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Â
Bài kinh "iÁm lành tÑi th°ãng" nói
vÁ n¿p sÑng hÍc pháp và hành pháp cça ng°Ýi Ph-t
tí, mÙt n¿p sÑng thi¿t thñc, có cân nh¯c chÍn lña
giïa thiÇn và b¥t thiÇn: mÙt n¿p sÑng cung kính khiêm
tÑn, bi¿t làm tròn các bÕn ph-n; mÙt n¿p sÑng không
phóng d-t, bi¿t iÁu phåc thân tâ, h°Ûng ¿n ThiÁn
Ënh và trí tuÇ. Bài kinh này (kinh sÑ IV, Ph©m NhÏ,
Kinh T-p) do éc Ph-t thuy¿t gi£ng cho mÙt vË này ¿n
hÏi Ngài vÁ ý ngh)a cça iÁm lành. Sau ây là câu
hÏi cça vË Thiên nhân:
"NhiÁu thiên nhân và ng°ÝiÂ

Suy ngh) ¿n iÁm lành

Mong °Ûc và chÝ ãi

Xin Ngài hãy nói lên

VÁ iÁm lành tÑi th°ãng".

Nh° v-y, iÁm lành là niÁm mong °Ûc và chÝ
ãi cça t¥t c£ mÍi ng°Ýi. C£ ch° Thiên và loài
Ng°Ýi Áu mong °Ûc và chÝ ãi iÁm lành, úng
nh° lÝi vË Thiên nhân ã nói. Nh°ng iÁm lành ¥y là
gì? ó là mÙt n¿p sÑng an toàn và an lành, áp éng
lòng tha thi¿t cça mÍi ng°Ýi. Qu£ v-y, t¥t c£ mÍi
ng°Ýi chúng ta Áu mong °Ûc và chÝ ãi mÙt n¿p
sÑng an toàn. Nh°ng n¿p sÑng an toàn s½ không tñ d°ng
¿n vÛi chúng ta n¿u không °ãc nuôi d°áng và xây
dñng tÑt c£ mÍi ng°Ýi chúng ta. Và ó là lý do vì
sao éc Ph-t gi£ng d¡y kinh iÁm lành cça ng°Ýi
Ph-t tí, mà chúng tôi s½ l§n l°ãt trình bày sau.

Tr°Ûc h¿t iÁm lành thé nh¥t là:

"Không thân c-n k» ngu
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Nh°ng g§n gii b-c trí

£nh lÅ ng°Ýi áng lÅ

Là iÁm lành tÑi th°ãng".

iÁm lành tÑi th°ãng §u tiên mà ng°Ýi
Ph-t tí c§n nuôi d°áng là thái Ù chÍn lña giïa
k» ngu và b-c trí Ã giao thiÇp, thân c-n, ng°Ýi ngu
thÝi xa lánh, b-c trí thÝi g§n gii. ây là thái Ù
h¿t séc cn b£n nh±m xác Ënh ng°Ýi nào nên theo,
cing nh° pháp nào nên theo, pháp nào c§n të bÏ. Ng°Ýi
trí tiêu biÃu cho ti¿ng nói cça Chánh pháp, thiÇn h¡nh,
¡o éc, do ó là ng°Ýi nên theo, nên g§n gii, thân
c-n. K» ngu tiêu biÃu là tà pháp, ác h¡nh, phi ¡o
éc, do ó c§n xa lánh, không nên g§n gii. ây là
iÁm lành thé nh¥t mß °Ýng cho n¿p sÑng thiÇn,
n¿p sÑng thiÇn, n¿p sÑng bÏ ác làm lành cça ng°Ýi
Ph-t tí.

"HÍc nhiÁu nghÁ nghiÇp giÏi

Khéo hu¥n luyÇn hÍc t-p

Nói nhïng lÝi khéo nói

Là iÁm lành tÑi th°ãng".

MÙt iÁm lành khác mà ng°Ýi Ph-t tí c§n
nuôi d°áng ¥y là vÁ ph°¡ng diÇn hÍc t-p và rèn
luyÇn cho th-t giÏi. Ã xây dñng cuÙc sÑng h¡nh
phúc, ng°Ýi Ph-t tí c§n ph£i n× lñc hÍc t-p th-t
nhiÁu cing nh° c§n ph£i n¯m vïng tay nghÁ cça mình
và không ngëng hÍc hÏi thêm nhiÁu kinh nghiÇm trong cuÙc
sÑng. HÍc tÑt làm tÑt rÓi, ng°Ýi Ph-t tí cing c§n
nói lÝi tÑt ¹p nïa. ó là iÁm lành tÑi th°ãng
thé hai v-y.

iÁm lành ti¿p theo ây là:
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"Hi¿u d°áng m¹ và cha

Nuôi d°áng vã và con

Làm nghÁ không r¯c rÑi

Là iÁm lành tÑi th°ãng".

ây là iÁm lành nói vÁ trách nhiÇm và bÕn
ph-n cça mÙt ng°Ýi Ph-t tí sÑng t¡i gia ình, có
trách nhiÇm chm lo Ýi sÑng cho vã con và bÕn ph-n
Ñi vÛi cha m¹ khi cha m¹ tuÕi già. Là ng°Ýi Ph-t
tí thì trách nhiÇm và bÕn ph-n Ñi vÛi cha m¹, vã
con là h¿t séc quan trÍng. Gia ình có h¡nh phúc hay
không s½ tùy thuÙc vào m×i thành viên trong gia ình có
làm tÑt trách nhiÇm và bÕn ph-n cça mình Ñi vÛi
gia ình hay không. D) nhiên, trách nhiÇm và bÕn ph-n s½
tùy thuÙc vào vË trí và vai trò cça tëng thành viên
trong gia ình mà có sñ sai khác. Þ ây vì nh¥n m¡nh
¿n vai trò chç qu£n cça ng°Ýi Ph-t tí ß trong gia
ình nên trách nhiÇm và bÕn ph-n cça vË ¥y là chm
sóc nuôi d°áng vã con và phång d°áng cha m¹. Bßi có
trách nhiÇm chm lo Ýi sÑng cho cha m¹ vã con nên
ng°Ýi ¥y c§n có công n viÇc làm Õn Ënh. Ng°Ýi
¥y c§n làm viÇc vÛi nghÁ nghiÇp hãp pháp, úng
pháp. VË ¥y không nên vì b¥t cé lý do gì mà làm các
nghÁ nghiÇp không hãp pháp khi¿n gây b¥t an cho gia ình
và làm rÑi lo¡n xã hÙi. Trong trách nhiÇm nuôi d°áng
vã con thì ng°Ýi Ph-t tí không nhïng ph£i chm lo §y
ç các tiÇn nghi v-t ch¥t cho vã con, mà còn ph£i chú
ý ¿n Ýi sÑng tinh th§n cça vã con nïa. Ng°Ýi
Ph-t tí c§n dành thì giÝ Ã chm lo viÇc giáo dåc
con cái, h°Ûng d«n trß thành nhïng éa con ngoan, nhïng
hÍc trò giÏi. Ng°Ýi ¥y c§n vui v», hòa thu-n vÛi
vã mình trong mÍi công viÇc và ·c biÇt, c§n l¯ng
nghe và tham kh£o ý ki¿n cça cha m¹ trong nhiÁu tr°Ýng
hãp. ó là d¥u hiÇu cça iÁm lành tÑi th°ãng dành
cho nhïng ai khéo c° xí tÑt trong các trách nhiÇm và bÕn
ph-n Ñi vÛi gia ình.

MÙt iÁm lành khác:

"BÑ thí, hành úng pháp

Sn sóc các bà con

Làm nghiÇp không l×i l§mÂ
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Là iÁm lành tÑi th°ãng".

Ngoài các quan hÇ có tính cách gia ình ra,
ng°Ýi Ph-t tí cing c§n có nhïng quan hÇ khác nh°
quan hÇ vÛi bà con thân hïu, quan hÇ vÛi mÍi ng°Ýi ß
trong xã hÙi. Þ ây, mÙt iÁm lành khác chÝ ãi
ng°Ýi Ph-t tí ó là viÇc bÑ thí úng pháp và sn
sóc các bà con thân thuÙc khi nhïng ng°Ýi này c§n ¿n
sñ giúp á cça mình. Trong tr°Ýng hãp này, ng°Ýi

Ph-t tí c§n có thái Ù hoan h÷ và thiÇp
vì ây là nhïng quan hÇ khá t¿ nhË. ViÇc bÑ thí
không nhïng c§n úng pháp, úng Ñi t°ãng, mà cing
c§n úng lúc, úng thÝi và c§n °ãc làm vÛi mÙt
tâm t° hoan h÷, trân trÍng. T°¡ng tñ, viÇc sn sóc,
giúp á các bà con cing c§n °ãc ti¿n hành vÛi các
tinh th§n trên thì mÛi có k¿t qu£ tÑt ¹p, lãi
mình, lãi ng°Ýi. MÍi viÇc làm cça ng°Ýi Ph-t tí
c§n ph£i °ãc làm mÙt cách úng pháp, không l×i l§m
thì k¿t qu£ mÛi tÑt ¹p. ó là d¥u hiÇu cça iÁm
lành tÑi th°ãng v-y.

MÙt iÁm lành khác nïa:

"Ch¥m dét, të bÏ ác

Ch¿ ngñ am mê r°ãu

Trong pháp, không phóng d-t

Là iÁm lành tÑi th°ãng".

ây là iÁm lành nói vÁ sñ tu t-p cá
nhân, không phóng d-t trong cuÙc sÑng, të bÏ iÁu ác
và ch¿ ngñ sñ am mê cÝ b¡c, r°ãu chè. Có thÃ nói
ây là các éc tánh h¿t séc cn b£n nh±m xây dñng
nhân cách tÑt ¹p cho ng°Ýi Ph-t tí, bßi vì ng°Ýi
Ph-t tí là ng°Ýi luôn luôn g°¡ng m«u trong n¿p sÑng
không phóng d-t, n¿p sÑng të bÏ iÁu ác, làm các
iÁu lành và n¿p sÑng không ch¡y theo r°ãu chè, cÝ
b¡c. Không phóng d-t téc là không Ã cho thân, kh©u,
ý tñ do ho¡t Ùng theo sß thích cça mình, mà ng°ãc
l¡i, c§n ph£i th°Ýng xuyên theo dõi và kiÃm soát thân,
kh©u, ý, không Ã chúng r¡i vào các hành vi ác, b¥t
thiÇn. Ch¥m dét hay të bÏ ác có ngh)a là xa lìa các
hành Ùng ác, b¥t thiÇn nh° sát sanh, l¥y cça không
cho, tà h¡nh trong các dåc, nói láo, nói hai l°ái, nói
lÝi Ùc ác, nói lÝi phù phi¿m, tham dåc, sân h-n, tà
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ki¿n. ây là n¿p sÑng thông minh, sáng suÑt cça ng°Ýi
Ph-t tí nh±m xây dñng h¡nh phúc cho cá nhân, gia ình
và xã hÙi. Ch¿ ngñ am mê r°ãu chè là n¿p sÑng
thông minh, sáng suÑt cça ng°Ýi Ph-t tí. Bßi r°ãu
chè làm cho con ng°Ýi m¥t i b£n tính sáng suÑt, thi¿u
tñ chç trong mÍi hành Ùng, d«n §u nhiÁu h-u qu£
tai h¡i. Do ó, ng°Ýi Ph-t tí kiên quy¿t không uÑng
r°ãu hay các ch¥t say téc là ang sÑng mÙt Ýi sÑng
tÉnh táo, sáng suÑt, có thÃ nhìn rõ mÍi sñ b±ng c·p
m¯t bình th°Ýng cça mình, chÛ không ph£i b±ng con m¯t
quÝ qu¡ng, bÇnh ho¡n. Vì cuÙc sÑng vÑn ã quay cuÓng
rÓi, c§n ph£i tÉnh táo sáng suÑt h¡n, chÛ không nên
góp ph§n làm cho thêm quay cuÓng nïa!

Ti¿p theo là iÁm lành nói vÁ thái Ù nghe
pháp, thái Ù cung kính khiêm tÑn và thái Ù cung kính
khiêm tÑn và thái Ù bi¿t ç, bi¿t ¡n cça ng°Ýi
Ph-t tí:

"Kính lÅ và h¡ mình

Bi¿t ç và bi¿t ¡n

úng thÝi nghe Chánh pháp

Là iÁm lành tÑi th°ãng".

Là ng°Ýi Ph-t tí thì viÇc hÍc pháp, nghe
pháp h¿t séc c§n thi¿t Ã nuôi d°áng tuÇ éc cho
cá nhân và óng góp ti¿ng nói trí tuÇ cho con ng°Ýi và
cuÙc Ýi. Bßi trí tuÇ là sñ nghiÇp lÛn, gi£i thoát
con ng°Ýi và cuÙc Ýi khÏi mÍi sai l§m, tÑi tm do
lòng dåc, lòng sân và lòng si gây nên. Vì viÇc nghe pháp
nh¯m pháp triÃn trí tuÇ nên r¥t quan trÍng Ñi vÛi
ng°Ýi Ph-t tí; có nghe pháp và hành pháp thì trí tuÇ
mÛi phát sinh. Thi¿u ho·c không nghe pháp, giÑng nh°
ng°Ýi i trong êm tÑi r¥t khó Ënh h°Ûng, lÑi i
cça mình. ¡o Ph-t Á cao trí tuÇ, xem trí tuÇ là
ngÍn èn soi sáng h°Ûng i gi£i thoát cça ng°Ýi Ph-t
tí, giÑng nh° ngÍn h£i ng luôn soi tÏ h°Ûng i
cça các con tàu v-y. Ngoài viÇc nghe pháp, phát triÃn
trí tuÇ, ng°Ýi Ph-t tí c§n nuôi d°áng thêm các éc
tính nh° lòng cung kính khiêm tÑn, thái Ù bi¿t ç,
bi¿t ¡n Ñi vÛi cuÙc Ýi v-y. ây là các éc
tính ·c biÇt cça ng°Ýi Ph-t tí, bßi sñ khiêm
cung luôn là séc m¡nh chinh phåc mÍi kiêu cng, ngã m¡n
cça con ng°Ýi, thái Ù bi¿t ¡n là lòng thçy chung cao
¹p; và mÍi cám d× cça tham dåc. CuÙc sÑng ang ra
séc cám d× con ng°Ýi b±ng nhiÁu hình théc h¥p d«n
và ph°¡ng tiÇn tinh vi, n¿u không nh-n ra sñ th-t cça
lòng dåc (ngh)a là vË ngÍt, sñ nguy hiÃm, sñ xu¥t ly
cça các dåc) thì con ng°Ýi khó lòng thoát khÏi sñ chi
phÑi cça lòng dåc. Vì các dåc vui ít, khÕ nhiÁu, não
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nhiÁu, sñ nguy h¡i càng nhiÁu. Do ó thái Ù sÑng
bi¿t ç cça ng°Ýi Ph-t tí Ñi vÛi các nhu c§u
cuÙc sÑng chính là mii tên phá vá mÍi ràng buÙc cám
d× cça tham dåc ang nô lÇ hóa con ng°Ýi v-y.

Các éc tính khác nh° nh«n nhåc, nói lÝi
hòa nhã, y¿t ki¿n các Sa môn, và bàn lu-n chánh pháp
cing là iÁm lành c§n °ãc nuôi d°áng cça ng°Ýi
Ph-t tí:

"Nh«n nhåc lÝi hòa nhã

Y¿t ki¿n các Sa môn

úng thÝi, bàn lu-n pháp

Là iÁm lành tÑi th°ãng".

Các éc tính này tÏ cho th¥y ng°Ýi Ph-t
tí là ng°Ýi có hành trì pháp và tôn trÍng pháp. Bßi
có hành trì pháp, tôn trÍng pháp, ng°Ýi Ph-t tí mÛi
có các éc tính nói trên. Thái Ù nh«n nhåc là thái
Ù cça ng°Ýi Ph-t tí bi¿t kham nh«n mÍi phiÁn
toái cça cuÙc Ýi không Ã cho cuÙc Ýi lung l¡c
bßi sñ khen chê, tÑt x¥u. VÛi sñ nh«n nhåc úng
pháp, ng°Ýi Ph-t tí nhìn cuÙc Ýi mÙt cách an nhiên
tñ t¡i, không vui khi °ãc khen, không buÓn khi bË chê.
VË ¥y ón nh-n mÍi viÇc vÛi lòng thanh th£n, th£n
nhiên. Ng°Ýi Ph-t tí cing là ng°Ýi khéo nói vÛi lÝi
të tÑn, hòa nhã vì "LÝi nói không m¥t tiÁn mua".
V-y vì sao không tìm lÝi tao nhã Ã nói vÛi nhau? MÙt
lÝi nói tao nhã, lËch sñ không nhïng Ã gây c£m tình
vÛi ng°Ýi khác mà còn khi¿n cho nhân cách ng°Ýi nói
°ãc nâng cao. "Y¿t ki¿n các Sa môn và bàn lu-n
chánh pháp": Vì các Sa-môn là nhïng vË sÑng tùy
thu-n pháp và hành trì pháp. Do v-y, y¿t ki¿n Sa-môn,
bàn lu-n chánh pháp vÛi các Sa-môn, là iÁm lành tÑi
th°ãng cça ng°Ýi Ph-t tí có hÍc pháp và hành pháp
v-y.

iÁm lành ti¿p theo là:

"Kh¯c khÕ và Ph¡m h¡nh

Th¥y °ãc lý Thánh ¿
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Giác ngÙ qu£ Ni¿t-bàn

Là iÁm lành tÑi th°ãng".

Ðây là iÁm lành òi hÏi nhiÁu thñc hành,
thñc sâu cça ng°Ýi Ph-t tí trong giáo pháp gi£i thoát
cça éc Ph-t. Các viÇc nh° sÑng Ph¡m h¡nh kham khÕ,
th¥y lý Thánh ¿, giác ngÙ qu£ Ni¿t-bàn là nhïng
viÇc khó làm, nh°ng ó cing là các måc tiêu c§n h°Ûng
¿n cça ng°Ýi Ph-t tí, Ph¡m h¡nh là n¿p sÑng
chuyên sâu vào viÇc thñc hành GiÛi ÐËnh TuÇ, là n¿p
sÑng thanh tËnh vÁ giÛi éc, të bÏ hay xa lìa các
dåc, các ác pháp, b¥t thiÇn pháp Ã i vào ThiÁn
chéng; còn sñ phát triÃn trí tuÇ gi£i thoát nh±m o¡n
trë các phiÁn não, l-u ho·c, ch¥m dét sinh tí khÕ
au. Th¥y lý Thánh ¿ téc là th¥y rõ vÁ bÑn chân
lý: khÕ, khÕ o¡n diÇt, và con °Ýng °a ¿n khÕ
diÇt. Th¥y r±ng sanh, già, bÇnh, ch¿t là khÕ; sñ có
m·t cça thân ngi u©n là khÕ, th¥y rõ ái là nguyên
nhân °a ¿n sñ khÕ au t-p khßi, th¥y rõ ái diÇt
là khÕ diÇt, th¥y rõ Bát Chánh Ð¡o là con °Ýng °a
¿n o¡n diÇt khÕ au. Giác ngÙ qu£ Ni¿t-bàn téc
là giác ngÙ qu£ vË tÑi th°ãng BÓ-Á cça ch°
Ph-t. Rõ ràng ng°Ýi Ph-t tí sÑng t¡i gia khó hoàn
thành trÍn v¹n Ýi sÑng Ph¡m h¡nh vÛi các sß hành,
sß chéng nói trên. Tuy nhiên, ây là các måc tiêu mà
ng°Ýi Ph-t tí c§n nh¯m ¿n, nh¥t là viÇc giï gìn
các giÛi éc (ngi giÛi, th-p thiÇn giÛi), và hành
ThiÁn là h¿t séc c§n thi¿t cho cuÙc sÑng h±ng ngày
cça ng°Ýi Ph-t tí.

MÙt iÁm lành khác nïa chéng tÏ n¿p sÑng
có hành trì ThiÁn Ënh cça ng°Ýi Ph-t tí:

"Khi xúc ch¡m viÇc Ýi

Tâm không Ùng, không s§u

Không u¿ nhiÅm, an Õn

Là iÁm lành tÑi th°ãng."

ThiÁn là n¿p sÑng iÁu hòa thân tâm dña
trên pháp môn Anàpànasati (quán hiÇm h¡i thß) cça éc
Ph-t. ThiÁn b¯t §u b±ng viÇc xa lìa các dåc, các
ác pháp, b¥t thiÇn Ã t-p trung nng lñc vào viÇc
theo dõi và giác tÉnh vÁ các Ñi t°ãng. Có hai Ñi
t°ãng chính Á b¡t trong ThiÁn là niÇm h¡i thß ra
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vào và giác quán 16 Á tài vÁ thân thÍ, tâm và pháp.
CÑt y¿u cça ThiÁn d«n ¿n sñ an tËnh cça thân
tâm, khi thân tâm ã tËnh thì hành gi£ s½ t-p trung
niÇm vào 16 Á tài ThiÁn quán Ã ti¿p tåc nuôi
d°áng niÇm và Ã phát triÃn trí tuÇ vÁ sñ sanh
diÇt cça các pháp; nh±m c¯t ét tâm tham ái - ch¥p
thç. D) nhiên, ThiÁn là pháp môn ¡n gi£n nh°ng không
dÅ làm, bßi ThiÁn òi hÏi sñ n× lñc kiên trì
th°Ýng xuyên cça ng°Ýi thñc hành. Ng°Ýi Ph-t tí
chúng ta nên xem ThiÁn là pháp môn cn b£n cho sñ tu t-p
cça mình. Ð·c biÇt là c§n ph£i áp dång ThiÁn vào
Ýi sÑng h±ng ngày nh° là mÙt sinh ho¡t th°Ýng nh-t.
Ban §u tuy khó khn nh°ng hãy t-p, t-p nhiÁu l§n rÓi
mÍi khó khn s½ qua i, cho ¿n lúc chúng ta nh-n ra
ThiÁn là sinh ho¡t không thÃ thi¿u trong Ýi sÑng hàng
ngày cça chúng ta. NhÝ có ThiÁn, khi xúc ch¡m vÛi mÍi
viÇc ß Ýi, tâm t° ng°Ýi Ph-t tí s½ không bË
khu¥y Ùng, không s§u muÙn, không bË u¿ nhiÅm và
hoàn toàn °ãc an Õn. ó là iÁm lành tÑi th°ãng
cça sñ thñc hành ThiÁn Ënh mà ng°Ýi Ph-t tí ¡t
°ãc trong giáo lý cùa éc Ph-t.

iÁm lành sau cùng, tóm t¯t toàn bÙ các iÁm
lành nh° ã trình bày:

"Làm sñ viÇc nh° v-y

Không ch× nào th¥t b¡i

Kh¯p n¡i °ãc an toàn

Là iÁm lành tÑi th°ãng".

Tóm l¡i, KinhÂ "iÁm
lành tÑi th°ãng"Â trên
ây °ãc trình bày nh° là n¿p sÑng thiÇn, n¿p sÑng
bÏ ác làm lành cça ng°Ýi Ph-t tí. ây là iÁu
mong mÏi cça chúng tôi khi trình bày vÛi quý vË bài
kinh này. Mong r±ng quý vË Ph-t tí chúng ta hãy yên tâm
tin t°ßng nhiÁu h¡n vÁ n¿p sÑng thiÇn, n¿p sÑng bÏ
ác làm lành cça mình. Bßi vì, khi chúng ta làm lành thì
không nhïng tñ thân chúng ta °ãc h¡nh phúc an l¡c mà
ngay c£ ng°Ýi khác cing °ãc h¡nh phú an l¡c nhÝ
nhïng £nh h°ßng bßi n¿p sÑng làm lành cça chúng ta.
MÙt ng°Ýi sÑng làm lành, mÙt gia ình °ãc h¡nh
phúc an l¡c. MÙt gia ình sÑng làm lành, mÙt khu phÑ
°ãc thêm bình yên, lo¡i bÏ các tÇ n¡n xã hÙi. MÙt
thành phÑ trông chÝ các khu phÑ bình yên. Nh°ng t¥t c£
s½ tùy thuÙc vào n¿p sÑng làm lành cça m×i ng°Ýi
chúng ta.
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Chúng ta làm lành Óng thÝi khuyên ng°Ýi
khác cing làm lành. Có làm thÝi có k¿t qu£. N¿p sÑng
làm lành cça ng°Ýi Ph-t tí chúng ta °ãc ví nh°
bông hoa t°¡i ¹p, vëa có s¯c l¡i vëa có h°¡ng, hân
hoan, thích thú nh° éc Ph-t tëng d¡y:

"Nh° bông hoa t°¡i ¹p

Có s¯c l¡i thêm h°¡ng

Cing v-y lÝi khéo nói

Có làm có k¿t qu£". (Kinh Pháp cú)

Bông hoa t°¡i ¹p dñ báo mÙt h°¡ng s¯c
tinh khi¿t Ñi vÛi ng°Ýi trÓng hoa c§n m«n. Cing
v-y, iÁm lành tÑi th°ãng cça Ph-t tí dñ báo mÙt
n¿p sÑng h¡nh phúc an l¡c Ñi vÛi ng°Ýi Ph-t tí
chuyên tâm hÍc pháp và hành pháp. MÍi kh£ nng Áu
n±m sµn trong bàn tay cça chúng ta, trông chÝ sñ quy¿t
tâm, n× lñc thñc hành cça m×i ng°Ýi chúng ta. ã
qua rÓi các thÝi i tìm lÝi gi£i áp cho câu hÏi h¡nh
phúc là gì và ¡o éc là gì? Ngày nay, không nghi ngÝ
gì nïa, chúng ta ã hiÃu rõ h¡nh phúc không thÃ trông
chÝ ng°Ýi khác và ¡o éc không chÉ là sñ cÕ vi,
Á cao các giá trË nhân b£n trên sách báo, ho·c trong
các bài diÅn vn mang tính chuyên Á. CuÙc sÑng hiÇn
¡i không c§n thêm l°ãng tri théc vÁ h¡nh phúc và
¡o éc. CuÙc sÑng hiÇn ¡i trông ãi nhiÁu
nhïng biÃu hiÇn cça ¡o éc và h¡nh phúc n¡i m×i
con ng°Ýi, m×i gia ình, m×i xã hÙi.
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