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HÒA TH¯âNG THÍCH GIÁC QUANG GI¢I NGHI VÀ LU¬T
NHÂN QU¢ VÀ CÚNG SAO GI¢I H N
1/.
V¤N:
Theo
lu-t nhân qu£, Ýi này anh A làm h¡i anh B. Ýi thé
hai, anh B s½ tìm ¿n anh A òi nã. V-y là 1 = 1. Nh°
v-y anh B có mang tÙi hay không ? RÓi Ýi thú ba anh A có
thanh toán l¡i anh B nïa không ?
ÁP:
Nhân
Qu£ là gì? Nhân là nguyên nhân, Qu£ là k¿t qu£, nguyên
nhân gây th¿ nào, k¿t qu£ ra th¿ ¥y. Ng°Ýi x°a ã
b£o: MuÑn làm viÇc gì, tr°Ûc ph£i bình t)nh ngh)
¿n k¿t qu£ vÁ sau cça nó.

Â

N¿u
m×i Ph-t tí bi¿t l¥y câu nay làm iÁu tâm niÇm,
t¥t s½ tránh °ãc nhiÁu l×i l§m th¥t b¡i trên
°Ýng ¡o cing nh° °Ýng Ýi. MÙt vË thiÁn s°
cing khuyên d¡y: Xem h¿t kinh Di Ðà. Tång xong chú Ð¡i
Bi. TrÓng d°a thì °ãc d°a. TrÓng -u l¡i °ãc
-u. Kinh chú v«n quý lành. K¿t oán làm sao céu? Soi
l¡i lòng b£n lai. Ng°Ýi t¡o ng°Ýi ph£i chËu. Mình
làm mình thÍ qu£.
Qu£
báo có: HiÇn báo, Sanh báo, H-u báo, Ënh báo, B¥t
Ënh báo, CÙng báo, BiÇt báo, C-n tí báo, Thåc vË
thåc báo, ChuyÃn báo, Th¿ gian báo, Xu¥t th¿ gian báo.
û ây xin nói 3 qu£ báo c¡ b£n, mà chúng ta th°Ýng
lãnh chËu:
1.
HiÇn báo: Có ngh)a hiÇn th¿ gây nhân thì hiÇn Ýi
chËu qu£.
2.
Sanh báo: Sanh báo là gây nhân ki¿p nay, Ýi k¿ sau mÛi
chËu qu£ báo.
3.
H-u báo: Ðây là nói sñ gây nhân trong Ýi nay, ¿n
ba, bÑn, trm, ngàn hay vô l°ãng ki¿p sau mÛi thÍ qu£
báo.
Trong
kinh Nhân Qu£ NghiÇp Báo có bài kÇ: Gi£ sí trm
ngàn ki¿p. NghiÇp ã t¡o không m¥t. Khi nhân duyên g·p
nhau, l¡i tñ chËu qu£ báo.
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Kinh
Nhân Qu£ NghiÇp Báo, Kinh Ëa T¡ng thuÙc vÁ luân lý
¡o éc hÍc, Ph-t tí chúng ta th¥y g§n nh° là mÙt
bÙ lu-t chu©n mñc nh¥t trong Ýi sÑng h±ng ngày.
Hành trình të nhân ¿n qu£, chÉ có éc Ph-t, các
Ç tí Thánh Tng, nhïng nhà hÍc Ph-t có ³ng c¥p
mÛi th¥y xuyên suÑt quá trình nhân qu£ cça chúng sanh
và giúp chúng sanh tránh xa các iÁu ác, làm các viÇc
lành Ã thoát khÏi luân hÓi qu£ báo và góp ph§n làm
trong s¡ch hóa môi tr°Ýng sÑng chung trong xã hÙi loài
ng°Ýi.
T¡i
ViÇt Nam x°a nay, không lu-n trong hay ngoài ¡o Ph-t,
lúc nào mÍi ng°Ýi cing cÕ xúy luân lý làm lành g·p
lành, làm ác g·p ác, hay éng dång lÝi Ph-t d¡y:
không làm các iÁu ác, siêng làm các viÇc lành, të
bi céu vÛt ng°Ýi khÕ. V-y mà cing không ç lñc
Ã ngëa ho·c ngn ch-n ng°Ýi ph¡m pháp.
Theo
các b¡n hÏi, thì gÍi là luân hÓi nhân qu£:
Anh
A làm h¡i anh B, thì anh A ph£i bË h¡i và ng°ãc l¡i.
Anh A gi¿t anh B, thì tòa án xí tí hình anh A và ng°ãc
l¡i, làm ác g·p ác ó là nhân qu£ t¥t y¿u. NghiÇp
nhân sát thì nghiÇp qu£ cing bË sát, không
sai sót, nên ng°Ýi x°a có câu :thiên võng khôi khôi,
s¡ nhi b¥t l-u.
A
và B tr£ vay nh° th¿ trß thành nghiÇp lñc, téc là séc
m¡nh cça nhân qu£, luôn trôi ln trong sáu n½o sanh tí
luân hÓi không lúc nào ngëng nghÉ, Ph-t tí chúng ta
th°Ýng nghiên céu trong kinh Ëa T¡ng gÍi là luân
hÓi qu£ báo.
MuÑn
ch¥m dét luân hÓi qu£ báo nh° A và B trên, thì không
khßi tâm t¡o nghiÇp và hành Ùng ác.
2/.
V¤N:
T¡i
sao, khi vào chùa, ta ph£i l¡y tÕ tr°Ûc rÓi mÛi l¡y
Ph-t ? Có nhïng chùa muÑn vào bàn thÝ TÕ ph£i i vào
chánh iÇn tr°Ûc rÓi mÛi vòng ra sau Ã l¡y TÕ,
khi i qua bàn Ph-t mà không l¡y tr°Ûc , mình c£m th¥y
có iÁu gì ó th¥t lÅ. V-y mình ph£i xí trí nh°
th¿ nào khi ¿n các chùa này ?

ÁP:
MÙt
ngôi chùa Ph-t giáo theo B¯c tông phÕ bi¿n có 4 khu vñc:
Chính iÇn, TiÁn °Ýng, Nhà hành lang, Nhà tÕ và nhà
trai (làm n¡i thuy¿t pháp gÍi là Gi£ng °Ýng, làm n¡i
thÍ thñc cça ch° Tng thì gÍi là Trai °Ýng)

Þ
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chính iÇn
1.
T°ãng Tam Th¿ là ba pho t°ãng ngÓi ngang nhau ß n¡i cao
nh¥t trên bàn thÝ, ¡i diÇn cho chç Ph-t trong ba thÝi
gian quá khé, hiÇn t¡i th¿, vË lai th¿.

Þ
nhà Bái °Ýng
Thông
th°Ýng nhà Bái °Ýng °ãc xây dñng tr°Ûc cía
Chính iÇn (còn gÍi là tiÁn °Ýng).
Nhà
Hành lang:
Trong
các ngôi chùa thÝ Ph-t ß ViÇt Nam, nhà hành lang °ãc
xây r¥t linh ho¡t: có thÃ là hai dãy nhà riêng Ã i
l¡i ch¡y song song ß hai bên nhà Chính diÇn, mà theo ó,
i vào nhà tng (h-u °Ýng).
Nhà
Tng:
N¿u
thÝ TÕ gÍi là Nhà TÕ, dùng trai tng gÍi là Nhà Trai.
Nhà Tng th°Ýng °ãc xây dñng sau chính iÇn nên còn
gÍi là h-u °Ýng.

ViÇt
Nam hiÇn có 15.000 ngôi chùa, gÓm: ¡i già lam, trung già
lam, tiÃu già lam&
Chùa
lÛn nh° ß thiÁn viÇn Th°Ýng Chi¿u, Quan Âm Tu ViÇn,
thiÁn viÇn Ph°Ûc S¡n (Óng Nai), Trúc Lâm thiÁn viÇn
(Lâm Óng), m×i chùa có trên 200 S° Th§y, S° Cô c° trú
tu hÍc, còn tiÃu già lam thì chÉ có 01 Th§y hay Cô ß
trông coi h°¡ng khói cho Ph-t.
Chùa
x°a të 100 nm trß lên ¿n trên 1.000 nm th°Ýng là ß
ngoài miÁn Trung, miÁn B¯c ViÇt Nam; a ph§n không có
lÑi i vào Chính iÇn tr°Ûc, th°Ýng là i hai bên
cÕng ông lan (nam), Tây lan (nï), ho·c i vào lÑi bên
hông hïu ho·c t£ ß phía h-u °Ýng, nên khi Ph-t tí
vào chùa tr°Ûc g·p khám thÝ TÕ s°, sau mÛi g·p ngôi
Tam B£o thÝ Ph-t.
Chùa
ngày nay, ß thành thË, do nhiÁu hoàn c£nh th°Ýng xây
t¡m giïa khu phÑ, khóm ph°Ýng Ã hành ¡o, lâu ngày
trß thành n¡i an trú muôn Ýi& iÁu kiÇn môi tr°Ýng
¥t ai h¹p, không ç Ã xây theo quy cách thiÁn lâm
quy ch¿. Ng°Ýi Ph-t tí vào chùa có khi g·p thÝ Ph-t
và TÕ s° ngang nhau, ho·c lÑi i b¯t buÙc ph£i g·p
n¡i thÝ Ph-t tr°Ûc, rÓi mÛi g·p khám thÝ TÕ s°
sau.
Nhìn
chung khi t¡o chùa Ã cho Tng Ni tu hành, quý Th§y th°Ýng
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làm theo ph°¡ng tiÇn nh¥t thÝi cho Tng Ni c° trú tu hÍc,
nên khi xây dñng, vË chç §u t° ít quan trÍng ¿n
quy cách thiÁn lâm quy ch¿. Cho ¿n hôm nay ngh) ¿n Ã
c£i cách thì ã muÙn l¯m rÓi. Cing chính vì th¿ nên
mÛi có câu hÏi cça quý Ph-t tí.
Þ
ViÇt Nam, dù chùa °ãc xây dñng theo quy cách x°a hay
nay, nh°ng do sñ giáo hóa cça Th§y Cô nên viÇc lÅ Ph-t
và TÕ s° trß thành khuôn th°Ûc cça Ph-t tí, vào
chùa thì: tiên bái Trå trì, h-u bái Thích ca. Ý nói
khi vào chùa tr°Ûc nh¥t g·p chç chùa (Trå trì), xá
chào Trå trì, sau ó °ãc Trå trì h°Ûng d«n lÅ TÕ
s°, LÅ Ph-t là v-y.
Tr°Ýng
hãp cça các b¡n g·p Ph-t hay TÕ s° tr°Ûc thì cé
cung kính vái xá, rÓi sau ó làm theo h°Ûng d«n cça
Th§y Cô không th¥t lÅ!
3/.
V¤N:
ViÇc
cúng sao gi£i h¡n, Ñt gi¥y tiÁn vàng mã, theo ¡o
Ph-t là iÁu không nên làm. Nh°ng có mÙt sÑ chùa hiÇn
nay v«n làm theo t-p tåc này. Qúi Th§y gi£i thích viÇc
làm này nh±m Ã Tùy thu-n chúng sanh, và cé
ti¿p diÅn nm này qua nm khác. V-y viÇc làm này có
úng chánh pháp hay không ?

ÁP:
Ñt
vàng mã là mÙt tåc lÇ dân gian, xu¥t phát të thÝi
nhà Hán (Trung QuÑc). Do nhà vua muÑn thñc hành lÝi d¡y
cça éc KhÕng Tí: Sñ tí nh° sñ sinh, sñ vong nh°
sñ tÓn, ngh)a là thÝ ng°Ýi ch¿t nh° thÝ ng°Ýi
sÑng, thÝ ng°Ýi m¥t nh° thÝ ng°Ýi còn. V-y nên khi
nhà vua bng hà, chúng th§n và h-u cung ã ph£i bÏ
tiÁn b¡c th-t vào trong áo quan Ã vua tiêu dùng.
Sau
ó quan b¯t ch°Ûc vua, dân b¯t ch°Ûc quan. Ai cing chôn
tiÁn th-t theo ng°Ýi ch¿t thành mÙt tåc lÇ. BÍn
trÙm c°Ûp bi¿t v-y nên ào trÙm mÓ nhïng ng°Ýi
gi§u có, nh° mÙ vua Hán Vn ¿ bË trÙm khai qu-t l¥y
h¿t vàng b¡c châu báu. VÁ sau të quan ¿n dân th¥y
viÇc chôn tiÁn b¡c th-t quá tÑn kém nên mÛi n£y
sinh ra dùng gi¥y c¯t ra làm tiÁn gi£, vàng gi£ Ã
thay th¿. ChuyÇn Ñt tiÁn gi¥y (vàng mã) ra Ýi të
ó và trß thành t-p tåc. T-p tåc này °ãc du nh-p
vào ViÇt Nam theo nhïng ng°Ýi Trung Hoa.
Ti¿n
s) NguyÅn M¡nh C°Ýng, ViÇn Nghiên céu Tôn giáo, cho
r±ng: ViÇc Ñt vàng mã là do £nh h°ßng cça ng°Ýi
Trung Hoa. Tích kÃ r±ng: Vào Ýi Hán có ôi vã chÓng
là Thái M¡c và TuÇ N°¡ng hÍc nghÁ làm gi¥y ch°a th¡o
ã vÁ quê mß x°ßng. Gi¥y làm ra x¥u và khó vi¿t
chï nên bË ¿ không bán °ãc. TuÇ N°¡ng bèn gi£
ch¿t Ã thñc hiÇn ph°¡ng k¿ bán gi¥y. Ngày thé 3,
tr°Ûc khi i chôn, Thái M¡c em mÙt ôm gi¥y ra Ñt
bên c¡nh quan tài vã. Sau khi Thái M¡c Ñt gi¥y xong
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thì TuÇ N°¡ng ß trong quan tài kêu to gÍi chÓng, ©y
n¯p quan tài b°Ûc ra hát r±ng: D°¡ng gian tiÁn nng
hành té h£i. Âm gian chÉ t¡i tÑ mãi m¡i. B¥t thË
tr°ãng phu b£ chÉ thiêu. Thùy kh³ng phóng ngã hÓi gia
lai.
Ngh)a
là: Trên d°¡ng gian Óng tiÁn có thÃ làm °ãc mÍi
viÇc ß mÍi n¡i, d°Ûi âm phç gi¥y cing có thÃ dùng
Ã mua bán. N¿u không ph£i chÓng Ñt cho gi¥y thì ai
l¡i cho tôi quay vÁ d°¡ng gian. Nói rÓi l¡i mang thêm
2 bó gi¥y nïa Ã Ñt. Nhïng ng°Ýi chéng ki¿n Áu
tin là Ñt gi¥y thành tiÁn cho ng°Ýi âm phç r¥t có
lãi nên ai n¥y Áu vÁ nhà l¥y tiÁn ¿n nhà Thái
M¡c mua gi¥y vÁ Ñt. Tin lành Ón xa, ng°Ýi các
n¡i tranh nhau ¿n nhà Thái M¡c mua gi¥y. Không ¿n 2
ngày, bao nhiêu gi¥y ¿ cça hai vã chÓng TuÇ N°¡ng ã
h¿t s¡ch.
VÛi
tích truyÇn này, Ts NguyÅn M¡nh C°Ýng hy vÍng b¡n Íc
s½ có suy ngh) úng ¯n vÁ viÇc Ñt vàng mã. Tr°Ûc
khi Ñt vàng mã, m×i ng°Ýi c§n suy ngh) th-t kù xem
tác dång thñc cça viÇc hoá vàng ¿n âu. ã
là t-p tåc thì khó bÏ, chÉ trë có sñ Óng thu-n
cça mÍi ng°Ýi trong xã hÙi.
Cúng
sao h¡n là t-p tåc ã tÓn t¡i lâu Ýi trong dân
gian. T-p tåc này có nguÓn gÑc të Lão giáo. Sao h¡n
°ãc tính cn cé trên hÍc thuy¿t ngi hành xung kh¯c.
Theo sñ v-n chuyÃn cça ngi hành, m×i nm có mÙt vì
sao chi¿u m¡ng vào mÙt tuÕi cça tëng ng°Ýi. Còn h¡n
là niên h¡n, là cách théc riêng éng vÛi sao chi¿u m¡ng
là tÑt hay x¥u.
Tuy
b¯t nguÓn të Lão giáo ß Trung Hoa, nh°ng t-p tåc này
l¡i n sâu vào quan niÇm cça ng°Ýi dân ViÇt và trß
thành mÙt t-p tåc lâu Ýi cça ng°Ýi ViÇt. Ng°Ýi
ViÇt tin r±ng, m×i nm có mÙt vì sao cai qu£n, có sao
tÑt có sao x¥u. N¿u g·p sao x¥u, ng°Ýi ta ph£i cúng
sao gi£i h¡n Ã °ãc an lành. Có t¥t c£ chín vì
sao chia nhau cai qu£n con ng°Ýi và tám niên h¡n. Chín vì
sao là: La H§u, ThÕ Tú, Thçy DiÇu, Thái B¡ch, Thái Âm,
Thái D°¡ng, K¿ ô, MÙc éc, Vân HÛn. Tám niên h¡n
là: Huónh TuyÁn, Tam Kheo, Ngi MÙ, Thiên Tinh, Toán T-n,
Thiên La, ¡i Võng, Diêm V°¡ng.
Të
Lão giáo qua dân gian rÓi i vào Ph-t giáo, nh°ng ngày
nay, t-p tåc này °ãc xem nh° tåc t-p l×i thÝi Ñi
vÛi nhà truyÁn giáo Ph-t giáo. oán sao, oán h¡n và
cúng gi£i sao h¡n ngày nay còn diÅn ra ß các chùa là
sai.
Trong
kinh Di giáo ch°¡ng I, éc Ph-t d¡y: Các vË Tó-Kh°u,
sau khi Tôi nh-p-diÇt, các vË nên tôn-trÍng
Ba-La-Á-MÙc-Xoa, nh° tÑi g·p sáng, nh° ng°Ýi nghèo
°ãc cça báu. Các vË nên bi¿t giÛi ¥y là b-c
¡i-S° cça các vË và không khác gì Tôi còn ß Ýi
v-y.
Ng°Ýi
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giï giÛi thanh-tËnh, không °ãc làm nhïng viÇc nh°:
buôn bán, Õi chác, t¡o dñng ruÙng nhà, nuôi d°áng
ng°Ýi dân, tôi tÛ, súc sinh. H¿t th£y sñ trÓng trÍt,
các cça c£i châu báu, Áu nên tránh xa, nh° tránh h§m
lía. Không °ãc ch·t phát cây cÏ, ào sÛi ¥t
ai, iÁu-hòa thuÑc thang, xem t°Ûng tÑt x¥u, quan sát
tinh-tú, suy-oán ç thi¿u, lËch-sÑ k¿-toán, Áu
không nên làm.
Là
Ph-t tí, chúng ta ph£i th¥y nhïng gì l×i thÝi l¡c
h-u, nhïng gì là vn hóa, là nét ¹p cça vn hóa dân
gian hay vn hóa ¡o Ph-t, chúng ta ph£i nói không vÛi
các hç tåc trên.
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