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Dòng Sông Thß½ng N¡ng HÕ 
 

Th¥y thåm gia ðình Sinh ThÑc, 

 Th¥y chúc các "song sinh" và các 
cháu vçn vui nhß nhæng ngày cüa khóa tu.  
Ai cûng có nø cß¶i th§t ð©p, nói nång c¦n 
tr÷ng, ði ðÑng thänh th½i, làm vi®c trong ý 
thÑc; c·i m· ban cho và hªt lòng nâng ð·.  
¿¾c gì mình ngày nào cûng s¯ng ð©p nhß 
trong khóa tu ð¬ thª gi¾i an lÕc có m£t bây 
gi¶ và mai sau.  Th¥y nghî các anh ch¸ 
trong Sinh ThÑc nên c¯ g¡ng t± chÑc thêm 
nhæng khóa tu cho tu±i trë. 

Sinh ThÑc - 2 

 Sau khóa tu nåm ngày · ngoÕi ô 
Richmond v×a r°i, th¥y cäm ðßþc cái chi«u 
sâu tâm linh, tình cäm, tu® giác ðßþc phát 
tri¬n và ðang ðßþc vun b°i cüa các anh 
ch¸, các cháu trong gia ðình Sinh ThÑc.  
Th¥y th¤y chæ "Gia ðình Sinh ThÑc" d− 
thß½ng nhß dòng sông, nhß ng÷n núi xanh, 
nhß ð°ng ruµng, nhß lûy tre làng, nhß chiªc 
c¥u ngang qua thôn trên xóm dß¾i. 

 Trung tâm Roslyn là mµt n½i t± chÑc 
khóa tu th§t thu§n lþi và lý tß·ng.  Ð¤t 
rµng, cänh ð©p, yên tînh, và phòng xá cß 
trú th§t thoäi mái cho các thi«n sinh.  Tß½i 
mát và ti®n døng nh¤t là các phòng sinh 
hoÕt cho tu±i trë và ngß¶i l¾n trong các gi¶ 
pháp ðàm, tham v¤n.  Quán sát trung tâm 
Roslyn mà th¥y cûng ðã gþi ý ra ðßþc vài 
m¦u thiªt trí cho Tu Vi®n Kim S½n.  Ðó là 
các thäm cö xanh, các l¯i mòn, h° b½i, khu 
picnic cho gia ðình và các nhân viên vån 
phòng, ch¤p tác.  Ai cûng tr¥m tînh, vui 
tß½i, nhanh nh©n và th§t d− thß½ng. 

 Trong khóa tu r¤t có nhi«u c£p vþ 
ch°ng tìm th¤y ðßþc hÕnh phúc r¤t l¾n 

ðang có m£t trong m²i ngß¶i và trong gia 
ðình.  Các cô, c§u khác tín ngßÞng cûng ðã 
th¤y ðßþc cánh cØa tâm h°n có châu ng÷c, 
có kho tàng m¥u nhi®m.  Ðªn v¾i Sinh ThÑc 
ai cûng th¤y mình ð©p, trë ra và th¤y ðßþc 
bóng dáng Chân nhß cüa mình, dù Chân 
nhß ¤y chßa hi®n toàn thân 

 Con cháu cüa Sinh ThÑc ðã khôn l¾n 
và mai ðây s¨ bay ði nhi«u hß¾ng ð¬ vun 
tr°ng hÕt gi¯ng bình an cho ð¶i, cho các 
thª h® tß½ng lai.  Các em trong Sinh ThÑc 
ch¡c ch¡n s¨ ði«m ðÕm, mçn lþi và có 
nhi«u bän lãnh làm ngß¶i, truy«n ðÕt h½n là 
các thª h® ði trß¾c, không mai thiªu pháp 
môn tu t§p.  Ngoài an lÕc trong khóa tu, 
m²i tháng gia ðình tâm linh Sinh ThÑc lÕi có 
d¸p cùng nhau thñc t§p tÕi trung tâm VÕn 
HÕnh. 

Sinh ThÑc xanh màu mÕ 
Chùm trái ð¡ng hóa thân 

Dòng sông thß½ng n¡ng hÕ 
Mang tr÷n ni«m tri ân 
Trë th½ trong bøng m© 
Ðã biªt th· biªt cß¶i 

Ð¤t th½m gieo gi¯ng t¯t 
Ngàn nø n· h°ng tß½i. 
VÕn thª h® ði trß¾c 

Muôn vÕn ðþi theo sau 
Nång lßþng tràn kh¡p ch¯n 

Sinh thÑc góp m£t ð¶i. 
Pháp gi¾i tính h¢ng hæu 
Sinh tØ sóng nh¤p nhô 
Væng tay chèo ði t¾i 

Sinh ThÑc tình bi¬n kh½i. 

Th¥y Thích T¸nh T× 
 



   
  

 Bu±i Sáng và Bãi Cö Xanh 
Tôi ðÑng trên ð°i nhìn xu¯ng con ðß¶ng 
nhö.  Tr¶i xanh trong và n¡ng ¤m.  Khóa tu 
nåm nay tôi th¤y có nhi«u sñ an lÕc.  Bu±i 
sáng bß¾c xu¯ng b§c th«m, nghe tiªng lá 
reo trong n¡ng và gió.  S¡p ðªn gi¶ thi«n 
hành.  Tôi th¤y các bác và các anh ch¸ 
ðÑng thành mµt vòng tròn l¾n trên sân cö 
xanh dß¾i bóng mát cüa nhæng cµi tùng.  
Các em nhö trong nhæng chiªc áo nâu 
ðang n¡m tay dçn nhau leo lên mµt ng÷n 
ð°i cao.  Chúng tôi cùng n¡m tay hát v¾i 
nhau nhæng bài thi«n ca.  Chúng tôi cùng 
v« lÕi v¾i nhau hôm nay, n½i ðây v¾i th¥y, 
v¾i bÕn.  Không gian rµng m· nhß vòng 
tròn hÕnh phúc cüa chúng tôi n¾i rµng 
thêm m²i khi có ngß¶i bß¾c vào.  Chúng tôi 
hát cho nhau nghe v« cõi t¸nh ðµ, n½i có 
ng÷c báu, hoa sen, có mßa hoa mÕn ðà 
la, n½i có tiªng hót cüa loài chim quý ca-
lång-t¥n-già, n½i có bøt và các v¸ b° tát 
n¡m tay nhau ði.  Bài hát nh¡c r¢ng n½i ¤y 
cûng có th¬ là n½i mà chúng tôi ðang ðÑng 
v¾i nhau ðây.  Sáng nay tôi tin ðó là sñ 
th§t.  Tôi ðang n¡m tay nhæng ngß¶i tôi 
thß½ng, n¡ng ¤m nhæng nø cß¶i trên gß½ng 
m£t m÷i ngß¶i, bãi cö n½i ðây xanh ngát 
mênh mông träi dài phü nhæng ng÷n ð°i.  
N½i ðây phäi là cõi t¸nh ðµ. 

 Chúng tôi cùng nhau ði thi«n hành 
theo bß¾c chân cüa th¥y.  M²i bß¾c chúng 
tôi ð¬ lÕi trên con ðß¶ng nhö cüa mình ði 
qua nhæng d¤u chân cüa sñ thñc t§p.  
Chúng tôi thñc t§p s¯ng an lÕc, chúng tôi 
mu¯n làm trang nghiêm cuµc s¯ng này, 
chúng tôi mu¯n nuôi dßÞng hÕnh phúc cho 
chính mình và nhæng ngß¶i chung quanh. 

 M¤y ngày · ðây, bu±i sáng có con 
sông dài trôi bình yên dß¾i chân ð°i.  Thïnh 
thoäng tôi cûng thß¶ng ðªn bên ð°i nhìn 
xu¯ng, xem nß¾c im trôi.  Con sông cûng 
gi¯ng nhß nhæng con sông · quê nµi mà 
thu· nhö m²i nåm nghï hè tôi thß¶ng v« 
thåm.  Cån nhà th¥y · n¢m phía trên kia 
ð°i có nhæng khung cØa s± nhìn ra mµt 
không gian xanh mát.  Tôi thích con ðß¶ng 
thi«n hành · n½i này.  Nó n¢m giæa hai 
hàng cây cao rþp bóng mát, ðÑng yên bäo 
hµ hÕnh phúc trong m²i bß¾c chân ngß¶i 
ði.  Có nhæng hôm ng°i mµt mình trên 
chiªc bång g² trên ð°i, tôi nhìn nhæng bóng 
dáng thänh th½i cüa m÷i ngß¶i ði thi«n 
hành mà th¤y mình hÕnh phúc.  Các bác 
và các anh ch¸ ðang bß¾c nhæng bu¾c chân 
væng chãi cho m£t tr¶i hôm nay, cho dòng 
sông im trôi dß¾i kia, cho ng÷n ð°i bãi cö 
xanh, cho cä luôn tôi và chiªc bång ghª g² 
này næa. 

 Nhæng ngày · n½i ðây, tôi th¤y 
muµn phi«n chþt d×ng lÕi.  Có l¨ nó cûng 
ðang vui cùng tôi.  Mà làm sao muµn 
phi«n có th¬ có m£t khi m£t tr¶i hôm nay 
th§t ¤m, khi nhæng chiªc lá th§t xanh, khi 
nø cß¶i cüa nhæng em nhö th§t tß½i, khi 
nhæng ngß¶i tôi thß½ng ðang ng°i th§t yên 
lành chung quanh tôi?  Lát næa ch¡c tôi 
cûng s¨ n¡m tay ði theo các em dçn xu¯ng 
phía dß¾i chân ð°i kia.  Không biªt có gì 
thích thú mà cä ðám lÕi cÑ cß¶i vang dß¾i 
ðó.  Muµn phi«n nào mà lÕi có th¬ có m£t 
n½i này hôm nay!  Tr¶i sáng nay có nhi«u 
gió.  Muµn phi«n chân chßa ch¤m ð¤t thì 
ðã b¸ gió cu¯n bay ði m¤t r°i. 
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 Trong khóa tu này tôi ðßþc các bác 
và các anh ch¸ chia xë cho nhau nghe 
nhæng bài th½, bài nhÕc th§t hay.  T× cä 
nhæng ngß¶i mà ít ai có th¬ ðoán là biªt 
làm th½ và làm nhÕc.  Cuµc s¯ng có muôn 
ngàn vë ð©p, có gió, có mây, có n¡ng, có 
mßa, có cä mµt b¥u tr¶i xanh m¥u nhi®m...  
Biªt d×ng lÕi và tiªp xúc thì ai mà lÕi không 
tr· thành mµt thi sî ðßþc phäi không bÕn! 

 Nhæng ngày s¯ng · ðây tôi thích 
nh¤t là nhæng tiªng chuông.  Tiªng chuông 
¤m, tròn ð¥y, ngân th§t dài.  Nó ôm ¤p và 
bäo hµ cho h½i th· ra vào cüa tôi.  Tiªng 
chuông mang tôi tr· v« ðÑng yên mµt mình 
giæa b¥u tr¶i và bãi cö xanh.  Tôi ngß¾c 
nhìn lên th¤y mây tr¡ng tinh bay cao ngang 
ð¥u.  Phäi chi n½i ðây ta có th¬ xây ðßþc 
mµt tháp chuông trên ðïnh ð°i.  M²i tiªng 
chuông ngân lên s¨ làm chiªc lá n½i ðây 
xanh h½n, mây tr¡ng h½n, tr¶i trong h½n, 
con sông yên bình h½n và tôi s¨ cäm th¤y 
mình tr÷n v©n h½n.  Thi«n sß Suzuki bäo 

r¢ng, m²i khi ta thïnh lên mµt tiªng chuông 
là ta thïnh mµt v¸ Bøt hi®n ra có m£t trong 
gi¶ phút này.  Nhßng thôi cûng không sao, 
n½i ðây tôi có mµt tång thân biªt giæ gìn 
cho nhau.  M²i khi g£p nhau, th¥y dÕy 
chúng tôi biªt ch¡p tay lÕi và nh¡c nh· cho 
nhau r¢ng m²i chúng ta cûng là mµt v¸ Bøt 
tß½ng lai.  Tôi thích nhæng v¸ Bøt tß½ng lai 
cüa tôi.  Trong gi¶ phút này nhæng c½n 
mßa pháp ðang r½i v« cõi này cüa tôi và 
thª gi¾i b±ng trang nghiêm biªn thành t¸nh 
ðµ. 

 Nªu l¥n nào có d¸p g£p lÕi nhau, tôi 
s¨ cám ½n các bác và các anh ch¸ ðã nuôi 
dßÞng thêm hÕnh phúc cüa tôi, ðã bß¾c v¾i 
tôi ði trong n¡ng ¤m và chï cho tôi th¤y 
r¢ng, cuµc ð¶i có th¬ có ðßþc nhæng ngày 
không h« có bóng dáng cüa muµn phi«n.  
Và ðó là mµt hi®n thñc. 
 

Cao Khánh Nhß 

 

Gieo Duyên 
Ngày nào ðó, con s¨ v« tu vi®n 
Tu gieo duyên, ba tháng th§t tuy®t v¶i, 
Con h÷c t§p thi«n hành, chánh ni®m, 
Hai bu±i công phu chÆng dám d¬ duôi, 
Gi¶ ch¤p tác m°i hôi ðçm áo, 
Con quét hoài lá vçn cÑ r½i, 
BØa cüi, n¤u c½m, t§p th·, t§p cß¶i, 
T§p hô chuông s¾m, t§p m¶i trà th½m, 
Thanh cao l¡ng t§n ðáy h°n, 
Thi«n môn m· cØa, ch½n nh½n mïm cß¶i. 
 

Thanh Hß½ng, Tu Vi®n Kim S½n 
 Thân t£ng ba cháu Minh Nghîa, Di®u Phß½ng, Di®u Thß cüa anh ch¸ Minh ÐÑc và Di®u An.

Sinh ThÑc - 4 



   
  

Thi«n N¢m 
Cö non mµt thäm xanh r¶n 

Ta n¢m êm ä nhìn tr¶i bao la 
Màu xanh trong v¡t ngân hà 

Không vß½ng mµt ánh mây mù phü che 
L¶i kinh tiªng hát thoäng nghe 

Tiªng chuông tïnh thÑc ðßa ta tr· v« 
Nh¸p nhàng h½i th· vào ra 

Thân tâm mµt m¯i tr· v« trong ta 
Thoäng nhß trong mµt sát na 

Tâm mình cûng sáng tña tr¶i trên cao 
 

Di®u BÕch 
 
 
 

Thi«n Hành 
Ðß¶ng mòn xin m¶i bÕn 
Cùng n¯i bß¾c bên nhau 
An nhiên và tñ tÕi 
Thênh thang v¾i ð¤t tr¶i 
M£t ð¤t nhß nh¡n g·i 
Ð¬ d¤u n½i ðây 
Gót chân tôi và bÕn 
Væng chãi và khoan thai 
Nh¸p nhàng ta hít th· 
Chánh ni®m nâng tròn ð¥y 
Ta ði mà không t¾i 
Tâm tß rÕng sáng ng¶i 
 
Di®u BÕch 
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Mµt Ngày Cüa Tôi 
Virginia m¾i sang tháng ba mà ðã n¡ng 
¤m báo hi®u mùa Xuân s¡p ðªn mang cho 
tôi mµt ni«m vui thoäi mái, nh¡c nh· tôi 
nên s¯ng cho an lÕc và tr÷n v©n  trong 24 
gi¶ quí báu. Ai s¯ng trong xã hµi tân tiªn 
cûng ð«u b§n rµn v¾i công vi®c làm và ð¶i 
s¯ng gia ðình nên d− b¸ änh hß·ng b·i 
nh¸p s¯ng quá vµi vàng.  Vì thª mu¯n 
hß·ng mµt ngày vui tß½i tr÷n v©n, tôi c¯ 
g¡ng thñc t§p chánh ni®m: biªt mình ðang 
nghî gì, nói gì và làm gì.  T× ngày tu h÷c 
v¾i tång thân Sinh ThÑc, tôi cäm th¤y hÕnh 
phúc h½n vì ð¶i s¯ng tâm linh thêm phong 
phú.  Sáng s¾m thÑc d§y, rØa m£t xong, tôi 
nhìn vào gß½ng mïm cß¶i tñ 
nhü r¢ng: "Ta b¡t ð¥u mµt 
ngày m¾i v¾i nhi«u vui tß½i, 
hÑa h©n".  Trên ðß¶ng lái xe 
ðªn s· làm, tôi t§p th· nh© 
nhàng ð¬ giæ thanh thän, ðÞ 
bñc mình vì k©t xe hay phäi 
chÑng kiªn nhæng ngß¶i lái 
xe vô tr§t tñ.  Tôi vào s· 
làm r¤t s¾m, vào mùa Ðông 
nhi«u khi tr¶i còn t¶ m¶ t¯i, 
tôi ðã có m£t trong · bàn gi¤y r°i.  Tôi có 
thói quen b¡t ð¥u mµt ngày m¾i v¾i chén 
trà nóng ð¬ tïnh ngü và cûng ð¬ thêm 
hång hái b¡t tay vào công vi®c.  T× khi biªt 
thñc t§p chánh ni®m, tôi nghî ðªn bài thi 
k®:   

Chén trà trong hai tay 
Chánh ni®m dâng tròn ð¥y, 

Thân và tâm an trú, 
Bây gi¶ và · ðây. 

 

 Tôi cäm th¤y nh© nhàng, an lÕc và 
nhi«u ngh¸ lñc ð¬ tiªp xúc v¾i khó khån thØ 
thách cüa ngày hôm ðó.  N½i tôi làm vi®c 
ð£c bi®t có nhi«u ngß¶i khác chüng tµc, 
khác tôn giáo và nh¤t là tính tình khác 
nhau ví nhß m£t tr¶i v¾i m£t trång các bÕn 
Õ!  Tuy thª tôi không th¤y làm khó ch¸u vì 
t× lâu tôi vçn tôn tr÷ng cách s¯ng cüa 
ngß¶i khác.  Tôi giæ thái ðµ c·i m· ð¬ d− 
thông cäm v¾i các bÕn không cùng tôn 
giáo vì ð¯i v¾i tôi ðÕo nào cûng có cái hay, 
cái t¯t, chï c¥n có ni«m tin s¨ ðßa ðªn 
ðoàn kªt.  Tôi có mµt nhóm bÕn thân mà 
m²i bu±i sáng ð«u g£p nhau ån ði¬m tâm 

ð¬ chia xë v« hÕnh 
phúc, hy v÷ng k¬ cä lo 
âu cüa nhau.  Chúng 
tôi ð«u có s· thích 
riêng, ý kiªn khác nhau 
nhßng d− hòa hþp vì 
m÷i ngß¶i gÕt bö hªt 
thành kiªn ð¬ giæ 
không khí thân m§t ¤m 
cúng.  Khi mµt ngß¶i 
bÕn có tin vui, tôi cäm 

th¤y vui lây và m×ng cho bÕn g£p nhi«u 
may m¡n, nhßng rüi ro có ngß¶i nào b¸ 
phi«n phÑc dày vò làm tôi quan tâm, c¯ 
g¡ng an üi ð¬ tìm cách xoa d¸u n²i kh± 
tâm cüa bÕn.  ÐÕo Ph§t ðã giúp tôi nhìn 
m÷i ngß¶i v¾i tình thß½ng yêu, ch¤p nh§n 
m²i ngß¶i mµt tính, tôi ch¸u khó l¡ng nghe 
và hi¬u ð¬ dung hòa. 

 Tuy công vi®c làm r¤t b§n rµn nhßng 
ðªn gi¶ c½m trßa tôi dành ít thì gi¶ ð¬ 
thi«n hành ngoài công viên, c¤t t×ng bß¾c 
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chân nh© nhàng khoan thai vì ðó là lúc tôi 
t§n hß·ng thú vui ðßþc th· không khí 
thoáng mát, ng¡m b¥u tr¶i trong xanh ði¬m 
thêm màu ph¾t h°ng cüa hoa Anh ðào 
ðang ch¶ mµt ngày n¡ng ¤m là tßng b×ng 
n· rµ ðem mùa Xuân ðªn cho thành ph¯, 
cho nhân loÕi.  M²i bu±i chi«u lúc chuông 
ð°ng h° ði¬m nåm tiªng báo hi®u gi¶ tan 
s· là tôi th· phào nh© nhõm, t× giã các 
bÕn v¾i ni«m vui thanh thoát và cäm th¤y 
¤m lòng khi nghî ðªn nét m£t ngß¶i thân 
ðang ch¶ tôi v« cùng nhau chia xë nhæng 
vui bu°n trong ngày. 

 Trên ðß¶ng v« tôi nhìn tr¶i xanh mây 
tr¡ng v¾i t×ng ðàn chim nh¸p nhàng tung 
cánh bay v« t± ¤m.  Ch¡c ðàn chim cûng 
ðang thñc t§p chánh ni®m, các bÕn nhï?  
Sau mµt ngày dài b§n rµn, ni«m vui l¾n 
nh¤t cüa tôi là ðßþc ghé thåm phòng tînh 
tâm ð¬ ng°i thi«n mß¶i phút, thïnh chuông 
dâng hß½ng l− Ph§t và cûng là lúc tôi ðßþc 
tr÷n v©n s¯ng v¾i nµi tâm mà không b¸ 
ngoÕi cänh chi ph¯i.  Ngày r¢m tháng 
Giêng, tôi lÕi thåm gia ðình ch¸ bÕn, ðßþc 
ch¸ t£ng mµt bÑc tranh Ph§t bà Quan Thª 
Âm th§t ð©p làm tôi cäm ðµng, ái mµ lòng 
t¯t cüa ch¸ ðã luôn nghî ðªn các bÕn và 
hay ðem ni«m vui ðªn cho m÷i ngß¶i.  BÑc 
tranh Quan Thª Âm treo trong phòng tînh 
tâm làm tång thêm sÑc mÕnh cüa ni«n tin 
và là n½i an trú sau mµt ngày dài b§n rµn, 
tôi ðã tìm lÕi nhæng giây phút êm ð«m 
hÕnh phúc.  

 Th¤m thoát mùa Xuân tr· v« v¾i thü 
ðô Hoa th¸nh ð¯n mang theo n¡ng ¤m 
chan hòa, cho mai vàng n· rµ, cành ðào 
tß½i th¡m và ðàn chim hót líu lo trên cành 

li−u xanh nhß ð¬ ðón chào chúa Xuân.  
Ng¡m cänh ð©p thiên nhiên, tôi tñ hÑa mùa 
Xuân nåm nay phäi rû bö phi«n gi§n trên 
bß¾c ðß¶ng tu t§p ð¬ hành trang b¾t n£ng 
kh± ðau mà chï còn lÕi nhæng bß¾c chân 
thänh th½i an lÕc. Ai s¯ng trên ð¶i ð«u có 
nhi«u lo âu, khó tránh ðßþc phi«n muµn 
nhßng nªu chúng ta sáng su¯t nh§n ð¸nh 
v¤n ð« ð¬ tìm ra lý do cån bän cüa sñ trái 
ý thì sau th¶i gian t¯i tåm thª nào cu¯i 
ðß¶ng h¥m cûng có ánh sáng cüa ð¤ng T× 
Bi ðßa ðß¶ng chï l¯i.  Khi nào gi§n dæ, tôi 
th· ra nhæng h½i th· dài nhß ð¬ buông xä 
nóng gi§n, sau ðó tôi bình tînh nhìn thÆng 
vào nguyên nhân cüa phi«n não và tìm chìa 
khóa giäi quyªt khó khån.  Nh¶ sñ tu t§p, 
l¶i c¥u nguy®n và ni«m tin væng mÕnh, tôi 
hi v÷ng s¨ chuy¬n hóa ðßþc phi«n não ð¬ 
ð¶i s¯ng thêm an vui, hÕnh phúc.  

 Tôi may m¡n có các bÕn thi«n là 
t¤m gß½ng trong sáng giúp tôi vßþt qua 
nhæng khó khån ð¬ b¡c nh¸p c¥u dçn ðªn 
ni«m tin tr÷n v©n.  Tôi trân quý nhæng ngày 
ði tu h÷c cùng tång thân vì trong bu±i hµi 
ngµ, nh¶ không khí nh© nhàng, thân m§t, 
thoäi mái, tôi cäm th¤y tß½i m¾i lÕi nhß 
ðßþc t¡m mát trong mµt dòng sông.  Tôi 
c¥u mong mùa Xuân tß¾i th§t nhi«u hÕnh 
phúc, an lÕc cho toàn th¬ các bÕn ð¬ 
chúng ta tiªp tøc dìu d¡t nhau trên hành 
trình tu h÷c. 

Hu® Mai 
 

 



Phóng Túng
 Xßa có mµt ngß¶i nghèo kh±, thß¶ng 
dâng ð° cúng dß¶ng chß thiên, v¾i lòng 
mong c¥u ðßþc giàu có.  Träi qua th¶i gian 
khá lâu, cäm ðßþc lòng thành, chß thiên 
hi®n ra hình ngß¶i ðªn höi anh ta r¢ng: 

- Ông thß¶ng cúng dß¶ng chß thiên, v¾i 
lòng mong c¥u gì? 

- Tôi chï mong giàu có, ðó là s· nguy®n 
duy nh¤t cüa tôi. 

 Khi ¤y v¸ tr¶i cho ông ta mµt cái 
bình, nói r¢ng: 

- Ðây là bình Nhß Ý, ông mu¯n ði«u gì 
thì tñ nhiên bình ¤y s¨ cung c¤p cho 
ông. 

 Ngß¶i ¤y ðßþc bình r°i tùy theo ý 
mu¯n cüa mình, m÷i vi®c ð«u nhß ý.  Anh 
ta mu¯n có cung ði®n, xe cµ, vþ ð©p... 

 Mµt hôm, anh mu¯n khoe cüa, nên 
m¶i xóm gi«ng ðªn ðãi ð¢ng no say.  
Ðang khi ån u¯ng, có ngß¶i höi: 

- Trß¾c kia ông nghèo kh±, sao bây gi¶ 
lÕi giàu có, ti«n cüa nhi«u nhß thª? 

- Tôi nh¶ thß¶ng cúng dß¶ng chß thiên, 
nên các ngài cho tôi mµt cái bình tr¶i, 
trong bình ¤y s¨ cho ra t¤t cä cüa cäi 
tùy theo ý cüa mình, nên tôi m¾i giàu 
có nhß v§y. 

 M÷i ngß¶i ð«u khen ngþi chßa t×ng 
có, anh ta sanh lòng kiêu cång tñ ð¡c, c¥m 
bình nhäy múa, chÆng may, anh b¸ trßþt té, 
r½i bình xu¯ng ð¤t b¬ nát.  Anh ta x¤u h± 
ng°i d§y, nhßng ôi thôi, chung quanh anh, 
m÷i ngß¶i ðang ng°i ngoài ð°ng tr¯ng, áo 
qu¥n m£c trên thân anh ð«u tan biªn.  

Nhà cØa ruµng vß¶n, xe cµ, vþ ð©p ð«u 
tiêu tan theo bình ¤y. 

 

 K¬ câu chuy®n ¤y xong, ÐÑc Thª Tôn 
bäo các TÏ Kheo r¢ng: 

- Ngß¶i giæ gi¾i thì thành tñu ðßþc các 
pháp vi di®u và chí nguy®n ðßþc viên 
thành, ngßþc lÕi kë phá gi¾i, kiêu cång 
tñ th¸, phóng túng cûng nhß ngß¶i kia vì 
tñ ð¡c mà bình b¬, tài sän ð«u m¤t. 

Nªu ai mu¯n ðßþc ni«m vui cõi tr¶i, hay 
thß¶ng lÕc ngã t¸nh cüa niªt bàn thì 
phäi kiên trì gi¾i lu§t ðã th÷, siêng nång 
tu t§p c¥n lao không gián ðoÕn, ðªn khi 
bö thân tÑ ðÕi, ch¡c ch¡n s¨ ðßþc 
phß¾c báo an lành.  Còn nªu không lo 
tu t§p, không siêng nång c¥n mçn, ån 
r°i cÑ rong ch½i, bàn lu§n thª sñ, chÆng 
nhæng không lþi ích gì cho hi®n tÕi mà 
ch¯n tam ð° ch¡c không tránh khöi. 

Này các TÏ kheo, ví nhß · phß½ng Tây 
có mµt qu¯c vß½ng, trong vß½ng qu¯c 
¤y, không có gi¯ng ngña quý, nhà vua 
cho ngß¶i tìm mua v« 500 con nuôi 
dßÞng luy®n t§p ð« phòng khi có gi£c.  
Nuôi ngña ðã lâu, nhßng trong nß¾c 
g£p lúc bình tr¸, nhà vua tñ nghî: "Nuôi 
500 con ngña này hao t±n quá mà 
chÆng có ích lþi gì, thôi ta hãy thä cho 
chúng ði tñ do kiªm ån, không ki«m 
thúc næa cho ð· t¯n ngân quÛ cüa nhà 
nß¾c."  Nghî r°i sai quân làm nhß v§y.  
B¤y gi¶ ngña ðßþc tñ do chÕy nhäy, 
bao nhiêu nªt cû, tánh hoang ngoài 
ð°ng ð«u s¯ng lÕi trong chúng.  ChÆng 
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bao lâu sau, trong nß¾c b¸ ngoÕi xâm, 
nhà vua ra l®nh nai n¸t cho 500 con 
ngña ¤y ð¬ ra tr§n.  Tß¾ng sî phóng lên 
lßng ngña, c¥m binh khí thÆng tiªn v« 
phía gi£c, cho roi vào hông ngña, 
nhßng ngña chÆng ch¸u chÕy t¾i mà 
quay ð¥u chÕy tr· lÕi, chÆng nhß ý chü 
tß¾ng.  Quân gi£c th¤y v§y li«n xua 
quân ðánh úp, chï trong ch¾p nhoáng là 
chiªm ðßþc ngôi vua. 

Này các TÏ kheo, mu¯n c¥u quä báo 
lành, phäi nhiªp ni®m thân tâm, tinh t¤n 
ði«u phøc và s¯ng theo hÕnh cüa b§c 
thánh, ch¾ mµt khi gi£c vô thß¶ng ðªn 
thì khó giæ ngån.  Cûng nhß nhà vua có 
b¥y ngña quý mà không biªt sØ døng 
ð¬ cho nó tñ tình buông lung chÕy theo 
bän tính, khi có gi£c ðªn cß¾p nß¾c, 
b¥y ngña chÆng dùng ðßþc mà còn m¤t 
nß¾c løy thân.  Các th¥y hãy g¡ng tinh 
c¥n, nh¡c nh·. 

 

Gi¾i ÐÑc 
 

 

Thi«n Trà 
Chén trà trên tay 
Sen búp xá chào 
Nh§n r°i lÕi trao 

Vòng tròn chánh ni®m 
M¶i bÕn cùng nâng 

Chén trà chung u¯ng 
Nhân v¸ an nhiên 
Nghe mùi tñ tÕi 
T× ái trao nhau 
Nø cß¶i an lÕc 

Chia xë cùng nhau 
Ý ðÕo nhi®m m¥u 
L¶i ca giäi thoát 

Di®u BÕch 
 
 

Chåm Tu 
ÐÕo pháp vçn h¢ng tu 

Kinh chú thß¶ng trì ni®m 
Tâm thênh thang có lúc 
An lÕc cûng có ngày 
Tâm tß h¢ng b¯ thí 

HÕnh xä cûng thong dong 
Thi«n t÷a v¾i kinh hành 
Nào quên m²i s¾m t¯i 

Vô thß¶ng - không - vô ngã 
Quán chiªu mãi không ng×ng 

Thân tâm v« mµt m¯i 
T¸nh ðµ nào khác chi. 

Di®u BÕch 
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Nhan Chi Thôi dÕy con 
Nhan Chi Thôi, tñ là Gi¾i, nhà vån n±i tiªng 
B¡c T«, có viªt tác ph¦m Nhan Th¸ Gia 
Hu¤n.  Trong thiên thÑ hai, Gia Hu¤n, ông 
có chia xë v« cách dÕy con. 

 

Ngß¶i thông minh không dÕy cûng thành 
tài, còn kë ngu ð¥n cho dù mu¯n dÕy cûng 
khó.  Còn kë bình thß¶ng mà không ðßþc 
dÕy d² thì không th¬ nên ngß¶i ðßþc.  
Ngày xßa, Thánh Vß½ng có phß½ng pháp 
dÕy con t× khi còn trong bøng m©: Vß½ng 
H§u mang thai ðßþc 3 tháng thì d÷n ðªn 
cung th¤t khác ·, m¡t không nhìn nhæng 
vi®c không chính ðáng, tai không nghe 
nhæng âm thanh không phäi l− nhÕc.  Dù 
là âm thanh hay ¦m thñc, ð«u phäi l¤y l− 
ð¬ ði«u tiªt.  Phß½ng pháp dÕy con này 
ðßþc chép vào sách, c¤t trong tü s¡t, ð¬ 
cänh gi¾i.  Sau khi ðÑa trë ra ð¶i ðþi khi 
nó biªt khóc biªt cß¶i, quan phø trách s¨ 
dùng hiªu, nhân, l−, nghîa ð¬ hß¾ng dçn 
ðÑa trë h÷c t§p. 

Ngß¶i dân bình thß¶ng tuy không 
ðßþc nhß v§y, nhßng cûng phäi dÕy trë biªt 
nh§n m£t t×ng ngß¶i, biªt nét m£t cüa t×ng 
ngß¶i.  Vi®c gì trë nên làm thì m¾i cho nó 
làm, vi®c gì không nên làm thì không cho 
phép làm.  Nªu cha m© v×a nghiêm kh¡c 
v×a có t¤m lòng yêu con, thì con trë s¨ 
kính sþ mà sinh hiªu thu§n.  Tôi th¤y có 
b§c phø huynh, không biªt dÕy con mà chï 
mµt mñc nuông chi«u.  Dung túng con t× 
vi®c ån u¯ng, l¶i nói cho ðªn vi®c làm.  Khi 
c¥n rån ðe, nh¡c nh· con thì lÕi khen 
thß·ng, khi c¥n quát m¡ng con thì lÕi cß¶i 

cþt v¾i nó.  Khi ðã tÕo cho con thói quen 
ngÕo mÕn r°i m¾i ngån cän nó, thì lúc ðó 
có dùng roi v÷t cûng b¢ng th×a.  Nªu mình 
càng cáu gi§n thì nó càng oán h§n, ðþi khi 
nó trß·ng thành thì ðÕo ðÑc ðã hß höng 
m¤t r°i.  Kh±ng tØ nói, "Nhæng thói quen 
hình thành t× bé thì cûng nhß thiên tính 
v§y.  L¯i s¯ng do cä mµt quá trình hình 
thành thì khó mà thay ð±i và s¨ tr· thành 
tính cách."  Ðây là ði«u hªt sÑc ðúng. 

Phàm nhæng ngß¶i không biªt cách 
dÕy con cái, chÆng phäi h÷ mu¯n c¯ ý cho 
con mình làm ði«u ác.  Chï có ði«u là h÷ 
không dám rån dÕy con, m¡ng con thì sþ 
làm con m¤t m£t, ðánh thì lÕi sþ con ðau.  
Ví nhß vi®c chæa b®nh, làm gì có chuy®n 
không dùng thu¯c, không châm cÑu mà 
khöi b®nh.  Nhæng ngß¶i dÕy con mµt cách 
nghiêm kh¡c, có ai lÕi mu¯n kh¡t khe 
ngßþc ðãi c¯t nhøc cüa mình?  Cûng tÕi là 
chuy®n b¤t ð¡c dî thôi. 

Ngøy Th¸ - m© cüa ÐÕi tß mã Vß½ng 
Tång Bi®n là mµt ngß¶i hªt sÑc nghiêm 
kh¡c.  Khi Vß½ng Tång Bi®n · B°n Thành, 
ông ðã t×ng chï huy cä ba ngàn quân.  
M£c dù tu±i ðã ngoài b¯n mß½i, nhßng h− 
có gì s½ su¤t vçn b¸ m© ðánh.  Chính vì 
v§y mà ông m¾i l§p nên sñ nghi®p.  Vào 
th¶i Lß½ng Nguyên ðª Túc D¸ch, có mµt h÷c 
sî thông minh tài giöi, r¤t ðßþc cha cßng 
chi«u, nhßng cha anh ta không biªt cách 
dÕy con, con nói câu gì hay thì ði khoe 
kh¡p thiên hÕ, còn nªu con làm vi®c gì sai 
thì tìm m÷i cách bao che, hy v÷ng là tñ nó 
có th¬ sØa chæa ðßþc.  Thª nhßng ðªn khi 
trß·ng thành, sai l¥m cüa anh ta lÕi càng 
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nghiêm tr÷ng h½n, vì nói nång không th§n 
tr÷ng, ðã xúc phÕm ðªn Chu Ð¸ch, nên ðã 
b¸ giªt và l¤y máu bôi lên tr¯ng. 

Lang Nha vß½ng Cao Nghiêm, con 
cüa Vû Thành ðª, vua nß¾c T«, là em ruµt 
cüa Thái tØ Cao Vî, do H° Hoàng h§u sinh 
ra.  Anh ta t× nhö ðã r¤t thông minh, ðßþc 
Vû Thành ðª và H° Hoàng h§u r¤t ð²i yêu 
quý, ån m£c ð«u ðßþc chu c¤p nhß Thái tØ.  
Vû Thành ðª thß¶ng nói trß¾c m£t anh ta 
r¢ng: "ÐÑa con trçm r¤t thông 
minh, sau này ch¡c ch¡n s¨ 
thành ðÕt."  Ðªn khi Thái tØ 
Cao Vî lên ngôi Hoàng ðª, 
Lang Nha vß½ng d¶i ra · cung 
ði®n khác, ðÆng c¤p l− nghi 
r¤t ðßþc ßu ðãi, h½n các 
vß½ng gia khác.  M£c dù v§y, 
H° Hoàng h§u vçn chßa hài 
lòng.  Lên ch×ng 10 tu±i, Lang 
Nha vß½ng tr· nên kiêu cång 
ngang ngßþc, không giæ l− 
tiªt.  T¤t cä m÷i thÑ ð° dùng, 
qu¥n áo ðªn thß·ng ngoÕn vui thú ð«u ðòi 
höi phäi ðßþc nhß hoàng ðª. 
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Anh ta thß¶ng ðªn Nam ði®n tri«u 
kiªn thiên tØ.  Mµt l¥n trông th¤y viên quan 
Ði«u ngñ (ngß¶i trông coi vi®c c½m nß¾c 
cüa Hoàng ðª) dâng m§n ð¥u mùa cho 
vua, anh ta cûng ðòi mµt ph¥n nhßng 
không ðßþc, li«n chØi toáng lên r¢ng: "Ðã 
dâng cho Hoàng thßþng, sao ta lÕi không 
có?"  Anh ta không có gi¾i hÕn, không biªt 
thân ph§n cüa mình.  Sau ðó vì b¤t mãn 
v¾i T¬ tß¾ng, anh ta ðã giä l®nh Hoàng ðª 
giªt chªt ð¯i phß½ng, r°i lÕi sþ có quân cÑu 
vi®n ðªn, li«n dçn quân sî bµ hÕ phòng thü 
kh¡p n½i.  Anh ta không có lòng tÕo phän 
nhßng cu¯i cùng cûng vì vi®c này mà chªt. 

Ngß¶i ð¶i khó có th¬ ð¯i xØ bình 
ðÆng v¾i con cái ðßþc.  T× c± chí kim, t® 
trÕng này quä r¤t là nhi«u.  Ngß¶i con tài 
trí h½n ngß¶i ðß½ng nhiên ðáng ðßþc yêu 
quý, nhßng là v¾i ðÑa con kém cõi cûng 
phäi thß½ng yêu nó.  Ð¯i v¾i ðÑa con mà 
ta yêu h½n, tuy r¢ng là mu¯n ßu ái v¾i con, 
nhßng thñc ra ta vô tình ðã làm hÕi nó r°i.  
Cái chªt cüa Cµng Thúc ÐoÕn thñc tª là do 
m© anh ta góp ph¥n gây nên.  Tri®u vß½ng 

Nhß Ý b¸ hÕi cûng là do 
cha anh ta gây ra, vi®c gia 
tµc Lßu Bi¬u b¸ di®t, Viên 
Thi®u bÕi tr§n, m¤t ð¤t, ta 
có th¬ l¤y ðó mà làm 
gß½ng trong vi®c dÕy con 
mình. 

Tri«u T« có mµt b§c 
sî có danh v÷ng, ð¸a v¸ lÕi 
t×ng nói v¾i ta nhß thª này: 
"Tôi có mµt ðÑa con ðã 17 
tu±i r°i, nó có h÷c chút ít, 
tôi còn dÕy nó h÷c thêm 

tiªng Tiên Ti và ch½i ðàn tì bà.  Tôi ð¸nh khi 
nó có chút hi¬u biªt thì cho ði phøc vø các 
b§c ðÕi quan, nh¤t ð¸nh s¨ ðßþc süng ái.  
Ðây cûng là mµt vi®c mà tôi cho là r¤t 
quan tr÷ng."  Lúc ðó ta nghe mà cúi ð¥u 
không trä l¶i.  Th§t là kÏ lÕ cái ki¬u dÕy 
con cüa ngß¶i này, nªu nhß nó theo cái 
nghi®p ðó, sau này cho dù có th¬ làm 
khanh tß¾ng ði chång næa, ta cûng không 
mu¯n các con làm vi®c ðó. 

 
Nhan Th¸ Gia Hu¤n



     

Chß½ng Trình Gây QuÛ Xây Dñng nhà ÐÕi Bi 
tÕi 

Tu Vi®n Kim S½n 
 

V¾i møc ðích ðáp Ñng nhu c¥u cüa các Ph§t tØ kh¡p n½i thß¶ng v« Tu Vi®n ð¬ tu h÷c, 
hi®n nay Tu Vi®n Kim S½n 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. 

Sinh ThÑc xin thiªt tha kêu g÷i sñ giúp ð· cüa quý v¸.  Chúng ta m²i ngß¶i mµt tay có th¬ 
góp ph¥n  giúp ð· vào dñ án ð¥y ý nghîa n¥y qua nhæng phß½ng cách sau ðây: 

 Ðóng góp tài chánh - Th§t là quý nªu quý v¸ có th¬ ðóng góp hay kêu g÷i thân 
hØu ðóng góp tài chánh v¾i s¯ ti«n là $100 hay nhi«u h½n.  T¤t cä s¯ ti«n ðóng góp 
ð«u ðßþc tr× thuª (Tax deductable).  Chi phiªu xin ghi Tu Vi®n Kim S½n và g·i v« 
cho Sinh ThÑc P.O. Box 1223, Herndon, Virginia 20172. 

 Mua và bán vé s¯ gây quÛ - Vào giæa tháng 9, Sinh ThÑc s¨ b¡t ð¥u mµt chß½ng 
trình bán vé s¯ ð¬ gây quÛ.  Kính m¶i quý v¸ phø giúp b¢ng cách mua vé s¯ hay giúp 
bán vé s¯. 

Sinh ThÑc r¤t hy v÷ng s¨ ðßþc sñ giúp ð· cüa quý v¸.  M÷i chi tiªt xin liên lÕc v¾i ch¸ Quäng 
Di®u An tÕi s¯ ði®n thoÕi (703) 787-3377 hay qua ði®n thß sinhthuc@sinhthuc.org. 
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Hình Änh Khoá Thi«n T§p Hè 2000 
t× 5 ðªn 9 tây tháng 7 dß¾i sñ hß¾ng dçn cüa th¥y 

Thích T¸nh T× 
Vi®n Trß·ng Tu Vi®n Kim S½n 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thi«n ðß¶ng trong khoá tu 
 

 

 

 

 

 

 

Ng°i thi«n và ði kinh hành vào bu±i sáng s¾m 
 

 

 

 

 

 

 

T§p th¬ døc g§y khí công tâm pháp 
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Sinh hoÕt dß¾i tr¶i xanh và n¡ng ð©p 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Thñc t§p tiªp xúc v¾i sñ s¯ng qua nhæng bß¾c chân thi«n hành 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Th¥y Vi®n trß·ng nói pháp thoÕi v¾i ðÕi chúng 
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"ThÑc ån là t£ng ph¦m cüa ð¤t tr¶i và công phu lao tác 
 Xin nguy®n s¯ng xÑng ðáng ð¬ th÷ nh§n thÑc ån n¥y" 

 

 

 

 

 

 

Nhæng bu±i thuyªt trình cüa anh Nguy
n duy Nhiên và anh Minh ÐÑc 
 

 

 

 

 

 

 

 

L¾p Ph§t h÷c Sen Búp và Trúc Xanh cüa các em thiªu nhi 
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Hình lßu ni®m cüa mµt s¯ thi«n sinh v¾i th¥y Vi®n Trß·ng trong khoá thi«n t§p 
 

Mu¯n thïnh bµ bång âm thanh ðã ðßþc thâu âm trñc tiªp trong khoá tu xin liên lÕc 
v¾i Sinh ThÑc qua ði®n thß sinhthuc@sinhthuc.org hay ði®n thoÕi (703) 787-
3377.  Ðây là mµt bµ bång bao g°m nhæng bài Pháp thoÕi cüa th¥y Vi®n trß·ng, 

bài thuyªt trình cüa anh Minh ÐÑc và bu±i vån ngh® Thi«n trà. 
 
Tña ð«:  Thi«n T§p Nång Lßþng Th¡p Sáng Thñc TÕi 
Bµ:  6 cu¯n  
S¯ thß møc:  AT72 
Giá:  $25.00 
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