th¿. Và Ñi vÛi ng°ÝiÂ c°
s),Â h¡nh
phúcÂ gia ìnhÂ luôn
°ãcÂ éc
Ph-tÂ nh¯c nhß,Â d¡y
b£o. Lác ác trongÂ kinh
iÃn,Â éc
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Ph-tÂ th°Ýng giáo
giÛi ¿n hàngÂ t¡i
giaÂ bi¿t cách vun
quén,Â xây dñngÂ vàÂ b£o
vÇÂ h¡nh phúcÂ gia
ìnhÂ mình. Nhïng
bÕn ph-n cça vã Ñi vÛi chÓng, cça chÓng Ñi
vÛi vã, trong ó sñÂ th°¡ng
yêuÂ và lòng chung
thçy luôn °ãc xem trÍng hàng §u. Nh° v-y, khi
muÑnÂ gia ìnhÂ mình
°ãcÂ h¡nh phúc,
an vui thì ta không nênÂ phá
ho¡iÂ h¡nh phúcÂ và
an vui cçaÂ gia
ìnhÂ ng°Ýi khác.

Khi vã
chÓng không cònÂ th°¡ng
yêu, chung thçy; l¡i em san s» tình yêu
cho ng°Ýi khác; thì nhïng g¥u ó,Â b¥t
hòa, lÝi qua ti¿ng l¡i, "ông n
ch£, bà n nem" °a ¿n phân ly, tan nát là mÙtÂ viÅn
c£nhÂ vô cùngÂ en
tÑi. Con cái, të ó s½ không cóÂ n¡i
n°¡ng tñakhi vã chÓng ly thân ho·cÂ ly
dË. Chúng s½ sinh ra h° hÏng, c°Ûp
cça, gi¿t ng°Ýi, xì-ke, ma tuý, hình lao, tù tÙi...Â th-t
khôngÂ m¥y xa! Thi¿u
vòng tay mái ¥mÂ gia
ình, chúng s½ m¥tÂ niÁm
tinÂ vÛi Ýi, trái
tim s½ bng l¡nh,Â nhân
tínhÂ bi¿n Õi...

Có
th¡ r±ng:

"Th°¡ng nhau sao ná phå nhau

B¡c
tình,Â b¡c
ngh)aÂ ôm
b§uÂ trng
hoa

Thói
quenÂ ác
h¡nh, dâm tà

Nát
tan mái ¥m, ch¿t sa khÕ Ó.
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4.
Kh©uÂ v)nh
viÅnÂ të
bÏÂ lÝi
nóiÂ dÑi.

Th¿
gianÂ ai cing °a n
ngayÂ nói th-t.Â LÝi
nóiÂ ch¡n chánh,Â chân
thñc, biÃu hiÇnÂ éc
Ù,Â séc
m¡nhÂ nÙi tâm,
em ¿n sñÂ tin
t°ßng,Â tin
c-y,Â tín
c©nÂ ngÍt ngào và
dÅ m¿n giïaÂ cuÙc
ÝiÂ này.

Nhïng k»
có nói không, không nói có,Â bóp
méoÂ sñ th-t,Â xuyên
t¡cÂ l½ ph£iÂ th°Ýng
em ¿n nhiÁu nguy h¡i, khÕ au và bóng tÑi cho tr§n
gian bi¿t là ng§n nào?

- CóÂ lÝi
nóiÂ dÑi °a ¿n
chém gi¿t,Â h-n thù.

- CóÂ lÝi
nóiÂ dÑi làm cho
ng°Ýi ta tán gia, b¡i s£n.

- CóÂ lÝi
nóiÂ dÑi phá vá
bình yên,Â h¡nh
phúcÂ cça ng°Ýi
khác.

- CóÂ lÝi
nóiÂ dÑi °a k»
khác ¿n tÙi tù,Â gia
ìnhÂ ng°Ýi ta phân
ly, tan nát.
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- CóÂ lÝi
nóiÂ dÑiÂ ch-n
éngÂ sñ ti¿n
thân,Â danh vÍngÂ ho·cÂ sñ
nghiÇpÂ cça ng°Ýi
khác.

- CóÂ lÝi
nóiÂ dÑi làm cho
ng°Ýi ta téc u¥t thÕ huy¿t mà ch¿t.

- CóÂ lÝi
nóiÂ dÑi °a
¿nÂ ganh ghét,Â Ñ
kõ, tõ hiÁm.

- CóÂ lÝi
nóiÂ dÑi làm cho
ng°Ýi thân,Â huynh
Ç, b¡n bèÂ suÑt
ÝiÂ không nhìn m·t
nhau...

Là
ng°ÝiÂ Ph-t tí,
chÉ có viÇc "të bÏÂ v)nh
viÅnÂ lÝi nóiÂ dÑi"
ã làÂ tÑt ¹pÂ và
cao c£ l¯m rÓi. TrênÂ ph°¡ng
diÇnÂ t°¡ng quanÂ nhân
qu£,Â nghiÇp
lànhÂ nàyÂ mang
¿nÂ choÂ cuÙc
ÝiÂ sñ bình yên;
ho·c ít ra là t¡o °ãc không khí trong lành, không bËÂ ô
nhiÅmÂ bßi nhïngÂ tác
h¡iÂ do nhïngÂ lÝi
nóiÂ dÑi gây ra.

Ôi!Â cuÙc
ÝiÂ này s½Â dËu
dàngÂ vàÂ tinh
khi¿tÂ d°Ýng bao
khiÂ xung quanhÂ ta
Áu là nhïng ng°Ýi không bi¿tÂ nói
dÑi, không bao giÝ nói dÑi! Ch° BÓ-tát,
các b-cÂ Thánh
nhânÂ dù hÍ cóÂ lìa
bÏÂ sanh m¡ng, bË
hành thân ho¡i thÃ, bËÂ sÉ
nhåcÂ ¯ng cay;Â ch¯c
ch¯nÂ khôngÂ vì
v-ymàÂ nói
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dÑiÂ h¡i ng°Ýi!
V-y, khôngÂ nói
dÑiÂ là ph©m ch¥t
cao th°ãng, là éc tính quí báu mà ai cing có sµn
trong chính mình; c§n °ãcÂ b£o
vÇ, phát huy vàÂ tr°ßng
d°ángÂ cho ¿nÂ ÙÂ viên
mãn.

Bèn
có th¡ r±ng:

"-Â LÝi
nóiÂ ch³ng
m¥t tiÁn mua

Tñ
tâmÂ có
sµn, vÑn x°a §y bÓ

Lìa xa
dÑi v¡yÂ quanh
co

Ngï
ngônÂ chân
th-t, th°Ûc o ¡o tràng.

5.
Kh©uÂ v)nh
viÅnÂ të
bÏÂ lÝi
nóiÂ vu
oan,Â vu
cáo.

LÝi
nóiÂ dÑi ãÂ Ùc
h¡i, nguy hiÃm màÂ lÝi
nóiÂ vu oan,Â vu
cáoÂ k» khác còn
thâm hiÃm,Â Ùc
ácÂ h¡n nhiÁu.
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LÝi
nóiÂ dÑi,Â ban
§u, có thÃ do tham sân iÁu Ùng
nh°ng chÉ ß méc ÙÂ vëa
ph£i. Lên ¿n c¥p Ù vu oan,Â vu
cáoÂ thì tham sân ¥y
ã c°¡ng mãnh h¡n nhiÁu. ã trß nênÂ mù
quángÂ lý trí,
ã ánh m¥tÂ nhân
tính, ã rÝi xaÂ ¡o
éc,Â luân
lýÂ vàÂ l½
ph£iÂ ß Ýi. Tham
sân ß ây ã trß nênÂ tham
ÙcÂ vàÂ sân
Ùc, ã bi¿nÂ con
ng°ÝiÂ §y çÂ nhân
tính, thiÇn l°¡ng thành các loài r¯n
rít, bò c¡p ho·cÂ Ùc
trùngÂ ghê tßm khác.

Là
ng°ÝiÂ Ph-t tíÂ ch¡n
chánh, không nhïng ph£i giï trÍnÂ nghiÇp
lànhÂ khôngÂ nói
dÑiÂ mà còn bi¿tÂ të
bÏÂ v)nh viÅnÂ lÝi
nóiÂ vu oan,Â vu
cáo, giá hÍa, ©y ng°Ýi khác ¿n
ch× không tÙi mà thành tÙi, không làm mà thành làm, xô
ng°Ýi khác vàoÂ vñc
th³mÂ tÙi tù
ho·cÂ suÑt ÝiÂ bËÂ Ía
ày, oan khu¥t,Â tÑi
tm,Â thÑng
khÕ.

Cho
nên có th¡ r±ng:

"Vu oan,Â vu
cáoÂ h¡i
ng°Ýi

MÙt lÝi
giá hÍa n·ng m°ÝiÂ ác
tâm

Ùc
trùng,Â dã
thúÂ chÛ
g§n
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MiÇng
lÝi r¯n rít, låy thân nhiÁu Ýi.

6.Â Kh©uÂ v)nh
viÅnÂ të
bÏÂ lÝi
nóiÂ cÙc
c±n,Â thô
l×,Â chíi
rça,Â m¯ng
nhi¿c,Â ác
ngï...

Tuy
nhïngÂ lÝi nóiÂ thuÙc
lo¡i này khôngÂ ác
ÙcÂ b±ng hai cách
nói trên nh°ng cing ch³ngÂ hay
ho,Â tÑt
¹pÂ gì, Áu em
¿n nguy h¡i c£.

LÝiÂ cÙc
c±n,Â thô
l×,Â chíi
rça,Â m¯ng
nhi¿c... biÃu hiÇn mÙtÂ tr¡ng
tháiÂ tâm ch°a °ãc
hu¥n luyÇn. ¤y là cái tâm ang cònÂ hoang
dã,Â b£n
nng, thô x¥u, thi¿u vn hoá, thi¿uÂ giáo
dåc, thi¿uÂ gia
phong,Â lÅ
giáoÂ nÁ n¿p con
nhà! NhïngÂ lÝi
nóiÂ nh° th¿ ¥y
làmÂ au lòngng°Ýi
khác, th°Ýng °a ¿n sñ xô xát, ánh -p tay chân
ho·c ùi g-y, dao búa ¿n sét §u, bÃ trán mà
thôi.

Ng°Ýi
cóÂ hÍc théc,Â hiÃu
bi¿t,Â nÙi
tâmÂ ã °ãc hu¥n
luyÇn, cóÂ tu t-p;
th°Ýng dÅ dàng tránh xa nhïngÂ lÝi
nóiÂ kiÃu này.
LàÂ Ph-t tíÂ ch¡n
chánh,Â ngôn ngïÂ nói
ra ph£iÂ dËu dàng,Â të
ái, khiêm tÑn dÅ nghe. Ng°Ýi ta th°Ýng
ví miÇng th¡m nh° hoa lan Ã nói ¿n ng°Ýi cóÂ lÝi
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nóiÂ chân th-t,
ái të là v-y.

Có
th¡ r±ng:

"-Â CÙc
c±n,Â thô
l×Â ai
°a?

Lña lÝi
mà nói choÂ vëa
lòngÂ nhau

Tâm
hoaÂ th¡m
ngát, th¡m lâu

Të
hoà,Â ái
ngïÂ mÙt
câu miÇng vàng.

7.
Kh©uÂ v)nh
viÅnÂ të
bÏÂ lÝi
nóiÂ nh£m
nhí,Â vô
ích, r×ng không,Â phù
phi¿m...

Nhïng cách
nói nh° th¿ ¥y qu£ là làmÂ m¥t
thì giÝÂ vô ích.
ChÉ có k» ngÓi lê ôi mách, n r×i ß thì,Â nÙi
tâmÂ trÑng r×ng,
không cóÂ viÇc làm,
khôngÂ Íc
kinhÂ sách,Â nhàn
c°, thiÃu hÍc... mÛi r¡i vàoÂ tr°Ýng
hãpÂ này.

http://www.phatgiaobaclieu.com

Powered by Joomla!

Táº¡o bá»Ÿi: 20 July, 2018, 13:34

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

Ng°Ýi x°a
nói: MÙt ngày không Íc sách, mÙt ngày hôi miÇng! Th¿
còn nhïng k» r×ng không, vô tích sñ, gi¿tÂ thì
giÝÂ trong nhïngÂ câu
chuyÇnÂ tåc t)u,Â nh£m
nhíÂ thìÂ nÙi
tâmÂ và trí óc hÍ
chéa ñng nhïng gì?!

V-y,
ng°ÝiÂ Ph-t tíÂ ch¡n
chánh cóÂ Tam qui,Â Ngi
giÛi, cóÂ tu
t-pÂ và bi¿t phát
triÃn nhïngÂ nghiÇp
lành, ëng nên coi nhïng cách nói r×ng
không,Â nh£m nhí...
là chuyÇn nhÏ mÍn! MÙtÂ h¡t
båiÂ tí ti r¡i vào
m¯t cing làm cho m¯t ph£i bË nhéc nhÑi, xÑn xang. MÙt
chút d¡ u¿ l¥m lem vào tâm, khinh th°Ýng lâu ngày thì
cái tâm kia cing trß nên en úa và x¥u xa! Nhïng giÍt
n°Ûc rÉ tëng giÍt lâu ngày cing §y tràn sông hÓ,
ao biÃn... úng nh° câuÂ kinh
Pháp cúÂ sÑ 121:

"-Â N°Ûc
r¡i tëng giÍt giÍt thôi

Lâu
ngày ch§y tháng ¿n hÓi tràn lu

Chút
chút viÇc ác, m·c dù

Ngày
qua tháng l¡i, ng°Ýi ngu ác §y!"

NhïngÂ lÝi
nóiÂ r×ng không,Â nh£m
nhí, tåc t)u,Â vô
ích... lâu ngày thànhÂ thói
quen,Â tích
liythànhÂ nghiÇp
ác. NhïngÂ lÝi
nóiÂ bán cãt, ba
l¡n, ba láp, ba xàm;Â ban
§uÂ t°ßng làÂ vô
h¡i, nh°ng lâu d§n chúngÂ trß
thànhÂ cá tính khó
rÝi; khi¿n ta thành k» khôngÂ éng
¯n, thi¿uÂ t°
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cách, m¥t ph©m ch¥t th-t là uÕng phí
v-y. Khi mà ãÂ trß
thànhÂ nh° th¿ thì
k» ¥y dù có chân éng,Â Ëa
vË,Â danh
vÍngÂ vàÂ sñ
nghiÇpÂ gì trênÂ cuÙc
ÝiÂ cing s½ bË
ng°Ýi coi khinh, khi r»,Â nh¡o
báng, xem th°Ýng!

Cho
nên có th¡ r±ng:

"R×ng không, tåc t)u,Â vô
duyên

MiÇng
lÝiÂ nh£m
nhí,Â trí
hiÁnÂ ch³ng
°a

Ch³ng
nênÂ thêu
dÇtÂ thi¿u
thëa

¹p
ngôn, ¹p khu©u l¡i vëa th¡m h°¡ng.

8. ÝÂ v)nh
viÅnÂ të
bÏÂ sñÂ tham
lam

Có nhïng
mong muÑn, °Ûc muÑnÂ bình
th°ÝngÂ trong ÝiÂ sÑng
mà ch³ng ph£iÂ tham
lam. Ví då ói muÑn n, khát muÑn
uÑng. Ho·c, ta mong muÑn làm mÙt iÁu gì, muÑnÂ thñc
hiÇnÂ mÙt viÇc
gì... T¥t c£ nhïng mong muÑn ¥y, theo Abhidhamma, nó là
"chanda", làÂ dåc
tâmÂ sß; chÉ mÛi
là °Ûc muÑnÂ thu§n
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túyÂ ch°aÂ quy¿t
ËnhÂ thiÇn ác.
CònÂ tham lamÂ là
doÂ tâm sßÂ "lobha"
hay "abhijj", cóÂ tr¡ng
tháiÂ dính m¯c, có
sñÂ tham dñÂ cçaÂ t°
tâmÂ sß (cetan) mÛi
t¡o thành nghiÇp. Do v-y, khi tâm tham khßi thì nhïngÂ tâm
sßÂ b¥t thiÇnÓng
khßi theo Ã t¡o tác t¥t c£ nhïng viÇc x¥u ác trên
tr§n Ýi!

Lòng
tham ¥y s½ °ãc hiÇn khßi të các tâm tr¡ng sau ây:

- Không
b±ng lòng, khôngÂ vëa
ý, khôngÂ thÏa
mãnÂ nhïngÂ sß
hïuÂ mà mình ang
có.

- Không bao
giÝ bi¿t sÑng ÝiÂ tri
túc, mà luônÂ c£m
th¥yÂ thi¿u thÑn,
muÑn có thêm v-t này, v-t kia...Â t°¡ng
tñÂ nh°Â tåc
ngï: "éng núi này trông núi nÍ,
°ãc voi òi tiên".

- Luôn
luônÂ dòm ngóÂ cça
c£i,Â tài
s£nÂ cça k» khác.

- Luôn
muÑnÂ v¡ vét,
chi¿m o¡t, c°Ûp gi-tÂ cça
c£iÂ tài s£nÂ cça
ng°Ýi.

Nói rÙng
h¡n, nh°ng cing cô Íng h¡n là lòng tham °ãcÂ thÏa
mãnÂ låc tr§n:
s¯c ¹p, ti¿ng hay,Â mùi
th¡m, vË ngon, xúc ch¡mÂ êm
áiÂ cùng nhïngÂ tham
vÍngÂ vÁÂ tinh
th§n. ¥y là nhïngÂ tham
vÍngÂ vÁÂ quyÁn
lñc,Â danh
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vÍng,Â sñ
nghiÇp, bá chç,Â th§n
thông,Â phép
l¡...

Lòng tham
¥y ã tung r£i bi¿t bao nhiêu bóng tÑi,Â au
khÕÂ và tang th°¡ng
choÂ nhân lo¡itë
x°a ¿n nay!Â Th¿
giÛiÂ låc tr§nÂ t°¡i
¹p vàÂ hào
nhoángÂ ¥y là óa
hÓng diÅm kiÁu h°¡ng s¯c nh°ng l¡i §y gai máu! Nó
làÂ vñc th³mÂ chông
nhÍn °ãc tr£i b±ng t¥m th£m nhung êm. Nó là mÓ
chôn bi¿t bao sa-môn,Â ¡o
s), ¿ v°¡ng,Â công
h§u, khanh t°Ûng, t÷ phú, triÇu
phú,Â anh hùng,Â quân
tí, mù nhân, v) nhân,Â danh
nhân, thi s),Â vn
s), nghÇ s) và c£ nhïng khoa hÍc
giaÂ danh ti¿ngÂ l«y
lëng... Lòng thamÂ ma
v°¡ngÂ không chëa
mÙt ai trên tr§n th¿! Tham ít khÕ ít, tham nhiÁu khÕ
nhiÁu, ¥y làÂ Ënh
lu-tÂ t¥t y¿u! Là
séc dÙi l¡i cça qu£ bóng tuó thuÙc lñc ném vào
t°Ýng! Là sñ bÏng cháy nhiÁu ít do các ngón tay hay bàn
tay vÍc lía!

V-y,
ng°ÝiÂ Ph-t tíÂ ch¡n
chánh muÑnÂ ch¥m
détÂ các khÕ
au,Â phiÁn nãoÂ thì
ph£i bi¿tÂ nghe
lÝiÂ të biÂ vàÂ trí
tuÇÂ cça écÂ ¡i
Giác; ph£i bi¿tÂ v)nh
viÅnÂ të bÏÂ lòng
tham nàyÂ vì lãi
íchÂ cho mình và cho
ng°Ýi. ây làÂ nghiÇp
lànhÂ vëa có ph°Ûc
báuÂ nhân thiênÂ vëa
gieo duyên vÛiÂ céu
cánhÂ gi£i thoátÂ tÑi
h-u.

Có
th¡ r±ng:

"Lía nào h¡n °ãc lía tham
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Ñt
trái tim, cháyÂ l§m
thanÂ ki¿p
ng°Ýi

Lá
hoa, cây cÏ th¯m t°¡i

Vô
thamÂ h¡t
giÑng, âm chÓi tñ do!"

9.Â ÝÂ v)nh
viÅnÂ të
bÏÂ sñÂ sân
h-nÂ (thù
oán,Â oán
h-n,Â ác
ý)

Tâm sân do
chï dosa. Theo Abhidhamma, tâm sân không bao giÝ khßiÂ mÙt
mình, tuó theo c°Ýng Ù,Â tính
ch¥tÂ cça nó mà
cácÂ tâm sßÂ t°¡ng
éngÂ cùng khßi theo.
Ví då: t-t, xan, hÑi...

Theo cách
hiÃu thông th°Ýng, sân mà còn h-n nïa thì c°Ýng Ù
sân ¥y ã tng thêm mÙt b-c, có thÃ thiêu hu÷, Ñt
cháy các Ñi t°ãng. LíaÂ sân
h-nÂ r¥t khçng
khi¿p, nó có thÃ t¡o nên cácÂ tÙi
ácÂ trênÂ cuÙc
Ýi, nó có thÃ Ñt cháy t¥t th£y
mÍi ruÙng v°ÝnÂ công
éc, ph°Ûc báu.

Ng°Ýi có
trí, cóÂ cn b£nÂ giáo
pháp, có tuÂ tuÇ
quán, có thÃ bi¿t °ãc sñ hiÇn khßi
cça tâm sân ¥y qua m¥y d¡ng sau ây:
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- SânÂ bình
th°Ýng, téc là sân doÂ ph£n
éngÂ tñ nhiênÂ cça
tâmÂ sinh lý;
ch°a có h¡i, ch°a t¡o nghiÇp.

Ví då:
Th¥y khó chËu khi nghe mÙtÂ âm
thanhÂ quá lÛn. TrÝi
nóng thìÂ c£m
th¥yÂ bñc bÙi.
Th¥y iÁu ác, không °a...

- Nhïng
iÁu trái ý, nghËch lòng n¿u cé g·p mãi thìÂ tr¡ng
tháiÂ sân này s½Â gia
tng, cé âm É thiêu Ñt ß trong lòng.
Nh° v-y là të sânÂ bình
th°ÝngÂ (dosa), sân
¥y ã chuyÃn sang °u (domanassa).

- N¿u °u
càngÂ gia tng,
mÛi ngh) ¿n Ñi t°ãng ã không còn chËu nÕi,
muÑn -p phá, muÑnÂ tiêu
diÇtÂ Ñi
t°ãng.Â Tr¡ng
tháiÂ tâm lýÂ này
ã chuyÃn thành h-n (pmigha).

Tuy nhiên,
°u và h-n s½ không khßiÂ mÙt
mìnhÂ mà nó cònÂ i
theoÂ nhïngÂ tâm
sßÂ khác: t-t, xan,
hÑi... Ã t¡o thành nghiÇp. Do v-y,Â sân
h-nÂ s½Â gia
tngÂ c°Ýng Ù r¥t
nguy hiÃm, càng lúc càng không thÃÂ kÁm
ch¿Â nÕi. Nó có thÃ
hçy diÇtÂ nhân lo¡i,
thiêu cháy mÙt làng, mÙt xóm. Nó có thÃ t¡oÂ ngi
nghËchÂ ¡i tÙi.
Nó có thÃ °aÂ chúng
sanhÂ vào h±ng trm
lo¡iÂ Ëa ngåcÂ Óng
sôi, lía Ñt, dao âm,Â v¡c
d§u... th-t vô vànÂ thÑng
khÕ.

Bi¿t sñ
nguy h¡i cçaÂ sân
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h-n, ng°ÝiÂ Ph-t
tíÂ ch¡nÂ chánh
nguyÇnÂ phát
triÃnÂ nghiÇp
lànhnày, b±ng cáchÂ tÉnh
niÇmÂ th°Ýng
xuyênÂ Ã th¥y rõ
sñ d¥y khßi cça nó vàÂ v)nh
viÅnÂ të bÏ,
lo¡i trë °u và h-n ra khÏi tâm.

Theo
Abhidhamma,Â vô sânÂ Óng
ngh)a vÛiÂ tâm tëÂ vô
l°ãng, nên sñÂ an
lànhÂ vàÂ mát
m»cça nó úng là môiÂ tr°Ýng
sinhÂ tháiÂ tÑt
lànhÂ cho ng°Ýi, v-t,
chim muông, cây cÏ.

Bèn
có th¡ r±ng:

"Không sân,Â mát
m»Â xi¿t
bao

Cây lành
trái ngÍt, ngát ngàoÂ h°¡ng
hoa

SuÑi
trong giïa cõi ta-bà

Tình
xanhÂ nhân
ái, hoan ca thái bình.

10.
ÝÂ v)nh
viÅnÂ të
bÏÂ tà
ki¿nÂ (chuyÃnÂ tà
ki¿nÂ thànhÂ chánh
ki¿n)
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Tà ki¿nÂ là
th¥y sai, th¥y lÇch, th¥y nghiêng, th¥y mÙt bên, th¥y
mÙt phía, không th¥y °ãc cái ch¡n, cái thñc, cáiÂ toàn
diÇn.Â Tuy
nhiên, mÛi th¥y tà nh° v-y cing ch°a
ph£iÂ tà ki¿n.
Ng°Ýi th¥y t¥t c£ cái tà ¥y, còn ch¥p cái tà ¥y
là chánh, làÂ sñ
th-t; rÓi còn ra sécÂ b£o
vÇ, phát triÃnÂ quan
iÃmÂ lÇch l¡c ¥y
nïa, mÛiÂ chính
th-tÂ làÂ tà
ki¿n.

Nhïng
ng°Ýi hÍc Ph-t th°Ýng gÍi danh nhïng ng°Ýi ch¥p
o¡n làÂ o¡n
ki¿n, ch¥p th°Ýng làÂ th°Ýng
ki¿n.Â o¡n
ki¿nÂ vàÂ th°Ýng
ki¿nÂ chính làÂ tà
ki¿nÂ v-y.

o¡n
ki¿nÂ làÂ quan
niÇmÂ cho r±ng ch¿t
là h¿t, không còn gì. Không có ki¿p này, ki¿p kia, không
cóÂ thiÇn ác,
không cóÂ thiên
°Ýng,Â Ëa
ngåc, không cóÂ nhân
qu£ báo éng. Và,Â ¡o
éc,Â luân
lýÂ trênÂ th¿
gianÂ chÉ là tròÂ u
mê, ngÑc ngh¿ch! V-y hãy h°ßng thå
thân xác, làm cho "cái ta"Â hiÇn
giÝÂ ây °ãcÂ sung
s°Ûng,Â cñc
l¡c. H°ßng thåÂ dåc
l¡cÂ ngi tr§nchính
là Ni¿t-bàn v-y. Các nhàÂ o¡n
ki¿nÂ cóÂ quan
niÇmÂ nh° v-y rÓi
d¡yÂ môn Ç,
vi¿t sách ÃÂ qu£ng
báÂ t° t°ßngÂ ¥y.Â Chç
ngh)aÂ duy v-tÂ ch¥t,Â chç
ngh)aÂ h° vô,Â chç
ngh)aÂ hiÇn sinhÂ r¡i
vào o¡n ki¿nÂ này.

Th°Ýng
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ki¿nÂ cóÂ quan
iÃmÂ cho r±ng có
mÙtÂ linh hÓn,
mÙt tñ ngãÂ th°Ýng
h±ngÂ b¥t bi¿n,
không thay Õi,Â §u
thaiÂ të ki¿p này
sang ki¿p kia. Do v-y, ki¿p này làm vua thìÂ ki¿p
saucing làm vua.Â Th°¡ng
gia, t°Ûng c°Ûp,Â cùng
inhÂ ho·c ui, què,
m» sét... ki¿p này thìÂ ki¿p
sauÂ cingÂ y
nh°Â th¿. Làm thiÇn
ch³ng có tích sñ gì, làm viÇc ác mà °ãcÂ sung
s°ÛngÂ thì cé làm.
Nhân, ngh)a,Â ¡o
éc,Â luân
lýÂ là con ngáo Ùp
dÍa ng°Ýi ó thôi.Â Chúng
taÂ doÂ Th°ãng
¿Â ã choÂ giàu
sangÂ thì s½Â giàu
sangÂ mãi mãi...

Nh°
v-y,Â o¡n
ki¿nÂ vàÂ th°Ýng
ki¿nÂ ã §u
ÙcÂ th¿ gian,
làm choÂ th¿ gianÂ Õ
nát,Â hoang vu,Â iêu
tàn, bng ho¡i. Nó thiêu hu÷, Ñt
cháyÂ ¡o éc,
nhân luân,Â nhân
tínhÂ cùng cácÂ giá
trËÂ tinh th§nÂ thiêng
liêng, cao c£ khác.Â Ngoài
ra, r£i rác trongÂ kinh
iÃn, còn có nhïng cái gÍi làÂ biên
ki¿n, ki¿nÂ ki¿t
ph°ãc, ki¿nÂ hoang
vu, ki¿n sa m¡c,Â ki¿n
iên £o, ki¿n rëng r-m... Áu
làÂ bà conÂ hÍ
hàngÂ vÛiÂ tà
ki¿nÂ c£ v-y.

Ng°ÝiÂ Ph-t
tíÂ ph£i bi¿t
chuyÃn cái th¥y sai thành cái th¥y úng, cái th¥y
nghiêng lÇch b±ng cái th¥y chính ch¡n, ngh)a là ph£i
bi¿t chuyÃnÂ tà
ki¿nÂ thànhÂ chánh
ki¿n.

Th¿Â chánh
ki¿nÂ là gì?
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Chánh
ki¿nÂ là gÍi t¯t
cça chánhÂ tri
ki¿nÂ (th¥y bi¿t
ch¡n chánh). ChánhÂ tri
ki¿nÂ là gÍi t¯t
cçaÂ chánh ki¿n,
chánh vn,Â chánh
giác, chánh tri.

Và
"ki¿n, vn, giác, tri" là th¿ nào?

- M¯t th¥y
s¯c nh° thñc, ngh)a là s¯c nh° th¿ nào ph£i th¥y s¯c
nh° th¿ ¥y. Th¥y mÙt cách khách quan,Â trung
thñc, khôngÂ xen
l«nÂ t° t°ßng,Â ý
ki¿n, tình c£m cça mình vào: ¥y °ãc
gÍi làÂ chánh ki¿n.

- Tai
ngheÂ âm thanhÂ nh°
thñc, ngh)a làÂ âm
thanhÂ nh° th¿ nào
ph£i ngheÂ âm
thanhÂ úng nh° th¿.
Nghe mÙt cách khách quan,Â trung
thñc, khôngÂ xen
l«nÂ t° t°ßng,Â ý
niÇm, tình c£m cça mình vào: ¥y °ãc
gÍi là chánh vn.

- Mii ngíi
h°¡ng nh° thñc, ngh)a là h°¡ng nh° th¿ nào ph£i bi¿t
h°¡ng nh° th¿ ¥y, mÙt cách khách quan,Â trung
thñc, khôngÂ xen
l«nÂ t° t°ßng,Â ý
niÇm, tình c£m cça mình vào: ¥y °ãc
gÍi làÂ chánh giác.

- L°ái
n¿m vË nh° thñc.Â T°¡ng
tñÂ nh° trên, °ãc
gÍi làÂ chánh giác.

- Thân xúc
ch¡m nh° thñc.Â T°¡ng
tñÂ nh° trên, °ãc
gÍi làÂ chánh giác.
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-Ý
bi¿tÂ pháp nh°Â thñc.
Ngh)a là pháp nào thì ph£i bi¿t cho úng nh° thñc vÛi
pháp ¥y; ëngÂ suy
diÅnÂ ra, ëng t°ßng
t°ãng thêm, ëng dËch gi£ng lung tung!Â Ngoài
ra, nhïng thu gópÂ tin
técÂ të các tiÁn
tr¡m thông tin m¯t, tai, mii, l°ái, thân nh° th¿ nào;
khi vào ¿n ý ph£i ph£n ánh choÂ trung
thñc, không bË méo mó, lÇch l¡c... thì
°ãc gÍi là chánh tri, téc bi¿t nh°Â ch¡n
nh°Â chánh v-y.

Ki¿n, vn,
giác, tri là gÍi t¯t cça sñ th¥y, bi¿t,Â c£m
giác,Â tri
giácÂ cça m¯t, tai,
mii, l°ái, thân, ý Ñi vÛi Ñi t°ãngÂ låc
tr§n: s¯c, thanh, h°¡ng, vË, xúc, pháp.

Ki¿n, vn,
giác, tri nh° thñc °ãc gÍi làÂ chánh
ki¿n.

TëÂ chánh
ki¿nÂ vÛi ngh)aÂ rÑt
ráo, tinh tçy,Â cn
b£nÂ này, ng°ÝiÂ Ph-t
tíÂ s½ có °ãcÂ éc
tinÂ ch¡n chánh, không
bË r¡i vàoÂ các
lo¡iÂ tà ki¿nÂ phéc
nhiÅu,Â h×n lo¡nÂ ang
v¥y Ùc giïaÂ cuÙc
Ýi; không bao giÝ còn bËÂ ru
ngç, bË mê l©n bßi cácÂ tôn
giáoÂ th§n linhÂ huyÅn
ho·c; nhïngÂ tri¿t
thuy¿t,Â hÍc
thuy¿tÂ cao ¡i,
khoa tr°¡ng nh°ngÂ thiÃn
c-n, rÑi r¯m, t¡ vò; nhïngÂ mê
tínÂ nhân gianÂ b-y
b¡,Â mù quángÂ nïa.

Chánh
ki¿nÂ thuÙc tuÇ
ph§n, quan trÍng nh¥t trongÂ con
°ÝngÂ Thánh ¡oÂ có
8 nhánh. V-y chuyÃnÂ tà
ki¿nÂ thànhÂ chánh
ki¿nÂ úng làÂ nghiÇp
lànhÂ tÑi th°ãng,
cao c£ nh¥t Ã ¿n n¡iÂ gi£i
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thoát, an vui,Â chân
h¡nh phúc.

Bèn
có th¡ r±ng:

"- L°Ûi
mêÂ trói buÙcÂ ã
nhiÁu

Ngu si,Â tà
ki¿nÂ trm iÁu
¯ng cay

Hành
trang ch¡n chánh c§m tay

Tâm
trong, trí sáng, non tây ta vÁ.

K¿t
lu-n,

M°Ýi
nghiÇp lànhÂ nh° v-y
là thân có 3, kh©u có 4 và ý có 3. N¿uÂ thân
kh©u ýÂ °ãcÂ iÁu
ti¿t, thu thúc,Â gìn
giï, b£o trÍng, phát huy vàÂ tng
tr°ßngÂ 10Â nghiÇp
lànhÂ này, °ãc gÍi
làÂ thân kh©u ýÂ trÍn
lành hayÂ tam
nghiÇpÂ trÍn lành.

Lúc 10
nghiÇp trÍn lành là ng°ÝiÂ Ph-t
tíÂ v)nh viÅnÂ óng
cíaÂ Ëa ngåc,Â ng¡
qu÷,Â súc
sanh, a-tu-la, có thÃ mß cíaÂ nhân
thiênÂ vàÂ thênh
thangÂ b°Ûc vàoÂ ¡i
lÙÂ huy hoàng cça an
vui vàÂ h¡nh phúc.
Ýi ki¿p nào cing không còn r¡i Ía vào cácÂ c£nh
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giÛiÂ au khÕ,
miÁnÂ biên Ëa,
chÑn man di mÍi rã ho·c các giÑng dòng,Â gia
tÙcÂ ngo¡i ¡o,Â tà
ki¿n. Trong cácÂ cõi
trÝiÂ và ng°Ýi, i
âu hÍ cing g·pÂ Ph-t
pháp,Â thiÇn
tríÂ théc b±ng hïu
ho·c nhïng duyên lành, ph°Ûc lànhÂ thù
th¯ngÂ vàÂ tÑi
th°ãng.

Sau khi cuÙc
lang thang ã mãn, tín, giÛi, vn, thí, tuÇ ã §y,
ba-la-m-t ã ç; n¿u muÑn, hÍ dÅ dàngÂ chéng
qu£Â Té ThánhÂ và
¯c Ni¿t-bàn ÃÂ thÍ
h°ßngÂ h¡nh
phúcÂ siêu th¿.

T¥t
c£Â chúng sanhÂ trong
3 cõi, 6 °Ýng Áu ph£i bi¿tÂ n°¡ng
nhÝÂ 10Â nghiÇp
lànhÂ này nh° mÙt
kim chÉÂ nam
vôÂ giáÂ quy¿t
ËnhÂ ph°¡ng
h°ÛngÂ choÂ h¡nh
phúcÂ các ki¿p
sÑng.Â Thanh
VnÂ Ph-t,Â Ùc
Giác Ph-tÂ cingÂ n°¡ng
nhÝÂ 10Â nghiÇp
lànhÂ này mà §y ç
tâm, §y ç tuÇ Ã t-n lìaÂ phiÁn
não. écÂ ¡i
BÓ TátÂ cçaÂ chúng
taÂ cing të 10Â nghiÇp
lànhnày màÂ thành
tñuÂ 8 minh và 15
h¡nh,Â ¯c qu£Â Chánh
³ng GiácÂ v-y.

Bèn
có th¡ r±ng:

"TrÍn lành m°Ýi nghiÇp ra i

Ngán gì gió ch°Ûng, sá chi båi hÓng
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TrÝi,
ng°Ýi các cõiÂ thong
dong

Phúc §y, duyên ç v°ãt dòng tí sinh!
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