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ÐÑc Ph§t Thích Ca Mâu Ni trong quá
khÑ ðã:

Tam kÏ tu phß¾c hu®,
Bách kiªp chüng tß¾ng häo.

Nghîa là trong ba A-tång-kÏ kiªp
Ngài tu phß¾c hu®, h¢ng tråm kiªp
thì vun tr°ng tß¾ng häo. Ngài tu kh±
hÕnh, làm nhæng vi®c khó ai làm
ðßþc; tu hÕnh nhçn nÕi, ch¸u ðñng
nhæng chuy®n ngß¶i ð¶i khó nhçn
nÕi ðßþc. Vì chúng sanh mà Ngài
phát tâm B°-ð«, tu Nh¤t-thiªt Trí,
không tiªc thân mÕng ð¬ giáo hóa
chúng sanh. Kiªp này qua kiªp khác,
Ngài nhçn kh± nÕi lao; ån nhæng thÑ
mà ngß¶i ta không mu¯n ån, nhß¶ng
nh¸n nhæng chuy®n mà ngß¶i ta
không th¬ nhß¶ng nh¸n. Cho nên
Ngài m¾i thành Ph§t, chÑng quä B°-
ð«. Ph§t không phäi tu mµt ngày mµt
ðêm mà thành; Ngài phäi tu ba A-
tång-kÏ kiªp, r°i sau ðó th¸ hi®n Tám
Tß¾ng Thành ÐÕo*. Tám Tß¾ng
Thành ÐÕo này là gì?

1. ThÑ nh¤t là t× n½i tr¶i Ðâu-xu¤t
giáng sinh. Cõi tr¶i Ðâu-xu¤t là n½i
Pháp-vß½ng-tØ chu¦n b¸ thành Ph§t

(B±-xÑ) trú ngø.

2. Tß¾ng thÑ nhì là Trø Thai. Ph§t ·
trong bào thai thì Ngài luôn chuy¬n
Pháp-luân giáo hóa chúng sanh, vì t¤t
cä chúng sanh hæu duyên mà Ngài
thuyªt Pháp.

3. Tß¾ng thÑ ba là Xu¤t Thai. Ph§t ra
khöi thai là ngày m±ng tám tháng tß
âm l¸ch. Sau khi ra khöi thai r°i thì
Ngài mµt tay chï tr¶i mµt tay chï ð¤t
mà nói "Thiên thßþng thiên hÕ duy ngã
ðµc tôn" nghîa r¢ng trên tr¶i, dß¾i ð¤t
không ai tôn quý b¢ng ta. Có phäi
chång Ph§t hªt sÑc c¯ng cao ngã mÕn?
Tôi không phäi là lu§t sß bi®n hµ cho
Ph§t, nhßng Ph§t ðích thñc là ngß¶i
xÑng ðáng ðßþc danh hi®u nhß v§y.
M¾i sinh ra mà nói v§y là Ngài gi¾i
thi®u cho chúng sanh hi¬u ÐÕo. Ngày
Ph§t ra ð¶i có chín con r°ng phun nß¾c
t¡m Ngài. L¾n lên trong cung, Ngài
h÷c ðü pháp thª gian; t¤t cä nhæng kÛ
nång cüa ngß¶i ð¶i Ngài ð«u h÷c qua.
Nói là h÷c, nhßng th§t ra Ngài thông
ðÕt vô ngÕi. Mµt hôm Ngài dÕo ch½i
b¯n cØa thành thì th¤y cänh Sanh, Lão,
B®nh, TØ, nên ý thÑc ðßþc ð¶i ngß¶i
toàn là kh± ðau, t¤t cä ð«u phäi träi
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qua Sanh, Trø, D¸, Di®t, cûng là Thành, Trø, HoÕi, Không.
Nh§n th¤y r¢ng Sanh, Lão, B®nh, TØ kh± th§t là ð¥y dçy
phi«n não, ð¶i ngß¶i chÆng có ý nghîa gì nên Ngài m¾i
xä bö ð¸a v¸ phú quý mà ra ði; ðó là mµt trong tám
tß¾ng. Ph§t tu hÕnh Ð¥u-ðà có th¬ nói là giöi b§c nh¤t.
Khi · núi Tuyªt-s½n thì m²i ngày Ngài ð«u døng công
tu hành và chï ån mµt hÕt mè ð¬ duy trì sanh mÕng,
chÆng h« u¯ng vitamin A, B, C... gì cä. Mµt hôm, sau
khi th÷ nh§n bát sæa dê do mµt cô gái cúng dß¶ng, Ngài
t¾i g¯c B°-ð« mà t¸nh t÷a và phát nguy®n r¢ng: "Nªu ta
không chÑng ðßþc Chánh ÐÆng Chánh Giác thì nh¤t
ð¸nh không ðÑng d§y!" Li«n ðó Ngài ng°i trong 49
ngày. C½ duyên thành thøc, nØa ðêm Ngài nhìn th¤y
sao mai r°i ngµ ÐÕo, h¯t nhiên chÑng ð¡c trÕng thái
"không sinh không di®t, không tång không giäm, không
d½ không sÕch"; th¬ ngµ ðßþc b±n lai thanh t¸nh bän
th¬, di®u minh chân tâm.

Là ð® tØ cüa Ph§t · th¶i MÕt Pháp này, chúng ta c¥n
phäi làm ngß¶i Ph§t-tØ chân chánh và phäi biªt r¢ng
Ph§t cùng các T±-sß trong quá khÑ tu hành không phäi
d dàng. Bây gi¶ mình m²i ngày không c¥n phäi ån
mµt hÕt mè, mà chï c¥n ð×ng ham ån ð° ngon, ð×ng
ham vitamin, ð×ng ham nhæng thÑc b± dßÞng là ðßþc.
Thân này là b÷c th¸t th¯i do b¯n ðÕi (ð¤t, nß¾c, gió, lØa)
giä hþp, chÆng quý báu gì; thª mà bây gi¶ mình lÕi vì
cái túi da hôi hám này mà làm trâu làm ngña, làm nô l®!
Không biªt mình làm nô l® nhß v§y bao lâu r°i, tÕo ra
bao nhiêu ác nghi®p r°i mà bây gi¶ cûng chßa ch¸u
"khán phá phóng hÕ," chßa ch¸u nhìn cho thông su¯t và
buông bö nó, vçn tiªp tøc làm trâu ngña; th§t là chÆng
có giá tr¸ gì cä! Cho nên mình phäi quay v« cµi ngu°n
nguyên thüy cüa mình. H÷c Ph§t, tu hành, ð¬ biªt rõ
nhân sinh là th¯ng kh±, r°i chÑng quä thành Ph§t, ðó
m¾i chính th§t là chân lý. Nên hôm nay, nhân ngày Ph§t
Ðän, chúng ta phäi y l¶i Ph§t dÕy, l¤y thân Ph§t làm
thân mình, l¤y hành vi cüa Ph§t làm hành vi cüa mình,
l¤y tâm cüa Ph§t làm tâm cüa mình, l¤y nguy®n cüa
Ph§t làm nguy®n cüa mình, l¤y chí cüa Ph§t làm chí cüa
mình; và phäi nhçn nÕi, h÷c höi tinh th¥n không sþ
gian nan, kh± cñc. Ðßþc v§y thì ai cûng s¨ thành Ph§t,
ðÕt ngµ liu sanh thoát tØ.

Vì c¥u Nh¤t-thiªt Trí nên Ph§t không tiªc thân mÕng,
phát kh·i tinh th¥n dûng mãnh tu hành. Bây gi¶ mình
không ch¸u ðßþc cñc nh÷c thì làm sao mà thành Ph§t
ðßþc? Khi ðã xu¤t gia lÕi không chân chánh tu hành thì
th§t là cô phø t¤m lòng cüa chß Ph§t, chß B°-tát và các
T±-sß! Nªu mµt ngày mà lòng tham không tr×, lòng
tranh không d©p, lòng c¥u danh lþi chÆng há bö, lòng
ích kÖ và tñ lþi cÑ tång trß·ng, thì còn m£t mûi nào ð¯i
di®n v¾i Ph§t, v¾i cha m©, t± tiên ðßþc? Ð×ng nên nghî
t¾i thân mình, mà phäi vì kë khác. Phäi tinh t¤n tu hành,
ð×ng u±ng phí th¶i gi¶! Con quÖ Vô-thß¶ng không
biªt ch×ng nào lÕi; khi nó t¾i thì dù mình mu¯n s¯ng
thêm vài ngày cûng không xong: "MÕc ðãi lão lai
phß½ng h÷c ðÕo, cô ph¥n ðo th¸ thiªu niên nhân" (ð×ng

ch¶ già lão m¾i ch¸u tu, mµ ph¥n ð¥y dçy b÷n trë mång).
� ð¶i, sinh r°i chªt, chªt r°i sinh; nªu s¯ng không xÑng
ðáng thì chªt làm súc sinh. Khi thân này ðã m¤t thì vÕn
kiªp khó phøc h°i. Nên chi ð×ng tñ l×a d¯i mình, ð×ng
làm ông lu§t sß ð¬ tñ bi®n hµ; ð×ng nghî r¢ng chÆng
c¥n tu hành, có ngày Ph§t s¨ giúp mình thành Ph§t!
Ngay nhß Tôn-giä A-Nan là em cüa Ph§t, song Ph§t
cûng không th¬ ban b¯ Tam-muµi cho ngài A-Nan, mà
chính ngài A-Nan phäi tñ n² lñc tu hành. Vì thª, các v¸
t¾i VÕn Ph§t Thánh Thành tÑc là t¾i "Tuy¬n Ph§t
Trß¶ng" (n½i thi tuy¬n ð¬ thành Ph§t); các v¸ phäi h÷c
cho giöi thì ðªn lúc làm bài thi m¾i có th¬ ð§u ðßþc.
Ð×ng ch¶ t¾i khi thi r¾t, lúc ðó h¯i h§n thì ðã tr.

--------------------
Chú thích:
     Tám tß¾ng thành ðÕo:

1. Ph§t ¶ tr¶i Ðâu Xu¤t giáng sinh.
2. Trø thai.
3. Xu¤t thai.
4. Xu¤t gia.
5. Hàng phøc ma quân.
6. Thành ðÕo.
7. Chuy¬n Pháp luân.
8. Nh§p Niªt-Bàn.
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M£c Gi¾i YM£c Gi¾i YM£c Gi¾i YM£c Gi¾i YM£c Gi¾i Y

Y hay gi¾i y là báu v§t do chính ðÑc Ph§t chª ra và
truy«n lÕi cho Tång Ni. Y, do ðó không phäi chï là bi¬u
tßþng cüa Tång già, mà còn là sÑc mÕnh và kªt tinh cüa
Tam Bäo. Ngß¶i tu hi¬u gi¾i lu§t, xem y nhß da trên
mình, h®t nhß chim li«n cánh, cây li«n cành, không th¬
tÕm r¶i.

Y có ba loÕi: Ngû y hay y có nåm ði«u (dãy), m²i ði«u
có mµt ô dÕi và mµt ô ng¡n. TÏ Ni Nh§t døng có dÕy
vi®c xØ døng y này nhß sau:

Antaravasa (An-ðà-hµi).
Ngû y (Antaravasa) d¸ch là Tác Vø Y, ho£c là y dß¾i, y
trong. G÷i là tác vø y là y dùng lúc · trong chùa, trong
phòng ngû, n½i hành ðÕo, khi · ð°ng ruµng khoáng dã
làm vi®c, ho£c khi làm vi®c linh tinh (tÕp vø) ð«u m£c y
này. G÷i là y dß¾i vì m£c phía dß¾i th¤t y (dùng nhß xà-
rông). G÷i là y trong vì m£c bên trong các y khác.

Kª ðó là Th¤t Y hay y có bäy ði«u (dãy), m²i ði«u có
mµt ô dài và hai ô ng¡n. Vi®c dùng nó nhß sau:

Uttarasanga (U¤t-ða-la-tång).
Th¤t y (uttarasanga) d¸ch là Nh§p Chúng Y, ho£c Thßþng
Y, ho£c Trung Giá Y. G÷i là nh§p chúng y vì y ðßþc m£c
khi l lÕy, tøng kinh, th÷ trai, ng°i thi«n, khi ðÕi chúng
hµi h÷p. G÷i là Thßþng y vì y ðßþc m£c · bên ngoài
Ngû y. G÷i là Trung giá y b·i vì nó · giæa 3 y.

Cu¯i cùng là CØu Y (còn g÷i là ÐÕi Y) hay y có chín
ði«u (dãy). Khi nào thì dùng CØu Y? TÏ Ni Nh§t Døng
chép:

ÐÕi y (Samgathi) d¸ch là TÕp Toái Y, b·i vì y có s¯ ði«u,
s¯ nhi«u nh¤t. Y còn g÷i là Trùng Hþp Y vì do ðßþc c¡t,
ghép r°i may hþp, khâu lÕi. Ho£c là Nh§p Vß½ng Cung
Tø LÕc Th¶i Y, vì y ðßþc m£c khi vào cung vua, vào tø
lÕc kh¤t thñc, khi thuyªt pháp. Trong 3 y, y này l¾n
nh¤t nên g÷i là ÐÕi y. ÐÕi y chia làm ba hÕng, Thßþng
Trung HÕ:

HÕ ph¦m y có 9 ði«u, 11 ði«u, hay 13 ði«u; m²i ði«u có
hai ô dài mµt ô ng¡n.

Trung ph¦m y có 15 ði«u, 17 ði«u hay 19 ði«u; m²i
ði«u có hai ô dài mµt ô ng¡n.

Thßþng ph¦m y có cái 21 ði«u, 23 ði«u, hay 25 ði«u;
m²i ði«u có b¯n ô dài mµt ô ng¡n.

Xßa kia nhæng chß Tång �n, tr× nhæng v¸ ðßþc Ph§t

dùng th¥n lñc ban cho y áo, còn lÕi ho£c là chß Tång
ðßþc thí chü cúng dß¶ng y ho£c tñ mình lßþm vãi cû,
rách x¤u · ð¯ng rác, nghîa ð¸a ðem v« khâu lÕi thành y
(phân täo y), mà trong TÑ Ph¥n Lu§t có k¬ ra mß¶i loÕi.
Hình dÕng cüa y này thì chính Ph§t gþi ý. Có l¥n khi
ÐÑc Ph§t và Ngài A-Nan trên ðß¶ng kh¤t thñc ði ngang
mµt mãnh ruµng, ÐÑc Ph§t höi Ngài A-Nan hãy xem
thØa ruµng v¾i nhæng lu¯ng ð¤t phân chia chúng thành
nhæng ô vô cùng ð«u ð£n. R°i Ngài gþi ý cho ÐÑc A-
Nan, khiªn may y theo hình dÕng ¤y. Lý do là vì khi chß
Tång lßþm vãi cû v« may, thì s¨ khâu thành mµt t¤m áo
vá víu tråm mänh không hình thù, không chïnh ð¯n,
chÆng khác gì y áo cüa mµt s¯ kë ngoÕi ÐÕo tu kh±
hÕnh · �n b¤y gi¶. Do may thành d÷c chïnh t« nên y
chß Tång khác hÆn b÷n ngoÕi ðÕo. Khi Ph§t giáo truy«n
sang Trung Hoa, thì th§t là mµt thØ thách l¾n cho Tång
Già. Làm sao chiªc y Ph§t truy«n, vçn giæ nguyên bän
s¡c cüa nó, ð°ng th¶i có th¬ thích Ñng v¾i nhãn quan
phong tøc cüa ngß¶i bän xÑ? Chß Tång �n chï qu¤n xà
rông (tÑc l¤y NgÛ Y làm kh¯) trong khi ðó ngß¶i Hoa
xßa nay m£c qu¥n dài. Chß Tång �n ð¡p y ð¬ lµ vai bên
phäi; trong khi · Tàu khí h§u r¤t lÕnh, h½n næa nªu các
Sß Cô mà ð¬ lµ thân th¬ ra thì th§t trái v¾i thu¥n phong
mÛ tøc. Do ÐÕo giáo ðã ån sâu trên ð¤t Trung Hoa,
ngß¶i Hoa ðã có ¤n tßþng r¤t sâu ð§m v« hình änh kë tu
hành: hình änh nhæng ðÕo sî trong ðÕo bào, gi¥y väi:
Do ðó sau nhi«u biªn cäi ð¬ hoàn toàn "bän xÑ hóa"
Ph§t giáo, chß Tång ðã tiªp thu phøc trang áo bào, qu¥n
dài, gi¥y väi; sän ph¦m cüa vån hóa Trung Hoa. Ð°ng
th¶i choàng lên t¤m gi¾i y là truy«n th¯ng cüa Ph§t
truy«n.

Ð¡p y (theo ki¬u �n, Tích Lan, hay Thái Lan) v¯n phäi
qu¤n vào ngß¶i. Nhßng xßa kia · Trung Hoa, có l¨ vì ð¬
ti®n lþi làm vi®c lao tác, tr°ng tr÷t - mµt công vi®c mà ·
�n Ðµ chß Tång không làm - - nên chß Tång Tàu ðã chª
ra móc và vòng ð¬ buµc y lÕi. Móc và vòng này ðã giúp
vi®c m£c y vô cùng d dàng, mau chóng, hþp v¾i tính
thñc tin cüa ngß¶i Hoa. Song trãi qua nhi«u thª kÖ v¾i
không biªt bao nhiêu xáo trµn trong chính tr¸, kinh tª,
và xã hµi ðã khiªn c¤u trúc và sinh hoÕt cüa Tång Ðoàn
biªn cäi không ít. Khó ai biªt rõ hªt nhæng chi tiªt ð±i
thay th¶i quá khÑ ¤y. Song có mµt ði«u mà ta biªt rõ là
chß Tång Trung Hoa, t× t× ðã quên m¤t hay bö m¤t
truy«n th¯ng ð¡p y. Ngài Hám S½n ÐÕi Sß, s¯ng vào ð¶i
Minh cách ðây 300 nåm, có chép lÕi r¢ng: "Th¶i ¤y chß
Tång không ai ð¡p y cä, h÷ ån m£c chÆng khác gì thª
nhân, ðü áo qu¥n hoa hòe. Ngay nhß · trong chùa hay
trong lúc t÷a thi«n tøng kinh có kë cûng chÆng ð¡p y."
Th¯ng thiªt trß¾c tình trÕng ¤y, Ngài ðã l§p th® ð¡p y
không r¶i. Có mµt ði«u quan tr÷ng r¢ng, lúc ð¥u áo bào
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cüa ngß¶i tu và kë tøc thì gi¯ng nhau. Trong khi y phøc
cüa ngß¶i ð¶i thì cäi biªn, tiªn hóa theo th¶i trang không
ng×ng, thì chiªc áo bào và t¤m gi¾i y cüa ngß¶i tu
không m¤y thay ð±i. Do ðó chiªc áo bào mà ta th¤y
ngày nay ngß¶i xu¤t gia m£c, thì không khác gì m¤y,
hay nói cách khác, chính là chiªc áo bào cüa ngß¶i thª
tøc ðã m£c cách ðây h½n cä ngàn nåm. Ít ra là t× th¶i
Ðß¶ng hay T¯ng.

Nªu mình tñ suy nghî, ðß½ng nhiên ai cûng th¤y d
dàng r¢ng chiªc áo bào không th¬ ðÕi bi¬u Ph§t giáo
hay Ph§t ðßþc. Gi¾i Y m¾i là bi¬u tßþng cüa ðÕo Ph§t.
Áo bào là sän ph¦m cüa vån hóa Trung Hoa; Gi¾i Y là
truy«n th¯ng cüa Ph§t ð¬ lÕi. Mµt cách khách quan,
chúng ta có th¬ th¤y r¢ng sñ suy søp cüa Ph§t Giáo
Trung Hoa, hay bi¬u hi®n cüa MÕt Pháp, rõ r®t nh¤t
chính là vi®c không ð¡p y. Khi quên m¤t ði ý nghîa cüa
Gi¾i Y, nh§n l¥m nó là mµt phøc trang lúc làm nghi l,
cúng kiªn, thì nhã quan v« sñ tu hành và v« gi¾i lu§t
cüa mình ðã l¥m lçn vô cùng.

M²i chü Nh§t Th¥y H¢ng Th§t chü giäng kinh Dßþc Sß
tÕi H÷c Vi®n D¸ch Kinh Qu¯c Tª (International Transla-
tion Institution) b¡t ð¥u t× 8 gi¶ 30 ðªn 11 gi¶ sáng.
(ð«u có d¸ch sang Vi®t ngæ). Th¥y H¢ng Th§t là mµt
trong hai v¸ sß ngß¶i MÛ, ðã ði "tam bµ nh¤t bái" ðë c¥u
cho thª gi¾i hòa bình t× Los Angeles ðªn VÕn Ph§t
Thành trong su¯t h½n 2 nåm li«n. Ngoài ra, m²i ðêm tÕi
Vi®n D¸ch Kinh ð«u có chß½ng trình thuyªt giäng t× 7
gi¶ 30 chi«u ðªn 9 gi¶ t¯i.

Chß½ng trình nhß sau:

     - T× thÑ ba ðªn thÑ bäy:
Ngû �m Ma Kinh Lång Nghiêm

     - Chü Nh§t: Kinh PhÕm Võng

Mu¯n biªt thêm chi tiªt, xin liên lÕc:

The International Translation Institute
1777 Murchison Drive,
Burlingame, CA 94010 - 4504
Tel. 9415) 692-5912 Fax: (415) 692-3017

Bà Ngµ ÐÕo (510) 886-4612



S¯ 11       Trang 5

Thi«n Ðàm 7Thi«n Ðàm 7Thi«n Ðàm 7Thi«n Ðàm 7Thi«n Ðàm 7
Di®t Tr× G¯c R B®nh Nan YDi®t Tr× G¯c R B®nh Nan YDi®t Tr× G¯c R B®nh Nan YDi®t Tr× G¯c R B®nh Nan YDi®t Tr× G¯c R B®nh Nan Y

H.T. Tuyên Hóa

T÷a thi«n là ði«u thân ði«u tâm. Ði«u thân tÑc không
phÕm sát, ðÕo, dâm. Ði«u tâm tÑc di®t tr× tham, sân, si.
Thân nªu sát sanh, ån c¡p, tà dâm thì s¨ th÷ quä báo.
Lòng có tham lam, sân h§n, si mê là s¨ ð÷a ð¸a ngøc.
Nªu tr× ðßþc tham, sân, si thì thân s¨ không phÕm sát,
ðÕo, dâm; và mình cûng s¨ không ð÷a ð¸a ngøc. Thª
nên vi®c ð¥u tiên là phäi khéo ði«u tâm.

Kinh Kim Cang nói: "¿ng vô s· trø nhi sanh kÏ tâm."
Vô s· trø tÑc là không trø vào tham, sân, si. Nªu ch¤p
trß¾c vào tham sân si thì không th¬ tß½ng ßng v¾i ÐÕo
ðßþc.

TÕi sao con ngß¶i lÕi sát sanh? Là do tâm tham lam mà
ra. Vì tham món ngon v§t lÕ ho£c vì tñ lþi, vì sñ hß·ng
thø riêng tß nên giªt hÕi, ðoÕt mÕng sanh v§t. Qu¯c gia
sao lÕi có chiªn tranh? Do lòng tham tác quái. Ho£c
tham ti«n tài, s¡c ð©p, danh lþi, quy«n thª hay mu¯n
chiªm tài sän cüa kë khác làm cüa riêng mình mà ðßa
ðªn sñ giªt chóc. Trong ðó, bao quát ðü nguyên nhân
giªt, duyên giªt, cách thÑc giªt, và nghi®p giªt.

Con ngß¶i sao lÕi ði trµm c¡p? Vì do tâm sân h§n. Mµt
khi tâm sân n±i lên thì mu¯n ði xâm ðoÕt tài v§t cüa
ngß¶i. Không cho mà l¤y tÑc là phÕm tµi ån c¡p. Nªu có
ý tß·ng chiªm l¤y cüa ngß¶i thì cûng ðã phÕm tµi r°i.
Trong ðây cûng bao quát ðü nhân trµm c¡p, duyên trµm
c¡p, cách thÑc trµm c¡p, và nghi®p trµm c¡p.

Con ngß¶i sao lÕi dâm loÕn? Chï vì tâm si mê tác quái.
Ngu si tÑc mê m¶, h° ð°, u t¯i nên m¾i dâm loÕn, làm
phân tán tinh lñc, th¶i gian, và ðánh m¤t ði tñ tánh trân
bäo vô giá. Nªu luôn ði«u phøc thân, thì không phÕm
tµi giªt hÕi, trµm c¡p, tà dâm. Mu¯n không phÕm ba
nghi®p ¤y thì trß¾c hªt phäi di®t tr× tham sân si. Tâm
nhß sóng bi¬n ba ðào; hªt gþn này r°i lÕi ðªn gþn khác.
V÷ng tß·ng này v×a ði thì v÷ng tß·ng kia lÕi t¾i. V÷ng
tâm tuy không thi®t, nhßng r¤t khó ði«u phøc. Ði«u
phøc tâm tÑc là rèn luy®n tâm v÷ng này cho ðªn khi nó
nhß ðÑa bé ngoan ngoãn.

Ng°i thi«n ð¬ ði«u phøc thân tâm. Thâm tâm mà ði«u
phøc ðßþc thì không có b®nh t§t chi cä. Sao thân lÕi có
b®nh? Vì thân tÕo ba nghi®p ác. Nói thêm chút næa thì
t¤t cä b®nh hoÕn ð«u phát sanh t× tâm. Tâm mµt khi
kh·i tham sân si thì thân lÕi b¸ bao loÕi b®nh hoÕn.

Ví dø nói v« b®nh ung thß hi®n nay. Vì do ån th¸t quá
nhi«u nên m¾i có b®nh này. Th¸t loài v§t ch¤t chÑa r¤t
nhi«u ðµc t¯. Hi®n tÕi nß¾c u¯ng cùng không khí ð«u

b¸ ô nhim b·i các ðµc ph¦m hóa h÷c. Nh¶ u¯ng nß¾c
và hít th· không khí nên ta m¾i sanh t°n, nhßng u¯ng
nß¾c hay hít th· không khí thì vô hình trung lÕi tiªp
biªt bao loÕi ðµc t¯ ô nhim. Trong nß¾c v¯n ðã có ch¤t
ðµc, mà khi dùng nß¾c ð¬ n¤u thÑc ån thì các loÕi thÑc
ån ð«u nhim ðµc t¯ cä. Nªu lÕi còn ån th¸t ðµng v§t næa
thì ðµc t¯ lÕi tång trß·ng g¤p bµi. Do vì các gia súc nhß
trâu, dê, ngña, chó cùng các loÕi ðµng v§t trong th¸t cüa
nó ð«u có lñc ð« kháng. Lñc này ch¯ng lÕi nhæng vi
khu¦n ðµc t¯ xâm nh§p vào c½ th¬ t× bên ngoài. Thª
nên lñc ð« kháng này tñ nó tÕo thành mµt sÑc mÕnh r¤t
kiên cß¶ng ð¬ ch¯ng lÕi vi khu¦n ngoÕi lai. Khi chúng
ta ån th¸t vào thì nhæng ch¤t ðµc trong c½ th¬ cüa ðµng
v§t lÕi phát ðµng, cûng khiªn cho lñc ð« kháng trong c½
th¬ cüa ta lÕi phäi hoÕt ðµng ch¯ng lÕi nhæng ðµc t¯ t×
thân các ðµng v§t. Kªt quä là sän sanh bao loÕi biªn hóa
nên m¾i tÕo thành b¸nh ung thß. Ngày nay tánh ham
mu¯n mong c¥u cüa con ngß¶i không lß¶ng ðßþc. Dâm
loÕn, ð°ng tình luyªn ái. Thân th¬ tích chÑa ð¥y vi
khu¦n ðµc t¯ vì b®nh "ái tØ" (AIDS) truy«n nhim lan
tràn. Thân th¬ con ngß¶i là mµt công xß·ng hóa h÷c
nhö, còn thª gi¾i là mµt công xß·ng hóa h÷c l¾n. Tùy
theo ch¤t li®u pha chª cùng công thÑc hóa h÷c, sän
ph¦m ðßþc sän xu¤t y theo thª. Vì v§y nªu pha chª
nhi«u ðµc dßþc thì kªt quä là trong thân có nhi«u ðµc t¯
không th¬ tránh khöi. Hi®n tÕi, các báo chí ngày ngày
ðång täi các tin tÑc v« b®nh "ái tØ" (AIDS). M÷i ngß¶i
ð«u lu¯ng cu¯ng lo sþ vì b¸nh hi®n hành. Nhßng ðã quá
tr¬ r°i! Có cách gì ð¬ ngån b®nh nan y này không?
Vâng, có nhßng vi®c ð¥u tiên là phäi ði«u phøc thân
tâm. Mµt khi thân tâm ðã ðßþc ði«u phøc r°i thì nhæng
vi khu¦n ðµc hÕi không còn cách gì xâm nh§p ðßþc vào
thân cä. Ngß¶i tham thi«n ch¾ sþ nhæng chÑng b®nh
nan y này. Nªu hi¬u rõ ðÕo lý tu Thi«n cùng døng công
chân th§t thì có th¬ di®t tr× t¤t cä chÑng b®nh nan y trên
thª gi¾i.
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Khóa Thuyªt Giäng Kinh
Dßþc Sß Lßu-Ly-Quang Nhß-Lai B±n

Nguy®n và Công ÐÑc Cüa ÐÑc
TÕi Chi Nhánh Burlingame

Cüa VÕn Ph§t Thánh Thành.

Vi®c d¸ch kinh, giäng pháp không hÆn dành riêng cho
Tång Ni, mà còn là trách nhi®m cüa m²i ngß¶i con Ph§t.
Do v§y Hòa Thßþng Tuyên Hóa luôn khuyªn khích
ngß¶i tÕi gia cß sî tham gia giäng pháp, nêu th¡c m¡c,
san së kinh nghi®m tu trì. Ngß¶i ðªn dñ v×a là thính giä,
v×a là din giä, v×a "nh§n" pháp, v×a "thí" pháp, khi có
c½ hµi. Do ðó, ai n¤y v« nhà, ð«u cäm nghi®p th¤p thía,
b± ích vi®c tu.

G¥n ðây, tÕi vi®n D¸ch Kinh Qu¯c Tª, H.T. Tuyên Hóa
ðã hß¾ng dçn chß Tång Ni thuyªt giäng kinh "B±n
Nguy®n Và Công ÐÑc Cüa ÐÑc Dßþc Sß Lßu Ly Quang
Nhß Lai." M²i bu±i giäng ð«u do chß Tång Ni chü
ðµng trình bày, cµng thêm sñ ðóng góp cüa 2 v¸ cß sî
tình nguy®n tham gia din giäng.

Bu±i giäng s¨ b¡t ð¥u vào 9 gi¶ sáng, m²i chü nh§t tÕi:

1777 Murchison Dr.
Burlingame, CA
Tel. (415) 592-5912

Thính giä yêu c¥u t¾i trß¾c nØa gi¶ (8 gi¶ 30) ð¬ dñ l
tøng kinh Di Ðà. Pháp giäng b¢ng tiªng Anh và Quan
thoÕi s¨ ðßþc trñc tiªp d¸ch sang tiªng Vi®t.

Nghe pháp ðem lÕi nhi«u kinh nghi®m thú v¸! H.T.
Tuyên Hóa thïnh thoäng ghé lÕi Ñng c½ thuyªt pháp,
tùy theo sñ thành tâm và nhân duyên chín mùi cüa
thính giä. Ðây là d¸p báu vô vàn ð¬ ta thân c§n, ðãnh l,
cúng dß¶ng, h÷c höi mµt v¸ minh nhãn Thi®n Tri ThÑc.
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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 1: Tu HànhChß½ng 1: Tu HànhChß½ng 1: Tu HànhChß½ng 1: Tu HànhChß½ng 1: Tu Hành

H.T. Quäng Khâm

(tiªp theo).

2. Cøc Ðá Cµt Chân Ngß¶i Tu Hành

B. Ngã MÕn

Không nên h÷c tánh cÑng ð¥u, c¯ ch¤p.

Không nên có ngã ch¤p - (luôn nghî t¾i cái "ta", luôn
cho r¢ng "ta" ðúng). Có ngã ch¤p thì trí hu® không khai
m·. Ð×ng nên sinh lòng c¯ng cao, ngã mÕn b·i vì nó
chß¾ng ngÕi ðß¶ng ÐÕo.

Không d©p sÕch ý ni®m v« ta và ngß¶i (nhân ngã tß¾ng)
thì không cách gì giäi thoát. Sß phø v¯n dÕy ta pháp
môn giäi thoát, Ngài không phäi nói Pháp ð¬ thu th§p
nhân tài.

Nhi«u kë có tài nång song không khéo tu hành, do ðó
cÑ nghî lång xång, tính toán vi®c này, vi®c n÷. Tu hành
là tu · s¡c, thanh, hß½ng, v¸, xúc, pháp; là · m£c áo thô,
ån c½m ðÕm.

Coi thØ bÕn có khä nång tu luy®n ð¬ óc não mình trong
sÕch thanh t¸nh giäi thoát chång?

C. Thi®n Ít, Ác Nhi«u

Trong tâm, thª lñc x¤u ác thì mÕnh, còng khuynh hß¾ng
t¯t thì yªu. Thª t¯t thì nói: "Tôi thì t¯t l¡m ðây."

Thª x¤u thì nói: "Tôi thì t¯t nh¤t ðây." Tß tß·ng x¤u ác
thì luôn mu¯n ðÑng ð¥u, l¤n át tß tß·ng thi®n, nên
thi®n chung cuµc b¸ ác ðè b©p. Ðó là ði«u không t¯t.

T× thu· vô thüy ðªn nay, do ý ni®m thi®n trong lòng ta
ít öi. Ni®m x¤u ác nhi«u nên tñ tánh trong sÕch (Ph§t
tánh) b¸ che phü không phát hi®n ðßþc. B·i vì ni®m ác
tích lûy ¤y mà ta cÑ kh·i v÷ng ni®m, thích ngü, hß·ng
thø.... mà không cách gì ð« kháng ð£ng. Ðó chính là
nghi®p chß¾ng. Do ðó mình phäi tu ð¬ chª phøc nó.
Nªu không, dù bÕn ði ðây ði ðó nghe giäng, bÕn chï là
nghe vô mµt ð¯ng mà phi«n não thì tùm lum, chÆng ch²
nào thông ðÕt.

Khi nghi®p chß¾ng t¾i thì phi«n não kh·i. Khi không
chính ni®m thì tà ni®m kh·i. Lúc ¤y bÕn th¤y ngß¶i
nào, bÕn cûng coi không thu§n nhãn, th¤y vi®c gì, cûng

không v×a lòng. Có kë vì v§y mu¯n r¶i bö chùa; ho£c
có kë cäm th¤y không có ý v¸ gì nên mu¯n hoàn tøc. KÏ
th§t h bÕn kh·i phi«n não thì bÕn ðã là sai l¥m r°i ðó;
không c¥n biªt bÕn có lý hay vô lý.

Sþ hãi: không sþ hãi thì tâm m¾i an t¸nh. Khi tâm sþ hãi
thì không th¬ an ð¸nh. Sþ hãi là tâm lý chï có mình cäm
nh§n thôi, kë khác không có cäm nhß mình. Do ðó chï
có mình là b¤t lþi. Khi mình không tñ chü thì m¾i sþ. Sþ
quá, sþ hoài thì sinh phi«n não. Khi ¤y, tâm không an
ð¸nh, thì s¨ chÆng còn ðÕo tâm tu hành næa.

(còn tiªp)
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Chan Talks no. 7Chan Talks no. 7Chan Talks no. 7Chan Talks no. 7Chan Talks no. 7
Demolish the Root Cause of IllnessDemolish the Root Cause of IllnessDemolish the Root Cause of IllnessDemolish the Root Cause of IllnessDemolish the Root Cause of Illness

by the Ven. Master Hua

The purpose of sitting in Chan is to regulate one's body
and mind. By regulating your body, you won't engage in
killing, theft, or lust. By regulating your mind, you de-
stroy anger, greed, and stupidity. If you involve your
body in killing, theft, and lust, you will have to undergo
the retribution. If you engage your mind in greed, anger,
and stupidity, you will fall into the hells. If you can get
rid of your greed, anger, and stupidity, then your body
will no longer engage in killing, theft, and lust, and you
won't fall into the hells. Therefore, you must first of all
subdue your mind.

The Vajra Sutra says, "Produce the thought that is no-
where supported." "Nowhere supported" means not
dwelling in greed, anger, and stupidity. If you become
attached to those three poisons, you will not be in ac-
cord with the Way.

Why do people kill? They kill because of greed. People
are greedy for fine flavors or other advantages, and in
order to achieve their aims, they kill. Why do we have
wars? Because our greed acts up. Perhaps we are for
wealth, or for sex, for fame, food, power, and so forth. We
go so far as to kill people in order to usurp their power or
property. In the process, we create the causes, condi-
tions, methods, and karma of killing.

Why do people steal? It is because they have hatred.
Once you become hateful, you want to usurp others'
goods and make them your own. You want a "free lunch,"
and so your steal. If your intention is to take advantage
of others, and get off cheap, you are, in essence, violat-
ing the precept against stealing. This includes the
causes, conditions, methods, and karma of stealing.

Why do people engage in lust? It is because they are
driven by their stupidity. Stupidity, in this case, refers to
being muddled and confused, thinking that promiscuity
is a good thing, not realizing that it can cause one to lose
one's precious energy, time, and internal treasures.

If people can temper their bodies, they won't engage in
killing, theft, and lust. If you wish to refrain from those
three acts, you must first get rid of your own greed,
anger, and stupidity. The polluted thoughts in our minds
are like the waves in the ocean. One wave wells up. After
one polluted thought has subsided, another one follows
in its wake. The mind is not honest and reliable, not
obedient. To subdue the mind means that we train it to

become compliant and obedient, like a good child. Sit-
ting in Chan is for the purpose of subduing one's body
and mind. Once the body and mind have become sub-
dued, you will be free of any illness.

Why do people's bodies become ill? It is because people
use their bodies to engage in all kinds of improper be-
havior, and as a result they develop physical problems.
On a deeper level, we find that the root cause of illness
lies within the mind. It is because the mind engages in
greed, anger, and stupidity that physical illnesses de-
velop.

For instance, let's consider the illness of cancer. One of
the main cause of cancer is eating too much meat. Meat
contains many toxins. Not only meat contains toxins,
our water and air are also filled with toxins. Although we
need water and air for our survival, imperceptibly we are
imbibing a lot a poison merely be breathing in the air and
drinking water. Since our drinking-water is contaminated
with all sorts of chemical toxins, when we use that water
in cooking the food that we eat, we end up taking those
toxins into our systems. If, in additions, we add meat to
our diet, then the poisonous effect is compounded. Ac-
tually, each kind of beast--cows, sheep, chickens, pigs
and so forth--has a physiological resistance system with
which to combat the viruses and bacteria that come from
outside. A constant battle of forces takes place within
the animals' bodies, the internal resistance fighting the
external agents. From this prolonged battle of forces, a
tremendous momentum is generated, which also con-
tains powerful toxins. When we eat those animals' flesh,
the toxins undergo drastic bio-chemical changes in our
own bodies, which become cancer-provoking agents.

Then there is the attitude of promiscuity to consider.
People are giving free reign to their passions, to the point
of rampantly indulging in homosexuality. After accumu-
lating all those poisonous substances into their bodies,
it's no wonder that people are dying from an epidemic
AIDS. The body is a small-scale chemical laboratory.
Depending on the agents that are put into the chemical
formulas, a corresponding product will be produced.
Since poisons are the agents being used, the results are
inevitably poisonous. In fact, the poisonous by-prod-
ucts from the chemical reactions that are going on within
our physiological systems are many times more lethal
than nuclear fallout.
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Every day in the newspapers we read about how AIDS
is taking its toll. People have been getting all stirred up
over this current disaster, but now it's too late. Well, is
there a way to conquer these vicious illnesses? You must
start by regulating your body and mind. Once your body
and mind have been subdued, none of those viruses will
be able to get at you. Therefore, Chan cultivators need
not fear those illnesses. If you understand the principle
of investigating Chan, and you can apply effort well,
you will manage to demolish the root causes of all seri-
ous illnesses. You should know that this Chan class is
not a small causal condition. In fact, it is a large one.



Trang 10                 B° Ð« Häi

H÷c Ph§t V¤n ÐápH÷c Ph§t V¤n ÐápH÷c Ph§t V¤n ÐápH÷c Ph§t V¤n ÐápH÷c Ph§t V¤n Ðáp

Höi: Xin höi v« Xá-lþi: Có ngß¶i nói xá lþi chï là viên
ðá, có kë nói mµt hÕt xá lþi có th¬ biªn thành hai hÕt; lÕi
có ngß¶i ð°n xá lþi có th¬ biªn m¤t tiêu. Xin giäi thích.

Ðáp: Xá lþi có là do ngß¶i tu hành, nghiêm trì gi¾i lu§t.
Nªu biªt giæ gi¾i không sát sinh, không trµm c¡p và
chü yªu là không tà dâm. Khi không tà dâm thì bäo b¯i
n½i thân mình không biªt tiêu hao m¤t. Bäo b¯i này, tôi
tin r¢ng các bÕn ð«u biªt rõ. B·i v§y, tr÷ng yªu là · "Trì
gi¾i lu§t." Cån bän cüa sinh mÕng chúng ta là v§t gì, tôi
không c¥n phäi nhi«u l¶i. Nªu mình có th¬ trì gi¾i không
tà dâm, thì tñ nhiên s¨ có xá lþi quang minh sáng lÕng,
kiên c¯ h½n kim cß½ng.

Nói xá lþi mµt hÕt biªn thành hai hÕt - ðó chï là truy«n
thuyªt. B·i tôi chßa có h÷c qua môn hóa h÷c, chßa là
thñc nghi®m, chßa thí nghi®m xem xá lþi nhß thª nào,
nên chßa có kinh nghi®m! Tôi chï cho bÕn biªt r¢ng nªu
bÕn trì giæ gi¾i lu§t thì bÕn s¨ có xá lþi. Không trì gi¾i
thì không có xá lþi. Ðây là vi®c không th¬ giä mÕo, mÕo
xßng ð£ng. Ðó là ði«u tôi hi¬u.

Höi: Nói v§y, mu¯n có xá lþi, ta phäi thanh t¸nh hóa
thân này?

Ðáp: Ðúng! BÕn phäi ðµc thân, chÆng th¬ tiªp c§n næ
gi¾i. Tiªp c§n næ gi¾i thì dù bÕn có xá lþi, e r¢ng xá lþi
¤y chï là thÑ thüy tinh!!

Höi: V§y thì næ gi¾i cûng không ðßþc tiªp c§n nam
gi¾i?

Ðáp: Ðúng! Lý cûng tß½ng ð°ng nhß trên. Do v§y · ðÕo
Ph§t m¾i có vi®c ðµc thân không kªt hôn. Ngß¶i xu¤t
gia c¥n phäi tñ chª, không th¬ loÕn luân. H loÕn luân
thì không giæ gi¾i lu§t. Ngß¶i tu ðÕo phäi thông su¯t
quan ði¬m v« chuy®n nam næ. Nªu không thông su¯t,
thì th§t là nh§n l¥m m¡t cá làm ng÷c châu!

Höi: Gi¾i lu§t nhà ph§t vô cùng nghiêm kh¡c, song nhß
Th¥y nói: "Không ðßþc tà dâm, không nên có tâm dâm
døc giæa nam næ." HÆn có ngß¶i s¨ phän ð¯i: "Th§t là
không hþp nhân ðÕo." Xin khai th¸.

Ðáp: Nªu bÕn mu¯n h÷c làm Ph§t, thì chÆng th¬ v×a
lòng ngß¶i ð£ng. BÕn mu¯n h÷c làm ngß¶i thì phäi làm
ngß¶i t¯t. Tóm t¡t, bÕn mu¯n tu hành thì phäi nhß thª
ð¤y!

Höi: Ngß¶i b¸nh ði khám bác sî, phäi u¯ng thu¯c. Song
thu¯c thì giªt vi trùng, v§y phäi chång là phÕm gi¾i sát?
Ðáp: BÕn mu¯n tr¸ lành b¸nh; thu¯c không phäi là thÑ

bÕn tñ ý mu¯n u¯ng, mà vì có b¸nh nên bÕn m¾i u¯ng.
Thu¯c là do bác sî cho ch¾ chÆng phäi bÕn mu¯n. ChÆng
phäi là bÕn mu¯n giªt b÷n trøng kia, mà vì b÷n chúng
lÕi ðªn làm hÕi bÕn.

Tuy nói v§y song nhìn ngßþc lÕi cho sâu thì vi trùng mà
xu¤t hi®n n½i thân bÕn là vì bÕn có quá nhi«u v÷ng
tß·ng, cho nên m¾i chiêu cäm b÷n chúng lÕi. Do ðó bÕn
nên h°i quang phän chiªu, tñ soi xét lòng mình, ðem
b÷n vi trùng cüa tñ tâm di®t sÕch ði trß¾c hªt.

Höi: Kinh dÕy r¢ng kë ni®m ÐÕi Bi chú thì "Toàn thân
ác t§t, tÑc th¶i tiêu tr×". Song có nhi«u ngß¶i nói: "Làm
sao có chuy®n ðó! ChÆng l¨ bÕn b¸nh r°i ni®m chú ÐÕi
Bi thì b¸nh lành sao?" Quan ði¬m này khác v¾i Kinh.
Xin thïnh khai th¸.

Ðáp: Tâm thành thì linh nghi®m. Tâm chÆng chân thành,
ni®m không th¬ linh ð£ng. Nên tâm bÕn mà thành kh¦n
thì ni®m s¨ linh Ñng. Chú ÐÕi Bi có th¬ làm:

Gi§n dæ sinh hoan hï,
Chªt r°i làm tái sinh,
L¶i này nªu hß giä
Chß Ph§t tÑc th¶i nói d¯i.

Cho nên bÕn c¥n sinh lòng tin tß·ng thì nh¤t ð¸nh s¨ có
cäm Ñng. Chú ÐÕi Bi có th¬ tr¸ tám vÕn b¯n ngàn b¸nh,
song phäi c¥n có thi®n cån; nªu không thì mu¯n ni®m
cûng chÆng ni®m n²i; mu¯n tr¸ b¸nh cûng chÆng làm
nên trò gì!

Höi: Làm sao tiêu tr× ðßþc nghi®p chß¾ng?

Ðáp: Ngß¶i nào có th¬ không bao gi¶ n²i nóng gi§n dæ,
thì nghi®p chß¾ng ð«u tiêu sÕch trong ch¾p nhoáng.
Khi s¡p sæa n²i gi§n, bÕn nên nhçn nÕi mµt chút, hãy
nói v¾i chính mình: "Hãy ch¶ thêm mµt phút næa..."

Nhçn mµt tí, gió im sóng b£t,
Lùi mµt bß¾c, bi¬n l£ng tr¶i trong.

Höi: Có ngß¶i b¸ b®nh, nói r¢ng do cha ông xßa kia tÕo
nghi®p, bây gi¶ truy«n lÕi cho con cháu. Làm sao tiêu
tr× nghi®p chß¾ng n¥y?

Ðáp: "Ai ån n¤y no,
Tµi ai n¤y lãnh."

Tµi nghi®p cüa cha ông, bÕn không phäi nh§n ch¸u.
BÕn chï c¥n ð×ng tiªp tøc tÕo nghi®p ðó là ðü. Nhæng
vi®c mình ðã làm t× xßa, t¤t cä ví nhß mình ðã chªt hôm
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qua... Nhæng vi®c mình làm t× ðây v« sau, coi nhß thuµc
cuµc ð¶i m¾i b¡t ð¥u ngày hôm nay. Tr¶i cao không
ðày ð÷a kë biªt h¯i cäi l²i l¥m. Chï c¥n mình thành tâm
sám h¯i, làm mµt con ngß¶i m¶i là ðßþc.

Höi: Thª nào g÷i là "Th×a"? ÐÕi th×a và ti¬u th×a khác
nhau ra sao?

Ðáp: Th×a tÑc là chiªc xe dùng ð¬ ch· ngß¶i. ÐÕi th×a
là xe l¾n ch· ðßþc nhi«u ngß¶i h½n mµt chút. Ti¬u th×a
là xe nhö ch¶ ít ngß¶i h½n mµt chút. Cån tánh cüa
chúng sinh ð«u khác nhau, xu hß¾ng ð«u b¤t ð°ng, do
ðó có kë thích xe l¾n có kë thích xe nhö. KÏ th§t ð«u là
mµt xe thôi. Không nên · n½i ðây mà sinh tâm phân
bi®t.

Höi: Quä v¸ La Hán và B° Tát khác nhau ra sao?

Ðáp: La Hán hay B° Tát là tên g÷i, b·i do trí hu® không
gi¯ng nhau. B° Tát thì mu¯n lþi tha, còn La Hán thì chï
tu trì cho mình. Ðó chÆng qua là mµt giai ðoÕn cüa con
ðß¶ng tu. Khi bÕn còn là phàm phu thì không sao biªt
ðßþc cänh gi¾i cüa La Hán. Nªu bÕn cÑ tính lui tính t¾i,
ðoán thª này thª n÷ thì chï phí th¶i gian. BÕn tß·ng
tßþng cänh gi¾i B° Tát ra sao? và La Hán nhß thª nào?
BÕn có tß·ng tßþng cách m¤y cûng không ðÕt t¾i cänh
gi¾i cüa h÷ ðßþc. Gi¯ng nhß ði h÷c: Chßa nh§p h÷c mà
bÕn cÑ nghî "Sau khi tñu trß¶ng tôi s¨ h÷c môn gì. Lên
trung h÷c tôi s¨ h÷c cái gì? Ra ðÕi h÷c tôi s¨ h÷c ngành
gì...?" Dù bÕn tß·ng tßþng cách m¤y, nªu không n± lñc
bÕn chÆng bao gi¶ t¯t nghi®p. B¤t t¤t lo nghî s¨ h÷c gì
· trung, ðÕi h÷c; cÑ c¡p sách ðªn trß¶ng, n± lñc h÷c
hành, t¾i ngày t¾i gi¶i bÕn s¨ h÷c ð£ng môn ðó, ngành
ðó và tñ nhiên hi¬u m÷i chuy®n. Bây gi¶ mà ðoán mò
thì lãng phí tinh th¥n. Cûng là ån no không có chuy®n
gì làm!

Ð¬ bÕn suy gçm...Ð¬ bÕn suy gçm...Ð¬ bÕn suy gçm...Ð¬ bÕn suy gçm...Ð¬ bÕn suy gçm...
Vß½ng Phøng Nghi

Làm ngß¶i, ta phäi biªt t§n hiªu v¾i cha m©, hòa thu§n
hªt mñc v¾i anh em. Nªu biªt lo tròn b±n ph§n cính
mình, thì tñ nhiên gia ðình s¨ êm ¤m. Nªu nhà yên thì
nß¾c tñ an ð¸nh. Sách ÐÕi H÷c có dÕy: "Phép làm cha,
con, anh, em, mà lo tròn thì sau m¾i ðªn nói phép làm
dân." Nªu dña vào l¶i xßa mà th§t hành thì ¡t ta có th¬
ð¡c ðÕo.

Tiªc thay ngß¶i ð¶i nay: cha mong con thành kë t¯t;
ch°ng mu¯n vþ thành ngß¶i ngoan, song không ai ch¸u
t× n½i tñ thân mình mà hÕ thü công phu. Cho nên kªt
quä là: Tôi kh¯ng chª anh, anh quän lý tôi; cÑ thª
kh¯ng chª lçn nhau ðªn ðµ biªn thành c×u h§n. Ðó
ðúng là "bö g¯c, theo ng÷n." Ngß¶i quän lý ngß¶i làm
vi®c gi¯ng h®t nhß c¥m g§y kêu chó. Càng kêu, chó
càng chÕy xa. Do ðó "Quän lý ngß¶i là vi®c ð¸a ngøc."

Quän lý kë khác là giä.
Quän lý chính mình m¾i là chân th§t.

Chiªn Tranh

Ngàn nåm oán h§n ng§p n±i canh,
Oán sâu nhß bi¬n h§n khó tan.
Nªu biªt vì sao có chiªn tranh,
Hãy nghe lò th¸t, lúc næa ðêm.

For thousands of years the stew
     has simmered in the pot
Brewing enmity as deep as the sea, and
     a tide of hatred that cannot be stemmed.
If you want to know the source of war
      in this world,
just listen to the cries from
     the slaughter house at midnight.

- Nguyên Vân Thi«n Sß -

Natural Feelings

When I see those who are alive,
I do not wish to see them die.
When I hear their sound,
I cannot bear to eat their flesh.

- Mencius -

Compassion

Compassion on the vastest scale
     is just
Regarding all living beings as one
     substance with oneself.
When others hurt,
      I myself hurt.
When others are killed,
     a part of me dies.
When others flourish,
     my heart is filled with joy!


