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Các bÕn · xa lÕi, các bÕn Thi®n-tri-
thÑc · g¥n ðªn! Hôm nay, chúng ta
cùng nhau nghiên cÑu v« ðÕo lý làm
ngß¶i, thành Ph§t.

Làm ngß¶i, mình nh¤t ð¸nh cån cÑ
theo hiªu, ð, trung, tín, l, nghîa,
liêm, sï--l¤y tám ðÕo ðÑc này làm tiêu
chu¦n. Nªu mu¯n thành Ph§t thì ðó
là sñ khai tri¬n rµng rãi cüa tám ðÑc
này mà thôi.

Mình phäi hiªu thäo v¾i toàn thª
gi¾i, phäi có tình huynh ð® v¾i toàn
thª gi¾i, có lòng trung thành ð¯i v¾i
toàn thª gi¾i, có sñ tín nhi®m ð¯i v¾i
toàn thª gi¾i, cho ðªn có nhân, nghîa,
l, trí ð¯i v¾i toàn thª gi¾i. Nói rµng
ra thì tinh th¥n phäi phát tri¬n t¾i
ch² rµng l¾n, không có gì l¾n b¢ng
nó; và nªu thu nhö lÕi, không có gì
nhö h½n nó. Phäi dùng tinh th¥n nhß
v§y ð¬ tu hành Ph§t Pháp. Song le,
tinh th¥n này không d dàng gì ðÕt
t¾i ch² t§n thi®n, t§n mÛ.

Bây gi¶ có nhi«u ngß¶i tu hành cäm
th¤y tu trì Ph§t Pháp gi¯ng nhß là b¸
m¤t mát cái gì v§y. TÕi sao nói là
gi¯ng nhß b¸ m¤t mát cái gì? B·i vì

không có lþi gì ð¬ h÷ n¡m b¡t, cûng
không có ích gì có th¬ ð¡c ðßþc; gi¯ng
nhß b¸ thua l² v§y, nên h÷ cäm th¤y
chán nän, không mu¯n døng công tu
trì.

Các v¸ Thi®n-tri-thÑc hãy chú ý!
Buông bö không ðßþc cái chªt thì
chÆng ðánh ð±i lÕi ðßþc sñ s¯ng; v¤t
bö không ðßþc cái giä tÕo thì không
thành tñu ðßþc cái chân th§t! Chúng
ta hãy m· m¡t l¾n ra ð¬ nhìn m÷i sñ,
hãy m· rµng t¥m nhìn, suy nghî cho
rµng rãi; không nên chï biªt có mình,
gia ðình mình, hay chï biªt có ð¤t nß¾c
mình mà thôi. Hãy m· khai cõi lòng ð¬
tâm lßþng bát ngát nhß hß không, bao
trùm cä Pháp-gi¾i. Hãy nghî ðªn lþi
ích cüa toàn nhân loÕi, không nên chï
tính toán h½n thi®t cho riêng mình!

Mình phäi làm sao chï làm lþi ích chÑ
không t±n hÕi nhân loÕi, ðó là ði«u
g¯c cüa vi®c tu. Làm sao ð¬ lþi ích nhân
loÕi? Làm sao ð¬ không t±n hÕi ðªn
nhân qu¥n? Phäi thñc hành Sáu ÐÕi
Tông-chï cüa VÕn Ph§t Thánh Thành,
nghîa là:

-ThÑ nh¤t, Không Tranh. Mình không
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tranh ð¤u v¾i b¤t cÑ ngß¶i nào: Nªu bÕn tranh v¾i tôi,
tôi không cùng bÕn tranh; bÕn chØi rüa tôi, tôi không
m¡ng bÕn; bÕn ðánh ð§p tôi, tôi không trä ðûa; bÕn l×a
d¯i, Ñc hiªp tôi, tôi không l×a d¯i, Ñc hiªp bÕn. Ðó là
tông chï nh¤t quán cüa VÕn Ph§t Thánh Thành.

Khi xßa, lúc ÐÑc Ph§t Thích Ca Mâu Ni là b§c tiên nhçn
nhøc, Ngài không tranh ch¤p v¾i vua Ca Lþi; Ngài chï
dùng ðÑc ð¬ cäm hóa v¸ vua ¤y. Vua Ca Lþi ch£t ðÑt hªt
tay chân cüa Ngài r°i höi Ngài có n±i tâm sân h§n chång.
V¸ tiên nhçn nhøc trä l¶i r¢ng: "Không! Tôi không sân
h§n!"

Vua Ca Lþi chÆng tin nhß v§y nên lÕi höi tiªp: "Ngß½i
l¤y gì mà chÑng minh r¢ng ngß½i không có tâm sân
h§n?"

V¸ tiên nhân nói: "Nªu tôi không có tâm sân h§n thì tây
chân tôi l§p tÑc s¨ m÷c lÕi!" Nói xong, quä nhiên tay
chân Ngài m÷c ra lÕi, khôi phøc nguyên trang. V¸ tiên
nhân chÆng nhæng không n±i gi§n mà còn kh·i lòng t×
bi ð¯i v¾i vua Ca Lþi và nói r¢ng: "Tß½ng lai khi tôi
thành Ph§t, tôi s¨ ðµ ngài xu¤t gia tu ÐÕo trß¾c hªt."

V« sau, v¸ tiên nhân thành Ph§t tÑc là ÐÑc Thích Ca
Mâu Ni. Ngài dña vào nguy®n lñc xßa kia nên t¾i vß¶n
Lµc-uy¬n ðôn Tôn-giä Ki«u Tr¥n Nhß (tÑc là h§u thân
cüa vua Ca Lþi) xu¤t gia, là mµt trong nåm v¸ TÏ-kheo
ð¥u tiên.

-ThÑ hai, Không Tham. Tâm tham lam mà n±i d§y thì
không bao gi¶ có ðáy; b¤t lu§n là tham ti«n, tham v§t
ch¤t, tham gì cûng không ng×ng, không cho là ðü. Càng
tham là càng không cho là ðü, càng không th¤y ðü thì
càng tham, tham cho t¾i già vçn chßa tïnh ngµ! B¸ chæ
tham này làm hÕi cä ð¶i, ðªn chªt r°i cûng cäm th¤y
r¢ng mình chßa chiªm ðßþc v§t này v§t kia nên hªt sÑc
h¯i tiªc; th§t là ðáng thß½ng xót!

� VÕn Ph§t Thánh Thành, tông chï thÑ hai này nghîa là
không tham b¤t cÑ ti«n bÕc, lþi ích, ho£c danh tiªng t¯t
ð©p. Nói tóm lÕi, t¤t cä mình ð«u không tham; mình chï
theo b±n ph§n ho¢ng dß½ng Ph§t Pháp, n¯i tiªp hu®
mÕng cüa Ph§t mà thôi!

Lúc Ph§t tÕi thª, có mµt ngày Ph§t ði trên ðß¶ng v¾i
Tôn-giä A Nan thì g£p mµt ð¯ng vàng. Ph§t chÆng nhìn
ðªn ð¯ng vàng ¤y, cÑ ði bång qua. Ngài A Nan vì ð¸nh
lñc chßa ðü cho nên ngoänh lÕi nhìn mµt l¥n næa. Ph§t
nói v¾i ngài A Nan: "Ð¤y là con r¡n ðµc!"

B¤y gi¶ có ngß¶i nông dân ðang làm ruµng g¥n ð¤y,
nghe nói r¡n ðµc thì anh ta t¾i nhìn, té ra lÕi là mµt ð¯ng
vàng! Anh ta vô cùng sung sß¾ng m¾i ðem kh¯i vàng
¤y v« nhà, r°i do ðó tr· thành giàu có b¤t ng¶. Ngß¶i
dân cß m¾i hoài nghi, không biªt ti«n · ðâu mà anh
nông dân có, nên báo cáo v¾i qu¯c vß½ng. Qu¯c vß½ng

li«n phái ngß¶i t¾i b¡t anh nông dân ð¬ höi ti«n · ðâu
ra. Anh nông dân th§t tình k¬ l¬ tñ sñ.

Qu¯c vß½ng lÕi phái ngß¶i t¾i nhà anh ta khám xét m¾i
phát hi®n ra r¤t nhi«u vàng, li«n t¸ch thu toàn bµ trình
lên qu¯c vß½ng. Khi vua nhìn thì ngài n±i tr§n lôi ðình
b·i vì ð¯ng vàng ¤y chính là ð¯ng vàng mà qu¯c kh¯
ðã b¸ m¤t. Ngài m¾i cho r¢ng anh nông dân chính là kë
trµm, li«n giam anh ta trong ngøc t¯i. B¤y gi¶ ngß¶i
nông dân m¾i hi¬u vì sao Ph§t lÕi nói ð¯ng vàng ¤y là
r¡n ðµc. Do ðây m¾i chÑng minh r¢ng tài sän mà mình
không ðáng ðßþc hß·ng thì chÆng nên tham!

-ThÑ ba, Không C¥u. Tông chï cüa VÕn Ph§t Thánh
Thành là không phan duyên, không c¥u duyên, và
không hóa duyên; có nghîa là không bám vào ngß¶i tÕi
gia ð¬ trøc lþi, không xin xö ti«n bÕc ngß¶i tÕi gia,
cûng không quyên ti«n ngß¶i tÕi gia.

Chß "c¥u" và chæ "tham" không khác nhau m¤y. "Tham"
thì lúc có lúc không, mà "c¥u" thì cÑ c¥u cÕnh hoài, t¾i
ðâu cûng tìm cách móc n¯i v¾i ngß¶i khác ð¬ hòng thü
lþi, dùng b¤t cÑ thü ðoÕn gì ð¬ ðÕt ðßþc møc ðích m¾i
thôi. C¥u gì? C¥u ti«n tài, v§t ch¤t; nói tóm lÕi là c¥u t¤t
cä thÑ lþi ích.

� VÕn Ph§t Thánh Thành thì hß¾ng nµi, hß¾ng vào tâm
mà c¥u chÑ không phäi hß¾ng ra ngoài c¥u. "Nµi c¥u ß
tâm" là mu¯n tr× sÕch hªt v÷ng tß·ng, cu°ng tâm, dã
tánh, ð¯ kÜ, chß¾ng ngÕi, tham, sân, si... ; mình c¥u sao
cho tr× sÕch nhæng thÑ ðó. Mình không hß¾ng bên
ngoài mà trang sÑc, trang ði¬m; chï c¥n làm sao cho
trong lòng thanh t¸nh, trang nghiêm là ðü.

Có ngß¶i nói: "Trong lòng tôi toàn là thÑ d½ dáy, b¤t
lu§n là quét d÷n, rØa ráy thª nào cûng cÑ d½ dáy." Bi¬u
hi®n cüa nó là d½ dáy, song tñ tánh cüa mình thì thanh
t¸nh, không chút nhim ô!

Có câu r¢ng:
Nhân ðáo vô c¥u ph¦m tñ cao.

(Khi con ngß¶i ðÕt t¾i ch²
không còn mong c¥u gì cä

thì ph¦m ðÑc cüa h÷ s¨ tñ tr· nên thanh cao.)

Khi không c¥u cÕnh gì ngß¶i khác thì phäm cách tñ
nhiên thanh cao, cûng chÆng có tß tß·ng b¦n thïu.

Khi ÐÑc Ph§t còn tÕi thª, có mµt c£p vþ ch°ng n÷ r¤t
nghèo nàn, chÆng nhæng ch² · vô cùng nhö bé mà c½m
ån cûng ngày có ngày không. Hai vþ ch°ng ¤y trú ngø
tÕi mµt s½n ðµng, chia xë nhau mµt cái kh¯, h ai ra
ngoài kh¤t thñc thì m£c cái kh¯ ðó. H÷ nghèo t¾i mÑc
nhß v§y, không nói ch¡c các bÕn cûng hi¬u.

Mµt ngày n÷, có v¸ Bích-Chi Ph§t mu¯n thØ coi hai
ngß¶i ¤y có lòng tham c¥u hay chång nên m¾i t¾i s½n



S¯ 19       Trang 3

ðµng hóa duyên. C£p vþ ch°ng ¤y m¾i bàn v¾i nhau
làm sao ð¬ cúng dß¶ng v¸ xu¤t gia này. B·i h÷ không
có v§t gì ð¬ cúng dß¶ng, chï còn cách ðem cái kh¯ ðµc
nh¤t ðó ði cúng dß¶ng thôi. Song le, h÷ không mong
c¥u gì khác, chï làm theo b±n ph§t chí thành cüa tâm
mình ð¬ cúng dß¶ng ngß¶i xu¤t gia.

Khi v¸ Bích-Chi Ph§t ðßþc cái kh¯ ðó r°i, Ngài m¾i
ðem cúng dß¶ng lÕi Ph§t. ÐÑc Thích Ca Mâu Ni biªt lai
l¸ch cüa cái kh¯ này, nên Ngài tuyên b¯ rành mÕch v¾i
ðÕi chúng v« chuy®n ðó và tán dß½ng công ðÑc vô
cùng l¾n lao cüa v¸ thí chü ðã cúng dß¶ng cái kh¯ ðµc
nh¤t cüa mình.

B¤y gi¶ v¸ qu¯c vß½ng ðang ng°i nghe, biªt chuy®n
này thì cäm th¤y vô cùng h± th©n, không ng¶ trong
nß¾c mình còn có ngß¶i nghèo nàn nhß v§y. Do ðó
Ngài m¾i phái mµt v¸ ÐÕi-th¥n ðem ð° ån và áo qu¥n t¾i
t£ng c£p vþ ch°ng kia; lÕi còn c¤p cho ch² · và kiªm
vi®c làm cho hai ngß¶i ðó.

C£p vþ ch°ng ¤y không có tâm mong c¥u gì cä mà ðßþc
quä báo nhß v§y thì th§t ðúng là "xä nh¤t ð¡c vÕn báo"
(bö mµt mà ðßþc quä báo vô vàn).

-ThÑ tß, Không Ích KÖ. Vì sao thª gi¾i suy søp t¾i mÑc
ðµ nhß v§y? B·i vì con ngß¶i quá ích kÖ: Ð¯i v¾i ði«u
có lþi cho mình thì tranh nhau mà làm, chuy®n gì ð¯i
v¾i mình chÆng có ích thì khoanh tay ng°i nhìn, ví nhß
nhà bên cÕnh có cháy thì mình cûng ngoänh m£t làm
ng½!

Lòng ích kÖ có nhi«u thÑ, có ngß¶i ích kÖ vì ð¸a v¸, có
kë ích kÖ vì danh dñ, vì quy«n lþi, ho£c vì ti«n bÕc.
Tóm lÕi, t¤t cä ð«u do lòng ích kÖ tác quái nên không
nghî ðªn kë khác, chï lo cho riêng mình; nên có câu:

Ma-ha-tát b¤t quän tha,
Di-Ðà Ph§t các c¯ các.

Nghîa là:
B§c Ma-ha-tát không nghî ðªn ngß¶i khác,

A-Di-Ðà Ph§t, ai n¤y lo.

Ðây là l¶i nói ðùa mang tß tß·ng Ti¬u-th×a. Ngß¶i nhà
Nho cûng t×ng nói:

Các täo tñ kÖ môn ti«n tuyªt,
Hßu quän tha nhân ngõa thßþng sß½ng.

Nghîa là:
Tuyªt trß¾c cØa nhà, mình tñ quét,

Sß½ng mái nhà ngß¶i, ch¾ b§n tâm!

Ðây là nói ðªn tác phong không lo chuy®n ngß¶i ta.
Nhân sinh · tÕi tr¥n thª c¥n phäi giúp ðÞ lçn nhau, lo
l¡ng cho nhau, do ðó nên ð« xß¾ng tß tß·ng ÐÕi-th×a,

h÷c t§p tinh th¥n cüa B°-tát, nghe kh± thì t¾i cÑu, không
ðßþc ngoänh m£t làm ng½!

Ngß¶i ð¶i nªu không có lòng ích kÖ thì có th¬ cùng
nhau · chung vui vë nhß trong mµt nhà v§y, chï vì lòng
ích kÖ cho nên tÕo ra r¤t nhi«u v¤n ð« r¡c r¯i. Do ðó,
Không Ích KÖ là tông chï thÑ tß cüa VÕn Ph§t Thánh
Thành.

-ThÑ nåm, Không Tñ Lþi. Tông chï này tr÷ng yªu h½n là
tông chï thÑ tß. Có ai mà chÆng mu¯n tñ lþi, song le,
mình nh¤t ð¸nh không tñ lþi; nªu ai cûng ðßþc nhß v§y
thì thª gi¾i s¨ tr· nên t¯t ð©p.

"Không tñ lþi" tÑc là mu¯n lþi ích cho ngß¶i khác mà
thôi, là quên mình ði. "Xä kÖ vi nhân" nghîa là quên
mình vì ngß¶i, tinh th¥n này còn h½n cä hành vi cüa
b§c B°-tát! B°-tát thì tñ lþi lþi tha, tñ ðµ ðµ tha, tñ giác
giác tha; còn mình thì không tñ lþi mà chï lþi tha, chï
ðµ tha, và chï giác tha mà thôi!

-ThÑ sáu, Không V÷ng Ngæ. "Không v÷ng ngæ" tÑc là
không nói láo, cûng không ð¬ tâm l×a b¸p ngß¶i khác.

Vì sao ngß¶i ta nói d¯i? Là b·i vì sþ mình m¤t ði lþi ích,
sþ mình b¸ thua l², nên m¾i tìm cách d¯i trá! Nªu mình
thß¶ng dùng chân tâm thành th§t mà ð¯i ðãi v¾i m÷i
ngß¶i thì tñ nhiên mình có giæ tròn tông chï thÑ sáu
này, tÑc là Không D¯i Trá.

Cho nên, ð¯i v¾i sáu tông-chï này, ph¥n l¾n ngß¶i nghe
cäm th¤y không vui, không hÑng thú b·i vì không có
ích lþi gì cho h÷. Nªu có bÕn không thích nghe, tôi
cûng không ch¤p nh¤t. T× xßa ðªn nay tôi không h«
phän ð¯i nhæng chuy®n xäy ra trên thª gian. Vì sao
v§y? B·i vì tông chï cüa tôi là "t¤t cä m÷i thÑ ð«u OK."
Song le, nªu có ngß¶i phän ð¯i tôi, tôi vçn cÑ hoan
nghênh, tuy®t ð¯i không ch¯ng lÕi!

Ngày hôm nay tôi ðem sáu tông chï này gi¾i thi®u cho
các v¸ nghe, nªu mu¯n giäng cho rõ ràng thì không bao
gi¶ giäng hªt cä. Chung thân các v¸ dùng lþi ích vô
cùng!
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Hòa Thßþng Quäng Khâm

(tiªp theo)

r Tu hành c¥n phäi · ch² nào cûng tu nhß nhau, ðâu
ðâu bÕn cûng tñ tÕi; tu là tu · ch² này ðây.

r Tu hành c¥n không ð¬ cho ngoÕi cänh bên ngoài
änh hß·ng, l½i kéo tâm mình.

r BÕn c¥n chú ý tñ tâm: c¥n phäi có ni«m vui kh·i
d§y t× nµi tâm chÑ không phäi có ni«m vui do
hoàn cänh bên ngoài dçn lÕi. Do ðó, bÕn phäi luôn
quan sát tñ tâm, xem xét sñ suy nghî cüa mình, và
ð×ng chú ý t¾i ngoÕi cänh. Phäi tu t¾i ðµ "tôi chÆng
có gì cä" m¾i ðßþc.

r Tu hành là tu cä phß¾c lçn hu®. Tu t¾i lúc bÕn l¾n
tu±i, "lão" r°i thì phß¾c và hu® s¨ ð¥y ðü; b¤y gi¶,
m÷i ngß¶i s¨ cung kính bÕn (ð×ng tham ðßþc cung
kính khi còn trë, lúc còn thiªu phß¾c, hu®)

r Khi bÕn tu chân th§t, ðúng ð¡n, thì dù bÕn · ðâu
ngß¶i ta cûng s¨ tìm ðªn, ai ai cûng vui vë mu¯n
cùng bÕn ðàm ðÕo.

r C¥n tu ðªn ch² chánh ni®m lúc nào cûng hi®n ti«n.
Có chánh ni®m thì m¾i có khä nång phân bi®t thª
nào là ðúng, thª nào là sai, r°i t× ðó mà hành ðµng.

r Tu hành là tñ mình tu. Tu t¾i lúc th¬ ngµ: ngµ cái
kh± · Ta-bà, cái kh± phäi luân h°i. H th¬ ngµ sñ
vi®c thì mµt chút trí hu® xu¤t hi®n.

r Tu hành c¥n tu t¾i lúc có trí hu®. Chuy®n gì t¾i tay
bÕn ð«u biªt v§n døng nó. Khi nói, c¥n phäi biªt
nói sao cho viên dung. Khi mình ðã ðÑng væng r°i
thì có th¬ khiªn cho ngß¶i ta tin theo và vui vë tiªp
nh§n. Có trí hu® m¾i không tÕo nghi®p (ác). Do ðó,
phäi t§p nuôi dßÞng tâm t× bi và thñc hành hÕnh
B° Tát.

r Tu hành c¥n tu cho có tß¾ng mÕo t× bi. Tu làm sao
ð¬ ngß¶i khác nhìn c£p m¡t cüa mình mà có th¬
th¤y ðßþc sñ hòa hoãn, t× bi.

r Khi mµt ngß¶i tu hành thành tñu thì nhæng kë khác
s¨ ðßþc nh¶ phß¾c. Lúc ðó ai ai cûng kh·i tâm
dûng mãnh, tinh t¤n h÷c theo gß½ng ngß¶i ¤y. Khi
ai cûng mu¯n tu hành thì hãy cùng nhau khuyªn
khích, cùng nhau tu. Nªu không v§y thì m÷i ngß¶i

s¨ kh·i chuy®n th¸ phi, ð¯ kÜ, tranh ch¤p, và tr·
nên ngu si; b¤y gi¶, vi®t tu (chùa) s¨ không còn
yên ±n næa.

r Tu cho t¯t thì tñ nhiên có ngß¶i üng hµ, chÑ không
phäi b¡t ép ngß¶i ta mà ðßþc.

r Ð×ng nên hy v÷ng, mong c¥u thí chü lÕi cúng dß¶ng
này n÷. Ð×ng Ö lÕi vào thí chü. BÕn chï c¥n n± lñc
tu hành, khi tu thành tñu thì thiên, long, bát bµ ð«u
t¾i üng hµ bÕn.

r Khi ng°i Thi«n, th¤y cänh gi¾i t¯t hay x¤u ð«u
ð×ng ch¤p trß¾c và cûng ð×ng nói v« nó.

r Ph§t Pháp thì không dính m¡c, ngßng tr® n½i cänh
gi¾i LÕc, Minh và Không.

Khi thân khinh an, nh© nhàng, thì tâm s¨ hoan hÖ
(LÕc); khi trong lòng ít v÷ng ni®m thì tâm s¨ sáng
su¯t (Minh); và khi chÆng sanh kh·i b¤t cÑ ý nghî
hay v÷ng ni®m nào cä thì ðÕt t¾i trÕng thái Không.

Nªu bÕn vß¾ng m¡c · cänh gi¾i LÕc thì ð÷a vào
Døc-gi¾i thiên, ch¤p trß¾c vào cänh gi¾i Minh thì
k©t trong S¡c-gi¾i thiên, và bám ch£t vào cänh gi¾i
Không thì m¡c · Vô-s¡c-gi¾i thiên.

(còn tiªp)
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Tám ÐÑc Tánh Cån Bän Làm Ngß¶iTám ÐÑc Tánh Cån Bän Làm Ngß¶iTám ÐÑc Tánh Cån Bän Làm Ngß¶iTám ÐÑc Tánh Cån Bän Làm Ngß¶iTám ÐÑc Tánh Cån Bän Làm Ngß¶i
Hòa Thßþng Tuyên Hóa

Các bÕn trë, các em có biªt ði«u cån bän làm ngß¶i là gì
chång? TÑc là phäi có tám ðÑc tính: Hiªu, Ð¬, Trung,
Tín, L, Nghîa, Liêm, Sï. Ngày hôm nay tôi s¨ giäi thích
mµt cách ð½n giän ý nghîa cüa m²i ðÑc tính cho các em
nghe:

1. Hiªu: tÑc là hiªu thäo. Hiªu thäo v¾i cha m© là ði«u
cån bän làm con. Hiªu thäo nghîa là báo ðáp công ½n
dßÞng døc cüa cha m©, hiªu thäo cûng có nghîa là biªt
vâng l¶i cha m© chï dÕy.

2. Ð¬: tÑc là kính tr÷ng. Kính tr÷ng ngß¶i l¾n h½n mình,
vì mình làm em nên có b±n ph§n phäi kính tr÷ng anh
ch¸ mình.

3. Trung: tÑc là trung thành. Hªt lòng trung thành v¾i
ð¤t nß¾c cüa mình, ðó là trách nhi®m cüa ngß¶i công
dân, có t§n trung thì mình m¾i báo ð«n ðßþc công ½n
cüa ð¤t nß¾c.

4. Tín: tÑc là nhi®m. Ð¯i v¾i bÕn bè phäi có tín nhi®m,
hÑa v¾i bÕn chuy®n gì thì phäi làm chuy®n ðó, không
th¬ th¤t tín, sai h©n.

5. L: tÑc là l phép. Ð¯i v¾i ngß¶i, mình phäi có l
phép, phäi hªt sÑc khiêm nhß¶ng. Nªu không có l thì
mình chï là thú v§t mà thôi. Cho nên các bÕn nhö, khi
g£p các th¥y cô thì phäi biªt chào höi, v« nhà g£p cha
m© phäi biªt l phép.

6. Nghîa: tÑc là nghîa khí. Th¤y ði«u gì có nghîa thì
phäi dûng cäm mà làm. Khi th¤y ai g£p tai nÕn thì mình
phäi t§n lñc giúp ðÞ, giäi quyªt v¤n ð« giúp h÷. V¾i bÕn
bè thì mình phäi có ðÕo nghîa; khi giúp ai không c¥n có
ði«u ki®n gì cä, tuy®t ð¯i không có tâm mßu ð° mong
ð«n ½n ðáp nghîa.

7. Liêm: tÑc là liêm khiªt. Ngß¶i liêm khiªt thì b¤t lu§n
g£p hoàn cänh nào cûng không ðµng lòng tham c¥u,
cûng chÆng mu¯n hß·ng ti®n nghi. H½n næa mình phäi
có tinh th¥n chí công vô tß, và biªt quên mình mà làm
chuy®n ích chung.

8. Sï: tÑc là h± th©n. G£p chuy®n gì không hþp ðÕo lý,
ði ngßþc lÕi v¾i lß½ng tâm cüa mình thì tuy®t ð¯i chÆng
làm. Con ngß¶i nªu không biªt h± th©n thì gi¯ng nhß
c¥m thú v§y.

Hiªu, Ð¬, L, Nghîa, Trung, Tín, Liêm, Sï là tám ðÑc tính
cån bän ð¬ làm ngß¶i, các em ð×ng quên. Trong tß½ng
lai ra ð¶i phøc vø xã hµi, các em phäi:

"Ngôn t¤t trung tín,
Hành t¤t ð¯c kính",

(L¶i nói phäi trung tín,
Hành vi phäi cung kính),

H nói l¶i nào thì nh¤t ð¸nh phäi giæ chæ tín, ð×ng có
nói d¯i; làm vi®c gì thì phäi hªt sÑc cung kính, chân
th§t, tuy®t ð¯i ð×ng làm cho có l® mà thôi.
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Mandy P. Hall

T× khi vån minh nhân loÕi bß¾c vào giai ðoÕn kÛ ngh®
hóa, tâm lý con ngß¶i ðã ch¸u ðü thÑ änh hß·ng và tác
ðµng hoàn toàn m¾i më mà chính t± tiên chúng ta xßa
kia cûng chßa t×ng träi qua hay biªt t¾i. B·i thª, ngß¶i
ð¶i nay c¥n có nhæng ðÕo lý, nhæng nguyên t¡c cån bän
ð¬ thích Ñng v¾i tình trÕng biªn ð±i không ng×ng cüa
th¶i ðÕi.

V¾i quan ði¬m ¤y, chúng tôi xin gi¾i thi®u v¾i bÕn
mß¶i nguyên lý cån bän ð¬ cäi thi®n cuµc s¯ng. Nªu
bÕn ghi nh¾, suy gçm r°i ðem áp døng, ð¶i bÕn s¨ thoäi
mái và ð¥y ý nghîa h½n. Mß¶i ði«u ¤y là:

1. DÑt ßu lo. Thông thß¶ng, ngß¶i ta có quan ni®m
r¢ng: "Kë ßu tß, lo l¡ng là kë có suy nghî, có ð¥u óc, biªt
th§n tr÷ng"; quan ni®m này hoàn toàn sai l¥m! Ngß¶i
Ai-c§p th¤u su¯t ðßþc ði¬m này nên h÷ ðã ð£t tánh âu
lo, ßu tß vào hÕng tµi l²i nghiêm tr÷ng.

BÕn ch¾ hi¬u l¥m giæa tß duy (suy nghî ðúng ð¡n) và ßu
tß (lo l¡ng). Kë có tß duy thì suy nghî và tính toán ðáp
án, trong khi kë d¥y ßu tß thì ð¡m chìm trong nghi v¤n
do mình tñ tÕo.

Khi bÕn suy nghî thÆng th¡n, khong d¯i trá, cong vÕy,
thì bÕn s¨ không có gì phäi âu lo. Ð¯i v¾i kë ð¥y ßu tß,
lo l¡ng thì không nhæng y s¨ ch¸u ði ch¸u lÕi nhi«u l¥n
mµt thÑ kh± ðau tai hÕi, mà y còn ðánh m¤t sÑc khöe
khang ki®n cüa mình và làm phi«n nhiu không biªt
bao nhiêu ngß¶i mà y tiªp xúc.

Trên ð¶i này có r¤t nhi«u ði«u c¥n ðªn sñ suy nghî chín
ch¡n, già d£n cüa ta, song chÆng có ði«u gì khiªn ta
phäi lo âu, sþ hãi; ngoÕi tr× chính sñ sþ hãi là ðáng sþ
mà thôi!

2. T× bö tánh mu¯n áp ðäo, mu¯n làm "xªp" bÕn bè,
bà con.

Ai ai cûng thích mình ðßþc làm chü, làm "xªp" ð¶i
mình. Nhßng bÕn chï biªt giæ gìn nång lñc cüa mình
khi nào bÕn chþt nh¾ ra cái quy«n hÕn s· hæu cüa m²i
ngß¶i: r¢ng ai cûng có quy«n tìm sñ s¯ng, tìm tñ do
hÕnh phúc ðúng v¾i hy v÷ng, lý tß·ng hay s· thích cá
nhân.

Ch¡c bÕn cûng biªt, khi l¶i khuyên giäi cüa bÕn b¸ ai ðó
ch¯i t×, gÕt bö, bÕn s¨ vô cùng khó ch¸u, tÑc t¯i. Cûng
v§y, bÕn s¨ r¤t th¤t v÷ng, khó ch¸u khi bÕn cÑ mu¯n làm
"xªp," mu¯n "ng°i trên," mu¯n "ðè ð¥u" kë khác, b·i vì
nhæng kë ¤y s¨ l§p tÑc ch¯ng ð¯i, phäi Ñng lÕi thái ðµ

ðµc tài, ðµc ðoán cüa bÕn. BÕn s¨ có cäm giác b¸ t±n
thß½ng khi nh§n th¤y kë khác không có cùng cái nhìn
hay quan ði¬m gi¯ng nhß bÕn. Nªu bÕn ð¬ dành nhæng
l¶i khuyên giäi kia cho chính bän thân bÕn ho£c cho
nhæng kë t¾i tìm l¶i khuyên, thì cä bÕn lçn nhæng ngß¶i
¤y s¨ cäm th¤y ích lþi và t¯t ð©p h½n.

3. B¾t tham v÷ng. Thông thß¶ng, con ngß¶i ai cûng có
khuynh hß¾ng bö bê cái bình thß¶ng, giän d¸, ð¬ truy
ðu±i cái cao xa v¶i vþi. Song m²i cá nhân ta, nång lñc
chï có hÕn. Do ðó, h ngß¶i nào biªt ðßþc khä nång cüa
chính mình và biªt làm nhæng vi®c trong t¥m khä nång
cüa mình thì ngß¶i ¤y luôn luôn có cäm giác an toàn,
thß thái. Nhæng kë luôn luôn tìm c¥u, ðeo ðu±i nhßng
thÑ vßþt ngoài t¥m tay ho£c nhæng thÑ vô lý thì s¨
chÆng bao gi¶ ðßþc sung sß¾ng, hÕnh phúc.

Ngß¶i có trí hu® quán sát ðßþc h® quä tai hÕi cüa tham
v÷ng không b¸ k«m chª, do ðó ch÷n con ðß¶ng tiªt døc.

Chúng ta không nh¤t thiªt c¥n phäi n±i danh thì m¾i
ðßþc sung sß¾ng, hÕnh phúc, và chúng ta cûng không
c¥n phäi làm kë lãnh ðÕo tài giöi m¾i thöa mãn ðßþc
bän tánh xã hµi cüa cá nhân. Nhæng ngß¶i nhi«u tham
v÷ng thß¶ng phäi trä mµt giá r¤t ð¡t cho nhæng gì h÷
mu¯n ðÕt ðßþc, và thß¶ng vô cùng kh¯n ð¯n sau khi ðã
ðÕt ðßþc nhæng ði«u h÷ mong c¥u!

(còn tiªp)

Ðôi khi các bÕn nghî r¢ng mình làm chuy®n t¯t, kÏ th§t, ðó
không nh¤t ð¸nh là t¯t. Vì sao? Vì nhân tr°ng không thanh
t¸nh! H bÕn dùng lòng tham lam mà làm vi®c, thì ðó g÷i là
tr°ng nhân b¤t t¸nh; bÕn dùng tâm háo th¡ng mà làm vi®c, thì
ðó cûng là tr°ng nhân b¤t t¸nh.

V§y thì phäi làm sao? Phäi làm chuy®n vô sñ! Làm gì cûng
phäi coi vi®c ðó là b±n ph§n cüa mình; chÆng nên hß¾ng tâm
ra ngoài mà truy c¥u, chÆng nên c¥u cÕnh, mong möi gì cä!

Hòa Thßþng Tuyên Hóa
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Hòa Thßþng Tuyên Hóa giäng thu§t

"A-la-hán" v¯n là tiªng PhÕn, Arhat, và bao hàm ba ý
nghîa:

1. Sát t£c (giªt gi£c). B§c A-la-hán r¤t lþi hÕi, h ch²
nào có gi£c cß¾p thì các ngài li«n tìm ðªn t§n n½i ð¬
tiêu di®t b÷n chúng. Song, nhß v§y là các ngài phÕm
gi¾i sao? Không! B·i vì b÷n gi£c mà các ngài tìm giªt
không phäi là nhæng tên gi£c cß¾p · ngoài, mà chính là
ðám gi£c phi«n não · bên trong!

TÕi sao lÕi có b÷n gi£c · bên ngoài? Là vì có b÷n gi£c
phi«n não, có b÷n gi£c tham, gi£c sân, gi£c si chñc sÇn
· bên trong! Tâm tham lam là mµt tên gi£c, tâm sân h§n
là mµt tên gi£c và tâm si mê cûng là mµt tên gi£c; và ðây
là nhæng tên gi£c c¥n phäi b¸ tiêu di®t!

2. ºng cúng. "ºng cúng" nghîa là xÑng ðáng ð¬ nh§n
lãnh sñ cúng dß¶ng cüa tr¶i và ngß¶i. B§c A-la-hán
chÑng ðßþc quä v¸ chính là ð¤ng Thánh-nhân ðã khai
ngµ; nªu biªt cúng dß¶ng cho b§c A-la-hán thì s¨ ðßþc
vô lßþng vô biên phß¾c báo, không có cách gì tính ðªm
cho xu¬!

TÏ-khßu là nhân mà A-la-hán là quä. Làm TÏ-khßu tÑc
là gieo cái nhân thành A-la-hán, và thành A-la-hán là
kªt quä do ðã làm TÏ-khßu. Do ðó, khi · nhân-ð¸a, th¥y
TÏ-khßu tr°ng nhân là "Phá ác" thì s¨ là "ºng cúng," và
nhân là "B¯ ma" thì quä s¨ là "Vô sanh."

3. Vô sanh. "Vô sanh" tÑc là "liu sanh tØ," ngîa là ch¤m
dÑt sñ sanh tØ, không còn cái kh± cüa sñ sanh ra và chªt
ði næa. Tuy nhiên, sñ sanh tØ mà b§c A-la-hán kªt thúc
ðßþc là Phân-ðoÕn Sanh-tØ, còn Biªt-d¸ Sanh-tØ thì Ngài
vçn chßa kªt thúc ðßþc; do ðó Ngài chï thành A-la-hán
mà thôi!

Các bÕn tu Gi¾i tÑc là làm cho s· h÷c v« ÐÕo-hÕnh ðßþc
thành tñu. Các bÕn "tiªn, chï thanh t¸nh" (nghîa là dù
tiªn hay d×ng, dù làm hay không làm gì cä, lúc nào
mình cûng giæ ðßþc sñ thanh t¸nh) tÑc là làm cho s· h÷c
v« Ð¸nh ðßþc thành tñu. Và, các bÕn tu b¯n ðÕo hÕnh
chân chánh (TÑ Di®u Ðª--Kh±, T§p, Di®t, ÐÕo), tÑc là
làm cho s· h÷c v« Hu® ðßþc thành tñu. Khi vi®c tu t§p
v« Gi¾i, Ð¸nh, Hu® ðßþc viên mãn thì Tham, Sân, Si
cûng b¸ di®t tr×. Di®t tr× Tham, Sân, Si xong r°i thì
chÑng ðßþc quä v¸ A-la-hán.

Quä v¸ A-la-hán có t¤t cä b¯n b§c; ðó là S½ quä A-la-

hán, Nh¸ quä A-la-hán, Tam quä A-la-hán và TÑ quä A-
la-hán. Phäi chÑng ðßþc TÑ quä A-la-hán thì m¾i chính
thÑc "liu sanh tØ" (m¾i th§t sñ kªt thúc vòng sanh tØ).

Hi®n nay, tÕi nß¾c MÛ, tôi mu¯n ðào tÕo nên nhæng v¸
Ph§t s¯ng, B°-tát s¯ng, và A-la-hán s¯ng. Ngß¶i nào có
th¬ c¡t ðÑt ðßþc ái døc thì ngß¶i ¤y s¨ có ph¥n. Còn ð¯i
v¾i nhæng kë không th¬ c¡t ðÑt ðßþc ái døc thì chÆng
có chút tri¬n v÷ng nào cä, và tôi cûng hªt cách, không
th¬ giúp ðÞ gì ðßþc! Cho nên, "nh¤t thiªt duy tâm tÕo,"
t¤t cä ð«u tùy thuµc vào con ðß¶ng mà tâm trí các bÕn
mu¯n hß¾ng t¾i!

Ngß¶i tu ÐÕo c¥n phäi có chí khí "ð¥u ðµi tr¶i, chân
ðÕp ð¤t" và phäi mang mµt quyªt tâm nhß "chém ðinh,
ch£t s¡t"; có nhß thª m¾i tu ÐÕo ðßþc!
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Buddhist TerminologyBuddhist TerminologyBuddhist TerminologyBuddhist TerminologyBuddhist Terminology
ArhatArhatArhatArhatArhat

Lectured by the Venerable Master Hsuan Hua

"Arhat" is Sanskrit word with three meanings:

1. Killer of thieves. Arhats are really ferocious! Wher-
ever there are bandits, they kill them. "Well," you ask,
"isn't that violating the precepts?" No! The thieves the
Arhats kill are not thieves outside themselves. The
thieves they kill are the inner theives of affliction.

Why is it that there are thieves outside? It is because the
thieves of affliction, which are, greed, hatred, and stu-
pidity, are inside. Greed is a thief, hatred is a thief, and
stupidity is a thief. These are the thieves you have to
kill.

2. Worthy of offerings. Arhats should receive the offer-
ings of heavenly beings and human beings. An Arhat is
an enlightened sage who has certified to the fruition. If
we make offerings to an Arhat, we will attain limitless
and boundless blessings which are beyond reckoning.

Being a Bhikshu is the cause of becoming an Arhat, one
becomes an Arhat as a result of having been a Bhikshu.
So, on the causal ground, Bhikshus "destroy evil," and
in the fruition, they "kill thieves." On the causal ground,
they are said to be "mandicants," and in the fruition,
they are said to be "worthy of offerings." On the causal
ground, they "frighten Mara," and in the fruition they
are "without birth."

3. Without birth.  "Without birth" means having ended
birth and death, that is, having ended the sufferings of
birth and death. The Arhat has only ended "sectional
birth and death," So he is still an Arhat.

By cultivating Precepts, you accomplish the study of
Morality. By maintaining purity in action and stillness,
you accomplish the study of Samadhi. By cultivating for
Four True Paths, you accomplish the study of Wisdom.
When Precepts, Samadhi, and Wisdom are cultivated to
perfection, Greed, Hatred, and Stupidity are destroyed.
Thereupon you accomplish the fruition of Arhatship.

There are four stages of Arhatship: Arhats of the first
fruition, Arhats of the second fruition, Arhats of the
third fruition and Arhats of the fourth fruition. One who
is certified to the fourth fruition of Arhatship has genu-
inely ended birth and death.

Now in America, I want to create living Buddhas, living
Bodhisattvas and living Arhats. Whoever can get rid of
desire and cut off love will have a share in it. Whoever
can't get rid of desire and cut off love is a person who is
good for nothing. There's no way to help him. Every-
thing is created by the mind alone. It depends on which
way our mind wants to go.

People who cultivate the Way should have a resolve as
firm and unshakable as a person who supports the sky
with his head while planting his feet on the ground. Their
determination should be strong enough to pound nails
and cut through iron. Only then can they cultivate the
Way!
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Thánh Thành Tháng 3-5/1995Thánh Thành Tháng 3-5/1995Thánh Thành Tháng 3-5/1995Thánh Thành Tháng 3-5/1995Thánh Thành Tháng 3-5/1995

Tháng

Month
Ngày

Date
Pháp Hµi Dharma Assembly

3 08 KÖ Ni®m Ngày ÐÑc Ph§t Thích Ca

Xu¤t Gia
Shakyamuni Buddha's Leaving
Home Day

3 12-18 Quán Âm Th¤t Guan Yin Recitation Session
3 13 KÖ Ni®m Ngày ÐÑc Ph§t Thích Ca

Nh§p Niªt Bàn
Shakyamuni Buddha's Nirvana
Day

3 19 L Vía B° Tát Quán Thª Âm Celebration of Guan Yin
Bodhisattva's Birthday

4-5 17/4-

11/5

VÕn Ph§t Bäo Sám Ten Thousand Buddhas Jeweled
Repentance

5 07 L Ph§t Ðän Celebration of Shakyamuni
Buddha's Birthday

 


