CAC BÀI ĐỘC GIẢ GỞI TỚI -NGƯỜI GIẤU TRONG ĐẠO PHẬT

Thế Kỷ

Đầy đủ 5 điều nầy được xem là người giàu có trong đạo Phật .
* .*

*Namo Sakya Muni Buddha*

*Đầy đủ 5 điều nầy **được xem là *
*người giàu có trong đạo Phật *

Pancariyavaḍḍhi Năm pháp tăng thịnh cao quí:

*1. Saddhā - Đức tin, *
là niềm tin chân chánh với Tam bảo Phật Pháp Tăng,
nhân quả nghiệp báo,... ta nên làm cho tăng trưởng thường xuyên.

*2. Sīla - Giới hạnh, *
là đạo đức nền tảng của hàng phật tử, ta nên an trú vào
sự thanh tịnh giới hằng ngày.

*3. Suta - Đa văn,*
là sự học hỏi nghiên cứu trau giồi và phát huy kiến thức mà ta
tích luỹ trở nên phong phú.

*4. Cāga - Xả thí,*
là sự rộng lượng phóng khoáng với tâm hồn bao dung cởi mở
hay giúp đở những hoàn cảnh khó khăn; là sự dứt bỏ lòng bỏn xẻn,
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keo kiệt, ích kỷ để mọi người hoan hỷ gần gũi thân thiện.

*5. Paññā - Trí tuệ,*
là sự hiểu biết nhận thức đúng đắn về lý Tứ thánh đế, Bát chánh đạo,
Thập nhị nhân duyên,... mà ta nên trau dồi thường xuyên.

Tóm lại: Năm pháp tăng thịnh cao quí này sẽ giúp ta đạt được
những thành tựu mỹ mãn hầu đem lại sự lợi ích hiện tại an lạc
lâu dài cho mình và chúng sanh.

(Tham khảo trong Aṅguttara nikāya Tăng chi bộ kinh và Atthakatha - Bộ chú giải.)
Namo Buddhaya

*Từ một chữ Thích*

Cũng là chữ Thích đi đầu
Mà đằng sau có muôn màu khổ, vui..
Thích tiền, đời mãi ngược xuôi
Hạnh phúc quanh quẩn lui hui với tiền.
Chán rồi, thì lại thích Tiên
Gặp Tiên, bảo bỏ dấu huyền mới thương!

Thích Danh lồng lộng bốn phương
Thế.. còn đánh đổi phong sương kiếp trần
Thích phiêu bồng cuộc ái ân
Tử, sinh lũy kiếp bội phần xuống, lên.

Thích nhớ mà chẳng thích quên
Tự mình giam ngục, triền miên sống sầu.
Thích ngũ dục, thích truy cầu
Tìm vui trong khổ nghiệp sâu chất chồng
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Thích hưởng thụ, thích đèo bồng
Một ngày Phước tận đời trong úa tàn,
Thích làm ác, thích làm càng
Lưới trời bủa xuống.. oán than, giận mình!!
Thích vơ vét tận tâm tình
Trắng tay, đối diện vạn nghìn khổ đau.

- Cũng là chữ Thích đi đầu
Thích bao đạo lý nhiệm mầu xa xưa
Thích hành thiện, thích đi chùa
Thích san sẻ, thích ngăn ngừa ác nhân,
Thích cười hơn thích giận sân
Đời bao bất thiện dần dần nhạt phai.
Thích giúp người lúc chẳng may
Về sau khổ nạn bỗng.. tay ai chìa...

- Thích đơn giản, thích quay về
Cõi lòng thanh tịnh Bồ Đề không xa.
Chuyện gì cũng Đầy đủ 5 điều nầy được xem là người giàu có trong đạo Phật .

--------------------------------

__._,_.___
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