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ÐÕi Lão Hòa-Thßþng Tuyên-Hóa, v¸ T± thÑ chín phái Thi«n-tông Quy-
NgßÞng, Pháp-chü T±ng Hµi Ph§t-Giáo Pháp-Gi¾i, T±-sß sáng l§p VÕn Ph§t
Thánh Thành, ðã viên t¸ch vào lúc 3 gi¶ 15 chi«u 10 tháng 5 nåm �t-hþi (07
tháng 6 nåm 1995) tÕi Los Angeles.

TÑ chúng ð® tØ cüa Ngài ðã liên tøc tøng ni®m h°ng danh ÐÑc Ph§t A-Di-Ðà
cho ðªn 11 gi¶ ðêm, và Kim-thân Hòa-Thßþng ðßþc di chuy¬n ðªn nhà quàn
theo lu§t l® hi®n hành cüa Hoa-KÏ. TÕi ðây, tÑ chúng ð® tØ ðßþc phép ð£c bi®t
ni®m Ph§t và tøng Kinh A-Di-Ðà t× 12 gi¶ rßÞi khuya cho ðªn 5 gi¶ sáng ngày
8 tháng 6 dß½ng l¸ch.

Hòa-Thßþng ðßþc m÷i gi¾i kính ngßÞng vì nªp s¯ng kh± hÕnh và nghiêm trì
Gi¾i Lu§t cüa Ngài. Trong th¶i MÕt Pháp mà nhi«u ngß¶i không tôn tr÷ng
Gi¾i Lu§t này, Ngài ðã nêu gß½ng sáng và khuyªn khích nªp s¯ng kh± hÕnh
b¢ng cách chï ån m²i ngày mµt bæa trß¾c gi¶ ng÷ và ban ðêm thì ngü ng°i chÑ
không n¢m. Su¯t 30 nåm liên tøc, Ngài ðã ðång ðàn thuyªt Pháp và giäng lu§n
kinh ði¬n Ph§t giáo, giß½ng cao ng÷n ðèn rñc rÞ cüa trí hu® ð¬ soi ðß¶ng cho
chúng sanh ðang chìm ð¡m trong ðêm t¯i cüa th¶i ðÕi MÕt Pháp này.
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Thánh L Nh§p Kim-QuanThánh L Nh§p Kim-QuanThánh L Nh§p Kim-QuanThánh L Nh§p Kim-QuanThánh L Nh§p Kim-Quan
(trích Thª Gi¾i Nh§t Báo ngày 13 tháng 6 nåm 1995)

Lúc 4 gi¶ chi«u ngày 12 tháng 6 nåm 1995, tÑ chúng ð®
tØ cüa Hòa-Thßþng Tuyên-Hóa ðã cØ hành L Nh§p-
quan. V¾i sñ hß¾ng dçn cüa Hòa-Thßþng Húc-Lãng,
trø trì Chùa Di®u-Pháp, Kim-quan Tuyên-Công
Thßþng-Nhân ðßþc thiªt tÕi Tu-vi®n Long Beach, ð¯i
di®n v¾i b¶ bi¬n Thái-bình-dß½ng. Hàng ngàn tÑ chúng
g°m có ð® tØ xu¤t gia, tÕi gia, các v¸ thân hæu ngßÞng
mµ công ðÑc ho¢ng dß½ng Chánh Pháp cüa Ngài và các
hµi viên cüa t± chÑc t× thi®n T×-Tª · Los Angeles ðã
tham gia tr¥n thiªt Niªt-Bàn Ðß¶ng cho bu±i l Nh§p-
quan trang nghiêm này.

Khoäng 4 gi¶ chi«u, trß¾c c±ng chính Tu-vi®n Long
Beach, hai chiªc l÷ng vàng ðã ðßþc trß½ng lên, và các
ð® tØ cüa Ngài quÏ làm hai hàng ð°ng thanh ni®m Ph§t
ð¬ chu¦n b¸ làm l cung nghinh. Vào lúc 4 gi¶ 15, kim-
thân Hòa-Thßþng ðßþc di chuy¬n v« tu vi®n t÷a lÕc tÕi
ÐÕi lµ East Ocean, Long Beach. Nhi«u ð® tØ ðã khóc,
h°i tß·ng lÕi nhæng kÖ ni®m vui bu°n khi Ngài còn tÕi
thª. Em bé 9 tu±i Amy Trß½ng ngây th½ nói r¢ng: "Em
mu¯n nghe l¶i Sß-Phø dÕy, nhßng nay thì không th¬
ðßþc næa r°i!"

Khi Hòa-Thßþng còn trø thª, Ngài thß¶ng dùng Pháp-
ngæ thâm di®u ð¬ thÑc tïnh ðÕi chúng, l¶i dÕy cüa Ngài
xuyên su¯t chân tâm cüa h÷. Bình sanh Ngài s¯ng nhçn
nhøc, khoan dung, nh¸n ån nhi«u l¥n ð¬ h°i hß¾ng công
ðÑc cho chúng sanh. Cuµc khüng hoäng höa tin ·
nß¾c Cuba vào nåm 1962 ðã xäy ra không bao lâu sau
khi Ngài ðªn Hoa-KÏ. Ngài ðã tuy®t thñc 5 tu¥n ð¬ h°i
hß¾ng cho n«n hòa bình thª gi¾i. Mµt s¯ ngß¶i cho
r¢ng Ngài b¸ b®nh thiªu dinh dßÞng, nhßng nhæng v¸
có kiªn thÑc thì giäi thích r¢ng Ngài ðã quên mình vì
Ph§t Pháp, và Ngài lâm b®nh chính là h§u quä cüa lòng
hy sinh và nhæng c¯ g¡ng d°n d§p cüa Ngài. Vào d¸p
Ngài du hành Ðài-loan nåm 1989, Ngài ðã nh¸n ån ba
tu¥n ð¬ h°i hß¾ng cho dân chúng Ðài-loan. Sau ðó,
Ngài ði ho¢ng Pháp tÕi nhi«u nß¾c châu Âu. M£c d¥u
tu±i Ngài ðã cao nhßng Ngài vçn không mu¯n nghï
t¸nh dßÞng.

Chính trong lúc Ngài ðang b®nh ð¬ gánh ch¸u kh± nÕn
cho chúng sanh, Ngài vçn kiên trì tiªp tøc ðÕi nguy®n
din d¸ch kinh ði¬n Ph§t giáo. � nß¾c Trung-Hoa vào
ð¶i Ðß¶ng, công tác d¸ch kinh ðßþc tri«u ðình quan
tâm và h² trþ. Th¶i nay thì chï có mµt mình Ngài tñ ðäm
ðß½ng trách nhi®m n£ng nh÷c này mà thôi. Du¾i sñ dçn
dÕy cüa Ngài, nhi«u kinh ði¬n ÐÕi-th×a nhß Kinh Hoa-

Nghiêm, Kinh Pháp-Hoa, Kinh Lång-Nghiêm, Kinh Kim-
Cang, Kinh A-Di-Ðà, Kinh Ð¸a-TÕng, v.v... ðã ðßþc d¸ch
sang tiªng Anh, r°i tu¥n tñ sang tiªng Pháp, tiªng Tây-
Ban-Nha, tiªng Vi®t..., v¾i møc tiêu là toàn th¬ Tam
TÕng kinh ði¬n Ph§t giáo phäi ðßþc d¸ch ra nhi«u thÑ
tiªng, ngõ h¥u Ph§t Pháp chánh truy«n ðßþc truy«n bá
kh¡p thª gian và chúng sanh toàn thª gi¾i có th¬ thoát
khöi kh± ðau và ðÕt ðªn cäng gi¾i an lÕc.

Song song v¾i công ðÑc chü xß¾ng din d¸ch kinh ði¬n,
Hòa-Thßþng còn t§n lñc thiªt l§p 27 ðÕo tràng tu vi®n
tÕi Hoa-KÏ, Gia-Nã-ÐÕi, và châu Á. Ngài ðem hªt khä
nång ð¬ khai tri¬n Ph§t giáo nh¢m møc ðích cäi thi®n
nhân tâm, chuy¬n hóa bÕo lñc thành sñ hòa hþp trên thª
gian ð¬ m÷i ngß¶i ðßþc thanh bình và an lÕc.

TÕi trß¶ng Ti¬u-h÷c Døc-Lß½ng và trß¶ng Trung-h÷c
B°i-ÐÑc do Ngài sáng l§p tÕi VÕn Ph§t Thánh Thành,
ngoài các môn h÷c do chính phü California quy ð¸nh,
h÷c sinh còn h÷c thêm các sách giäng dÕy tß cách làm
ngß¶i lß½ng häo cüa n«n ðÕo lý truy«n th¯ng Trung-
Hoa nhß Tam-Tñ-Kinh, Ð®-TØ Quy, Thiên-Tñ Vån và
Bách-Gia Tánh. Ngài chü trß½ng r¢ng nªu có th¬ ðào
tÕo ðßþc mµt thª h® thanh niên v¾i ph¦m hÕnh cao
thßþng và kiªn thÑc uyên thâm thì vçn còn có hy v÷ng
là chúng sanh s¨ vßþt qua ðßþc bi¬n kh±.

Lúc 4 gi¶ chi«u ngày 13/6/95, tÕi Tu-vi®n Long Beach
ðã kªt thúc tu¥n l tß·ng ni®m s½ th¤t ð¥u tiên. Vào
ngày 16, các v¸ ð® tØ s¨ tháp tùng Kim-quan Hòa-Thßþng
tr· v« VÕn Ph§t Thánh Thành tÕi th¸ tr¤n Talmage, mi«n
b¡c California.

Hi®n nay, tÕi các ðÕo tràng do Ngài thiªt l§p, toàn th¬ ð®
tØ ð«u ðang tøng Kinh Hoa-Nghiêm th¬ theo l¶i di hu¤n
cüa Ngài trß¾c khi viên t¸ch.
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L Di Chuy¬n Kim-Quan V« VÕn Ph§t Thánh ThànhL Di Chuy¬n Kim-Quan V« VÕn Ph§t Thánh ThànhL Di Chuy¬n Kim-Quan V« VÕn Ph§t Thánh ThànhL Di Chuy¬n Kim-Quan V« VÕn Ph§t Thánh ThànhL Di Chuy¬n Kim-Quan V« VÕn Ph§t Thánh Thành
(trích Thª Gi¾i Nh§t Báo ngày 18/6/95)

Cä ðoàn xe kh·i hành ch§m rãi. ÐÕi chúng ðÑng hai
bên ðß¶ng nghiêm trang ch¡p tay trß¾c ngñc, kính c¦n
tin ðßa Kim-quan Hòa-Thßþng Tuyên-Hóa t× Los
Angeles v« lÕi VÕn Ph§t Thánh Thành · mi«n b¡c Cali-
fornia. Ngài viên t¸ch ðã ðßþc 10 ngày.

Chi«u ngày 16/6/95, tÕi Tu-vi®n Long Beach · mi«n
nam California ðã cØ hành L Phóng-sanh và L Di-
quan. Nhæng ngày trß¾c ðó, th¶i tiªt n¡ng ¤m; nhßng
b²ng nhiên vào ngày 16, nhi®t ðµ xu¯ng th¤p, tr¶i có
mây và ð± mßa. Hình nhß tr¶i ð¤t cûng ðßþm màu u
bu°n, tang tóc trong bu²i l Di-quan này. Các ð® tØ
vùng Los Angeles cùng tháp tùng Kim-quan Hòa-
Thßþng tiªn v« mi«n B¡c. Ðoàn xe ðªn VÕn Ph§t Thánh
Thành vào lúc 7 gi¶ sáng ngày ThÑ Bäy, 17/6/95.

Trên c±ng tam quan VÕn Ph§t Thánh Thành, mµt t¤m
løa màu vàng ðßþc chång ngang v¾i dòng chæ ðö:
"Cung Nghinh Lão Hòa-Thßþng Tuyên-Hóa, T±-Sß
Sáng L§p VÕn Ph§t Thánh Thành"

Sau khi Kim-quan Hòa-Thßþng qua khöi c±ng tam
quan, tÑ chúng Ph§t tØ s¡p hàng tr§t tñ n¯i tiªp theo sau,
trang nghiêm ch¡p tay thành tâm ni®m Ph§t trong lúc
các v¸ ð® tØ xu¤t gia cüa Ngài kính c¦n chuy¬n Kim-
quan vào VÕn Ph§t Ði®n. Trên ðß¶ng bao quanh VÕn
Ph§t Ði®n có tr¥n thiªt mß¶i ngàn tßþng Ph§t mà Hòa-
Thßþng ðã ðúc lúc Ngài còn sanh ti«n.

Sau ðó, Kim-quan ðßþc chuy¬n t× VÕn Ph§t Ði®n ðªn
Vô-Ngôn Ðß¶ng, là cß th¤t cüa Ngài trß¾c khi viên
t¸ch. Trß¾c kia, Hòa-Thßþng thß¶ng thuyªt Pháp ho£c
giäng Kinh tÕi VÕn Ph§t Ði®n hay tÕi Di®u-Ngæ Ðß¶ng.
Sau gi¶ ng÷, tÑ chúng s¡p hàng trß¾c Vô-Ngôn Ðß¶ng
ð¬ tu¥n tñ chiêm ngßÞng Kim-thân Ngài. Có nhi«u ð®
tØ th¤y tß¾ng mÕo cüa Ngài r¤t gi¯ng Thi«n-tông Løc
T± ÐÕi-sß.

TÕi VÕn Ph§t Thánh Thành, tuân theo l¶i di hu¤n cüa
Hòa-Thßþng, h¢ng ngày tÑ chúng ð® tØ ð°ng tâm ni®m
Ph§t và tøng Kinh ÐÕi Phß½ng Quäng Ph§t Hoa-Nghiêm
tÕi ba ð¸a ði¬m b¢ng tiªng Anh, tiªng Vi®t và tiªng Hoa.
Cänh gi¾i Hoa-Nghiêm bao trùm toàn cõi hß không
Pháp gi¾i, vô cùng vô t§n nhß di ngôn cüa Hòa-Thßþng
Tuyên-Hóa:

"Tôi t× hß không ðªn.
Tôi tr· v« hß không."

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

"Chß Ph§t tØ! Nªu có chúng sanh nên do Niªt-Bàn mà
ðßþc ðµ, th¶i ÐÑc Nhß-Lai vì h÷ mà th¸ hi®n Niªt-Bàn.
Nhßng th§t ra, ÐÑc Nhß-Lai không sanh, không m¤t,
không có di®t ðµ."

Kinh Hoa-Nghiêm, Ph¦m Nhß-Lai Xu¤t Hi®n
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Hòa Thßþng Tuyên Hóa

Quán-Âm Th¤t kÏ này có nhi«u h÷c sinh t¾i tham gia.
Các em phäi hi¬u rõ ðÕo lý hiªu thäo v¾i cha m©. Lúc
còn · nhà thì mình nghe l¶i, giúp ðÞ cha m© d÷n d©p
phòng ¯c nhà cØa, quét tß¾c sÕch s¨, giúp cha mình c¡t
cö, làm nhæng vi®c c¥n làm. Lúc ði h÷c · trß¶ng thì
phäi nghe l¶i th¥y giáo, chuyên tâm nghe giäng bài,
døng công h÷c t§p, không nên ð¬ th¶i gian trôi qua
lãng phí. Mµt ngày mình phäi biªt thêm ðßþc mµt chæ,
h÷c thêm mµt câu hay; ðó là bi¬u hi®n hiªu thäo v¾i cha
m© r°i ð¤y.

Các bÕn phäi nh¾ l¤y, · trong trß¶ng mình phäi làm
ngß¶i h÷c sinh giöi, v« t¾i nhà mình phäi làm ngß¶i
con t¯t. Không nhæng phäi nghe l¶i cha m© dÕy d², mà
còn phäi nghe l¶i nhæng ngß¶i l¾n tu±i h½n chï bäo.
C¥n hiªu thäo v¾i cha m©, c¥n cung kính v¾i ngß¶i l¾n
tu±i, b·i vì h÷ là ngß¶i có kinh nghi®m nhi«u h½n mình,
có h÷c v¤n phong phú d°i dào h½n mình. Do ðó các em
c¥n phäi h÷c t§p n½i h÷, l¤y h÷ làm gß½ng, thì các em
m¾i có ti«n ð° quang minh sáng lÕng. Nªu không thì
con ðß¶ng trß¾c m£t cüa các em s¨ m¶ t¯i, tß½ng lai các
em chÆng còn hy v÷ng næa.

Là h÷c sinh các em c¥n phäi có møc tiêu rõ r®t, ð¸nh chí
nguy®n kiên c¯, phäi có lòng kiên nhçn, chÆng ð¬ b¸
lay chuy¬n, dù g£p tråm ngàn khó khån cûng không
th¯i lui. Có tinh th¥n nhß v§y, thì sau này m¾i làm nên
sñ nghi®p vî ðÕi, thành b§c anh hùng hào ki®t. Lúc các
em h÷c hành thì phäi døng công ð÷c sách, không ðßþc
ðùa giÞn phá phách m¤t thì gi¶, mà phäi chåm chï h÷c
höi t¤t cä m÷i ði«u c¥n thiªt, nhß v§y m¾i không phø
lòng cha m© không phø lòng th¥y cô, không phø lòng
trß¶ng h÷c.

Các em nên biªt, ðây là trß¶ng h÷c cüa Ph§t giáo,
chuyên môn giáo døc, ðào tÕo b§c hi«n tài, ð¬ trong
tß½ng lai các em ra trß¶ng s¨ tr· thành ngß¶i hæu døng
cho thª gi¾i. Hy v÷ng các em s¨ vì nhân loÕi mà mßu
c¥u hÕnh phúc, không nên ð¬ cho thª gi¾i tr· nên suy
ð°i. Ðó là hy v÷ng cüa trß¶ng chúng ta.

Các em · ðây h÷c hành m÷i thÑ c¥n phäi h÷c t§p mµt
cách chân th§t, nghîa là dù mµt phút th¶i gian cûng
không nên ð¬ lãng phí:

Thß s½n hæu lµ, c¥n vi kính,
H÷c häi vô nhai, kh± tác châu.

Núi sách v· có ðß¶ng, con ðß¶ng ¤y chính là siêng
nång; bi¬n h÷c v¤n vô b¶ bªn, phäi l¤y sñ gian kh± làm
thuy«n, thì m¾i có th¬ vßþt qua ðßþc; ðó là l¶i nói ð¬
các em ghi nh¾.

Các em phäi có tinh th¥n "nhçn kh± nÕi lao," không
ngÕi gian nan, chÆng nên làm biªng. Phäi t§p tánh c¥n
ki®m, ð¯i v¾i mµt trang gi¤y hay mµt cây viªt cûng
phäi quý tr÷ng nó, ð×ng nên tùy ti®n v¤t bö ði.

Sinh hoÕt hàng ngày c¥n có quy lu§t, t¯i ngü s¾m, sáng
d§y s¾m, b¾t coi tivi, ð÷c nhi«u sách có ích cho trí tu®.
� trß¶ng có bài v· nào, v« nhà phäi làm cho hªt, lúc nào
cûng ôn t§p, b·i vì "ôn c¯ nhi tri tân," do ôn t§p vi®c
xßa m¾i h÷c ðßþc kiªn thÑc m¾i. Sách coi qua mµt l¥n
cûng có cái t¯t cüa nó; các em ch¾ coi nhæng sách hoÕt
h÷a vô ích.

� Trung-qu¯c, vào th¶i Ðông-Hán có mµt em nhö tên là
Kh±ng-Dung, thông minh vô cùng, lÕi biªt hiªu thäo.
Mµt ngày n÷ bÕn bè t£ng mµt mâm trái lê, nhæng ngß¶i
anh cüa Kh±ng-Dung ch÷n nhæng trái l¾n nh¤t. Lúc ¤y
Kh±ng-Dung chï m¾i b¯n tu±i mà ðã biªt l nghîa ðÕo
lý, cho nên em chï ch÷n trái lê nhö nh¤t. Cha em m¾i
höi r¢ng: "Vì sao con không l¤y trái lê l¾n nh¤t?"

Kh±ng-Dung trä l¶i: "B·i vì con tu±i nhö, con chï ån
trái nhö mà thôi; nhæng trái l¾n xin nhß¶ng lÕi cho cha
m© và các anh ån."

Các em nghî xem, Kh±ng-Dung m¾i có b¯n tu±i, mà ðã
biªt ðßþc phong cách khiêm nhß¶ng, thß½ng yêu anh
em, hiªu thäo v¾i cha m©. ÐÑc hÕnh nhß v§y không
phäi là trë em nào cûng có. Tiªng th½m cüa em ¤y lßu
truy«n thiên c±, ngß¶i nào cûng biªt, b·i v§y m¾i có
câu r¢ng:

"Dung tÑ tuª, nång nhß¶ng lê."

Nghîa r¢ng Kh±ng-Dung m¾i b¯n tu±i ðã biªt nhß¶ng
trái lê.

Cûng tÕi th¶i Ðông-Hán, có mµt em bé tên là Hoàng-
Hß½ng, lúc em chín tu±i thì m© em chªt, em ð¯i v¾i cha
vô cùng hiªu thäo. Lúc mùa ðông thì em dùng thân
mình ð¬ sß·i ¤m giß¶ng chiªu cüa cha, em sþ cha b¸
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lÕnh. Ðªn mùa hè, em dùng quÕt ð¬ quÕt giß¶ng cho
cha, vì sþ cha nóng nñc. Ðó cûng là lòng hiªu thäo mà
nhân gian lßu truy«n r¢ng:

"Hß½ng cØu tuª, nång ôn t¸ch."

Nghîa r¢ng Hoàng-Hß½ng m¾i chín tu±i mà ðã biªt quÕt
giß¶ng cho cha mình.

Hành vi cüa hai em bé ðó là do lòng thành bi¬u lµ ra,
không phäi chï là giä tÕo b« ngoài ð¬ l×a b¸p ngß¶i
khác. Hành vi nhß v§y ðáng ð¬ các em b¡t chß¾c. Các
em ð«u là nhæng trë th½, c¥n h÷c t§p gß½ng hiªu thäo
v¾i cha m© cüa hai em bé này.

Các em ðã r¤t may m¡n ðßþc sinh trong nß¾c giàu có
này, cuµc s¯ng ±n ð¸nh, v§t ch¤t phong phú. � trong
hoàn cänh t¯t ð©p nhß v§y, các em không h÷c cho giöi
là cô phø ni«m hy v÷ng cüa cha m© và th¥y cô.

� ch² ð¤t nß¾c vô cùng sung sß¾ng chúng ta luôn c¥n
nhæng ngß¶i lß½ng thi®n, c¥n nhæng ngß¶i hi¬u rõ ðÕo
lý, hi¬u thª nào là thß½ng yêu ð¤t nß¾c, thª nào là
ngß¶i công dân ßu tú.

Các em theo h÷c trß¶ng h÷c Ph§t giáo thì tß½ng lai phäi
làm gß½ng cho xã hµi, lãnh ðÕo ngß¶i ð¶i hß¾ng vào
con ðß¶ng thi®n. Các em phäi l¤y sáu tông chï cüa VÕn
Ph§t Thánh Thành làm tiêu chu¦n: Không tranh, Không
tham, Không c¥u, Không ích kÖ, Không tñ lþi và Không
d¯i trá. Nªu các em th§t sñ làm ðßþc sáu ði«u này thì
tß½ng lai các em s¨ tr· thành nhæng ngß¶i ßu tú nh¤t
trên thª gi¾i.

Tôi hy v÷ng các em s¨ tr· thành nhæng ngß¶i mß¶i
ph¥n toàn v©n, thành kë có th¬ änh hß·ng ngß¶i ð¶i cäi
ác hß¾ng thi®n, làm ngß¶i có tâm ðÕi t× bi, ban hÕnh
phúc cho chúng sanh, ðoÕn tr× n²i th¯ng kh± cüa h÷.
Nªu các em ngß¶i nào cûng ðßþc nhß v§y thì thª gi¾i s¨
tr· thành ch¯n ðÕi ð°ng.
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C¦m Nang Tu ÐÕoC¦m Nang Tu ÐÕoC¦m Nang Tu ÐÕoC¦m Nang Tu ÐÕoC¦m Nang Tu ÐÕo
Chß½ng III: Rõ NghîaChß½ng III: Rõ NghîaChß½ng III: Rõ NghîaChß½ng III: Rõ NghîaChß½ng III: Rõ Nghîa

Hòa Thßþng Quäng Khâm

(tiªp theo)

1. Hi¬u Biªt, L§p HÕnh

r Ngß¶i xu¤t gia nªu không dña vào Ph§t-lý mà hành
trì, mß¶i ngß¶i tu có ðªn chín kë sai.

r Kë tu h÷c Ph§t Pháp, không phäi r¢ng: "ThÑ gì tôi
cûng chÆng c¥n!" Nhß thª là ði l®ch lÕc r°i v§y.

r Hãy ð÷c Kinh Kim-Cang cho nhi«u, bÕn s¨ không
còn quá ch¤p trß¾c.

r Nên ð÷c cho nhi«u sách, truy®n nói v« Ph§t, B°-tát,
l¸ch ðÕi T±-Sß, chß Cao-tång, ÐÕi-ðÑc. Mình phäi
h÷c höi gß½ng các Ngài, tìm hi¬u kinh nghi®m quá
trình tu hành ðã khiªn các Ngài thành Ph§t.

Con ngß¶i là kë · v¸ trí tu hành t¯t nh¤t; b·i vì
thành Ph§t hay ð÷a ð¸a ngøc ð«u t× n½i lúc làm
ngß¶i này ð¸nh ðoÕt.

r Sau khi th÷ Gi¾i, h÷c Ph§t Pháp, các bÕn có gß½ng
tu hành cüa chß T±, lÕi có kinh ði¬n ð¬ tham khäo.
Xem thØ bÕn có tìm ðßþc cho mình mµt con ðß¶ng
tu chång.

Sách v· thª tøc · ð¶i, các bÕn ðã ð÷c cä r°i (lúc
chßa tu, còn · ngoài xã hµi); do ðó ch¾ nên vì nó
mà tr· lÕi luân h°i cõi Ta-bà này!

r Khi có th¶i gi¶ ränh r²i, ban hãy coi kinh ði¬n.
Xem kinh là ð¬ th¤u hi¬u, r°i dña vào kinh ði¬n mà
tu trì, thñc hành; chÑ không phäi xem xong r°i ði
tán dóc.

Có kë (xu¤t gia r°i) còn ði h÷c (trß¶ng ngoài ð¶i);
th§t chÆng khác gì kë thª tøc cä! Khi y không có trø
cµt tu hành ð¬ nß½ng tña, thì y càng h÷c chï càng
thêm loÕn.

Các bÕn c¥n phäi n¡m l¤y th¶i gian; ð×ng ð¬ ngày
gi¶ trôi qua u±ng phí. Hãy dành th¶i gi¶ ð¬ xem
Kinh, lÕy Ph§t, ni®m Ph§t, ng°i Thi«n, tøng Kinh!

r Kinh-ði¬n là con ðß¶ng. Khi phi«n não ðªn, hãy

ðem con ðß¶ng này mà thông thoát.

Nªu bÕn biªt dùng kinh ði¬n thì khi phi«n não t¾i,
phi«n não tÑc là B°-ð«.

Nªu bÕn không biªt v§n døng, thì phi«n não tÑc là
vô minh.

Nªu phi«n não t¾i mà bÕn không biªt giäi thoát, thì
bÕn s¨ m¡c cÑng vào phi«n não; nhß thª thì cûng
nhß u¯ng l¥m thu¯c, hay u¯ng phäi thu¯c ðµc v§y.

Thu¯c là tùy ý mình u¯ng hay không u¯ng. BÕn
phäi u¯ng cho ðúng thu¯c; ch¾ u¯ng l¥m ðµc dßþc!
Nghîa là sao? Nghîa là bÕn phäi biªt "h°i quang
phän chiªu," xoay tâm lÕi ð¬ tñ soi cõi lòng (nhìn
phi«n não theo cái nhìn cüa chß Ph§t và B°-tát
trong kinh ði¬n).

r Toàn bµ Tam TÕng Kinh là · trong tâm ta. Gi¾i,
Ð¸nh, Hu® cûng chï · trong tâm này. Gi¾i, Ð¸nh,
Hu® chÆng phäi là thÑ ð¬ ðem ði nói ði giäng--ðó là
thÑ dùng ð¬ thñc hành, ð¬ tu (phá) Ngû �m.

Tøng Kinh không phäi ð÷c oang oang là xong ðâu.
BÕn phäi th¬ hµi cho ðßþc ý nghîa cüa Kinh; nªu
không thì u±ng cho bÕn ðã xu¤t gia ð¤y!

r Thuyªt Pháp chï là nói mi®ng.

BÕn c¥n phäi tu sao cho mình nhìn t¾i ðâu là thông
su¯t t¾i ðó. Mình phäi liu ngµ m÷i sñ; nªu không,
bÕn s¨ ch¤p trß¾c n£ng n« vào kinh ði¬n!

r Kinh gi¤u · ðâu? Kinh gi¤u ngay trong tâm chúng
ta, song c¥n m· khai trí hu® thì m¾i biªt ðßþc chúng.

Nªu bÕn không khai trí hu® thì xem Kinh bÕn s¨ m½
m½ h° h°.

Khi trí hu® khai m·, lúc xem Kinh bÕn s¨ cäm th¤y
r¤t thành thøc, rành r¨; ð°ng th¶i bÕn s¨ lînh ngµ
ðßþc nhæng chân lý khác næa.

r Khi mµt lý thông su¯t, m÷i lý ð«u th¤u tri®t!
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2. Công Phu Khuya Và T¯i

r Bây gi¶, khi còn · cänh ðµng, bÕn hãy h÷c cho
rành nµi dung cu¯n Thi«n Môn Nh§t Døng Khóa
Tøng (tÑc là Kinh ð÷c h¢ng ngày, hai th¶i công
phu). Sau này, khi bÕn · cänh tînh, bÕn s¨ dùng
ð£ng nó.

r Khi công quä, lao tác xong r°i, nªu còn dß th¶i gi¶
thì bÕn hãy xem Kinh. Xem Kinh gì? Chï c¥n bÕn
liu giäi, th¬ hµi hai th¶i công-phu, r°i theo ðó
thñc hành, thì nh¤t ð¸nh bÕn s¨ liu sanh tØ.

r BÕn hãy khéo mà th¬ hµi Tam Quy-y; xem mình ðã
làm ð£ng t¾i n½i t¾i ch¯n chång.

Nhß "Tñ quy y pháp, nguy®n r¢ng chúng sanh, hi¬u
sâu Kinh TÕng, trí hu® nhß bi¬n." Trí hu® bÕn thª
nào m¾i sâu rµng nhß bi¬n? Ngß¶i ngoài nhìn mµt
cái là h÷ biªt ngay!

ChÆng Phäi kinh ði¬n là · n½i gi¤y tr¡ng mñc ðen
vuông vÑc ðâu; vì cÑu cánh, chúng không phäi là
v§t cüa (chân-tánh) bÕn.

BÕn phäi xem bµ Kinh Vßþt Ra Ngoài Hình Tß¾ng
Trong Kinh Ði¬n--kë biªt ð÷c nó thì nhìn là biªt
ngay; ai không biªt xem nó thì không th¬ biªt ð£ng.

Do ðó, h ni®m Ph§t, ni®m t¾i trình ðµ nào ðó thì tñ
nhiên Kinh TÕng s¨ · tÕi tâm bÕn!

3. Gõ Chuông

r Höi: Ph§t là v§t gì?

Ðáp: Ph§t không là v§t gì cä. � ð¶i (xã hµi) m¾i có
v§t hình s¡c, tß¾ng mÕo. H÷c Ph§t thì chÆng có v§t
gì cä.

r ThÑ "không s¡c tß¾ng" tÑc là s¡c chÆng khác không,
không chÆng khác s¡c; và cûng tÑc là chân không
di®u hæu. Ý nghîa cüa nó là: bên ngoài tuy nói có
v§t ðó, song trong tâm không có (quan ni®m, hình
bóng) v§t ðó. Tâm là không. Nªu trong tâm còn
nhæng thÑ có s¡c có tß¾ng, thì phi«n não s¨ t× ðó
n±i d§y.

r Höi: Thª nào là "không"?

Ðáp: Nªu bÕn nhìn xuyên thüng ðßþc (m÷i sñ m÷i
v§t), thì ðó là "không."

r Tu hành, c¥n tâm tß và hành ðµng phäi nh¤t trí v¾i
nhau; không ðßþc "kh¦u th¸ tâm phi" (mi®ng nói
mµt ð¢ng, tâm nghî mµt nëo).

ÐÑc Thª Tôn bäo kh¡p ðÕi chúng: "Khi Ph§t nh§p Niªt-
Bàn r°i, ðÕi chúng ch¾ quá s¥u não. Vì d¥u Ph§t nh§p
Niªt-Bàn mà Xá-lþi vçn thß¶ng còn ð¬ cúng dß¶ng. LÕi
có nhæng Pháp Bäo vô thßþng--tÕng Tu-Ða-La, tÕng
TÏ-NÕi-Da, tÕng Ma-Ha-ÐÕt-Ma, do ðây Tam Bäo và
TÑ Ðª vçn thß¶ng trø · thª gian, làm ch² quy y cho
chúng sanh. Vì cúng dß¶ng Xá-lþi tÑc là cúng dß¶ng
Ph§t-Bäo, th¤y Ph§t Bäo là th¤y Pháp-thân, th¤y Pháp-
thân là th¤y Hi«n Thánh, th¤y Hi«n Thánh là th¤y TÑ
Ðª, th¤y TÑ Ðª là th¤y Niªt-Bàn. Do ðây nên biªt r¢ng
Tam Bäo thß¶ng trø không biªn ð±i, có th¬ làm ch± quy
y cho thª gian."

(Kinh ÐÕi Niªt-Bàn, ph¦m Di Giáo)

r Th¤y, nghe, cäm, biªt, là tác døng cüa sáu cån. Tñ-
tánh cüa mình thì · ð¢ng sau sáu cån này. H¢ng
ngày, tñ-tánh luôn · ngay v¾i mình.

r Làm sao ð¬ lòng ðßþc an ±n? BÕn c¥n phäi vô tâm
(không có tâm).

Tâm (chï chân-tánh) v¯n không dña vào ðâu, và
cûng không th¬ tìm nó · ðâu. Song tâm này (chân-
tánh) v¯n bao trùm hß không, biªn kh¡p Pháp-gi¾i.

r Cái tâm · hi®n tÕi: không th¬ n¡m b¡t ðßþc.

Cái tâm · v¸ lai: cûng không th¬ n¡m b¡t ðßþc. Cái
tâm ðã qua r°i: cûng không sao n¡m b¡t ðßþc.

r Khi n±i phi«n não, khi lòng tÑc gi§n, bÕn ch¾ ch¤p
ch£t, truy cÑu, ðeo ðu±i chúng, ho£c tìm xem chúng
t× ðâu lÕi. Mµt khi ch¤p ch£t vào chúng thì lòng
bÕn s¨ không th¬ khai m·; r°i vì thª chÆng th¬ yên
lòng tiªn tu ðßþc. B¤t cÑ vi®c gì t¾i, bÕn phäi nhìn
xuyên thüng chúng, ð×ng ch¤p trß¾c vào chúng.
Quan tr÷ng nh¤t vçn là cµt b¯n chæ "A-Di-Ðà Ph§t"
n½i mi®ng mình!

r Höi: Con có ð÷c sách nói r¢ng: "Kë ðã giác ngµ thì
ðã ðoÕn dÑt nhæng thÑ ác tñ mình tÕo ra; song y
không ðoÕn tr× tánh ác." Làm sao ð¬ th¬ hµi câu
này cho ðúng ð¡n?

Ðáp: Mình phäi tu phß¾c ðÑc. Thí dø g£p kë không
có c½m ån, thì mình cho ngß¶i ¤y chút c½m ån.
Phäi luôn tìm cách giúp ðÞ ngß¶i hoÕn nÕn, kh¯n
kh±; nhß v§y m¾i là phß¾c hu® ð«u tu (tÑc là ðoÕn
dÑt m÷i thÑ ác b¢ng cách tång trß·ng vi®c thi®n).
Và do ðó, mình s¨ không còn làm vi®c ác næa (nh¶
v§y, tánh ác tñ nó tiêu tan, tâm không kh·i ác ni®m
næa).

(còn tiªp)
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Danh T× Ph§t H÷cDanh T× Ph§t H÷cDanh T× Ph§t H÷cDanh T× Ph§t H÷cDanh T× Ph§t H÷c
Duyên GiácDuyên GiácDuyên GiácDuyên GiácDuyên Giác

Hòa Thßþng Tuyên Hóc giäng thu§t

Duyên Giác Thánh Hi«n,
Cô phong ðµc miên.

Xuân hoa thu tÕ,
Th§p nh¸ liên hoàn

Duyên Giác Thánh Hi«n. B§c thánh nhân khai ngµ khi
có Ph§t xu¤t thª thì g÷i là Duyên Giác, còn khi không
có Ph§t xu¤t thª thì g÷i là Ðµc Giác vì h÷ tñ khai ngµ
l¤y chính h÷.

Các b§c Duyên Giác thích cô phong ðµc miên (ngü mµt
mình trên ðïnh núi tr½ tr÷i), và thß¶ng:

Xuân xem tråm hoa n·,
Thu ng¡m lá vàng r½i.

và qua nhæng hi®n tßþng "thu ðªn, hoa xuân røng," các
Ngài th¤u tri®t ðßþc r¢ng t¤t cä sñ v§t ð«u có sñ sanh
di®t tñ nhiên cüa chúng.

Th§p Nh¸ Liên Hoàn (mß¶i hai m¯i liên hoàn). B§c
thánh nhân Duyên Giác tu Mß¶i Hai Liên Hoàn--Mß¶i
Hai Nhân Duyên:

1. Vô minh. Các Ngài quán sát xem vô minh là t× ðâu
ðªn, và vì sao lÕi có vô minh.

2. Hành (làm). Có vô minh t¤t có hành ðµng, có làm.
Có làm, tÑc là có sñ th¬ hi®n, bi¬u lµ b¢ng hành ðµng;
nhß thª, tÑc là có ý thÑc.

3. ThÑc. ThÑc nghîa là sñ phân bi®t; h có tâm phân
bi®t t¤t có phi«n não.

4. Danh, S¡c. Ðây chính là r¡c r¯i, phi«n toái. H có
danh thì có sñ phi«n hà cüa danh, có s¡c thì có sñ phi«n
hà cüa s¡c. Danh tiªng và hình s¡c là nhæng thÑ phi«n
toái, phi«n toái chính là danh v¾i s¡c! Khi các bÕn chßa
hi¬u thì có phi«n toái cüa chßa hi¬u, vì thª mà bÕn
mu¯n hi¬u cho b¢ng ðßþc.

5. Løc Nh§p. Do vì mu¯n hi¬u, mu¯n biªt rõ, nên sanh
ra Løc Nh§p--m¡t, tai, mûi, lßÞi, thân và ý.

6. Xúc. "Xúc" là ðøng chÕm, s¶ mó. Vì sao mu¯n có sñ
tiªp xúc, ðøng chÕm? Vì mu¯n tìm hi¬u, mu¯n biªt rõ
nên m¾i tiªp xúc m÷i n½i--ðông, tây, nam, b¡c, trên,
dß¾i.

7. Th÷ (Cäm Nh§n). Sau khi tiªp xúc thì có sñ cäm
nh§n. Chßa g£p khó khån thì cäm th¤y r¤t d ch¸u,
nhßng h v¤p phäi chß¾ng ngÕi r°i thì cäm th¤y r¤t khó
ch¸u.

8. Ái. H có cäm nh§n r°i thì li«n sanh lòng yêu mªn, ßa
thích. Vì sao chúng ta có cäm giác b¤t an? Vì chúng ta
có lòng yêu chuµng này. Có yêu thì có ghét--g£p cänh
gi¾i thu§n thì sanh lòng ßa thích, mà g£p cänh gi¾i
không thu§n thì lÕi sanh ra chán ghét.

9. Thü (Giæ). Nhæng gì mà các bÕn yêu thích thì các bÕn
mu¯n chiªm làm cüa s· hæu cho riêng mình, do ðó mà
sanh ra "thü."

10. Hæu (Có). TÕi sao các bÕn mu¯n thöa mãn nhæng
ß¾c mu¯n cüa mình? Vì mu¯n chiªm hæu, mu¯n có--do
ðó mà có "hæu."

11. Sanh. Khi nhæng thÑ mà bÕn mu¯n ðÕt ðßþc ðã
thuµc v« các bÕn r°i, thì chính vì nhæng thÑ s· hæu này
mà có sñ tái sanh · kiªp sau.

12. Lão, TØ (Già, Chªt). Có kiªp sau và còn có cä sñ già
và chªt næa.
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Thông BáoThông BáoThông BáoThông BáoThông Báo

Tam Ðàn ÐÕi Gi¾i L¥n ThÑ Tám & ÐÕi Pháp Hµi Thüy-Løc-Không

Ð¸a ði¬m:
VÕn Ph§t Thánh Thành
2001 Talmage Road
Talmage, CA 95481-0217

L¸ch Trình:
22-24/9, 1995: Truy«n Th÷ Tam Ðàn ÐÕi Gi¾i
24/9/1995: Truy«n Th÷ B°-Tát Gi¾i TÕi Gia
24/9/1995: Truy«n Th÷ Tam Quy, Ngû Gi¾i

25/9-01/10, 1995: ÐÕi Pháp Hµi Hµ Thª Tiêu Tai Thüy-Løc-
 Không

30/9/1995: Truy«n Th÷ U-Minh Gi¾i

Mu¯n biªt thêm chi tiªt, xin liên lÕc (707) 462-0939

Chß½ng Trình Thuyªt Giäng Kinh Hoa-Nghiêm
(b¢ng tiªng Anh và tiªng Quan-thoÕi)

Ð¸a ði¬m:
Chùa Phß¾c Lµc Th÷
4140 Long Beach Blvd.
Long Beach, CA 90807

Th¶i gian:
ThÑ Bäy, t× 7:00PM-9:00PM
(t× 6:00PM-7:00PM: Hß¾ng dçn Thi«n t§p)

Giäng viên: Th¥y Thích H¢ng Trß¶ng

Mu¯n biªt thêm chi tiªt, xin liên lÕc (310) 438-8902
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L¸ch Trình Các D¸p L, Ph§t Th¤t & Thi«n Th¤t TÕi VÕn Ph§tL¸ch Trình Các D¸p L, Ph§t Th¤t & Thi«n Th¤t TÕi VÕn Ph§tL¸ch Trình Các D¸p L, Ph§t Th¤t & Thi«n Th¤t TÕi VÕn Ph§tL¸ch Trình Các D¸p L, Ph§t Th¤t & Thi«n Th¤t TÕi VÕn Ph§tL¸ch Trình Các D¸p L, Ph§t Th¤t & Thi«n Th¤t TÕi VÕn Ph§t
Thánh Thành Tháng 9-11/1995Thánh Thành Tháng 9-11/1995Thánh Thành Tháng 9-11/1995Thánh Thành Tháng 9-11/1995Thánh Thành Tháng 9-11/1995

Tháng Ngày Pháp Hµi

9 22 - 24 Tam Ðàn ÐÕi Gi¾i

9 25/9 - 01/10 Pháp Hµi Thüy-Løc-Không

10 07 Hµi Ngh¸ Tôn Giáo Thª Gi¾i

11 05 L KÖ Ni®m Ngày Quán-Thª-Âm B°-Tát Xu¤t Gia

11 05 - 11 Quán-Âm Th¤t

11 24 - 26 Gi¾i Thi®u V« Thi«n (3 ngày)


