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Thu Ð©p Ðã V« R°i
Minh Tánh
Tôi bß¾c ra ngoài, tr¶i cûng v×a chi«u.
Nhæng chiªc lá phong màu ðö bay theo
gió, ðu±i nhau trên sân. Tr¶i là thu, lá trên
cây ðã ð±i màu. Mùa thu bu±i chi«u tr¶i
xu¯ng s¾m.
Mây dñng nên nhæng b¶
thành hùng vî, ðö h°ng cu¯i chân tr¶i. M¤y
ngày trß¾c · Houston có nhæng c½n mßa,
hôm v« lÕi ðây, tr¶i Virginia th§t lÕnh.
V¡ng m£t vài hôm, v« lÕi tr¶i ð¤t ðã th¤y
khác. Tôi thích nhæng chiªc lá ðü màu s¡c
träi trên con ðß¶ng tôi ði · mi«n này.
Chi«u nay, tôi ghé qua ðây chia tay
v¾i ch¸ K. L¥n cu¯i tôi g£p ch¸ là trong
khóa tu cách ðây vài tháng. Lúc ¤y, nghe
nói b®nh ch¸ cûng ðã b¡t ð¥u khá n£ng.
Chúng tôi có d¸p ði thi«n hành v¾i nhau, höi
thåm v« hoàn cänh và sÑc khöe cüa ch¸.
Tinh th¥n ch¸ vçn vui, vçn mÕnh. Tôi biªt
ch¸ là mµt ngß¶i cÑng r¡n. Tôi không có gì
nhi«u ð¬ nói v¾i ch¸.
Không gian cüa
nhæng ngày · khóa tu ð©p và rµng thênh
thang.
Mây tr¡ng, ng÷n ð°i và bãi cö
xanh. Ch¸ còn nh¾ cây s°i già h½n b¯n
tråm tu±i, ðÑng hiên ngang trên ð°i, b¤t
ch¤p mßa n¡ng và th¶i gian không! Dân
thß¶ng trú · ð¤y g÷i nó là "Pillars of the
sky." Nó to l¾n và hùng vî th§t! Bé Duy
và Khánh Nhß thß¶ng b¡t tôi b°ng cho
chúng trèo lên nhæng nhánh to cüa cây s°i
¤y. Tôi cûng có thØ b¡t chß¾c theo chúng
leo lên. Cûng thích thú l¡m ch¸! Có l¥n,
tôi ð¸nh rü rê cä th¥y Quäng Tiªn theo tôi
næa. May là Th¥y Vi®n Trß·ng không th¤y
chúng tôi leo cây. Nhßng tôi nghî, ch¡c

th¥y cûng không r¥y la ðâu. Ðôi khi b¾t uy
nghi mµt chút mà ð¶i ðßþc d− thß½ng thêm,
thì m¤t mát gì phäi không ch¸! Nhìn lÕi
nhæng bÑc hình trong khóa tu, tôi th¤y ch¸
lúc nào cûng mïm cß¶i. Tôi nghî ch¸ ðã có
ðßþc nhæng gi¶ phút thänh th½i v¾i th¥y v¾i
bÕn.
Nhßng bän ch¤t cüa cuµc ð¶i này là
kh± ðau, có phäi thª không ch¸? Tôi nh¾,
trong bài nói chuy®n chia xë v¾i th¥y và
bÕn trong khóa tu, tôi có nói v« dukkha, sñ
th§t thÑ nh¤t trong TÑ Di®u Ðª. Tôi giäi
thích dukkha có nghîa là b¤t toÕi nguy®n.
Bän ch¤t cüa sñ s¯ng này là nhß v§y,
chúng ta không bao gi¶ có th¬ toÕi nguy®n
ðßþc, cho dù mình có giàu sang hay thành
ðÕt ðªn ðâu. Ch¸ im l£ng ng°i nghe. Ðªn
cu¯i gi¶, ch¸ chia xë v¾i th¥y, v¾i bÕn và
tôi, ch¸ nghî dukkha có nghîa là kh± ðau, là
suffering thì ðúng h½n, b¤t toÕi nguy®n theo
ch¸ có vë "nh© nhàng" quá! Tôi giäi thích
cho ch¸ nghe vì sao tôi vçn nghî dukkha là
sñ b¤t toÕi nguy®n, h½n là kh± ðau.
Nhßng có l¨ tôi chßa biªt gì h½n!
ÐÑng trong phòng tang l−, tôi c¥m ð÷c
nhæng l¶i cu¯i ch¸ viªt, chia xë lÕi kinh
nghi®m cüa ch¸ trong nhæng ngày chót cüa
ð¶i mình. Tôi chþt hi¬u h½n l¶i ch¸ nói hôm
¤y, dukkha có nghîa là kh± ðau. Nhßng dù
v§y, su¯t cuµc ð¶i tôi vçn th¤y ch¸ mïm
cß¶i! Ngay cä trong nhæng l¥n cu¯i cùng
tôi g£p ch¸.
Ch¸ biªt không, tôi nghî chúng ta là
nhæng thi«n sinh. Ði«u ¤y không có nghîa
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là chúng ta s¨ tr· nên ð£c bi®t h½n nhæng
ngß¶i chung quanh. Ta s¨ không còn kh±
ðau næa. Nhßng nó có nghîa là chúng ta
có th¬ tiªp nh§n nhæng khó khån cüa mình
d− dàng h½n, khi cái ðau không ðªn n²i
nào là quá cùng cñc. Ch¸ biªt không, tôi
nghî cuµc ð¶i không phäi chï toàn kh± ðau.
Nhßng kh± ðau ch¡c ch¡n có m£t, r¤t vô tß
và không phân bi®t mµt ai. Thi«n sß Suzuki
có l¥n nói nhß v¥y, "Cuµc s¯ng là mµt
chiªc tàu ði ra bi¬n kh½i, và cu¯i cùng nó
s¨ chìm." Và vì v§y mà tôi r¤t trân quý sñ
s¯ng ng¡n ngüi và nhi®m m¥u này. Tuy tôi
chßa có khä nång nói nhæng l¶i cüa các
thi«n sß v« sñ nhi®m m¥u cüa kh± ðau.
Tôi nghî, thª gi¾i này r¤t c¥n mµt tình
thß½ng, mµt tình thß½ng th§t l¾n.
Tôi không ðßþc tiªp xúc v¾i ch¸ nhi«u
nên tôi không th¬ nói. Tôi chï có d¸p ði v¾i
ch¸ trong nhæng bß¾c chân thi«n hành, trên
con ðß¶ng có hàng cây mát xanh bóng lá
rþp. Tôi có d¸p ng°i chung v¾i ch¸ trên mµt
ng÷n ð°i cö nhìn th¥y và bÕn, nhìn các em
nhö ðùa ch½i trong n¡ng ¤m. Tôi có d¸p
th¤y ch¸ ðÑng yên mïm cß¶i, v¾i th¥y v¾i
bÕn, và v¾i sñ s¯ng này. Nhßng tôi không
biªt ðßþc ch¸ nghî gì v« tß½ng lai trß¾c m£t.
Nh¾ hôm ng°i nói chuy®n, ch¸ chia xë v¾i
tôi, trong nhæng ngày tháng này ch¸ r¤t trân
quý sñ s¯ng cüa mình và c¯ g¡ng s¯ng
m²i ngày cho th§t tr÷n v©n, thª thôi. Còn
nhæng vi®c gì ðªn thì phäi ðªn. Biªt gì
ðßþc!
Tôi nh¾ l¥n ð¥u tiên ði dñ khóa tu
cüa Sß Ông, tôi ðßþc dÕy cho mµt bài hát.
Bài hát ¤y, ðªn bây gi¶ cûng vçn là bài mà
tôi ßa thích nh¤t.

Bøt là lá chín,
Pháp là mây bay,

Tång thân kh¡p ch¯n,
Quê hß½ng n½i này.
Bøt là lá chín. Ch¸ biªt không, tôi
nghî phäi có mµt l¥n nào ðó chúng ta nên
t± chÑc mµt khóa tu trên núi vào mùa thu.
Chúng ta s¨ n¡m tay nhau ði thi«n hành
trên lá, và trong lá. Nhæng chiªc lá th½m
trên cây, røng chín ð¥y dß¾i ð¤t. Chung
quanh ta s¨ có vÕn ngàn v¸ Bøt. Thª gi¾i
cüa thiên nhiên là mµt sñ s¯ng kÏ di®u ð¥y
màu s¡c. Có pháp là mây bay. Có tång
thân kh¡p ch¯n. Thì n½i nào mà ch¸ ðªn
hay ch¸ ði lÕi chÆng là quê hß½ng an lÕc
cüa mình, phäi không ch¸!
Có l¥n, tôi nghe k¬ câu chuy®n v«
ông C¤p Cô Ðµc trong kinh A Hàm. Khi
ông b¸ b®nh n£ng g¥n qua ð¶i, ông có cho
ngß¶i ðªn báo tin v¾i Ph§t. Ph§t bäo ngài
Xá Lþi Ph¤t ðªn thåm ông. Khi ðªn, ngài
Xá Lþi Ph¤t ng°i cÕnh bên ông C¤p Cô Ðµc
và höi:
- Trß·ng giä có c¯ g¡ng giæ ðßþc
nåm gi¾i không?
- DÕ có.
Con bao gi¶ cûng c¯
g¡ng giæ tr÷n v©n nåm gi¾i.
- Trß·ng giä có c¯ g¡ng tu t§p
nhæng pháp môn cüa Ph§t dÕy không?
- DÕ con lúc nào cûng tu t§p theo
l¶i Ph§t dÕy.
Ngài Xá Lþi Ph¤t nh¡c lÕi cho ông
C¤p Cô Ðµc nh¾ v« nhæng ði«u hay và ð©p
trong cuµc ð¶i cüa ông. Sau ðó ngài nói:
"Nhß v§y trß·ng giä ð×ng ngÕi gì cä. Ông
ch¡c ch¡n s¨ ði v« con ðß¶ng lành. N½i
nào ông ðªn cûng s¨ là ch² an vui, không
có gì phäi sþ hãi hªt." R°i ngài Xá Lþi
Ph¤t kiªu t× ông ra v«.
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Sáng nay tôi m· mµt trang nhÕc
kinh và nghe hát,

Thân này không phäi là tôi
Tôi không k©t vào n½i thân ¤y.
Tôi là sñ s¯ng thênh thang
Chßa bao gi¶ t×ng sinh,
cûng chßa h« t×ng di®t
Này kia bi¬n rµng tr¶i cao,
muôn vàn tinh tú lao xao.
T¤t cä ð«u bi¬u hi®n tôi
t× ngu°n linh tâm thÑc
T× muôn ð¶i tôi vçn tñ do
TØ sinh là cØa ngö ra vào
TØ sinh là trò ch½i cút b¡t.
Hãy cß¶i cùng tôi, Hãy n¡m tay tôi
Hãy vçy tay chào,
ð¬ r°i tÑc thì g£p lÕi.
G£p lÕi hôm nay,
g£p lÕi ngày mai.
Chúng ta ðang g£p nhau n½i su¯i ngu°n
Chúng ta s¨ g£p nhau
T×ng phút giây trong muôn ngàn nëo s¯ng
Sáng nay là mùa thu r°i ðó ch¸.
Ng°i ðây, tôi th¤y ðßþc chuyªn hành trình
cüa mùa thu ngang qua n½i này. Cây lá
ð±i màu kÏ di®u. Khu r×ng cÕnh nhà, m¤y
hôm trß¾c khi tôi ði, chï m¾i l¤m t¤m có vài
t¶ lá ðö. Bây gi¶, bên ngoài cØa s±, lá ðã
thay ðü m÷i màu, lá vàng, lá h°ng, lá ðö,
lá tím, lá cam, ðü cä. Mùa thu là mùa
cüa r½i røng. Nhßng trên ðß¶ng ðªn s·
sáng nay, tôi th¤y bên v® ðß¶ng có mµt
r×ng hoa dÕi ðang tuông n· rµ. Chúng träi
th§t dài, và ð©p b¤t ng¶. Tôi không nh¾
chúng có m£t tñ h°i nào. Tôi không h«
biªt chúng lÕi có th¬ n· vào mùa này.
Nhßng tôi biªt gì! Sáng nay thÑc d§y, tôi
chþt ý thÑc mùa thu ð©p ðã v« r°i.

20 Ði«u Khó
ÐÑc Ph§t dÕy, ngß¶i ta có 20 ði«u khó:
1.

Nghèo hèn b¯ thí là khó.

2. Giàu sang tu t§p là khó.
3. Bö thân mÕng quyªt chªt là khó.
4. H÷c ðßþc kinh Ph§t là khó.
5. Sanh nh¢m ð¶i có Ph§t là khó.
6. Nh¸n s¡c, nh¸n døc là khó.
7. Th¤y ð©p không ham c¥u là khó.
8. B¸ nhøc không tÑc gi§n là khó.
9. Có thª lñc không Ö lÕi là khó.
10. G£p vi®c không b¸ ðµng là khó.
11. H÷c rµng nghiên cÑu nhi«u là khó.
12. Tr× di®t ngã mÕn là khó.
13. ChÆng khinh ngß¶i chßa h÷c là khó.
14. Thñc hành v¾i tâm bình ðÆng là khó.
15. Không nói ðúng hay sai là khó.
16. G£p ðßþc bÕn lành là khó.
17. Th¤y tánh h÷c ðÕo là khó.
18. Tùy duyên hóa ðµ ngß¶i là khó.
19. Th¤y cänh không ðµng tâm là khó.
20. Khéo biªt phß½ng ti®n là khó.
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Kinh TÑ Th§p Nh¸ Chß½ng

C½n Bão Nhö
Quäng Minh Tu®, Quäng Di®u Ng÷c
Thi®n nhân mu¯n có ðßþc hÕnh phúc không
nên chï c¥u xin suông... Thay v§y, h÷ phäi
biªt tñ chính mình ði trên con ðß¶ng tu t§p
ð¬ dçn ðªn hÕnh phúc.
Kinh Tång Nh¤t Bµ Kinh

Chúng tôi ðang cùng nhau dùng c½m t¯i thì
vþ ch°ng Anh bÕn chï vµi ra ngoài ðß¶ng
và nói: coi kìa ch¡c s¨ có mµt tr§n mßa l¾n
l¡m vì gió ngoài kia th±i mÕnh ðªn ð²i cây
mà phäi cong xu¯ng g¥n t¾i ð¤t. Tôi còn
nh¾ t¯i hôm ðó là ngày "Mother's Day",
chúng tôi ðã rü nhau ra ngoài dùng c½m
t¯i ð¬ cám ½n nhæng ngß¶i vþ ðäm ðang
và cûng là nhæng M© hi«n næa. Th§t không
lâu, thì mßa b¡t ð¥u kéo ðªn và trút xu¯ng
không biªt bao là nß¾c. Nhßng ðµ mµt gi¶
sau thì c½n mßa l¾n ¤y ðã tÕnh và nó cûng
gi¯ng nhß nhæng khó khån xäy ra trong
cuµc s¯ng cüa chúng ta. Chúng ðã làm
cho ta có lúc lên có lúc xu¯ng, lúc vui và
lúc bu°n.
Và nªu chúng ta biªt quán
chiªu, ta s¨ th¤y cho dù là trong chúng ta
có ðßþc biªt bao là hÕnh phúc ho£c ð¥y
dçy kh± ðau, nhßng chúng chï ðªn r°i lÕi
ði, mau hay ch§m là tùy theo duyên nghi®p
mà thôi. Chúng không bao gi¶ t°n tÕi mãi
mãi v¾i ta cä. Nhßng vì thiªu tu t§p, cho
nên chúng ta ðôi khi còn thói quen luôn
bám víu vào nhæng hÕnh phúc vi−n vông
ho£c mong mu¯n xua ðu±i kh± ðau. Ta
thiªu suy xét xem coi nhæng kh± ðau có
m£t ðó ð«u do v÷ng tß·ng t× ta mà gây
ra. Nªu chính ta ch¸u buông bö thì cuµc

s¯ng cüa ta së thoäi mái và an lÕc biªt
bao.
Báo chí trong vùng ðã di−n tä c½n
mßa hôm ðó là mµt c½n bão nhö "mini
hurricane", chÑ không phäi chï là c½n mßa
l¾n thß¶ng. Vì nhæng ngày sau ðó tôi ðã
th¤y khá nhi«u cây trong vùng lân c§n ðã
b¸ ð± tr¯c g¯c. Có cây t× nåm, mß¶i thß¾c
cho ðªn cä vài ba chøc thß¾c cao mà vçn
b¸ n¢m xu¯ng. Ði«u làm tôi chú ý nhi«u
nh¤t trong c½n mßa bão hôm ðó, là ph¥n
l¾n nhæng cây này r¤t cao và hùng vî, s¯ng
ðªn vài chøc nåm, trông r¤t væng chãi, thì
làm sao chï vì mµt c½n mßa gió mÕnh nhß
v§y mà có th¬ ðánh ð± chúng n¢m xoäi
dài trên m£t ð¤t. Khi tôi ðªn g¥n quán sát
cho kÛ, tôi m¾i khám phá ra ph¥n l¾n
nhæng cây này tuy cao l¾n, nhßng chúng b¸
ngã xu¯ng, mµt là vì chúng ðÑng riêng rë
mµt mình, không có cây khác bên cÕnh ð¬
tña nß½ng cho nên khi g£p gió l¾n thì d−
b¸ ðánh ð±, hai là chúng ðã b¸ b®nh, b¸
sâu hay m¯i ån mòn, bên trong møc nát.
Và cûng chính vì thª mà chúng ðã không
ðÑng væng nhß nhæng cây khác khi giông
bão kéo ðªn. Càng quán chiªu v« chúng,
tôi càng nghî ngay ðªn sñ tu t§p ð¬ tìm an
lÕc và hÕnh phúc cho mình. Tôi b¡t ð¥u
nhìn lÕi chính mình. Ðôi khi b« ngoài trông
có vë væng chãi, uy nghi, m· mi®ng ra là
kinh ði¬n này, triªt lý kia, nhßng không biªt
là khi th§t sñ va chÕm v¾i khó khån, kh±
ðau, hay nhæng biªn c¯ không vui, thì lúc
ðó chính tôi th§t sñ có ð¥y ðü ngh¸ lñc và
chánh ni®m ð¬ ðß½ng ð¥u v¾i nó hay
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không. Hay ngßþc lÕi, cái ngã mÕn, thiªu
væng chãi s¨ ð¯n mình ngã d− dàng nhß
nhæng cây cao l¾n kia! Tr· v« v¾i tïnh thÑc
và quán chiªu nhæng sñ vi®c ðã và ðang
xäy ra cho mình, tôi m¾i biªt mình còn r¤t
yªu. Tôi biªt mình c¥n phäi "thñc t§p" v¾i
nhi«u siêng nång và r¯t ráo thêm biªt bao
nhiêu næa, ð¬ có th¬ sÇn sàng ð¯i di®n v¾i
m÷i biªn c¯ có th¬ xäy ra cho chính tôi và
nhæng ngß¶i thân chung quanh, b¤t cÑ lúc
nào và · ðâu.
Có l¥n tôi höi Anh bÕn trong nhóm:
"Làm sao mình quán sát ð¬ biªt ngß¶i ðó
là ngß¶i s¯ng tïnh thÑc, s¯ng chánh ni®m?"
Anh ðáp: quan sát mµt ngß¶i s¯ng có tïnh
thÑc, có chánh ni®m hay không, th§t không
có khó cho l¡m. Nªu ngß¶i ðó s¯ng có
chánh ni®m và s¯ng có tïnh thÑc thì mình
s¨ th¤y trong m²i ðµng tác, cØ chï, t× cách
ði, qua l¶i nói cho ðªn ý nghî, t¤t cä s¨
hi¬n hi®n. Sñ tïnh thÑc trong ð¶i s¯ng cüa
h÷, trong t×ng m²i giây phút, th§t tñ nhiên,
r¤t khó mà có th¬ giä v¶ hay ðóng tu°ng
ðßþc. Nghe xong tôi cäm th¤y h½i lo, vì
s¯ng tïnh thÑc trong t×ng giây t×ng phút
nhß v§y sao khó quá, và có l¨ s¨ ðòi höi
r¤t nhi«u thñc t§p và ngh¸ lñc. V¾i cuµc
s¯ng b§n rµn ð¥y sñ bon chen có m£t
chung quanh nhß v¥y thì càng khó h½n
næa. Nhßng r°i mình lÕi tñ an üi v¾i chính
mình r¢ng, à mình cûng ðang thñc t§p
s¯ng chánh ni®m ðây, tuy áp døng t× t× có
ch§m và lâu, nhßng mi−n sao mình luôn
tinh t¤n và c¯ g¡ng thß¶ng xuyên tu t§p.
Bên cÕnh có thêm sñ h² trþ cüa tång thân,
ðÑng chung quanh nâng ðÞ nhau.
Nªu
mình có g£p c½n bão l¾n bao nhiêu ði næa,
nhæng cánh tay thß½ng và hi¬u biªt cüa
tång thân s¨ vß½n ra ð¬ che ch·, n¡m giæ
và nâng ðÞ mình trong nhæng lúc vui bu°n

ðó. Ðôi khi chï c¥n sñ c¯ g¡ng ð¬ h÷c ði
trên con ðß¶ng s¯ng tïnh thÑc, và tiªp tøc
ði t¾i, ðã là mµt ph¥n thß·ng quý báu cho
chính mình r°i.
Tôi chï mong sao nhæng sñ thñc t§p
chánh ni®m h¢ng ngày cüa mình, cùng sñ
trau d°i trí tu® và t× bi, s¨ giúp tôi nhi«u
h½n trên con ðß¶ng tìm hÕnh phúc. Khi có
biªn c¯ xäy ra, mình s¨ có ð¥y ðü sáng
su¯t, ngh¸ lñc, và chánh ni®m, ð¬ dàn xªp.
Tôi không mu¯n nhß cây s°i cao ba chøc
thß¾c kia, phäi ch¸u n¢m dài ðó ðþi ngß¶i
ta cßa thành nhæng khúc ng¡n ðem ði làm
cüi.

Hµ trì sáu cån m²i phút m²i
giây ði ðÑng n¢m ng°i tâm
Chánh Ni®m
Trau d°i ba h÷c khi nói khi
cß¶i vào ra tiªp xúc tß¾ng
Ðoan Nghiêm
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Mµt Cách Cho
Gi¾i ÐÑc
TÕi thành Xá V®, n½i có T¸nh xá KÏ Hoàn
n±i tiªng v¾i ðÑc Thª Tôn và chúng TÏ Kheo
Tång thß¶ng trú ngø.

phút im l£ng, chúc phúc cho nhà ðó, r°i lui
gót sang nhà khác, dù nh§n ðßþc gì hay
không cûng v§y.

Ngày ngày ánh thái dß½ng chiªu trên
nhæng chiªc y vàng rñc cüa các th¥y ði
kh¤t thñc kh¡p các nëo ðß¶ng. Chúng tÕo
nên mµt cänh tßþng hi«n hòa tß½i mát ðªn
m÷i thôn xóm, m÷i gia ðình, nhß ðám mßa
lành rß¾i kh¡p cö cây.

Khi ðªn trß¾c nhà ông phú hµ, th¥y
TÏ kheo cûng d×ng lÕi ít phút. Nhßng thay
vì nh§n ðßþc ph¦m v§t cúng dß¶ng nhß
các nhà kia, thì · ðây các Th¥y chï nh§n
ðßþc toàn nhæng l¶i nguy«n rüa và xua
ðu±i.

Tuy v§y, rãI rác cûng có nhæng gia
ðình thiªu thi®n duyên, phß¾c báo, nên hÕt
mßa pháp chßa th¤m ðªn ðßþc. ChÆng
hÕn gia ðình mµt ông phú hµ · cu¯i làng.
Ông phú hµ th×a hß·ng mµt gia ðình giàu
có cüa t± tiên ð¬ lÕi. Nhßng ð°ng th¶i ông
cûng th×a hß·ng luôn cä cái tính keo ki®t,
hung dæ di truy«n næa. Ông và vþ con ð«u
ðã quen nªp s¯ng ðó, nên tß·ng ðó là
chuy®n ðß½ng nhiên, không có gì là trái
ðÕo.
Vì v§y, không mµt ai dám khuyên
bäo ho£c nói phäi qu¤y gì ðßþc. Nªu có
ông cûng gÕt phång ði mà thôi. Trong nhà
ít khi ð¥m ¤m. Ch°ng không cãi v¾i vþ, thì
cha cûng gây g², m¡ng nhiªc con. Nhæng
câu nói thô tøc, trái tai thß¶ng xuyên ðßþc
th¯t ra. Vì v§y, bà con xóm gi«ng ít ai
dám ghé qua, ngoÕi tr× m¤y ngß¶i bÕn
cùng tính nªt, và các th¥y TÏ kheo ði kh¤t
thñc.

Ngày nào cûng nhß ngày nào, h−
th¤y bóng m¤y th¥y TÏ kheo d×ng bß¾c
trß¾c nhà, thì vþ ch°ng ông phú hµ ra
m¡ng nhiªc xua ðu±i.

Các th¥y TÏ kheo theo phép bình
ðÆng thÑ l¾p kh¤t thñc, không lña ch÷n nhà
sang hèn giàu nghèo. Trên bß¾c ðß¶ng ði,
cÑ hªt nhà này ðªn nhà khác. T¾i trß¾c
nhà nào, các th¥y cûng ðÑng lÕi nåm ba

Th¤y v§y, có th¥y TÏ kheo ð« ngh¸
ch¾ nên ðªn kh¤t thñc n½i ¤y næa. Nhßng
th¥y khác lÕi khuyên nên thñc hành ðúng
theo l¶i Ph§t dÕy, không nên phân bi®t mµt
ai hªt. Ði kh¤t thñc phäi bình ðÆng. Thª
là các th¥y TÏ kheo vçn tiªp tøc ði kh¤t
thñc, không bö qua nhà ông phú hµ.
Mµt hôm, th¥y TÏ kheo v×a ðªn cØa,
thì `bà phú hµ cûng v×a ði ra.
Bà vøt
mi®ng nói mµt câu nh© nhàng h½n bao
nhiêu l¥n trß¾c:
- Thßa ông, ông hãy ði n½i khác ð¬
xin, · ðây tôi không có cho ông gì ðâu.
Xin ð×ng ðÑng lâu làm m¤t thì gi¶ cüa ông
ðó."
Nhßng th¥y TÏ kheo vçn thän nhiên
ðÑng ðü vài phút r°i tiªp tøc ði.
Giæa
ðß¶ng, th¥y chþt g£p ông phú hµ ði ngßþc
lÕi, tr· v« nhà.
Th¤y th¥y TÏ kheo quá
quen thuµc, ngày nào cûng vào xin n½i nhà
mình, ông ch§n lÕi höi:
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- Này, ông m¾i vào xin nhà tôi ra
ðó có phäi không?
Th¥y TÏ kheo trä l¶i:

ðã nh§n l¶i nói ðó nhß mµt ph¦m v§t r¤t
ð£c bi®t cüa gia ðình ông t£ng cho.
Nghe v¸ TÏ kheo nhã nh£n trình bày,
ông phú hµ x¤u h± cúi xu¯ng lßþm bình
bát, ð£t lÕi trên tay v¸ TÏ kheo, r°i lÆng l£ng
tr· v«. Trong lòng ông suy nghî miên man.

- Thßa phäi!
- Thª có ai cho gì không?
- Có cho!
V×a nghe hai tiªng "có cho", ông
phú hµ n±i c½n lôi ðình, chÕy t¯c v« nhà
tìm bà vþ höi,
- Bà kia, ai bäo bà mang ð° cho
m¤y ông ði xin ån ðó?
Bà vþ nghe ch°ng hÕch sách ðµt
ngµt, l¤y làm ngÕc nhiên:
- Ai nói ông ð¤y?
- Ông th¥y h°i nãy chÑ ai vào ðây!
- Tôi có cho ông ¤y mµt thÑ gì ðâu
nào!
- Nªu không, sao ông ¤y lÕi nói là
bà có cho?
- Ông không tin ông cÑ chÕy theo
ông ¤y mà tra soát.
Ông phú hµ lÕi ðu±i theo v¸ TÏ kheo
ðang ði trong dáng khoan thai, theo dõi
t×ng bß¾c chân. Ðªn n½i, ông chÆng nói
chÆng r¢ng, giñt l¤y bình bát th¥y TÏ kheo
ra xem, nhßng chÆng th¤y chi cä.
Ông
gi§n dæ ném bình bát xu¯ng ð¤t và m¡ng:
- Ông tu hành sao lÕi còn nói d¯i!
Ai cho gì ðâu mà dám nói có cho?
Th¥y TÏ kheo ôn t°n ðáp:
- Ông hãy bình tînh, tôi s¨ nói ông
nghe. Bao nhiêu l¥n ðªn kh¤t thñc nhà
ông, chúng tôi ð«u ðßþc nh§n nhæng l¶i
nguy«n rüa, thô tøc. Nhßng sáng nay tôi
v×a ðªn trß¾c ngõ thì bà chü nhà ðã tiªp
tôi b¢ng mµt l¶i nói r¤t nh© nhàng. Và tôi

Ðªn nhà ông g÷i vþ höi:
- Này bà, t× trß¾c t¾i nay, nhà ta có
cho nhæng v¸ TÏ `kheo ¤y gì không?
- Ông chÆng nh¾ sao, th¤y m£t các
ông ðªn là mình m¡ng nhiªc, xua ðu±i, chÑ
có cho mµt v§t gì!
- Thôi, k¬ t× ðây tôi nghî mình
không cho thì thôi, cûng ð×ng ð¯i xØ t® v¾i
h÷ làm gì. H÷ có tµi tình gì mà phäi nghe
l¤y nhæng ði«u sï nhøc, mÕt sát cüa mình.
H÷ cûng ðâu b¡t buµc mình cho ðâu. H÷
chï làm công vi®c cüa kë tu hành mà thôi.
Ai mu¯n làm phß¾c b¯ thí cúng dß¶ng thì
cho h÷, còn mình không làm thì thôi, c¾
sao lÕi mÕ nhøc h÷. Bà th¤y không, mình
cûng vô lý ðó chÑ!
K¬ t× khi g£p v¸ TÏ kheo hôm n÷,
ngß¶i ta không còn nghe nhæng l¶i to tiªng,
cãi vã v¾i vþ con trong nhà ông phú hµ
næa. Gia ðình ông tr· nên trên thu§n dß¾i
hòa, biªt nhß¶ng nh¸n nhau, tÕo nên mµt
không khí ð¥m ¤m và hÕnh phúc.
Và cûng t× ðó, gia ðình ông biªt ån
· ð¯i xØ rµng rãi v¾i m÷i ngß¶i chung
quanh. Nh¶ v§y, bà con láng gi«ng thß¶ng
hay lui t¾i b¡t m£t làm quen, m¯i tình lân
c§n càng thêm th¡m thiªt.

Sinh ThÑc - 8

Thñc T§p HÕnh Phúc

Quäng Di®u An

Cá tính và tâm trÕng cüa m²i ngß¶i
chúng ta thß¶ng không gi¯ng nhau. Cùng
là thi«n sinh h÷c giáo lý ðÕo Bøt, nhßng
khä nång thu th§p và thñc t§p giáo lý m¥u
nhi®m cüa Bøt s¨ không gi¯ng nhau. Xin
chia xë v¾i các anh ch¸ nhæng phß½ng pháp
thi«n quán mà tôi thß¶ng thñc t§p trong ð¶i
s¯ng h¢ng ngày.

H½i th· chánh ni®m.
Nhæng tiªng ð°ng h° reo trong ngày ðßþc
dùng ð¬ nh¡c nh· tôi tr· v« v¾i h½i th·.
Khi ¤y tôi tÕm ng×ng lÕi sñ suy nghî, vi®c
làm r°i tr· v« v¾i ba h½i th·. M²i l¥n nhß
v§y tôi có ðßþc nhæng h½i th· ý thÑc vào ra
th§t khöe và an lÕc. Trong lúc ån c½m tôi
cûng thñc t§p chánh ni®m. Tôi t§p ý thÑc
rõ ràng là tôi ðang ån. Trong nhæng bu±i
c½m gia ðình, chúng tôi ð÷c cho nhau nghe
bài k® ngû quán ð¬ nh¡c nh· hãy cùng
nhau thß·ng thÑc nhæng bát c½m nóng, các
thÑc ån b± dßÞng, và ý thÑc sñ may m¡n
ðßþc ån chung v¾i m÷i ngß¶i trong gia
ðình.
Chúng tôi ån trong thinh l£ng tr÷n
v©n bát c½m ð¥u, và sau ðó chúng tôi m¾i
trò chuy®n và höi thåm v¾i nhau.

Ng°i thi«n.
Khi ng°i thi«n tôi ð¬ ý ðªn h½i th· vào
ra. M²i khi tâm tôi ði v« quá khÑ hay
tß½ng lai, tôi ðem tâm tr· lÕi v¾i h½i th·
vào ra. ThoÕt ð¥u tôi th§t sñ không hi¬u
ðßþc sñ lþi ích cüa vi®c ng°i thi«n, nhßng
tôi cûng ráng thñc t§p thØ. D¥n d¥n tôi

nh§n th¤y r¢ng, ðây là tôi ðang t§p cho tôi
có nhæng thói quen m¾i. Vì bây gi¶ nhæng
khi tôi g£p phäi chuy®n khó khån thay vì tôi
hành ðµng theo thói quen, t§p khí xßa thì
tôi tr· v« v¾i h½i th· và quán chiªu thân và
tâm tôi. Các thói quen m¾i n¥y ðã giúp tôi
ð¯i xØ v¾i nhæng chuy®n khó khån sau n¥y
ðßþc t¯t ð©p h½n, nh¶ v§y tôi th¤y mình có
ðßþc thêm hÕnh phúc và an lÕc.

Ði thi«n hành.
Dù ð¶i s¯ng có b§n rµn ðªn ðâu ði næa,
tôi thß¶ng "thß·ng" cho tôi nhæng bu±i thi«n
hành ngoài tr¶i vào các bu±i chi«u trong
tu¥n và nhæng bu±i sáng cu¯i tu¥n.
Khi
ði, tôi ph¯i hþp h½i th· vào ra v¾i nhæng
bß¾c ði thong thä.
Tôi t§p bß¾c nhæng
bß¾c ði væng chãi.
Tôi t§p ði v¾i cä thân và tâm. Tôi
t§p tiªp xúc v¾i ð¤t tr¶i, nhæng tiªng chim
hót, nhæng nø hoa xuân, nhæng chiªc lá
vàng ðö s£c sÞ cüa mùa thu, nhæng hÕt
tuyªt r½i lÕnh và nh© tþ hß không cüa tr¶i
ðông, và nhæng tia n¡ng g¡t cüa mùa hè.
T×ng bß¾c, tôi bß¾c t×ng bß¾c nh© bên
cÕnh ngß¶i thß½ng.
Lúc ¤y nhæng bß¾c
chân ý thÑc, bình thß¶ng cüa m²i ngày ðã
ðem lÕi cho tôi r¤t nhi«u an lÕc, thänh th½i
và hÕnh phúc.
Nhæng bß¾c chân chánh
ni®m ¤y ðã ðßa chúng tôi vào thª gi¾i cüa
T¸nh Ðµ.
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Ðây là t¸nh ðµ,
t¸nh ðµ là ðây.
Mïm cß¶i chánh ni®m,
an trú hôm nay.

S¯ng giän d¸.
Khi xßa tôi thß¶ng nghî r¢ng hÕnh phúc
c¥n phäi có nhæng ti®n nghi v§t ch¤t cho
th§t ð¥y ðü. Và cÑ thª tôi chìm mình vào
thª gi¾i cüa công danh, ti«n tài. Tôi c¯
g¡ng ði làm cho có ðßþc nhi«u ti«n ð¬ có
th¬ s¡m sØa theo m÷i ngß¶i chung quanh.
Khi xßa theo l¯i s¯ng ðó, tôi thß¶ng cäm
th¤y m®t möi và d− nóng gi§n. M®t möi vì
không có th¶i gi¶ nghï ng½i cho chính mình.
Và d− nóng gi§n vì không bao gi¶ cäm
th¤y an lÕc và thoäi mái. Ti®n nghi v§t
ch¤t có th¬ có ð¥y ðü nhßng sinh hoÕt gia
ðình và sñ thoäi mái cüa tinh th¥n thì b¸ bö
r½i. Tôi th¤y có nhi«u gia ðình giàu v§t
ch¤t h½n chúng tôi nhi«u, nhßng h÷ có vë
không có nhi«u hÕnh phúc và thân thß½ng
v¾i nhau. Trong xä hµi v§t ch¤t n¥y, mu¯n
có ðßþc mµt cuµc s¯ng giän d¸ không phäi
là mµt chuy®n d−. Nó khó l¡m các bÕn ½i.
Nhßng ph¥n thß·ng mà mình s¨ có ðßþc là
mµt cuµc s¯ng r¤t nhi«u tñ do và thänh
th½i không tùy thuµc vào v§t ch¤t. Thñc t§p
s¯ng giän d¸ là ði«u mà tôi làm hàng ngày
và cûng là ph¥n thß·ng mà tôi có ðßþc
hàng ngày v¾i nhæng ngß¶i tôi thß½ng.
Ð¬ có hÕnh phúc s¯ng chung v¾i
ngß¶i mình thß½ng có khác ni«m tin, ðây
th§t sñ là mµt ngh® thu§t mà m²i cá nhân
phäi tñ khám phá, tùy theo hoàn cänh cüa
m²i ngß¶i. Chúng ta c¥n có sñ c·i m· và
thành th§t v¾i nhau. Chúng ta nên thß¶ng
xuyên tâm sñ ð¬ có th¬ hi¬u nhau, vì khi
mình hi¬u nhau thì mình m¾i có th¬ làm
cho ngß¶i mình thß½ng ðßþc hÕnh phúc.
Hi¬u và thß½ng là n«n täng cüa hÕnh phúc
chân th§t.

Càng ngày tôi càng th¤y "Chánh
Ni®m" có mµt nång lßþng r¤t l¾n, là mµt
phß½ng thu¯c có th¬ chæa m÷i thÑ b®nh.
Chánh ni®m cho tôi mµt sÑc mÕnh nh§n
di®n ðßþc nhæng gì ðang xäy ra trong thân
tâm tôi và chung quanh tôi.
Khi chánh
ni®m có m£t, tôi có tñ do. Tâm tôi không
b¸ quá khÑ hay tß½ng lai lôi kéo, tôi th§t sñ
có th¬ s¯ng sâu s¡c trong hi®n tÕi. Chánh
ni®m giúp tôi ð¯i tr¸ nhæng phi«n gi§n trong
tôi. Nång lßþng cüa chánh ni®m giúp tôi
nh§n di®n ðßþc rõ ràng ngu°n g¯c cüa c½n
gi§n. Ð¯i v¾i tôi, chánh ni®m là ng÷n ðèn
häi ðång soi sáng giúp cho tôi có ðßþc mµt
ð¶i s¯ng tñ do, giän d¸, hÕnh phúc và ð¥y
tình thß½ng trong xä hµi ð¥y quyªn rü n¥y
v§y.

Trång và Tôi
Trång tìm tôi
Tôi tìm trång
Giæa tr¶i ðêm ð¥y sao sáng
Côn trùng rä rích
Ðâu ðây v÷ng tiªng trë th½ vui ðùa
Gió th±i mÕnh
V¾i tay giæ l¤y trang kinh cû
Tôi nhìn trång
Trång nhìn tôi
Mïm cß¶i

Quäng Minh Nguyên
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Nhæng Con Ngña Dæ
Ph§t ví hÕng ngß¶i hung dæ trong môn ð®
Ngài, gi¯ng nhß nhæng con ngña dæ khó
ði«u phøc ðó là:
1.

HÕng ngß¶i thÑ nh¤t, khi ðßþc bÕn bè
chï dÕy l²i l¥m cÑ ch¯i bai bäi, bäo: "Tôi
không nh¾, tôi không nh¾!" H÷ gi¯ng
nhß con ngña dæ b¸ tra hàm thiªt và
qu¤t roi da vào mông, vçn còn høt h£c
không ch¸u ði.

2. HÕng thÑ hai, khi ðßþc chï l²i, bèn ðÑng
làm thinh, không nh§n cûng không ch¯i.
H÷ gi¯ng nhß con ngña dæ, ðÑng dña
g÷ng xe không ch¸u ði.
3. HÕng thÑ ba, là ngß¶i khi b¸ chï l²i, li«n
höi tr· lÕi ngß¶i chï l²i mình: "Huynh
cûng phÕm nhß tôi sao dám chï l²i tôi",
H÷ gi¯ng nhß con ngña dæ, ngã nhào
xu¯ng ð¤t, tr¥y ð¥u g¯i, gãy g÷ng xe.
4. HÕng thÑ tß, là loÕi ngß¶i phän Ñng
b¢ng cách nói x¤u lÕi ngß¶i chï l²i
mình: "Ph§n huynh còn phäi ch¶ ngß¶i
chï dÕy, có hay gì mà lên m£t chï dÕy
tôi." H÷ gi¯ng nhß con ngña dæ, cÑ
thøt lui không ch¸u bß¾c t¾i.
5. HÕng thÑ nåm, là ngß¶i hay nói tr¾
sang chuy®n khác, ðem lòng thù hi«m
oán h§n ngß¶i nh¡c nh· mình. H÷ nhß
con ngña dæ chÕy b×a vào ðß¶ng hi¬m,
làm cho xe b¬ bánh, gãy trøc.

ngña dæ b¤t k¬ nài và roi, ng§m hàm
thiªt chÕy càn, vô phß½ng k«m chª.
7. HÕng thÑ bäy, phän Ñng cách lµn
ngßþc, y ðÑng giæa hµi chúng khua tay
nói l¾n: "Ai cho phép m¤y ngß¶i dÕy
khôn tôi!" H÷ nhß con ngña dæ dñng
ngßþc hai chân và sùi b÷t mép.
8. HÕng thÑ tám, loÕi dæ d¢n nh¤t, nói
ong óng: "M¤y ngß¶i có cho tôi, giúp ð·
tôi ðßþc gì không mà dám sØa sai tôi!"
Nói xong, chßa ðã gi§n, ngß¶i ¤y còn tñ
xä gi¾i, bö hªt công phu, r°i nghênh
m£t höi: "Tôi ðã hªt tu t§p r°i, nhß v§y
m¤y ngß¶i có v×a lòng hä dÕ chßa?"
HÕng ngß¶i này gi¯ng nhß con ngña dæ
n¢m b©p giæa ðß¶ng.
K¬ xong v« tám loÕi ngß¶i hung dæ, ðÑc
Ph§t khuyên hàng môn ð® cüa Ngài nên d−
dÕy, bình tînh khi nghe ngß¶i ta nh¡c nh·
mình. Dù l¶i chï bäo có ðúng hay sai, ð«u
giæ lòng bình thän và thành th§t. Riêng
ngß¶i chï l²i cho kë khác phäi biªt ðúng
th¶i, ðúng lúc, nói nång d¸u dàng, nhö nh©,
và nh¤t là th§t yêu thß½ng mu¯n giúp ð·
bÕn, chÑ không phäi vì ganh tÜ, ghét bö.

6. HÕng thÑ sáu, là ngß¶i không sþ tµi l²i,
không ngán chúng tång, không cho ai
chï l²i, l¤y ð° bö ði. Gi¯ng nhß con
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Truy®n C± Ph§t Giáo

K

ính m¶i các bác và các anh ch¸ ðªn tham dñ ngày Thi«n T§p Mùa Thu s¨ ðßþc t± chÑc
tÕi vùng Harrisburg, Pennsylvania vào ngày thÑ bäy 11 tháng 11 nåm 2000. Trong cuµc

s¯ng b§n rµn, ðªn v¾i ngày tu h÷c là mµt c½ hµi giúp chúng ta b°i ð¡p thêm hÕnh phúc,
cùng thñc t§p nhæng phß½ng pháp nh§n di®n và chuy¬n hoá kh± ðau trong ð¶i s¯ng. Ngày
tu h÷c s¨ ðßþc t± chÑc trong không khí thân m§t, gia ðình. Chß½ng trình s¨ ðßþc s¡p xªp
ð¬ thích hþp v¾i m÷i trình ðµ thñc t§p.

Ngày Thi«n T§p Mùa Thu 2000
tÕi Harrisburg, Pennsylvania
Ngày: ThÑ bäy 11 tháng 11 nåm 2000 t× 9 gi¶ sáng cho ðªn 5 gi¶ chi«u.
Ð¸a Ði¬m: Vùng Harrisburg, ti¬u bang Pennsylvania. Yêu c¥u quý v¸ liên lÕc s¾m v¾i
bác Nguy n th¸ H· tÕi (717) 985-0834 ð¬ ghi danh và biªt rõ ð¸a ði¬m.
Chß½ng Trình: Bu±i Sáng - Hß¾ng dçn t±ng quát
Ng°i thi«n, Thi«n hành
Tøng kinh
Thuyªt trình
Bu±i trßa - C½m chay trßa
Nghï ng½i
Pháp ðàm
Thñc t§p "G§y Khí Công Tâm Pháp DßÞng Sinh"
T±ng kªt.

nhóm thi«n quán Sinh ThÑc t± chÑc
Mu¯n biªt thêm chi tiªt xin ðªn thåm trang nhà cüa Sinh ThÑc tÕi
http://www.sinhthuc.org, trang Khoá Tu.
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L˜CH NÅM 2001
Kh±: 8.5" x 11" - 13 trang S¯: L¸ch2001 Giá: $15

Sinh ThÑc xin gi¾i thi®u ðªn quý v¸ t¤m l¸ch nåm 2001.

L¸ch Tân TÜ 2001 v¾i nhæng hình

änh tr¶i mây thiên nhiên và r×ng núi hùng vï cüa Tu Vi®n Kim S½n t÷a lÕc trên ðïnh núi Madona, mi«n
båc ti¬u bang California. Nhæng hình änh phong cänh n¥y ðã ðßþc chøp b¢ng máy Digital camera và in
trên máy hi-resolution photo printer. M²i tháng chúng ta s¨ ðßþc thß·ng thÑc mµt t¤m hình ð©p, kèm
theo câu th½ thi«n quán (Thi«n k®) nh¡c nh· chúng ta thñc t§p trong ð¶i s¯ng hàng ngày. Nhæng
ngày l Tây phß½ng, Vi®t Nam cùng v¾i nhæng ngày thi«n t§p hàng tháng và nhæng khóa tu h÷c trong
nåm ð«u ðßþc ghi chú rõ ràng.

Ðây là mµt t¤m l¸ch treo ðßþc trình bày r¤t trang nhä và là mµt món

quà có giá tr¸ cho gia ðình, bÕn bè và thân quyªn.
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Chß½ng Trình X± S¯ Gây QuÛ Xây Dñng
Nhà ÐÕi Bi tÕi Tu Vi®n Kim S½n

V

¾i møc ðích ðáp Ñng nhu c¥u cüa các Ph§t tØ kh¡p n½i thß¶ng v« Tu Vi®n Kim S½n ð¬
tu h÷c, hi®n nay Tu Vi®n ðang xây c¤t mµt ngôi nhà ÐÕi Bi. Ðây là mµt ngôi nhà rµng

trên 20 ngàn bµ vuông v¾i ð¥y ðü ti®n nghi. Nhà ÐÕi Bi n¥y sau khi hoàn t¤t s¨ là ngôi nhà
chánh dùng ð¬ sinh hoÕt trong nhæng khoá tu h÷c. Ðây là mµt công trình xây c¤t to tát
ch¡c ch¡n s¨ ðem lÕi nhi«u lþi ích cho t¤t cä Ph§t tØ xa g¥n, cûng nhß nhæng thª h® con
cháu trong tß½ng lai.

Phía bên ngoài nhà ÐÕi Bi

Phòng ån và phòng ngü
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Thính ðß¶ng lµ thiên phía sau nhà ÐÕi Bi
Sinh ThÑc xin thiªt tha kêu g÷i các bác và các anh ch¸ tham gia vào vi®c xây dñng nhà ÐÕi
Bi b¢ng cách tích cñc giúp ð· cho chß½ng trình bán vé s¯ gây quÛ qua vi®c mua vé s¯ hay
phø giúp bán vé s¯.

Chß½ng Trình X± S¯ Gây QuÛ
Ph¥n thß·ng x± s¯ g°m có r¤t nhi«u nhæng t£ng ph¦m giá tr¸ do các thân hæu cúng
dß¶ng.

Kính

m¶i

quý

v¸

ðªn

thåm

trang

nhà

cüa

Sinh

ThÑc

tÕi

http://www.sinhthuc.org/, trang T× Thi®n ð¬ xem qua nhæng hình änh cüa các ph¥n
thß·ng x± s¯.
2,000 vé s¯ s¨ ðßþc ph± biªn. M²i vé giá $5.
Vé s¯ s¨ ðßþc x± vào ngày thÑ bäy 20 tháng 1 nåm 2001 trong ngày Thi«n T§p hàng
tháng cüa nhóm thi«n quán Sinh ThÑc tÕi Trung Tâm VÕn HÕnh vùng Centreville,
Virginia.

Sinh ThÑc r¤t hy v÷ng s¨ ðßþc sñ giúp ð· cüa t¤t cä các bác và các anh ch¸ trong công vi®c
ð¥y ý nghîa n¥y. M÷i chi tiªt xin liên lÕc v¾i ch¸ Quäng Di®u An tÕi s¯ ði®n thoÕi (703) 7873377 hay qua ði®n thß sinhthuc@sinhthuc.org.
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Gi¾i Thi®u Bång và CD Trì Tøng
Sinh ThÑc xin gi¾i thi®u ðªn các bác và các anh ch¸ nhæng cuµn bång cassettes và dîa CD trì tøng.
Ðây là nhæng nghi thÑc tøng ni®m và nhæng bän kinh Ph§t giáo b¢ng Qu¯c Vån do th¥y Nh¤t HÕnh
phiên d¸ch ðã ðßþc th¥y Thích HÕnh Tu¤n trì tøng.
Dîa CD:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Nghi thÑc hµ ni®m c¥u an và Sám h¯i
CD-4
Nghi thÑc công phu tÕi gia và hµ ni®m siêu ðµ
CD-5
B¯n bài sám nguy®n
CD-6
Kinh Tám ði«u giác ngµ và kinh Quán ni®m h½i th·
CD-7
Kinh Ngß¶i biªt s¯ng mµt mình và kinh Giáo hóa ngß¶i b®nh
CD-8
Kinh Ngß¶i áo tr¡ng, kinh Thß½ng yêu, kinh Phß¾c ðÑc và
CD-9
kinh A na lu§t ðà
7. Kinh Pháp ¤n, kinh Trung ðÕo nhân duyên và kinh
Ph± hi«n
CD-10
Bång Cassettes:
1. Bµ bång Nghi thÑc tøng ni®m b¢ng Qu¯c Vån
AT73
g°m có 4 cu¯n: Nghi thÑc công phu tÕi gia, C¥u an, Sám h¯i, và Siêu ðµ
2. Bµ kinh b¢ng Qu¯c Vån 1
AT74
g°m có 4 cu¯n: Kinh Tám ði«u giác ngµ, kinh Quán ni®m h½i th·,
kinh Ngß¶i biªt s¯ng mµt mình và kinh Giáo hóa ngß¶i b®nh
3. Bµ kinh b¢ng Qu¯c Vån 2
AT75
g°m có 4 cu¯n: Kinh Ngß¶i áo tr¡ng, kinh Thß½ng yêu, kinh Phß¾c
ðÑc, kinh A na lu§t ðà, kinh Pháp ¤n và kinh Trung ðÕo nhân duyên

$8.00
$8.00
$8.00
$8.00
$8.00
$8.00
$8.00
$18.00
$18.00

$18.00

Mu¯n thïnh nhæng tài li®u tu h÷c n¥y, xin liên lÕc v¾i Sinh ThÑc qua ði®n thß sinhthuc@sinhthuc.org hay ði®n
thoÕi (703) 787-3377 ho£c ðªn thåm trang nhà tÕi http://www.sinhthuc.org
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