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Có câu r¢ng: "M²i nhà ð«u có mµt
cu¯n kinh khó tøng." Lúc nào thì
m¾i tøng xong cu¯n kinh này?
Không ai biªt ðßþc! Lúc nào thì bµ
kinh này không còn khó tøng næa?
Cûng không ai biªt ðßþc! Có th¬ nói
r¢ng chúng ta, nhæng ngß¶i tu ÐÕo,
ðã tøng hªt cu¯n kinh khó tøng này
r°i và kinh mà chúng ta hi®n ðang
tøng là nhæng cu¯n kinh d tøng.

Hôm nay tôi nói v« nhân duyên này
là ð¬ nh¡c nh· m÷i ngß¶i hãy nên
thÑc tïnh và nh§n thÑc v¤n ð« sanh
lão b®nh tØ. Khi g£p cänh gi¾i này--
sanh lão b®nh tØ--thì các bÕn phäi
suy nghî cho th¤u ðáo, phäi buông
bö hªt m÷i sñ, ð×ng ð¬ cho mình b¸
cänh gi¾i ràng buµc; t¯t nh¤t là các
ban hãy "ð¯i cänh vô tâm," nhìn m÷i
sñ mà tâm không ðµng, coi nhß
chuy®n bình thß¶ng. Ngß¶i chÆng
b¸ ðµng tâm tÑc là ngß¶i ðã ðÕt ðßþc
trÕng thái "nhß nhß b¤t ðµng, liu
liu thß¶ng minh."

Ngß¶i ð¶i ai cûng b¸ cänh gi¾i kh¯ng
chª, lay chuy¬n, mà không th¬ nào
thay ð±i ðßþc cänh gi¾i. B·i v§y, h÷
b¸ hoang mang, chÆng có møc tiêu,

không tñ làm chü ðßþc ðß¶ng hß¾ng,
tông chï cüa ð¶i mình, nên h° ð° mê
muµi cä ð¶i. Sinh ra h° ð°, chªt r°i mê
muµi. B¸ l¥m lçn mµt l¥n mà không
biªt giác ngµ nên lÕi b¸ l¥m lçn l¥n
næa, cÑ thª mà lßu chuy¬n mãi trong
løc ðÕo luân h°i. Cûng gi¯ng nhß kë
ch½i c¶ bÕc v§y, ðã b¸ thua r°i mà vçn
còn mu¯n tiªp tøc ð£t ti«n ðánh bÕc;
cho nên ngß¶i ð¶i thß¶ng nói "b¾t ån
b¾t tiêu, ð¬ ti«n ðánh bÕc" là ý v§y.

Nhæng kë phàm phu thì lúc nào cûng
mu¯n d¯c túi ðánh mµt canh bÕc cu¯i
cùng ð¬ gÞ lÕi s¯ ti«n ðã b¸ thua m¤t,
nhßng càng ðánh thì càng thua, mà càng
thua thì lÕi càng mu¯n ðánh, r¯t cuµc
là sa vào ch² bùn l¥y, không rút chân
ra ðßþc. Kªt quä là nhà tan cØa nát, bao
nhiêu tài v§t trong nhà--Pháp bäo cüa
tñ tánh--ð«u b¸ m¤t hªt! Thª mà h÷ vçn
không biªt "phän b±n hoàn nguyên'
(quay v« v¾i ngu°n g¯c), cûng không
biªt "h°i quang phän chiªu," tñ soi tâm
mình ð¬ bö b¶ mê tr· v« bªn giác, và
càng không biªt quay lßng lÕi tr¥n lao
ð¬ hþp nh¤t v¾i giác tánh!

Ngß¶i ð¶i thì sinh r°i lÕi chªt, chªt r°i
lÕi sinh, mu¯n ph¤n ð¤u ð¬ thoát khöi
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bi¬n kh± sanh tØ nhßng v×a m¾i ngoi ð¥u lên thì lÕi b¸
chìm xu¯ng, vînh vin chÆng bao gi¶ ra khöi bi¬n kh±
ðßþc cä!

Ngß¶i xu¤t gia c¥n phäi n² lñc tu hành, nªu không, thì
chÆng bao gi¶ ra khöi løc ðÕo luân h°i. Nªu các bÕn
th¤y nguy hi¬m mà biªt th¯i lui, biªt ðßþc r¢ng ðánh
bÕc là chuy®n không t¯t và "kë lang thang biªt quay v«
còn quý h½n vàng," thì b¤y gi¶ các bÕn s¨ hi¬u ðßþc
ðÕo lý:

Thùy ð± bác thùy thâu ti«n,
B¤t ð± bác tñu doanh ti«n.

Nghîa là kë nào ðánh bÕc thì kë ¤y m¤t ti«n, chï có
ngß¶i không ðánh bÕc m¾i là ngß¶i th¡ng mà thôi; nhß
ch½i c¶ tß¾ng thì cûng có thua có th¡ng v§y, song kë
ðánh c¶ thì vînh vin chÆng thua mà cûng chÆng th¡ng.
Triªt lý này giúp chúng ta soi sáng tâm mình và nh¶ ðó
mà hi¬u rõ ðÕo lý h½n.

Các v¸ Thi®n Tri ThÑc! Hãy th¯ng ni®m sinh tØ, phát
tâm B° Ð«, ð×ng nên trôi n±i trong bi¬n kh± næa. Phàm
ai không mu¯n ra khöi bi¬n kh± thì ð«u là kë ngu muµi.
Nªu cÑ mãi tham luyªn h°ng tr¥n, cho là vui sß¾ng, thì
vînh vin chÆng tøng hªt ðßþc cu¯n kinh khó tøng
này!

Chúng ta ðã xu¤t gia r°i thì ð×ng nên tøng lÕi cu¯n
kinh không th¬ nào tøng hªt này næa!
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(tiªp theo)

1. ThÆng Th¡n

r Làm vi®c thª nào m¾i t¯t?

M÷i ngß¶i c¥n cùng nhau chung sÑc làm. Không
phäi bÕn nói ngoài mi®ng, sai khiªn kë khác làm;
ðó là thái ðµ c¥n tránh. Hãy t× t¯n, ôn hòa, giäi
thích c£n k¨ công vi®c, cách làm, cho ngß¶i nghe
hi¬u rõ ràng. Ví nhß giäi thích vi®c tr°ng hoa mà y
không hi¬u, bÕn hãy làm cho y th¤y; nªu không
v§y thì công vi®c s¨ không thông su¯t, cä bÕn và y
ð«u sanh phi«n não.

r Khi sß-huynh, sß-ð® làm vi®c chung, hay khi phân
ph¯i công tác, các bÕn phäi dña trên tinh th¥n Ph§t
Pháp mà làm--phäi l¸ch sñ, l ðµ. Ð×ng nên l¾n
tiªng ra l®nh, sai cái này, chï cái n÷... nhß là cha sai
con, chü sai t¾; ðó là cách thª tøc, không t¯t!

r Ð×ng sþ mích lòng kë khác.

BÕn làm quän lý thì phäi ráng làm cho t¯t. H ði«u
gì c¥n nói thì phäi nói; ch¾ vì tình cäm riêng tß
(vi®c c¥n nói mà không nói), ð¬ tránh m¡c cái l²i
tr°ng nhân sai l¥m.

r Làm quän lý không phäi d. Do ðó h Th¥y Quän-
lý giao phó bÕn chuy®n gì--b¤t k¬ t¯t, x¤u--bÕn
hãy vui vë tiªp nh§n; ð×ng n±i nóng. Nhß v§y, ð¥u
óc m¾i sáng su¯t.

Ði«u t¯t thì lßþm v« h÷c, ði«u x¤u thì v¤t mµt bên.
Trong lòng th¤u su¯t rõ ràng là ðü. CÑ theo ðây ð¬
tu hÕnh Nhçn-nhøc Ba-la-m§t.

r Khi tu hành, bÕn ð×ng höi "ðúng" hay "sai," cûng
ð×ng ð×ng quan tâm "có lý" hay "vô lý." Ðó là
ði¬m khác bi®t giæa ngß¶i xu¤t gia và tÕi gia. Các
bÕn hãy n² lñc tu hành. Có v¤n ð« khó khån thì höi
Sß-Phø, tôi s¨ giäi ðáp cho.

r Th¥y Quän-lý nói bÕn làm sao, bÕn cÑ làm v§y. V¾i
thái ðµ nÕy, ð¥u óc bÕn s¨ không nghî ngþi lång
xång; và nhß thª, s¨ d dàng tu hành.

r Nªu Th¥y Quän-lý nói bÕn làm vi®c mà Th§y lÕi
làm sai, thì ban ch¾ tranh cãi, cÑ thu§n theo ý Th¥y
mà làm; tñ nhiên bÕn s¨ th¬ hµi ðßþc chân lý chuy®n

này.

r Vi®c gì không rành r¨, bÕn nên höi Sß-Phø hay sß-
huynh. Ð×ng vì sþ m¤t m£t, r°i tñ mình ð£t bày làm
càn.

r Møc ðích bÕn làm vi®c là ð¬ tiêu tr× nghi®o chß¾ng
cüa chính mình, không phäi làm cho kë khác. Khi
nhi«u ngß¶i làm chung, h ai không biªt, bÕn hãy
chï bäo cho ngß¶i ¤y. Nªu y làm không giöi, bÕn
hãy t§n tình giúp ðÞ y.

Ð×ng nên phân chia ranh gi¾i giæa mình và ngß¶i
quá rõ r®t (ðây là vi®c "cüa tôi," kia là vi®c "cüa
anh"). H ngß¶i nào không làm, bÕn ch¾ n±i nóng,
bñc d÷c, mà nên vui vë làm thay cho ngß¶i ¤y. Hãy
luôn có lòng t× bi (ðµ lßþng, biªt tha thÑ)!

r Khi làm vi®c gì, bÕn ch¾ tính toán lþi hÕi riêng tß.
H th¤y vi®c gì làm chßa xong chßa t¯t, bÕn hãy t¾i
làm. Ð×ng nói gì t¾i kë khác (chï trích, c§t v¤n sao
anh không ch¸u làm...), vì công ðÑc cüa vi®c làm là
thuµc v« bÕn. Nªu bÕn cÑ nói t¾i ngß¶i khác thì chï
tÕo thêm kh¦u nghi®p.

Làm vi®c là cách ð¬ mình tiêu tr× nghi®p chß¾ng
cüa mình, chÑ không phäi làm giùm ai khác.

r Làm vi®c gì mình cûng sÇn lòng tình nguy®n
(không phäi b¸ b¡c buµc m¾i ch¸u làm), thì trí hu®
s¨ phát tri¬n.

r Vi®c làm công quä · chùa hoàn toàn "vô ði«u ki®n"
(không ai b¡t ép, không ai yêu c¥u, bÕn mu¯n thì
tình nguy®n làm); do ðó, khi ðã làm bÕn ch¾ oán
than, trách móc.

r Vi®c cüa mình thì mình c¯ g¡ng làm; ð×ng sai kë
khác, khiªn h÷ bñc d÷c. Làm cho ngß¶i ta bñc bµc,
khó ch¸u, thì mình s¨ không có công ðÑc gì cä.
Trß¶ng hþp ngß¶i ta tñ ý ð£c bi®t t¾i giúp mình thì
khác.

r Ð×ng ch¤p trß¾c gì cä, chuy®n gì cûng nên tùy
duyên.

Khi có Th¥y hay sß-huynh lÕi giúp bÕn, nªu bÕn
cäm th¤y e ngÕi, sþ r¢ng t±n phß¾c, ho£c nghî là
không xÑng ðáng ð¬ ngß¶i ta giúp ðÞ, ho£c bÕn sþ
ð¬ ngß¶i ta giúp mình thì h÷ s¨ hß·ng hªt phß¾c
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ðÑc; nhæng ý tß·ng nhß thª ð«u là ch¤p trß¾c.

Mu¯n kë khác có phß¾c, trß¾c hªt, mình phäi có
phß¾c thì m¾i nhß¶ng cho h÷ ðßþc!

Th¥y Quän-lý vì có lòng quan tâm lo l¡ng cho mình
nên Th¥y m¾i qu· trách mình, vÕch rõ l²i l¥m cüa
mình cho mình biªt. Th¥y ¤y chính là b§t Thi®n-
tri-thÑc--ngß¶i chï ðß¶ng tu.

Ð×ng vì b¸ m¡ng mµt tiªng mà li«n khó ch¸u, bñc
d÷c, sinh phi«n não.

r BÕn hãy luôn vui vë tiªp nh§n l¶i chï bäo, khuyên
l½n, khuyªn khích (hay phê bình, chï trích) cüa
ngß¶i khác. Ð×ng bao gi¶ phän kháng, ß½ng
ngÕnh, b¤t phøc; r°i kªt ðäng phân phái, kình
ch¯ng, thù h¢n nhau.

r Ví dø bÕn lau chùi bàn ghª, Sß-Phø nói bÕn hãy lau
chùi lÕi l¥n næa, bÕn có th¬ nghî r¢ng: "Tôi ðã chùi
sÕch nhß v¥y r°i, sao Th¥y còn b¡t tôi chùi lÕi
næa?" Ðó là thÑ suy tß cüa ngß¶i ð¶i, thª tøc.

Tu hành thì bÕn c¥n có tâm thÆng th¡n(1): "DÕ!
Con s¨ lau lÕi ngay!" Ðây cûng là mµt thÑ thØ thách
lòng bÕn, xem bÕn có tu tâm hay không.

Do ðó, tu hành quý · trñc tâm--tâm thÆng th¡n.
Ðây chính là cách làm vi®c cüa ngß¶i xu¤t gia.

r Nªu bÕn biªt làm vi®c, thì ði ðâu bÕn cûng tñ tÕi.

r Hãy t§n tình v¾i trách nhi®m.

r Nªu cÑ ån no r°i làm biªng, không tròn b±n ph§n,
thì khi phß¾c báo cÕn hªt, nghi®p chß¾ng §p t¾i, tñ
nhiên bÕn s¨ không th¬ · chùa n±i (tÑc là phäi
hoàn tøc)!

2. Nhçn NÕi

r Làm vi®c lao tuác là ð¬ rèn luy®n chính mình. Do
ðó, chï c¥n bÕn làm là biªt bÕn nhß thª nào.

Khi làm vi®c mà bÕn chuyên tâm, thì ðªn lúc h÷c
Ph§t, ni®m Ph§t, bÕn cûng chuyên tâm; ban s¨ tñ
th¤y th¤u su¯t.

Ví nhß khi quét d÷n, · ðâu chßa sÕch, dù là còn
chút xíu bøi, ban cûng tñ biªt chÑ chÆng c¥n ai nói.
Nh¶ tánh chuyên tâm chú ý nên b¤t ký vi®c gì chï
c¥n nghe qua mµt l¥n là bÕn tñ biªt cách làm, và
làm t¯t.

r Làm vi®c lao tác, bÕn c¥n biªt nhçn nÕi.

Ví nhß khi quét d÷n lau chùi mà bÕn làm th§t sÕch
s¨, thì ðó cûng gi¯ng nhß bÕn ðã lau chùi tâm mình
sÕch s¨, thanh t¸nh v§y. Hãy v×a làm v×a ni®m Ph§t,
không nên l½ là, phóng d§t.

Ð×ng ð¬ ý thÑc, tâm tß, chÕy lång xång thì thân,
mi®ng, ý m¾i thanh t¸nh.

r Khi làm vi®c gì, bÕn hãy c¦n th§n làm cho chu ðáo,
hoàn häo vi®c ¤y. Ð×ng nên tham lam, vi®c gì cûng
giành làm, r°i kªt quä là không vi®c nào xong cä!

r Vi®c gì cûng phäi nhçn nÕi; ni®m Ph§t cûng thª.
CÑ t× t× tu thì tâm s¨ hªt phi«n não, sau này s¨
không khác gì ÐÑc Ph§t A-Di-Ðà: vô cùng tñ tÕi!

r Làm gì cûng ch¾ có lòng ch¤p trß¾c, c¯ ch¤p.

r Có lúc g£p phäi chuy®n gì ðó, mình mu¯n làm cho
th§t hoàn mÛ, th§t lý tß·ng; r°i quên bÇng ngß¶i
khác, không ð¬ ý t¾i h÷. Ðó là mình quá ch¤p trß¾c
vào công vi®c, quá truy c¥u (thành công).

r M²i ngày làm vi®c gì, hãy làm cho rõ ràng, v¾i tâm
lúc nào cûng hß¾ng v« Ph§t, cûng trên ðß¶ng ÐÕo.
Nhß v§y thì quét rác ban cûng có th¬ ngµ ÐÕo, vì
tâm bÕn lúc ¤y chính là ðang quét bøi b£m vô
minh!

r Các bÕn làm vi®c biên chép s± sách gi¤y t¶ (tÕi vån
phòng cüa chùa) thì kªt ðßþc thi®n-duyên r¤t l¾n
v¾i chúng sanh; khác hÆn v¾i ngß¶i ð¶i khi h÷
cûng làm vi®c · vån phòng hay công s·. Công ðÑc
cüa bÕn cûng b¢ng v¾i công ðÑc tøng công-phu
bu±i chi«u v§y; cho nên bÕn ch¾ so sánh r°i sanh
lòng bñc bµi, phi«n não.

r Ð×ng nên ch¤p trß¾c vào hình s¡c, tß¾ng trÕng;
cûng ð×ng câu n® chuy®n ån m£c, không v×a ý cái
này, chÆng ßng ý cái kia. Nªu không, r¯t cuµc bÕn
ðã chÆng làm ðßþc vi®c gì giúp chùa mà lÕi còn b¸
áo qu¥n, ån m£c lôi cu¯n.

r Mình nên xä thân làm b¤t ký vi®c gì cho chùa. Nªu
quá lo l¡ng gìn giæ cái thân này thì khó mà tu
phß¾c ð£ng; ngßþc lÕi, còn b¸ cái "túi da" th¯i tha
này l×a mình næa.

r CÑ theo l¶i tôi mà tu hành: v×a làm v×a ni®m Ph§t.
Tr× hªt ch¤p ngã và ch¤p pháp, thì trí hu® s¨ khai
m·.

Trí hu® thì không có s¡c tß¾ng gì cä, không th¬ s¶
mó, c¥m n¡m nó ð£ng. Song, nªu trí hu® khai m·,
tuy mình không biªt, nhßng h g£p vi®c gì thì chï



S¯ 25       Trang 5

nhìn qua là mình th¤u tri®t, biªt phäi làm gì ngay.
Ðó là trí hu® th§t v§y!

(còn tiªp)
________
(1) Tâm thÆng th¡n là tâm không b¸ cái "ngã," cái
"tôi" änh hß·ng, chi ph¯i khiªn cho v¦n ðøc, ích kÖ.
Tâm mà thÆng th¡n thì luôn tß½ng ßng v¾i chân lý
cüa Ph§t dÕy và sñ th§t b¤t biªn cüa vû trø.
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Thi«n Th¤t Khai Th¸Thi«n Th¤t Khai Th¸Thi«n Th¤t Khai Th¸Thi«n Th¤t Khai Th¸Thi«n Th¤t Khai Th¸
Hòa Thßþng Tuyên Hóa

Tham Thi«n có nghîa là không kh·i v÷ng tß·ng.

Tham ThoÕi Ð¥u--Dùng Mµt V÷ng Tß·ng Ð¬ Chª Phøc
Các V÷ng Tß·ng Khác

Bây gi¶ s¡p b¡t ð§u Thi«n Th¤t.

� Thi«n Ðß¶ng thì chúng ta không ni®m Ph§t; trong
khóa Ph§t Th¤t thì chúng ta không tham Thi«n. Bây
gi¶, chúng ta phäi "ði cûng Thi«n, ng°i cûng Thi«n,
ðÑng cûng Thi«n, n¢m cûng Thi«n"--nói chung là ði,
ðÑng, n¢m, ng°i ð«u tham Thi«n.

Trß¾c kia, kë tham Thi«n thì chÆng h« kh·i ni®m; ðó
g÷i là vô ni®m.

Nh¤t ni®m b¤t sanh, toàn th¬ hi®n,
Løc Cån h¯t ðµng, b¸ vân giá.

Nghîa là:
Mµt ni®m chÆng sanh:

toàn th¬ (chân tâm) hi®n,
Sáu Cån b²ng ðµng:

(Ph§t tánh) b¸ mây che.

Tham Thi«n tÑc là tham cÑu "mµt ni®m chÆng sanh."
T¾i ð¶i nhà Minh thì ngß¶i ta m¾i áp døng phß½ng
pháp tham thoÕi ð¥u. Nay thì Thi«n Ðß¶ng nào cûng
tham thoÕi ð¥u.

Có r¤t nhi«u loÕi thoÕi ð¥u, nhß: "Ai ni®m Ph§t?" Ho£c
"Khi cha m© chßa sanh ra ta thì m£t mày ta ra sao?" ho£c
"Thª nào là 'chÆng có'?" v.v...

Tham Thi«n là không kh·i v÷ng tß·ng gì cä. Thí dø khi
tham cÑu câu "Ai ni®m Ph§t?" thì mình cÑ suy nghî, tìm
xem ai là kë ni®m Ph§t. Song, kÏ th§t ðây cûng chï là
mµt v÷ng tß·ng; chÆng qua là chúng ta dùng mµt v÷ng
tß·ng ð¬ kh¯ng chª m÷i v÷ng tß·ng khác mà thôi. Bi®n
pháp này g÷i là "dî v÷ng chª v÷ng, dî ðµc công ðµc."
Th§m chí ni®m "A Di Ðà Ph§t" cûng là "dùng v÷ng chª
v÷ng"; nghîa là cái ý nghî ni®m Ph§t và v÷ng, không
th§t. Và ngay cä cái ni®m tham cÑu câu "Ni®m Ph§t là
ai?" cûng là v÷ng. Song, ðó là vì mµt v÷ng tß·ng này có
khä nång kh¯ng chª ðßþc t¤t cä v÷ng tß·ng khác. Ðây
là ðÕo lý tham Thi«n.

Ngß¶i tham Thi«n thì "Ph§t t¾i chém Ph§t, ma t¾i chém
ma," không ch¤p trß¾c cänh gi¾i nào cä. Khi tham Thi«n
t¾i ch² "trên không biªt có tr¶i, dß¾i không biªt có ð¤t,
giæa chÆng biªt có ngß¶i, ngoài chÆng biªt có v§t, trong

chÆng biªt có tâm," thì lúc ðó các bÕn s¨ hþp làm mµt
v¾i Pháp Gi¾i, có th¬ hoát nhiên khai ngµ. Các bÕn hãy
nh¾: Ð×ng nên b¸ lay chuy¬n b·i thanh tr¥n--ngoÕi
cänh--ð×ng nhìn ðông ngó tây, và cûng ð×ng ð¬ cho
tâm loay hoay, không chuyên nh¤t!

Khi tham Thi«n ðÕt t¾i ch² "không mình, không ngß¶i,
không chúng sanh, không th÷ giä" thì các bÕn s¨ ch£c
ðÑt ðßþc góc r sanh tØ và s¨ ðßþc g£p m£t ÐÑc Ph§t
Thích Ca Mâu Ni; lúc ¤y các bÕn m¾i biªt ðßþc cái hay
cüa vi®c Thi«n.

T× vô lßþng kiªp t¾i nay, chúng ta th§t may m¡n g£p
ðßþc pháp môn "ðä Thi«n Th¤t." Do ðó, chúng ta phäi
ð£c bi®t chuyên nh¤t, chí thành kh¦n thiªt, ra sÑc døng
công, ð×ng phung phí th¶i gi¶ quý báu, ð×ng nghî
ngþi v¦n v½ v« nhæng chuy®n ån, m£c hay ch² ·; b·i
"mµt chút th¶i gian là mµt chút mÕng s¯ng"--th¶i gian
và sinh mÕng ð«u quý báu nhß nhau.

Nh¤t th¯n quang âm, nh¤t th¯n kim,
Th¯n kim nan mãi th¯n quang âm,

Th¤t lÕc th¯n kim dung d¸ ð¡c,
Quang âm quá khÑ nan tái t¥m.

Nghîa là:
Mµt t¤c th¶i gian: mµt t¤c vàng,
T¤c vàng khó mua t¤c th¶i gian,
T¤c vàng r½i m¤t còn d kiªm,

Th¶i gian trôi bÇng m¾i khó tìm.

Bài th½ trên nói lên giá tr¸ quý báu cüa th¶i gian lúc
bình thß¶ng, hu¯ng h° là lúc ðä Thi«n Th¤t--th¶i gian
¤y còn ðáng quý h½n næa. ChÆng ai biªt ðßþc vào phút
nào giây nào mình s¨ ðßþc khai ngµ; do ðó các bÕn nên
tranh thü t×ng giây t×ng phút, ð×ng lãng phí.

Hy v÷ng các bÕn tham gia Thi«n Th¤t ð«u dûng mãnh
tinh t¤n, không phóng d§t buông lung. Phäi nhçn ch¸u
m÷i thÑ kh± thì m¾i ðÕt ðßþc an lÕc. Ch¸u ðñng ðßþc
ði«u mà ngß¶i khác khó th¬ ch¸u ðñng, nhçn nh¸n ðßþc
ði«u mà ngß¶i khác khó th¬ nhçn nh¸n, ðó m¾i là tinh
th¥n tu ÐÕo!



S¯ 25       Trang 7

Ngæ LøcNgæ LøcNgæ LøcNgæ LøcNgæ Løc
Hòa Thßþng Tuyên Hóa

(tiªp theo)

2. Trì Gi¾i, Nhçn Nhøc

ö Khi chúng ta tu ÐÕo, vi®c quan tr÷ng nh¤t là không
tranh.

"Không tranh" tÑc là không cùng ngß¶i khác tranh
ðua h½n thi®t, ði¬m t¯t ði¬m x¤u, ho£c tranh lu§n
v« vi®c ðùng vi®c sai cüa kë khác.

ö Dçu trong hoàn cänh nào ði næa, chúng ta cûng
ch¾ tham lam thái quá. Phäi thß¶ng biªt ðü, nhçn
nh¸n. Ðó là pháp vi di®u vô thßþng mà m÷i ngß¶i
lÕi quên ði!

Thª nên, nªu không tranh, không tham thì phß¾c
th÷ vô biên. Nªu vçn còn tranh ch¤p, tham lam,
nhiu loÕn, thì nghi®p tµi ðªn v¾i mình không ít,
mu¯n thoát khöi ba cõi cûng không cách gì thoát
ra ðßþc.

3. Tham Thi«n, Ni®m Ph§t

ö TÕi sao chúng ta không nh§n ra cµi g¯c, khuôn m£t
th§t cüa mình? Ðó là vì chúng ta chßa d©p bö ðßþc
ngã tß¾ng và tâm ích kÖ cüa mình.

ö Tham Thi«n tÑc là quán chiªu. Quán chiªu gì? Quán
chiªu Bát Nhã.

Trong m²i ni®m, hãy quán chiªu lÕi chính mình,
ch¾ không phäi quán chiªu nhæng ngß¶i khác--
quán chiªu xem mình có · ðó hay không.

ö Ngß¶i tham Thi«n phäi th¤u su¯t nhæng v¤n ð«
cån bän. Ðó là nhæng vi®c gì? TÑc là thói quen t§t
x¤u cüa mình. Khi ðä Thi«n Th¤t tÑc là chúng ta c¯
g¡ng d©p tr× hªt nhæng t§p khí x¤u xa và l²i l¥m
cüa mình.

ö Trong Thi«n Ðß¶ng, m÷i ngß¶i ng°i tham Thi«n.
Ðó là ð¬ thØ nghi®m xem ai có th¬ trúng tuy¬n quä
v¸ Ph§t.

Làm sao ð¬ trúng tuy¬n? C¥n phäi "bên trong không
ch¤p thân tâm, bên ngoài không ch¤p th¤y có thª
gi¾i."

ö Nhi«u ngß¶i tham Thi«n phÕm phäi hai khuyªt
ði¬m: thÑ nh¤t là tiêu cØ, thÑ hai là hôn tr¥m--nªu
h÷ không kh·i v÷ng tß·ng thì cûng ngü gøc trong
Thi«n Ðß¶ng.

ö Tham Thi«n, quan tr÷ng là phäi có tâm nhçn nhøc,
tâm b«n bï.

Bí quyªt tham Thi«n là nhçn. Không nhçn n±i næa
cûng vçn cÑ c¯ nhçn. Nhçn cho ðªn cñc ði¬m thì tñ
nhiên s¨ quán thông, sáng su¯t, khai ngµ.

ö Khi tham Thi«n ðªn ðµ thành thøc, chín mu°i thì
không nhæng hªt v÷ng tß·ng, mà còn b¾t d¥n nóng
gi§n, b¾t d¥n phi«n não, ph¦m cách cao thßþng
h½n, khí phách mÕnh m¨ thêm.

ö TÕi sao chúng ta không tß½ng ßng v¾i ÐÕo? Vì tâm
cu°ng loÕn chßa t×ng ng×ng nghï.

ö Khi tham Thi«n, chúng ta có c½ hµi khai ngµ, tñ
tánh quang minh hi®n rõ nhß mùa xuân v« lÕi trên
trái ð¤t, vÕn v§t ð«u sinh sôi n¦y n·.

ö Ngß¶i chân chánh tham Thi«n là ngß¶i chân chánh
ni®m Ph§t.

Ngß¶i chân chánh ni®m Ph§t cûng là ngß¶i chân
chánh tham Thi«n.

Kë chân chánh trì Gi¾i cûng là kë chân chánh tham
Thi«n.

ö Chân ngã là gì? TÑc là tñ tánh, cûng tÑc là thành
Ph§t.

Thành Ph§t m¾i là chân ngã. Trß¾c khi thành Ph§t
thì t¤t cä ð«u là giä.

ö Thân th¬ ai không nhim ô thì ngß¶i ¤y là Ph§t.
Thân th¬ ai nhim ô thì ngß¶i ¤y là chúng sanh.

"Nhim ô" là gì? Nói v¡n t¡t thì "nhim ô" tÑc là
nhìn không thông, xä không ðßþc, gi¶ gi¶ phút
phút luôn sanh kh·i v÷ng tß·ng.

ö Døng công cho ðªn lúc thành thøc r°i thì ån mà
không biªt mình ðang ån, m£c mà không ch¤p trß¾c
vào y phøc mình ðang m£c, còn nói chi ðªn nhæng
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v§t ngoài thân. T¤t cä ð«u xä bö hªt.

ö Tu hành không chï hÕn h©p trong vi®c tham Thi«n,
tøng Kinh mà thôi. Phäi tùy n½i tùy lúc mà tu hành.
Ð×ng móng tâm phân bi®t nhi«u. Ch¾ tranh ð¤u vì
quy«n lþi, giành chÑc lãnh ðÕo ð¬ sai khiªn ngß¶i
khác, và cûng ch¾ nên bi¬u din, thi th¯ tài nång
trß¾c m£t Th¥y mình.

ö ÐÕo quý tÕi chuyên nh¤t. Tß¾ng tài do mßu lßþc
chÑ không tÕi hùng dûng. Bình lính c¥n tinh nhu®
chÑ không c¥n nhi«u.

ö Chân th§t ni®m Ph§t là luôn luôn ni®m trong t×ng
giây t×ng phút, v÷ng tß·ng hay nghî gì v« ån u¯ng
cûng không có--cái gì cûng quên bÇng thì ðó m¾i
là chân th§t ni®m Ph§t.

ö Chúng ta ni®m Ph§t, Ph§t cûng ni®m chúng ta--
gi¯ng nhß ðánh ði®n tín ðªn Ph§t A-Di-Ðà v§y. Ðó
g÷i là "cäm Ñng ÐÕo giao." Nªu chúng ta không
ni®m Ph§t thì Ph§t không có cách gì ð¬ nhiªp th÷
ðßþc. Thª nên chúng ta phäi trì ni®m danh hi®u
Ph§t.

ö Ni®m Chú, c¥n phäi ni®m cho ðªn lúc Chú lßu xu¤t
t× tâm ra và ð°ng nh§p tr· vào tâm. Chú và tâm,
tâm và Chú cùng hþp nh¤t vào mµt âm thanh, không
th¬ phân bi®t. Ni®m mà không ni®m, không ni®m
mà ni®m.

ö Chúng ta l Ph§t, Ph§t nh§n l, thì phß¾c hu® cüa
chúng ta tång trß·ng.

Thª nên, l Ph§t là "cäm," nh§n l là "Ñng"; ðó là
ÐÕo giao.

4. HÕnh Cüa Ngß¶i Xu¤t Gia

ö Phäi b¯n v¸ xu¤t gia tr· lên cùng s¯ng chung hòa
hþp thì m¾i g÷i là Tång-ðoàn. Ðó là "hòa giai cµng
trø," không tranh không ch¤p. Mµt ngß¶i xu¤t gia
s¯ng ð½n ðµc không th¬ g÷i là Tång.

ö Ngß¶i xu¤t gia phäi nghiêm trang gìn giæ b¯n oai
nghi--ði, ðÑng, n¢m, ng°i. Nên nói: "Ði nh© nhß
gió, ng°i væng nhß chuông, ðÑng thÆng nhß cây
thông, n¢m nhß cung tên."

ö Không th¬ mu¯n pháp xu¤t thª cùng pháp thª gian
ð°ng mµt lúc. Chân không th¬ ðÑng trên hai chiªc
thuy«n--mµt hß¾ng ra Giang b¡c, mµt xuôi v« Giang
nam.

ö Các v¸ thß¶ng biªt r¢ng chß v¸ ÐÕi ðÑc, Cao tång
thu· xßa ð«u ngµ ÐÕo trong khi tu hành kh± hÕnh.
Không mµt v¸ T± Sß nào khai ngµ trong khi hß·ng

thø--tìm trong ÐÕi TÕng Kinh không th¤y có mµt
v¸ nào nhß thª cä.

ö Tiêu chu¦n tuy¬n ch÷n v¸ Trø-trì phäi nhß thª nào?

Ði«u ki®n tiên quyªt là phäi không có tánh nóng
gi§n, biªt dùng hòa khí ð¯i ðãi ngß¶i, không dùng
quy«n uy mà bÑc bách kë khác, phäi có tác phong
ý thÑc dân chü, khiªn ngß¶i cung kính tôn tr÷ng.

ö Ngß¶i xu¤t gia có th¬ nh§n sñ cúng dß¶ng, nhßng
không ðßþc tham c¥u cúng dß¶ng. Ngß¶i không
tham cúng dß¶ng m¾i là ð® tØ chân chánh cüa Ph§t.

ö Hai chúng ð® tØ xu¤t gia, TÏ-kheo và TÏ-kheo-ni,
không nên døng công vì danh v÷ng, ð¸a v¸, mà c¥n
phäi có tinh th¥n sÇn sàng ch¸u kh± thay cho chúng
sanh và có tâm bình ðÆng cÑu giúp t¤t cä chúng
sanh.

ö Ngß¶i xu¤t gia nªu không tinh t¤n tu Thi«n t§p
Ð¸nh, tøng Kinh trì Chú, nghiêm thü gi¾i Lu§t, mà
chï nß½ng dña vào Ph§t h¥u có ðßþc miªng c½m
manh áo thì ch¡c ch¡n s¨ b¸ ð÷a lÕc vào ba ðß¶ng
ác.

ö "Tinh lñc d°i dào thì không cäm th¤y lÕnh. Khí lñc
sung túc thì không cäm th¤y ðói. Th¥n lñc ð¥y ðü
thì không cäm th¤y m®t."

Tinh, khí, th¥n là ba báu v§t. Ngß¶i xu¤t gia c¥n
phäi tu dßÞng tinh, khí, th¥n.

ö Ngß¶i xu¤t gia phäi làm gß½ng cho chúng tÕi gia-
-nªu không nêu ðßþc gß½ng t¯t thì ngß¶i tÕi gia s¨
không sanh tâm thâm tín, và không th¬ gieo änh
hß·ng gì v¾i h÷ cä. Thª nên, lÕ ngß¶i xu¤t gia thì
phäi có hình tß¾ng cüa ngß¶i xu¤t gia.

ö Ngß¶i xu¤t gia phäi có chánh tri chánh kiªn. Nªu
không có chánh tri chánh kiªn thì nh¤t ð¸nh s¨ ði
lÕc vào ðß¶ng ma, b¸ nåm mß½i ¤m ma kéo ði.

Ngß¶i xu¤t gia phäi cùng nhau làm vi®c, không
ðßþc tñ mình tÕo vi®c khác lÕ, mu¯n làm gì thì làm.

ö "Chuyên nh¤t thì linh.
Phân tán thì b¸ ngån ngÕi."

Chuyên nh¤t v« vi®c gì? TÑc là chuyên nh¤t ðoÕn
døc v÷ng, tr× tham ái.

Nªu không ðoÕn døc v÷ng, tr× tham ái thì có xu¤t
gia tu ÐÕo ðªn tám vÕn ðÕi kiªp ði næa cûng vçn
không thành công. Vì v§y, vi®c này r¤t là tr÷ng
yªu.
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ö Phäi luôn tu ðÕo b°i ðÑc. Khi ðÑc tánh ðã tròn ð¥y,
hÕnh tu viên mãn, thì chúng ta m¾i xÑng ðáng là
ngß¶i xu¤t gia.

ö Ngß¶i xu¤t gia phäi l¤y vi®c ho¢ng Pháp làm sñ
nghi®p.

Ho¢ng dß½ng Ph§t Pháp là b±n ph§n và trách nhi®m
cüa chúng ta. Thª nên, trong t×ng tâm ni®m chúng
ta phäi luôn ho¢ng dß½ng Ph§t Pháp; m÷i hành
ðµng, cØ chï ð«u là thuyªt Pháp cho chúng sanh.

(còn tiªp)
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Hoài Ni®m Hòa Thßþng Tuyên HóaHoài Ni®m Hòa Thßþng Tuyên HóaHoài Ni®m Hòa Thßþng Tuyên HóaHoài Ni®m Hòa Thßþng Tuyên HóaHoài Ni®m Hòa Thßþng Tuyên Hóa
Gary McMillen

Cây cao cành l¾n là do r ån sâu,
Bóng cây d¸u mát là nh¶ tán töa rµng.

Tôi th§t là có phß¾c l¾n ðßþc Hòa Thßþng Tuyên Hóa
dìu d¡t ðµ trì, dù cho tôi chßa bao gi¶ ðßþc di®n kiªn
ngài. Bóng cây giáo hóa lþi lÕc cüa Sß Phø träi rµng
kh¡p ngàn d£m ðã làm êm d¸u tâm b¤t an và nhæng n²i
bån khoån cüa tôi.

Câu chuy®n cüa tôi nhö nh£t, th§t không ðáng k¬ ra
ðây. Tôi là mµt ngß¶i MÛ v¾i kiªn thÑc v« Ph§t Giáo ·
trình ðµ s½ ðÆng. Tôi · tÕi New Orleans, thuµc ti¬u bang
Louisiana, và thß¶ng dñ các bu±i Pháp ðàm tÕi mµt
Ph§t Ðß¶ng tß cüa ngß¶i Trung Hoa. Các v¸ tång chúng
r¤t thân m§t và nhçn nÕi dìu d¡t tôi. Chính do hÕnh
nguy®n b¯ thí mà tôi ðã nh§n ðßþc các ¤n ph¦m, các
bän tin cùng các bång Kinh cüa T±ng Hµi Pháp Gi¾i
Ph§t Giáo t× VÕn Ph§t Thánh Thành g·i ðªn.

Sß Phø ðã tÑc kh¡c cäm hóa tôi v¾i kh¦u khí chân thñc,
trñc chï chân tâm cüa Ngài. M£c dù Ngài chßa g£p tôi
nhßng tôi cäm nh§n ðßþc r¢ng Ngài th¤y su¯t ðßþc con
ngß¶i tôi. Trí hu® vîng h¢ng cüa Ngài ðã thu phøc tôi
và ðã khai m· cái tâm ðiên ðäo b¤t an cüa tôi.

M£c dù ðã viên t¸ch nhßng Ngài vçn thß¶ng h¢ng. V¸
Hòa Thßþng--ba nåm báo hiªu tu hành bên mµ mçu
thân--ðã dÕy cho tôi ba ði«u:

1. Không ðßþc lãng phí th¶i gian. Hãy ð£t v¤n ð« sanh
tØ ngay giæa lông mày, và nhß v§y ð¶i tôi s¨ không b¸
u±ng phí.

2. Hãy ð¬ dành các bu±i thäo lu§n lý thuyªt t× chß½ng
v« ÐÕo Ph§t cho nhæng chuyên gia v« ngành nghiên
cÑu. Ði«u quan tr÷ng là hành ðµng thñc tª. Quyªt tâm
B° Ð«, khát v÷ng cao thßþng là nhæng t× ngæ nghe thì
r¤t êm tai, tuy nhiên hãy làm công vi®c n¤u c½m và quét
nhà thì t¯t h½n. Tu hành không là cái gì huy«n bí mà là
công vi®c thß¶ng ngày, thñc tin, không c¥u kÏ. Tu
hành t¯t có nghîa là ð¥u g¯i phäi ðau nhÑc. Sß Phø khai
th¸ cho tôi hi¬u r¢ng ði«u quan tr÷ng là hai bàn chân
phäi ðÑng væng trên ð¤t b¢ng chÑ không phäi bay l½
lØng trên không gian!

3. Thª gi¾i ngày nay b¸ ðäo lµn và hoàn toàn m¤t thång
b¢ng. Ð¬ khöi b¸ tà ðÕo lôi cu¯n và có th¬ tiªp tøc tiªn
bß¾c trên con ðß¶ng Chánh ÐÕo thì phäi tuân thü nhæng
quy lu§t có tác døng ð¯i v¾i chúng ta. Ð¯i v¾i nhæng

v¤n ð« hi®n ðÕi thì ðã có nhæng giäi pháp c± truy«n t×
xßa ð¬ lÕi. Ð¬ có th¬ vßþt qua ðßþc nhæng xáo trµn cüa
"Th¶i ÐÕi M¾i," ta phäi bäo t°n và trân tr÷ng n«n giáo
døc truy«n th¯ng. Sß Phø ðã hªt lòng truy«n dÕy nhæng
quy lu§t c± truy«n ¤y ð¬ cho chúng ta noi theo và b±n
ph§t cüa chúng ta là phäi tuân thü và thñc thi.

Chúng ta không nên vì Sß Phø ðã viên t¸ch mà h¯t
hoäng. Th§t ra có th¬ nói là Ngài ðã chªt nhi«u l¥n r°i
trong su¯t cuµc ð¶i Ngài ð¬ cÑu ðµ chúng ta. M²i l¥n
Ngài xä bö mµt ít ch¤p trß¾c, mµt ít tham c¥u, mµt ít tñ
ngã, thì ðó là Ngài ðã chªt ði mµt ít r°i v§y. Chúng ta
hãy tß·ng tßþng m²i l¥n Ngài ch¸u ðñng cái chªt nhß
v§y ðã ðßa Ngài g¥n thêm cµi ngu°n cüa cänh gi¾i t¸ch
t¸nh. Do t× cänh gi¾i thanh t¸nh tñ nhiên và thâm sâu
¤y, nhæng hÕt gi¯ng giáo hu¤n cüa Sß Phø có th¬ sanh
m¥m n¦y lµc, tång trß·ng và truy«n bá kh¡p n½i. T¤t cä
m÷i sñ v§t ð«u träi qua giai ðoÕn thång kh·i r°i lÕi quay
tr· v«, và cu¯i cùng chính là sñ tr· v« cµi ngu°n v§y.

Mß¶i ÐÕi Nguy®n cüa B° TátMß¶i ÐÕi Nguy®n cüa B° TátMß¶i ÐÕi Nguy®n cüa B° TátMß¶i ÐÕi Nguy®n cüa B° TátMß¶i ÐÕi Nguy®n cüa B° Tát
Ph± Hi«nPh± Hi«nPh± Hi«nPh± Hi«nPh± Hi«n

Mµt là l kính chß Ph§t,
Hai là ca ngþi Nhß Lai,

Ba là rµng tu cúng dß¶ng,
B¯n là sám h¯i nghi®p chß¾ng,

Nåm là tùy hÖ công ðÑc,
Sáu là thïnh chuy¬n Ph¤p Luân,

Bäy là thïnh Ph§t trø thª,
Tám là thß¶ng tùy Ph§t h÷c,

Chín là h¢ng thu§t chúng sanh,
Mß¶i là h°i hß¾ng cùng kh¡p.
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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
A Tu LaA Tu LaA Tu LaA Tu LaA Tu La

Hòa Thßþng Tuyên Hóa giäng thu§t

"A-tu-la" là tiªng PhÕn, có nghîa là "không ðoan chánh"
ho£c "x¤u xí."

Trong loài A-tu-la, nam gi¾i thì thß¾ng mÕo vô cùng
x¤u xí và r¤t hiªu chiªn; còn næ gi¾i thì cñc kÏ xinh ð©p
và cûng thích gây chiªn--thÑ chiªn tranh ng¤m ng¥m
trong lòng ðßþc m®nh danh là ganh ghét, chß¾ng ngÕi,
vô minh và phi«n não.

A-tu-la có riêng mµt Pháp Gi¾i và có th¬ hi®n di®n kh¡p
n½i--b¤t cÑ kë mà không biªt phäi trái, lÕi có tánh nóng
näy, thích gây sñ, cÑ mu¯n làm "xªp," mu¯n chï huy và
kh¯ng chª kë khác chÑ không mu¯n ch¸u sñ ði«u khi¬n
hay sai bäo cüa b¤t kÏ mµt ai, thì kë ¤y chính là A-tu-la.
Thª gi¾i hi®n nay là "thª gi¾i A-tu-la" b·i ðâu ðâu cûng
ð¥y dçy nhæng sñ tranh ch¤p--ð£c ði¬m cüa loài A-tu-
la!

� cõi tr¶i, A-tu-la thß¶ng t¤n công binh tß¾ng nhà tr¶i
v¾i tham v÷ng chiªm ðoÕt ngôi báu ð¬ lên làm Tr¶i Ðª
Thích; song, l¥n nào cûng b¸ thäm bÕi. A-tu-la tuy ðßþc
hß·ng phß¾c tr¶i nhßng lÕi không có quy«n lñc cüa
tr¶i, cho nên l¥n nào gây chiªn v¾i thiên binh cûng ð«u
b¸ ðánh bÕi cä.

Chúng ta cûng có th¬ tìm th¤y A-tu-la trong nhân gian.
"A-tu-la thi®n' chính là quân ðµi, binh lính, tß¾ng sî cüa
qu¯c gia; còn "A-tu-la ác" tÑc là nhæng kë trµm cß¾p,
và nhæng kë thß¶ng ðánh ð§p, giªt hÕi ngß¶i khác.

Các gi¯ng thú nhß c÷p, sß tØ, chó sói, r¡n, chim ßng, cá
s¤u v.v... ð«u là nhæng hi®n thân cüa A-tu-la trong loài
thú--chúng thích b¡t nÕt ð°ng loÕi và sån b¡t các thú
v§t khác làm m°i. Vì sao? Vì chúng có tánh "A-tu-la"!

Trong loài ngña cûng có A-tu-la. Khi trong b¥y ngña
mà có mµt con ngña "A-tu-la," thì cä b¥y s¨ không ðßþc
yên ±n và s¨ có nhi«u r¡c r¯i. Con ngña này ðßþc g÷i là
"con ngña hÕi b¥y."

Ða s¯ trâu bò cûng là A-tu-la. C£p s×ng có th¬ húc vào
các ð° v§t khác cüa chúng tiêu bi¬u cho sñ ß½ng ngÕnh.
Tánh ß½ng ngÕnh, bß¾ng bïnh chính là cá tánh ð£c
trßng cüa A-tu-la.

Chó thì càng có tánh "A-tu-la" h½n næa.

Trong loài quÖ cûng có hi®n thân cüa A-tu-la--ðó là

nhæng con quÖ chuyên b¡t nÕt các con quÖ khác và
không màng t¾i l¨ phäi. Ðß½ng nhiên là v¾i quÖ thì
chÆng th¬ nói chuy®n phäi trái, nhßng nhæng con ác
quÖ này thuµc loÕi vô lý quá mÑc.

Vì v§y, chúng ta phäi nh¾ là không nên hiªu chiªn và
không nên nóng gi§n--b·i có nhß thª thì chúng ta m¾i
thoát ðßþc quan h® v¾i A-tu-la.
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"Asura" is a Sanskrit word which means "unattractive"
or "ugly."

Male Asuras are extremely ugly and love to fight with
others. Female Asuras are extremely beautiful and love
to wage wars--the mental wars based on jealousy, ob-
structiveness, ignorance and afflictions.

Asuras have their own Dharma Realm; thus, they can be
found in any path--anyone who is unreasonable, has a
big temper, likes to fight, always wants to be the boss,
likes to be in charge and control others, and does not
want to be controlled by others is an Asura. The present
world is a world of Asuras in which fighting prevails.
These are all signs of Asuras.

In the heavens, the Asuras wage war with the heavenly
troops, hoping to overthrow Lord Shakra and seize his
jeweled throne, but they are defeated every time. Al-
though they possess heavenly blessings, they lack heav-
enly authority, therefore, they may wage war with the
heavenly troops, but they are always defeated.

In the human realm, we can also find asuras. The good
asuras include the national armies, soldiers, and gener-
als; the evil asuras are the bandits and thieves who steal
from and rob others, those who beat up people, and
those who kill people.

The asuras in the animal realm include tigers, lions,
wolves, snakes, eagles, crocodiles... They like to bully
their own kind and prey on other animals. Why? Be-
cause they have the "asura" nature.

There are asuras among horses as well. When there is an
"asura" horse in a herd of horses, the herd will have no
peace, and there will be many problems. Such a horse is
called "the horse that harms the herd."

Most bulls are also asuras. They show their toughness
with their horns, which they can ram against things. The
bovine disposition is just the asura nature.

Dogs have even stronger asura nature.

There are also asuras among ghosts. They bully other
ghosts and refuse to listen to reason. Basically, ghosts
cannot be reasoned with to begin with, but among the
unreasonable, those evil ghosts are even more unrea-

Buddhist TerminologyBuddhist TerminologyBuddhist TerminologyBuddhist TerminologyBuddhist Terminology
AsuraAsuraAsuraAsuraAsura

Lectured by the Venerable Master Hsuan Hua

sonable.

Therefore, we must remember not to fight and not to
have big tempers. That way, we can disassociate our-
selves from the asuras.
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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 Trong Nåm 1996Thánh Thành Trong Nåm 1996Thánh Thành Trong Nåm 1996Thánh Thành Trong Nåm 1996Thánh Thành Trong Nåm 1996

Tháng

Month
Ngày

Day
Pháp Hµi Dharma Assembly

01 07 L Vía ÐÑc Ph§t A Di Ðà Celebration of Amitabha
Buddha's Birthday

01 08-29 Thi«n Th¤t (3 tu¥n) Chan Meditation Session
(3 weeks)

01 27 KÖ Ni®m Ngày ÐÑc Ph§t Thích Ca

Thành ÐÕo
Anniversary of Shakyamuni
Buddha's Enlightenment
Day

02 19 Vía B° Tát Di L£c/Tªt Pháp Hµi

Tiêu Tai, Hµ Qu¯c
Maitreya Bodhisattva's
Birthday/Lunar New Year
Mantra Recitation

3 26 KÖ Ni®m Ngày ÐÑc Ph§t Thích Ca

Xu¤t Gia
Shakyamuni Buddha's
Leaving Home Day

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

3-4 31/3-06/4 Quán Âm Th¤t Guan Yin Recitation Session
4-5 28/4-22/5 VÕn Ph§t Bäo Sám Ten Thousand Buddhas

Jeweled Repentance
5 03 Sinh Nh§t Hòa Thßþng Tuyên Hóa Venerable Master Hsuan

Hua's Birthday
 19 L Ph§t Ðän Celebration of Shakyamuni

Buddha's Birthday
6 07-27 Khóa Tøng Kinh Hoa Nghiêm Avatamsaka Sura Recitation

Session
 25 KÖ Ni®m Ngày Niªt Bàn Cüa Hòa

Thßþng Tuyên Hóa (ngày 10 tháng

5 âm l¸ch)

Anniversary of Venerable
Master Hsuan Hua's Nirvana

7 04 Pháp Hµi Tiêu Tai, Hµ Qu¯c Recitation for the Welfare of
the Nation

 06 KÖ Ni®m 20 Nåm Thành L§p VÕn

Ph§t Thánh Thành
The Sagely City of Ten
Thousand Buddhas' 20th
Anniversary

 28 L KÖ Ni®m Ngày B° Tát Quán Thª

Âm Thành ÐÕo
Celebration of Gwan Yin
Bodhisattva's Enlightenment
Day

7-8 28/7-03/8 Quán Âm Th¤t Gwan Yin Recitation
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Thông BáoThông BáoThông BáoThông BáoThông Báo

VÕn Ph§t Bäo Sám

"Tµi l²i dçu l¾n ð¥y tr¶i,
Nªu biªt sám h¯i, tµi th¶i tiêu tan."

VÕn Ph§t Thánh Thành s¨ t± chÑc Pháp Hµi VÕn Ph§t Bäo Sám t× ngày 28 tháng 4 ðªn ngày 22 tháng 5, nåm 1996.
Ðây là mµt c½ hµi r¤t thù th¡ng ð¬ chúng ta, qua sñ l lÕy h½n mß¶i ngàn h°ng danh ðÑc Ph§t trông bµ Kinh Ph§t
Thuyªt Ph§t Danh, chân thành sám h¯i v¾i tñ tâm và v¾i chß Ph§t v« m÷i l²i l¥m, ác nghi®p ðã tÕo. Kính m¶i quý
ðÕo hæu tinh t¤n tham gia.

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

M÷i chi tiªt, xin liên lÕc: Tel: (707) 462-0939 ho£c Fax (707) 462-0949

Chß½ng Trình Thuyªt Giäng Kinh Pháp Bäo Ðàn
(giäng b¢ng tiªng Anh và tiªng Quan ThoÕi)

Ð¸a ði¬m:
Tu Vi®n Ph§t Giáo Berkeley
2304 Mc Kinley Ave.
Berkeley, CA. 94703

Th¶i gian: M²i t¯i ThÑ Bäy, t× 7:30 ðªn 9:00

Chü giäng: Th¥y Thích H¢ng Thñc

Mu¯n biªt thêm chi tiªt, xin liên lÕc (510) 848-3440


