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Chánh
tínÂ thuÙc vÁÂ trí
tuÇÂ Ñi l¡i
vÛiÂ mê tínÂ thuÙcÂ vô
minh,Â phiÁn
não. Të khiÂ con
ng°ÝiÂ có m·t trên
trái ¥t, Ñi tr°Ûc nhïngÂ hiÇn
t°ãngÂ thiên
nhiênÂ không gi£iÂ thích
°ãc, hÍ tñ ·t tên ó làÂ thánh
th§nÂ và tin vào
sñÂ hiÇn
hïuÂ cçaÂ thánh
th§nÂ này. Có thÃ
nói tëÂ thÝi kóÂ s¡
khaiÂ cho ¿nÂ hiÇn
t¡iÂ v«n cóÂ hình
thécÂ tín ng°ángÂ nhân
gian, nh°ng iÁu này chÉÂ tÓn
t¡iÂ chç y¿u ß
các n°Ûc ch-m ti¿n; còn nhïng n°ÛcÂ ti¿p
nh-nÂ vn minhÂ nhân
lo¡iÂ thìÂ mê
tínÂ ã bË ©y
lùi vàoÂ quá khé.

Nói
¿nÂ niÁm
tinÂ theoÂ ¡o
Ph-t,Â chúng
taÂ th¥y khßi §u
tëÂ Ph-t giáo Nguyên
thçy, Ph-t d¡y không tin vào nhïng gì
ng°Ýi tr°Ûc truyÁn l¡i, hay không tin vào nhïng gì sÑ
ông tin. MuÑn tin,Â chúng
taÂ ph£i kiÃm chéng,
téc °aÂ trí
tuÇÂ vào. MÙt là
kiÃm chéng b±ngÂ tri
thécÂ làÂ hiÃu
bi¿tcçaÂ con
ng°Ýi, ngày nay gÍi là khoa hÍc. Thé
hai là kiÃm chéng b±ng suy nghiÇm d°ÛiÂ hình
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thécÂ tri¿t hÍcÂ và
ba là kiÃm chéng b±ngÂ trñc
giácÂ làÂ thiÁn
ËnhÂ mà chÉ Ph-t
và các vË A-la-hán mÛi cóÂ trình
ÙÂ kiÃm chéng
này.

N¿u
kiÃm chéng theo khoa hÍc,Â chúng
taÂ th¥y r¥t nhiÁu
iÁu khoa hÍc ch°a bi¿t và nhïngÂ vn
minhÂ cçaÂ con
ng°ÝiÂ hôm nay th°Ýng
phç nh-n nhïngÂ hiÃu
bi¿tÂ cça ngày hôm
qua. Nh° v-y, sñÂ ti¿n
bÙÂ khoa hÍc luôn
thay Õi. Còn vÁÂ tri¿t
hÍcÂ thì nhïngÂ tri¿t
giaÂ cóÂ nh-n
thécÂ sâu xa,
có thÃ cao h¡n khoa hÍc mÙt b°Ûc và ít thay Õi h¡n
khoa hÍc.Â Duy nh¥tÂ chÉ
có kiÃm chéng theo Ph-t là cóÂ giá
trËÂ tuyÇt Ñi,
vì lÝi Ph-t nói khôngÂ sai
l§m. Th-t v-y, nhïng gì Ph-t d¡y
cách ây c£ ngàn nm mà ngày nay v«n th¥y úng.

NiÁm
tinÂ cça ng°ÝiÂ Ph-t
tíÂ có qua sñ kiÃm
chéngÂ rõ ràng.
Nhïng ng°Ýi không cóÂ niÁm
tinÂ ch¯c ch¯nkhông
làm °ãc gì, nh°ng không ph£iÂ tin
mù quángÂ nh°Â Vô
NãoÂ nghe lÝiÂ th§y
b£o gi¿t ng°Ýi s½Â thành
thánh. Ng°ÝiÂ Ph-t
tíÂ cing không tin
gi¿tÂ súc v-tÂ Ã
cúng t¿Â th§n
linhÂ °ãc ph°Ûc.
iÁu này vÁ khoa hÍc vàÂ tri¿t
hÍcÂ cingÂ không
ch¥pÂ nh-n °ãc,
ch°a nói tÛiÂ chánh
tínÂ theoÂ ¡o
Ph-t. Cúng gi¿tÂ súc
v-tÂ Ã nhÝ
v£Â Th°ãng ¿,
ngh)a làÂ Th°ãng
¿Â c§n nÂ súc
v-tÂ hay sao. iÁu
nàyÂ suy lu-nÂ theoÂ tri¿t
hÍcÂ ã sai, hay
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thuy¿tÂ tri¿t
hÍcÂ ti¿n hóaÂ cho
r±ngÂ Th°ãng ¿Â là
cha » cça muôn loài cingÂ không
ch¥pÂ nh-n °ãc,
vì không thÃ có viÇcÂ Th°ãng
¿Â ch¥p nh-nÂ éa
con m¡nh cça ngài gi¿t anh em y¿u h¡n Ã cúng t¿ cho
ngài.

Khi
Ph-t ch°aÂ thành
Ph-t, Ngài ã tëng khuyênÂ vua
T§n Bà Sa LaÂ ëng
gi¿tÂ súc v-tÂ Ã
dângÂ Th°ãng ¿vì
ó là iÁuÂ mê
tín. Và Ñi vÛi viÇcÂ thÝ
cúngÂ trongÂ nhân
gian, ng°Ýi ta sã sÇt núi sôngÂ hiÃm
trß, nên hÍ thÝ th§n núi, th§n sông.
Ph-t hÏi có ai th¥y bi¿t các vË th§n này hay không mà
tôn thÝ.

Ph£iÂ xây
dñngÂ cho mình
cóÂ chánh tín,
òi hÏiÂ chúng
taÂ cóÂ trí
tuÇÂ ÃÂ nh-n
thécÂ úng. Ph-t
d¡y muÑn tin iÁu gì, ph£iÂ suy
ngh)Â xem iÁu ó
có úng hay không và n¿u th¥y úng thì ph£iÂ thñc
t-pÂ Ã xem có mang
l¡i k¿t qu£ nh°Â chúng
taÂ suy ngh)Â hay
không. Th¥y úng b±ngÂ viÇc
làmÂ mÛi em iÁu
ó d¡y.Â Vì v-y,
Ph-t d¡yÂ chúng
taÂ hÍcÂ giáo
lý,Â thñc
hànhÂ giáo lýÂ vàÂ chéng
ngÙÂ giáo lýÂ rÓi
mÛiÂ truyÁn bá.

Chúng
taÂ nghe ng°Ýi nói,
nhìn th³ng vào cuÙc sÑng cça hÍ, th¥y có k¿t qu£
úng nh° hÍ nói hay không. Nói và làm úng,Â chúng
taÂ mÛi có thÃ tin
°ãc, nh°ng cing ch°a ch¯c, vì m×i ng°Ýi cóÂ hoàn
c£nhÂ khác nhau, tâm
tr¡ng khác nhau vàÂ ki¿n
gi£iÂ khác nhau; cho
nên tùyÂ hoàn
c£nhÂ vàÂ thÃ
lñcÂ màÂ áp
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dångÂ giáo phápcça
Ph-t khác nhau.Â Vì
v-y, có nhïng viÇc mà các vË Thánh
làm °ãc, nh°ngÂ chúng
taÂ làm không °ãc.

Chúng
taÂ c§nÂ suy
ngh)Â Thánh có c¡ thÃ
·c thù, nóiÂ dÅ
hiÃuÂ là hÍ nhËn
ói, nhËn khát °ãc, có sécÂ chËu
ñng, không ngç nghÉ °ãc. iÃn
hình nh° NgàiÂ Hi¿p
tôn gi£Â c£
ÝiÂ không n±m, chÉ
i éng ngÓi; ó là c¡ thÃÂ ·c
biÇtÂ cçaÂ Thánh
nhân. Ng°Ýi thé hai mà tôi g·p làÂ Hòa
th°ãngÂ Giác Chánh
tuÂ Kh¥t s),Â suÑt
ÝiÂ Ngài không n±m.
Ngài chÍnÂ cuÙc
ÝiÂ iÂ kh¥t
thñc, không tñ n¥u n. Tôi r¥tÂ quý
trÍngÂ Ngài chÉ sÑng
vÛiÂ tinh th§nkh¥t
thñcÂ cçaÂ éc
Ph-t. Nhïng vËÂ cao
tngÂ nhÝ có c¡
thÃÂ ·c
biÇtÂ nênÂ thñc
t-pÂ °ãc nhïng
viÇc cçaÂ HiÁn
thánhÂ làm, cònÂ chúng
taÂ không có kh£ nng
này.

Ngoài
c¥u trúc c¡ thÃÂ ·c
biÇt, còn cóÂ y¿u
tÑÂ BÓ-Á ÃÂ làm
Ph-t, làm Thánh.Â H¡t
giÑngÂ BÓ-Á
hayÂ trí tuÇÂ r¥t
quan trÍng, vìÂ n¿u
khôngÂ cóÂ h¡t
giÑngÂ BÓ-Á thì
làm sao thành cây BÓ-Á, không cóÂ h¡t
giÑngÂ trí tuÇÂ thì
dù tuÂ suÑt ÝiÂ cing
nh° n¥u cát muÑn thành c¡m. CóÂ h¡t
giÑngÂ BÓ-Á thì
không hÍc cing bi¿t; nói cách khác, ng°Ýi có kh£
nngÂ hiÃu bi¿tÂ mÛi
truyÁn traoÂ hiÃu
bi¿tÂ cho hÍ °ãc.
Ph-t nói ch°Â Ph-t
Th¿ TônÂ chÉ truyÁn
°ãcÂ hiÃu bi¿tÂ cho
nhïng ng°Ýi này, còn h¡ng ng°Ýi không có kh£
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nngÂ hiÃu bi¿tÂ thì
Ph-t ph£i khaiÂ ph°¡ng
tiÇnÂ Ã làmÂ lãi
íchÂ cho hÍ. Kh£
nngÂ hiÃu bi¿tÂ r¥t
quan trÍng, có ng°Ýi hÍc mãi cing không bi¿t, nh°ng có
ng°Ýi g·p Ph-t làÂ ¯c
qu£, nh°Â Xá
Lãi Ph¥tÂ hayÂ Måc
KiÁn LiênÂ g·p Ph-t
trong vài tu§n làÂ ¯c
qu£Â A-la-hán, vì kh£
nngÂ trí tuÇÂ có,
nên °ãc Ph-t d¡y, hÍÂ ti¿p
thuÂ nhanh chóng.

Tôi
tÛi Kobe ßÂ Nh-t
B£nÂ ÃÂ tham
v¥nÂ ThiÁn s°Â Kono
là ViÇn tr°ßngÂ ¡i
hÍcÂ Hananojo. Ngài
vëa làÂ nhà trí
thécÂ nghiên céuÂ giáo
lýÂ vëaÂ thñc
t-pÂ thiÁn quán.
Tôi chÍn ngài làm th§y Ã hÍc,Â ít
nh¥tÂ vÁÂ giáo
lýÂ khôngÂ sai
l§m, vì ngài làÂ hÍc
gi£Â nghiên céuÂ và
làÂ nhà trí thécÂ lÛn
°ãcÂ tông Lâm
T¿Â coi là ng°ÝiÂ hiÃu
bi¿tÂ cao nh¥t, mÛi
làm ViÇn tr°ßng và vÁ viÇcÂ thñc
t-pÂ thiÁn quán,
ngài cing r¥t giÏi. §u tiên tôi tÛiÂ hÏi
¡o, ngài d¯t tôi lên ngÍn Ói sau
chùa và chÉ vào nhïng ngôi mÙ nhÏ.Â ¡n
gi£nÂ v-y thôi, rÓi
vÁ; nh°ng lòng tôi c£m nh-n °ãc ý cçaÂ Hòa
th°ãngÂ Kono muÑn
d¡y tôi r±ng ây là nhïng ng°Ýi có c¡ thÃ b¡c
nh°ãc,Â y¿u uÑiÂ mà
muÑnÂ thñc t-pÂ pháp
mônÂ siêu ³ngÂ nên
ph£i ch¿t non.

Ph-t
cing nói tuÂ ép
xácÂ ph£i ch¿t tr°Ûc
khiÂ ¯c ¡o.
Ph-t nhËn ói mÙt tháng không ch¿t. Ta nhËnÂ quá
mécnày cóÂ tÓn
t¡iÂ °ãc hay
không. C¥u trúc c¡ thÃ r¥t quan trÍng. Ta có séc chËu
°ãcÂ ói khát,
nóng l¡nh hay không.Â ThiÁn
s°Â thñc t-pÂ pháp
này có c¡ thÃ r¥tÂ ·c
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biÇt, 12 giÝ êm n°Ûc hÓ trong chùa
ông céng mà -p l¥y n°Ûc á Ã ría m·t vàÂ tÍa
thiÁn.Â Ngoài
ra,Â thñc
t-pÂ còn b¯t buÙc
cßi qu§n áo, chÉ óng mÙt cái khÑ vàÂ ngÓi
thiÁnÂ nh°Â v-y
màÂ không ch¿t vì
l¡nh. Nhìn mÙ Sa-di th¥yÂ ThiÁn
s°Â d¡y nh°
v-y,Â chúng tôiÂ cân
nh¯cÂ Ã d¡y
chúng. Có nhïng ng°Ýi hÏi thiÁn, tôi không d¡y, vìÂ y¿u
tÑÂ BÓ-Á giïa
Ph-t và ta, giïaÂ ThiÁn
s°Â và ta ph£i ngang
nhau, mÛi truyÁn lñc,Â truyÁn
phápÂ °ãc. Còn g×
và g× không truyÁn iÇn °ãc. Ph-t và Ph-t, Ph-t
và BÓ-tát, Ph-t vàÂ Thánh
chúngÂ có mÑiÂ liên
hÇÂ vô hình,Â chúng
taÂ không th¥y, không
bi¿t °ãc, nh°ng ó mÛi làÂ y¿u
tÑÂ quy¿t ËnhÂ Ã
các Ngài t°¡ng thôngÂ vÛi
nhauÂ trên b°Ûc
°ÝngÂ hành ¡o.

CònÂ ThiÁn
s°Â truyÁn choÂ thiÁn
sinhÂ thì sao? Theo
dòngÂ ThiÁn LâmÂ T¿,
th§y trò ngÓiÂ Ñi
diÇnÂ vÛi nhau.
Theo dòng ThiÁnÂ Tào
ÙngÂ thì th§y trò
ngÓiÂ xây l°ngnhau.
Tôi tham quan hai dòng thiÁn này, hiÃu t¡i sao ngÓi nh°
v-y.

a
sÑÂ chúng taÂ th°Ýng
nóiÂ thiÁn LâmÂ T¿
là trìnhÂ ki¿n
gi£iÂ và gi£iÂ tho¡i
§uÂ rÓi thì
°ãcÂ ¥n chéng.Â ¡n
gi£nnh° v-y, nh°ngÂ ¥n
chéngÂ rÓi, tôi
th¥yÂ thiÁn sinhkhông
có sñÂ ti¿n bÙÂ tâm
linhÂ nào, thì ó là
gi£.

ThiÁn
s°Â vàÂ thiÁn
sinhÂ ngÓiÂ Ñi
diÇn, quý vË ngh) gì? C£ hai ng°Ýi
http://www.phatgiaobaclieu.com

Powered by Joomla!

Táº¡o bá»Ÿi: 12 December, 2017, 00:00

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

này ph£i vào Ënh, sau khiÂ thoát
lyÂ Ýi sÑng v-t
ch¥t, th§y tròÂ g·p
nhauÂ ßÂ th¿
giÛiÂ tâm linh,
nên th§y không nói, trò không hÏi, nh°ng hÍ hiÃu nhau.
Còn không hiÃu, không c£m °ãcÂ lÝi
Ph-t d¡yÂ thì ngÓi
làm gì. Ph-tÂ ví
nh°Â ng°Ýi bË trúng
tên Ùc mà chÝÂ iÁu
traÂ xem mii tên Ùc
të âu tÛi thì hÍ ch¿t m¥t.

Ph-t
°a mÙt pháp nào ó ÃÂ éng
dångÂ tu hành,
giúpÂ chúng taÂ nh¹
h¡n,Â tâm tríÂ tÑt
h¡n. Ph-t ßÂ trình
Ùcao, Ngài sÑng trongÂ xã
hÙiÂ tùyÂ tr°Ýng
hãp, tùy tëng ng°Ýi mà làm cho hÍÂ k¿t
duyênÂ vÛiÂ Ph-t
¡o,Â l§n
hÓihÍ ti¿p c-n °ãcÂ chân
lý. Các nhàÂ truyÁn
giáoÂ hiÃu thâm ý
cça Ph-t, iÂ truyÁn
¡o, §u tiênÂ quán
sátÂ trình ÙÂ ki¿n
thécÂ cça dân chúng,
cùngÂ niÁm tinÂ và
cuÙc sÑng cça hÍ, Ã khai thË, tëng b°Ûc giúp hÍ
thng hoa. Th-t v-y, các vËÂ thiÁn
s°Â ¯c ¡o,
tÛi vùng dân chúngÂ nghèo
óiÂ thì ngh)
cáchÂ nâng caoÂ Ýi
sÑngÂ ng°Ýi dân,
ngh)a là vëaÂ áp
dångÂ khoa hÍc
vàÂ tri¿t hÍc,
cònÂ Ph-t hÍcÂ ch°a
nói.Â Vì v-y,Â thiÁn
s°Â ¿n âu chm
sóc g§n nh¥t làÂ séc
khÏeÂ cça ng°Ýi
dân, nên hÍ Áu bi¿t cây thuÑc. Ngày nayÂ théc
nÂ cçaÂ chúng
taÂ là thuÑc.Â ThiÁn
s°Â d¡y ¡o là d¡y
n ngç và làm viÇc, nh° v-yÂ ¡o
Ph-tÂ r¥tÂ thñc
t¿. n, ngç, lao Ùng không úng cách
thì sanhÂ bÇnh ho¡n.
Ngày nayÂ chúng taÂ l¡m
dångÂ thuÑc quá
nhiÁu, nÂ théc
nÂ chéa nhiÁuÂ Ùc
tÑÂ làm cho c¡ thÃ
bên ngoài m-p, nh°ng bên trong rÇu rã.Â ThiÁn
s°Â d¡yÂ chúng
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taÂ lao Ùng, n,
ngç, nghÉ, sao cho c¡ thÃ iÁu hòa vÛi cuÙc sÑng
vàÂ thiên nhiên,Â xã
hÙi.Â ¡o
Ph-tÂ là ¡o
cçaÂ con ng°ÝiÂ sÑng.
Ng°Ýi tr»Â thuy¿t
phápÂ hay, nh°ngÂ bÇnh
ho¡nÂ thì tôi không
nghe theo, vìÂ y¿u
tÑÂ BÓ-Á có hay
không ch°a bi¿t, nh°ng c¡ thÃ nh° v-y là nghiÇp.Â Hòa
th°ãngÂ PhÕ TuÇ
làÂ Pháp chçÂ Giáo
hÙiÂ chúng taÂ vàÂ Hòa
th°ãngÂ Trí TËnhÂ Áu
94 tuÕi, nh°ng các Ngài v«n khÏe vàÂ sáng
suÑt, thì ta có thÃ nghe theo, hÍc theo
hai vË này. Ng°Ýi tuÕi cao, khÏe vàÂ thông
minh, ta tinÂ ít
nh¥tÂ khôngÂ thành
Ph-tÂ thành Thánh,
cing thành ng°ÝiÂ sáng
suÑt, không lú l«n, khôngÂ bÇnh
ho¡n. Ta có thÃ hÍc vÛi hai vËÂ Hòa
th°ãngÂ này vÁ cuÙc
sÑng, vì Ph-t d¡yÂ ¡o
Ph-tÂ xây dñngÂ con
ng°ÝiÂ vàÂ xã
hÙi, cái gì cao xa ch°a nói ¿n.

Riêng
tôi, 74 tuÕi v«n khÏe, vì bi¿tÂ éng
dångÂ Ph-t giáoÂ vào
cuÙc sÑng, §u tiên làÂ éng
dångÂ vào làm viÇc,
ngç nghÉ. Tôi n ít, nh°ng làm nhiÁu °ãc. Theo
tôi,Â n uÑng,
ngç nghÉ, lao Ùng ph£iÂ gi£i
quy¿tÂ xong, mÛiÂ gi£i
quy¿tÂ viÇc khác.
Tôi có ng°Ýi b¡nÂ tri
thécÂ làÂ bác
s)Â D°¡ng D-u,Â Ç
tíÂ cça TÕÂ HuÇ
Quang. Ông r¥t thân vÛi tôi và lúc tôi
còn tr» ã d·n tôi r±ngÂ ¡i
écÂ nhÛ ¿n 40
tuÕi ëng n nhiÁu ch¥t bÙt, ch¥t béo, ch¥t ¡m,
vì ba thé nàyÂ d°
thëaÂ r¥t nguy hiÃm.
Ông làÂ bác
s)Â nh°ngÂ n
chayÂ tr°Ýng nhÝÂ lãnh
hÙiÂ giáo lýPh-tÂ áp
dångÂ vào cuÙc sÑng.
Ngày nay tôi th¥yÂ lÝi
khuyênÂ cça ông r¥t
úng. Ông b£o tôi ëng n n¥m nhiÁu, vì ó là ch¥t
dinh d°áng có nhiÁu ¡m, sanh nhéc mÏi, nênÂ ngÓi
thiÁnÂ §u gÑi bË
au. Ñi vÛi viÇcÂ cn
b£nÂ làÂ n
http://www.phatgiaobaclieu.com

Powered by Joomla!

Táº¡o bá»Ÿi: 12 December, 2017, 00:00

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

uÑng, ngç nghÉ,Â chúng
taÂ không gi£iÂ quy¿t
°ãc, mà muÑn viÇc cao siêu là iÁu xa vÝi,Â không
t°ßng.

NgàiÂ Trí
Gi£ ¡i s°Â mÙt
ngàn nm tr°Ûc ã d¡y ph£i iÁu hòaÂ n
uÑngÂ tr°Ûc. Ngài
d¡y không n nhiÁu, không n ít, không n nhïng gì
khôngÂ thích hãpÂ vÛi
c¡ thÃ mình. LÝi d¡y này vëa cóÂ tính
cáchÂ khoa hÍc,
vëaÂ tri¿t hÍcÂ và
ó chính làÂ ph°¡ng
tiÇnÂ cça Ph-t,
không ph£i pháp d¡y cho hàng Thánh. Tôi không n ch¥t
béo, nh°ng nÂ ngi
cÑc, lúa m¡ch, mè Ã tng HDL và làm
h¡ LDL, không bË béo phì, tuy Ñm, nh°ng khÏe, không bË
cao huy¿t áp, không ch¿t vì bÇnh tim m¡ch.

Chúng
taÂ tinÂ Ph-t
hÍcÂ và kiÃm chéng
b±ng khoa hÍc, tin nh° v-y làÂ chánh
tín; còn nghe nói cái gì cing làm theo rÓi
sanh bÇnh, ch¿t.Â Chúng
taÂ tinÂ Ph-t
hÍcÂ d¡y nhïng iÁu
cao siêu, nh°ngÂ chúng
taÂ ch°a nh-n °ãc
thì nhÝ khoa hÍc thí nghiÇm bi¿t °ãc úng và
nhÝÂ thiÁn s°Â tÉnh
giácÂ d¡y.Â K¿t
hãpÂ ba iÁu này
giúp c¡ thÃ khÏe m¡nh Ã gieo m§m BÓ-Á vào tâm,
tr°Ûc nh¥t là gieoÂ niÁm
tinÂ vÛi Ph-t, Pháp,
Tng. Thi¿uÂ niÁm
tinvÛiÂ Tam
b£o, dù ãÂ quy
y, nh°ng tinÂ ma
qu÷,Â th§n
thánhÂ h¡n làÂ mê
tín. Ví dåÂ nghe
ÓnÂ ß chùaÂ PhÕ
Quangcó iÇnÂ Quan
ÂmÂ r¥t linh, nên ¿n
l¡y Ã xinÂ lãi
lÙc, nh° v-y là tham, không ph£iÂ chánh
tín. Không tham, không gi-n, khôngÂ si
mêÂ thì không sanhÂ tà
ki¿n. Không tham thì ai xúi d¡i °ãc,Â tham
lamÂ là cách Ph-t
xa.Â i chùaÂ Ã
mua may b¯n ¯t, trúng sÑ Á, nh°ng không °ãc thì
bÏ chùa. N¿u cóÂ may
m¯n, thì ó chÉ làÂ ph°¡ng
tiÇnÂ ban §u,
Ã të óÂ chúng
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taÂ tinÂ lÝi
Ph-t d¡y, nhÝÂ cao
tngÂ khai ngÙ,
chÉ d¡yÂ chúng
taÂ éng dånggiáo
pháp,Â chúng
taÂ mÛi cóÂ Ýi
sÑngÂ an l¡cÂ nÙi
tâmÂ và cuÙc sÑng
Õn Ënh thì tëng b°ÛcÂ i
lên.

Ph-t
tíÂ giàu sangÂ v«n
°ãcÂ an l¡c,
hayÂ nghèo khóÂ nh°ng
không khÕ au, khác vÛi ng°Ýi giàu mà khÕ au vìÂ tham
vÍng, nhiÁuÂ tÙi
l×i, nênÂ gia
¡oÂ b¥t hòa,
con h°, nênÂ sñ
nghiÇpÂ lÛn mà lòng
v«nÂ b¥t an,
thì sÛm chiÁu cing thành mây khói.

TrongÂ ¡o
chúngÂ ta, ng°Ýi
nghèo °ãcÂ an
l¡cÂ là các thánh
La-hán, không có tiÁn, không giï tiÁn, nh°ng tâm luôn
r¥tÂ an l¡c,
vì lòng tham ãÂ o¡n
tuyÇt, chê khen cça th¿ nhân n±m ngoài
tai. Ý này °ãc vuaÂ Tr§n
Nhân TôngÂ c£m tác
r±ng:Â ThË phiÂ ti¿ng
rång theo hoa sÛm.Â Danh
lãiÂ lòng bng vÛi
bão êm. Hay: Tr«m xem ngai vàng nh° chi¿c giày rách, bÏ
lúc nào cing °ãc. Tâm NgàiÂ hoàn
toànÂ an l¡cÂ là
th¿.

Chúng
taÂ tin Ph-t,Â áp
dångÂ lÝi Ph-t d¡y,
dù nghèo hay giàu, nh°ng bi¿t thì nhân ph°Ûc này t¡o
thêm ph°Ûc khác. Ch°a có ph°Ûc thì bi¿t t¡o ph°Ûc
nhÏ, hay không có ph°Ûc cing không b-n tâm, n mÙt
ngày bao nhiêu mà lo.Â Ph-t
tíÂ giàu hay nghèo
cing v-y, l¥y tâmÂ an
l¡cÂ vàÂ séc
khÏeÂ làm chính và
l¥y lÝi Ph-tÂ xây
dñngÂ cuÙc sÑngÂ chúng
taÂ Õn ËnhÂ cho
¿nÂ nâng lênÂ HiÁn
thánh, thìÂ xã
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hÙiÂ chúng taÂ sÑngÂ trß
thànhthiên °ÝngÂ tr§n
gian. Th-t v-y, khi quý vË chung sÑng vÛi ng°Ýi thñcÂ sñ
gi£i thoát, không tham, không gi-n và
cóÂ trí tuÇ,Â mÍi
viÇcÂ °ãcÂ gi£i
quy¿tÂ nh¹ nhàng.
Ng°Ýi khôngÂ tham
vÍngÂ vàÂ hiÃu
bi¿tÂ nh° nm anh
emÂ KiÁu Tr§n Nh°Â là
nhïng nhàÂ hiÁn
tri¿t, Ph-t °a cho hÍÂ Chánh
phápÂ là hÍÂ ¯c
qu£Â liÁn.

Tóm
l¡i,Â chánh
tínÂ trongÂ ¡o
Ph-tÂ là
§u tiên ta tin Ph-t, Pháp, Tng. Tng là oàn thÃÂ hòa
hãp,Â thanh
tËnhmàÂ chúng
taÂ ·t
trÍnÂ niÁm
tin,
ho·c tin nhïng nhàÂ thông
tháiÂ cóÂ ý
t°ßngÂ hay,
tinÂ vn
minhÂ khoa
hÍc.Â K¿t
hãpÂ °ãc
nh° v-y ÃÂ xây
dñngÂ cuÙc
sÑngÂ chúng
taÂ thng
hoa trên b°Ûc °ÝngÂ tu
hÍcÂ Chánh
pháp.
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