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Theo ðÕo Ph§t, Sñ Lý là mµt, trong ngoài không phân. Tai ß½ng h÷a
hoÕn bên ngoài ð«u t× n½i lòng ích kÖ, ð¤u tranh ô nhim tÕo ra. Quét
sÕch rác rß¾i trong lòng, vÕn sñ li«n yên. Ngày ð¥u nåm ðánh d¤u sñ
b¡t ð¥u, B¡t ð¥u ð¬ mình phän tïnh, thanh l÷c thân tâm. Phát kh·i
lòng t× bi quên mình ðµ ngß¶i.

VÕn Ph§t Thánh Thành

Ð÷c trong s¯ này

r L¶i Khuyªn Khích Ð¥u Nåm
r Encouragement for New Year
r Khai Th¸: Tñ TÕi Phi Tha TÕi
r Pháp Ngæ 1
r Thông Báo
r Mßa Pháp
r Chß½ng Trình Th¤t và Pháp

Hµi 1992

Phát Hành
Dharma Realm Buddhist Assn.
 Long Beach Sagely Monastery

3361 East Ocean Boulevard
Long Beach, CA 90803

Tel./ Fax. (562) 438-8902
E-mail: BoDeHai@aol.com
www.saigon.com/~fopusa/

Time passes by very fast. Without
knowing it, this year has passed, and
another year is here already. Thus it is
that human beings will go through birth,
old age, sickness and death... unknow-
ingly. And so birth, old age, sickness
and death move speedingly in cycles.
Unaware, people pass through life, year
by year. If we are not awaken to the
question of life and death, that means
we are both unaware and die unaware.
This kind of human life, what is the
meaning of it? If you look at every coun-
try, every family, or every person, ev-
ery body travels the same road = birth,
unaware; death, unaware: an unaware
life that's always covered up with igno-
rance. How is it that we have ignorance?
With one thought that is not awake,
three minor marks will brought forth: the
Karma mark, the Appearance mark, and
the Turning mark. These the three small
marks that come forth, then expand, so
in life will be produced the thousand
differences. So every person has sorts
of causes and conditions and encoun-
ters. If we awake to circumstances, we

Th¶i gian trôi th§t mau! Không ð¬ ý,
nåm cû ðã qua và nåm m¾i ðã t¾i:
bi¬u th¸ r¢ng con ngß¶i t× s¯ng ðªn
chªt qua nhanh mà mình chÆng ð¬ ý.
Sinh lão b¸nh tØ quay cu°ng th§t
chóng vánh, mà ngß¶i thì h° ð° ð¬
nåm tháng trôi qua. Nªu chÆng giác
ngµ cµi ngu°n sinh tØ thì mình sinh
ra mµt cách h° ð°, r°i chªt ði mµt
cách h° ð°. Làm ngß¶i nhß v§y ðáo
ð¬ có ý nghîa gì? Hãy nhìn xem! M²i
ð¤t nß¾c, m²i gia ðình, m²i cá nhân
là ð«u hß¾ng v« con ðß¶ng giä: sinh
ra trong h° ð°, chªt ði trong h° ð°.
Cuµc s¯ng h° ð° là vì vô minh che
ð§y. Vì sao mà có vô minh? "Nh¤t
ni®m b¤t giác sinh tam tª" nghîa là
do mµt ni®m ngu t¯i mà sinh ra ba
hình trÕng vi tª. Nghi®p Tß¾ng, Hi®n
Tß¾ng, và Chuy¬n Tß¾ng là ba trÕng
thái r¤t vi tª; sinh ra r°i thì biªn hóa
không ng×ng; do ðó n½i thân này
sän sinh ðü tråm ngàn vÕn duyên và
cänh tß¾ng. Nªu mình giác ngµ ðßþc
tình trÕng này thì phäi mau phát tâm
b° ð«, c¥u có trí hu® ð¬ hi¬u rõ m÷i
chuy®n. Ph§t là kë có trí hu® hªt sÑc

L¶i Khuyªn KhíchL¶i Khuyªn KhíchL¶i Khuyªn KhíchL¶i Khuyªn KhíchL¶i Khuyªn Khích
Ð¥u NåmÐ¥u NåmÐ¥u NåmÐ¥u NåmÐ¥u Nåm

Hòa Thßþng Tuyên Hóa

Encouragement forEncouragement forEncouragement forEncouragement forEncouragement for
New YearNew YearNew YearNew YearNew Year

Venerable Master Hsuan Hua



Trang 2                 B° Ð« Häi

thông ðÕt, cho nên m¾i g÷i là b§c ðÕi giác. Chúng ta
c¥n phäi · n½i ch² h° ð° ngu muµi mà tr· v« lÕi ch²
minh bÕch rõ ràng. Trß¾c tiên c¥n phäi t§n nång lñc
quét sÕch ði m÷i t§p quán l²i l¥m. Lúc ðó trí hu® quang
minh s¨ hi®n ti«n. Nåm nay tªt ðªn hy v÷ng các v¸ sinh
tâm ðÕi giác ngµ!

should bring forth our Bodhi mind and seeking wisely
for an understanding. The Buddha had the most under-
standing and wisdom. That is why he is called the Greatly
Enlightened One. If we want to go back to understand-
ing from unwareness, we should use all might to get rid
of our bad habits and weaknesses. Then wisdom and
brightness will appear. So the Chinese New Year is here,
I hope everybody will bring forth a great awakening mind!
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Trên thª gi¾i m²i ngày m÷i chuy®n ð«u Biªn. Con ngß¶i,
sñ v§t, th¶i gian, không gian ð«u Biªn. Mùa này ðáng
l¨ không mßa song lÕi mßa, ðó là khí h§u th¤t thß¶ng.
Do có nhi«u nhân duyên ð£c thù nên nó m¾i Biªn. Nhß
núi lØa bµc phát là vì trông lòng ð¤t tích chÑa áp lñc
quá l¾n nén ép lên kh¯i ð¤t bên trên, ðó cûng g÷i là
Biªn. Khí h§u b¤t thß¶ng thì ta g÷i là b¸nh th¥n kinh
cüa khí h§u, con ngß¶i th¤t thß¶ng thì ta g÷i h÷ có b¸nh
th¥n kinh (b¸ ðiên). Ðó là ð«u ch¡c ch¡n có chuy®n b¤t
thß¶ng s¡p t¾i n½i. � lúc ðü thÑ tai ß½ng, t§t b¸nh phát
sinh, mình c¥n phäi døng công tu hành cho t¯t, phäi
biªn ði«u u t¯i thành ði«u kiªt tß¶ng, làm cho tai kiªp
tr· thành bình an. Nªu không có tu cho t¯t thì khi khí
h§u cäi biªn, mình cûng th¤t thß¶ng ði. Khi con ngß¶i
biªn ð±i tâm lý thì ðü thÑ c¤n ð« phát sinh. Nên kë h÷c
Ph§t Pháp, khi lúc có sñ biªn hóa phát sinh thì phãi ð£c
bi®t døng công tu hành, ho£c là ni®m Ph§t cho nhi«u
ho£c là trì chú, tøng kinh cho nhi«u, khi có chút sÑc lñc
thì phäi ráng làm nhi«u chuy®n t¯t.

ÐÑc ÐÕi Oan Nghi®p Tiêu
(ÐÑc l¾n thì oan nghi®p m¾i tiêu tr×)

� vào th¶i th¤t thß¶ng mình phäi tùy duyên b¤t biªn,
b¤t biªn tùy duyên. Ði«u quan tr÷ng nh¤t là ð×ng sinh
lòng nóng gi§n, vì nóng gi§n tÑc là Biªn. Con ngß¶i
mu¯n liu sinh tØ thì phäi n² lñc. N² lñc tÑc là sao?
Nghîa là b¤t cÑ chuy®n gì làm ra ð«u phäi hªt sÑc chân
th§t. Khi g£p ði«u tai hoÕn, ngh¸ch ý rác rßÞi thì ð×ng
ðµng tâm, ð×ng sinh lòng bñc tÑc, n±i nóng. Ðó chính
là dßÞng døc tánh Tr¶i, tánh Ð¤t trong ngß¶i mình.
Làm ðúng nhß v§y thì mình có th¬ vá tr¶i l¤p ð¤t, tr·
thành mµt kë chân chính tu ðÕo, chân chính h÷c Ph§t
c¥u Pháp. Cho nên mình phäi nghiên cÑu mµt cách rõ
ràng sâu s¡c, không nên ch¤p trß¾c m÷i sñ. H ch¤p
trß¾c thì mình không giäi thoát, không tñ tÕi.

"Khán Phá Phóng HÕ Tñ TÕi."

Khán Phá tÑc là nhìn su¯t, nhìn thüng. Phóng HÕ tÑc là
buông xä, v¤t bö. H khán phá thì hi¬u su¯t rõ ràng m÷i
sñ, h phóng hÕ thì giäi thoát, h giäi thoát thì m¾i ch½n
chính tñ tÕi. Không giäi thoát thì không th¬ tñ tÕi ðßþc.
Tñ (mình) mà không TÕi thì Tha (kë khác) TÕi. Tha TÕi
tÑc là v÷ng tß·ng ð¥y dçy. Nªu theo m£t chæ mà nói tì
ð¥y ý nghîa: Tha TÕi tÑc là ngß¶i khách chiªm ðoÕt
cß½ng v¸ ngß¶i chü, ngß¶i chü b¤y gi¶ không còn làm
chü nhà næa. Các v¸ chú ý di¬m ðó! Ngß¶i chü mà không
quän lý ðßþc vi®c nhà mình thì th§t là ðiên ðäo! Chuy®n
gì cûng loÕn. Phóng HÕ tÑc là giäi thoát, nghîa là mình

t¯t nghi®p trß¶ng gi¾i lu§t r°i và ra khöi nhà phi«n não,
vô minh; cho nên lúc t¯t nghi®p, lãnh b¢ng c¤p chÑng
nh§n là lúc mình giäi thoát. Có giäi thoát thì m¾i tñ tÕi,
nªu Tñ mà không TÕi thì Tha TÕi. Tha tÑc là kë cß¾p, là
gi£c. Gi£c t¾i thì bao nhiêu v§t báu trong nhà ð«u b¸ y
vét sÕch cä. Tha tÑc là vô minh, v÷ng tß·ng, phi«n não,
thiên ma, ngoÕi ðÕo, quÖ quái. Nªu mình không th¬
chåm sóc nhà mình, ðß½ng nhiên kë khác s¨ chiªm ðoÕt.
Cho nên các v¸ phäi hªt sÑc chú ý, c¦n th§n! Nh¤t ð¸nh
phäi Tñ TÕi. Nhßng mu¯n tñ tÕi thì trß¾c hªt phäi nhìn
cho thüng, th¤u cho su¯t.

"Nguy®n Tiêu Tam Chß¾ng Tr× Phi«n Não
Nguy®n Ð¡c Trí Hu® Ch½n Minh Liu
Ph± Nguy®n Tµi Chß¾ng T¤t Tiêu Tr×
Thª Thª Thß¶ng Hành B° Tát ÐÕo."

d¸ch:
Nguy®n tiêu ba chß¾ng, sÕch phi«n não

Nguy®n kh·i trí hu®, th§t rõ su¯t
Hªt thäy tµi chß¾ng nguy®n tiêu tr×

Ð¶i ð¶i luôn tu B° Tát ðÕo."

Ðó là Tñ TÕi, tñ làm chü chính mình. Nªu nhß mu¯n
giäi thích mµt cách sâu xa, Tñ mà không TÕi tÑc là Ph§t
Tánh cüa mình không hi®n ti«n, khi ðó Ma Vß½ng ngñ
tr¸ bên trong nhà, và mình b¸ løc t£c xâm phÕm, nên dçu
mu¯n v« nhà cûng v« không ð£ng. Do ðó t× sáng ðªn
t¯i, mình cÑ nghî phÕm gi¾i, v§y không phäi ngu si thì
là gì?

Cho nên Tñ mà không TÕi thì b¸ gi£c xâm phÕm; Tñ mà
TÕi thì m¾i có th¬ làm ðßþc ông chü, Tñ mà không TÕi
thì không tñ chü, cÑ nhß b¸ giòng nß¾c cu¯n trôi, tùy
theo cänh gi¾i mà lßu chuy¬n. Hþp v¾i m÷i ngß¶i mà
không a dua v¾i ðám ðông, ðó là ý nghîa không b¸ cänh
gi¾i làm lay chuy¬n. Cho nên kë tñ døng công chÆng ·
ðâu khác: ngay n½i thân này, n½i mÕng này, n½i tánh
này. Làm chuy®n gì th¤u su¯t rõ ràng chuy®n ðó. Nªu
v§y mình s¨ không làm chuy®n h° ð°, mà s¨ ðªn ch² tri
hành hþp nh¤t.
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Pháp Ngæ 1Pháp Ngæ 1Pháp Ngæ 1Pháp Ngæ 1Pháp Ngæ 1
Hám S½n ÐÕi Sß

Nªu lu§n v« ðoÕn ðÕi sñ nhân duyên này thì tánh Ph§t
ai ai cûng sÇn có ð¥y ðü, t½ hào chÆng thiªu. Song le do
t× kiªp vô thüy ðªn nay, g¯c r aí døc, v÷ng tß·ng, tình
lñ, thói quen ô nhim sâu ð¥y nên ánh sáng di®u kÏ cüa
tñ tánh hoàn toàn bì che khu¤t ði. R°i vì chÆng ðßþc
th÷ døng chân th§t, nên cÑ khß khß bám bíu n½i thân
tâm, thª gi¾i, bóng dáng, v÷ng tß·ng, kªt cuµc lÕ trôi
lån phiêu ðÕt bi¬n sinh tØ. Ph§t và chß T± ra ð¶i, v¾i
tråm ngàn l¶i l¨, ðü thÑ phß½ng ti®n, nói Thi«n, giäng
Giáo, không ngoài tùy thu§n cån c½, døng lÕi phá ch¤p:
Nguyên lai nào có Pháp nào th§t ð¬ dÕy ngß¶i ðâu! Tu
tÑc là tùy thu§n tñ tâm, t¸nh tr× v÷ng tß·ng, t§p khí, rác
rßÞi. CÑ teho ðây mà ra sÑc thì g÷i là Tu. Khi mµt ni®m
v÷ng tß·ng chþt ng×ng, li«n th¤y su¯t tñ tâm xßa nay
viên mãn quang minh chói d÷i, th§t là thanh t¸nh b±n
nhiên chÆng dính v§t gì, thì khi ðó g÷i là ngµ. Nào phäi
lìa khöi tâm này, mình m¾i tu, m¾i ngµ.

Thông BáoThông BáoThông BáoThông BáoThông Báo

Ð¥u nåm tªt ðªn, là con cái, chúng ta ai cûng có b±n
ph§n ði chúc Tªt Cha M©, Ông Bà, Sß Trß·ng. Mong
r¢ng các v¸ ti«n b¯i, huynh trß·ng ðßþc sÑc khöe, an
khang, may m¡n trong nåm t¾i. Theo truy«n th¯ng
Ph§t giáo Trung Hoa, Tªt ðªn các chùa ð«u có t± chÑc
l cúng dß¶ng chß Ph§t B° Tát, chß Thiên Tiên, Hµ
Pháp QuÖ Th¥n. Mong r¢ng chß v¸ Hµ Pháp Th¥n Tôn
duy trì üng hµ, khiªn Tam Bäo CØu trø thª gian, qu¯c
gia dân chúng ðßþc an lÕc hÕnh phúc.

Song là Ph§t tØ thì chúng ta phäi chúc Tªt ai ðây?

L Cúng Thiên s¨ ðßþc cØ hành tÕi chùa Kim S½n lúc 8
gi¶ 30 ðªn 12 gi¶ trßa vào ngày 15 tháng 2 (tÑc ngày 12
tháng giêng Âm l¸ch).

Các v¸ có th¬ tham gia b¢ng cách ðóng góp $10.00 ð¬
chu¦n b¸ thñc ph¦m, hoa quä, bánh trái cúng dß¶ng.
Chi phiªu xin ð« g·i:

DRBA
800 Sacramento Street
San Francisco, CA 94108.

Mßa PhápMßa PhápMßa PhápMßa PhápMßa Pháp

Có ai tin r¢ng ð¶i mình là gi¤c mµng? Chï lúc trong cô
ð½n và t¸ch l£ng mình m¾i cäm th¤y sñ hß phù, mµng äo
cüa vÕn v§t. Ho£c lúc ðau kh±, xót xa v¾i th¤t bÕi phü
phàng, m¾i nh§n biªt thñc tÕi ð±i thay không th§t. Ph§t
g÷i cänh gi¾i mình cäm nghi®m ðây là mµng, là äo änh,
là b÷t nß¾c, là bóng dáng, là ði®n ch¾p, là gi÷t sß½ng.
Phäi, t¤t cä th§t vô thß¶ng, không thñc tÕi. Song làm
sao thÑc tïnh ðây? Há ðây không phäi là møc ðích
mình phäi hiªn thân, tâm tham cÑu sao?

     Mµng...

Nhân sinh: nh¤t trß¶ng mµng,
Nhân tØ mµng nh¤t trß¶ng,
Mµng lÜ thân vinh quý,
Mµng tïnh tÕi cùng hß½ng!
Tri«u tri«u th¸ tác mµng,
B¤t giác mµng hoàng lß½ng,
Mµng trung nhßþc b¤t giác,
U±ng tác mµng nh¤t trß¶ng...

d¸ch:
Sinh ra: mµt gi¤c mµng,
Chªt ði: mµng mµt gi¤c,
Lúc mµng: giàu sang l¡m,
Tïnh mµng: vçn nghèo x½!
Ngày ngày cÑ mµng m½,
Không biªt mµng "kê vàng"
Mµng hoài mà chÆng thÑc,
Phí thay ðã n¢m mµng...

Hòa Thßþng Tuyên Hóa
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Tháng Ngày Pháp Hµi

Mµt 01

01 ðªn 22

12

Nguyên ðán (trì ni®m Kiªt Tß¶ng th¥n chú)

Ba tu¥n thi«n th¤t mùa ðông

ðÑc Thích Ca thành ðÕo

Hai 02

01 ðªn 04

04

Tân niên Pháp Hµi

Ba ngày trì chú c¥u thª gi¾i hòa bình

Tªt

Ba 19 ðªn 22

22

Quán Âm th¤t (3 ngày ni®m Quán Âm)

Vía ðÑc B° Tát Quán Âm ðän sanh

Tß 13 ðªn 8

18

LÕy VÕn Ph§t Bäo Sám (25 ngày lÕy VÕn Ph§t)

Vía ðÑc Chu¦n ð«

Nåm 10 Ph§t ðän

Sáu 15 ðªn 22 Hµ Qu¯c Pháp Hµi (7 ngày trì chú Kiªt Tß¶ng)

Bäy 04
11 ðªn 18

12

Qu¯c khánh Hoa KÏ / Pháp Hµi tiêu tai (trì chú)
Quán Âm th¤t (7 ngày trì ni®m Quán Âm)

Vía ðÑc Quán Âm thành ðÕo

Tám 09

19 ðªn 26

Pháp Hµi Vu Lan

ð¸a TÕng th¤t (7 ngày ni®m ðÑc ð¸a TÕng)

Mß¶i 06 ðªn 13

11

25

Quán Âm th¤t (7 ngày)

Vía ðÑc Quán Âm xu¤t gia

ðÑc Dßþc Sß ðän sanh

Mß¶i Mµt 26 ðªn 29 Hß¾ng dçn t§p thi«n

Mß¶i Hai 18 ðªn 25

06

31

25 ðªn

15/01/93

A Di ðà th¤t (7 ngày ni®m Ph§t A Di ðà)

Vía ðÑc A Di ðà

Ph§t Thích Ca thành ðÕo

Ba tu¥n thi«n th¤t mùa ðông

1/1993 21 ðªn 24 Ba ngày trì chú cho ð¥u nåm


