Chôn Nhö, ngaøy 26 thaùng 02 naêm 2006

THẦY CÒN TÁI SANH
TRỞ LẠI THẾ GIAN KHÔNG?
Tueä Haïnh vaán ñaïo

Hoûi:

Hoài ôû TP HCM, Nguyeät Caûo noùi

vôùi con luùc thaày Thoâng Vaân vaøo tu vôùi Thaày ôû
tu vieän, thaày Thoâng Vaân coù thænh caàu Thaày khi
nhaäp dieät hoùa sanh trôû laïi ñoä chuùng. Thaày cho
bieát sau naøy thaày Thoâng Vaân seõ gaëp moät beù
trai 8 tuoåi coù duyeân laønh vôùi thaày töùc laø hoùa
sanh cuûa Thaày. Xin Thaày cho con bieát Thaày
coøn hoùa sanh trôû laïi theá gian khoâng?
Ñaùp: Ñoù laø caâu hoûi phaûi khoâng? Nhöng
maø söï thaät khoâng coù vaäy ñaâu, khi maø taâm voâ
laäu, heát tham saân si roài thì mình khoâng coøn
taùi sanh trôû laïi. Thaày khoâng bao giôø taùi sanh
laïi, nghóa laø khoâng bao giôø.
Nghóa laø baây giôø Thaày ñem heát söùc cuûa
Thaày laøm, Thaày duy trì maïng maïch, Thaày soáng
ñeå döïng laïi chaùnh phaùp cho chuùng sanh caùi
ñaïo ñöùc nhaân baûn - nhaân quaû, maø heã Thaày laøm
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xong roài thì Thaày ñi, Thaày khoâng trôû laïi ñaây
nöõa, bôûi vì Thaày bieát theá gian laø khoâng bao
giôø, noù laø caùc phaùp voâ thöôøng, baát tònh, …
khoâng coøn chuùt naøo maø ham ôû ñaây nöõa, ra ñi
laø vónh vieãn.
Cuõng nhö ñöùc Phaät Thích Ca khoâng bao
giôø taùi sanh trôû laïi. Cho neân, ñöùc Phaät Thích
Ca thöôøng noùi ôû trong kinh: “Ta chæ coøn moät
kieáp naøy nöõa thoâi”, thì Thaày cuõng vaäy, Thaày
cuõng chæ coøn moät kieáp naøy nöõa maø thoâi.
Ñaây laø caùi chuyeän thaày Thoâng Vaân noùi
chöù Thaày khoâng coù taùi sanh trôû laïi.
Khi maø coøn tham saân si thì noù môùi hoùa
sanh, coøn khoâng tham saân si thì khoâng hoùa
sanh.
Noù töông öng noù môùi sanh, moät ngöôøi tu
heát laäu hoaëc roài nhö Thaày, thì töøng haønh ñoäng
noù khoâng coù laäu hoaëc, noù khoâng laøm sao töông
öng vôùi ai ñöôïc heát.
Cho neân, Thaày noùi hoaëc ai laøm gì Thaày
buoàn giaän, Thaày khoâng coù buoàn giaän ai, ai noùi
gì noùi, Thaày ñöùng treân ñaàu soùng khoâng aø, cho
neân vì vaäy Thaày baát ñoäng roài.
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Töø tröôøng cuûa Thaày laø töø tröôøng thanh
thaûn, laøm sao maø töông öùng vôùi ngöôøi naøo ñaâu,
ngöôøi ta tham saân si trong ñoù, Thaày khoâng
tham saân si laøm sao maø töông öng sanh ñöôïc,
con hieåu chöa?
(Trích Lôùp Chaùnh Kieán, baøi soá 256, maõ
soá: (LCK-106C), töø phuùt thöù 49’48’’ – 53’21’’)
-------HEÁT
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