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Chß Ph§t và chß B° Tát ðã không n«
gian kh± mà quay chiªc thuy«n t×
tr· lÕi thª gi¾i Ta Bà này ð¬ giáo
hóa, ði«u phøc chúng sanh. Các Ngài
ðã dùng tám vÕn b¯n ngàn pháp môn
ð¬ tiªp dçn nhæng chúng sanh hæu
duyên. Song, chúng ta chÆng nhæng
ðã không hi¬u ðßþc tinh th¥n và t¤m
lòng t× bi hÖ xä cüa chß Ph§t cùng
chß B° Tát, mà lÕi còn quay lßng
v¾i sñ giác ngµ, hþp cùng tr¥n lao
ngu muµi, bö g¯c theo ng÷n, chÆng
mu¯n ch¤m dÑt sanh tØ, không thích
ra khöi Tam Gi¾i!

Con ngß¶i ai cûng biªt r¢ng Tam
Gi¾i gi¯ng nhß cái nhà ðang cháy,
không phäi là ch² yên ±n, song le, ai
n¤y ð«u không mu¯n r¶i khöi Tam
Gi¾i! M£c dù biªt rõ r¢ng · trong
Tam Gi¾i thì th¯ng kh± vÕn ph¥n,
nhßng vçn cÑ lßu luyªn, chÆng
mu¯n r¶i xa. H÷ s¯ng mµt cách thän
nhiên trong cån nhà lØa Tam Gi¾i,
chÆng lo âu cûng chÆng sþ hãi, lÕi
còn cho là vui vë, sung sß¾ng!

Chß Ph§t và chß B° Tát hªt lòng
thuyªt Pháp, dÕy d² chúng sanh, ð¬
chúng sanh biªt quay v« ðß¶ng ngay

nëo phäi. Tiªc thay, chúng sanh vì
không hi¬u ðßþc tâm tß cüa chß Ph§t
và chß B° Tát, nên nghe mà nhß không
hi¬u, nhìn mà nhß gió thoäng qua tai,
chÆng ð¬ tâm ghi nh¾--vçn cÑ v§t v¶
"s¯ng say chªt mµng," gi¯ng nhß cái
thây biªt ði hay b¸ th¸t biªt chÕy v§y!
Tuy là tu ÐÕo, nhßng h÷ không biªt
tìm c¥u con ðß¶ng giác ngµ chân
chánh.

V§y, nªu mu¯n tìm c¥u con ðß¶ng dçn
t¾i sñ giác ngµ chân chánh thì tìm ·
ðâu? Vô cùng ð½n giän--chï c¥n ð×ng
hß¾ng tâm ra ngoài ð¬ truy ðu±i, mà
hãy ði ngßþc lÕi sñ mê l¥m, quay v«
v¾i sñ giác ngµ. T× cänh gi¾i mê muµi
mà quay tr· lÕi, ðó chính là giác ngµ!
Nªu v¤t bö ðßþc tà ni®m, quay v« v¾i
chánh ni®m, thì chúng sanh có th¬ tr·
nên giác ngµ, khai m· ðÕi trí hu®. Song
le, chúng sanh không mu¯n "h°i ð¥u"
mà chï mu¯n trôi n±i trong bi¬n kh±
sanh tØ, vînh vin ðánh m¤t ðß¶ng ÐÕo
chân chánh, và lÕi cho r¢ng hành ðµng
nhß thª là r¤t ðích ðáng--nhß v§y mà
không phäi là ðiên ðäo sao?

Trß¾c tình hu¯ng ¤y, chß Ph§t và chß
B° Tát cûng không còn bi®n pháp gì
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ð¬ làm cho chúng sanh ðßþc xa lìa cänh kh±, hß·ng sñ
an vui næa cä. Vì sao? Vì chúng sanh còn mê muµi--quá
ß mê muµi--chßa tïnh ngµ! Giäng v« ðÕo lý giác ngµ thì
ði«u nào cûng xa lÕ ð¯i v¾i h÷ mà nguyên nhân là b·i
các thói hß t§t x¤u tích t§p n½i h÷ ðã quá sâu dày. Các
t§p khí ¤y ðè lên trí hu®, che l¤p trí hu®, vì thª h÷ không
th¬ nh§n thÑc và phân bi®t mµt cách rõ ràng ði«u gì là
ðúng, ði«u gì là sai, ðâu là chánh, ðâu là tà, thÑ nào là
th§t, thÑ nào là giä ðßþc.

Nªu biªt ðßþc cái chân th§t, thì nên v¤t bö cái giä d¯i
ði. Vì sao chúng sanh mê muµi? Chính là vì không có
trí hu®! Không có trí hu® chân chánh nên t¾i ðâu cûng
va phäi vách, ðøng phäi tß¶ng--g£p tr· ngÕi, không
ðßþc suông së--Không va vào bÑc tßþng phía ðông thì
cûng ðøng vào bÑc tß¶ng · phía tây, phía nam ho£c
phía b¡c. � giæa có l¯i tr¯ng thì không ði, cÑ x°ng xµc
ðâm ð¥u vào tß¶ng--hÕng ngß¶i này ðáng thß½ng biªt
bao! Nhæng chúng sanh ðáng thß½ng ¤y v§p ð¥u vào
tß¶ng ðªn n²i máu chäy ð¥y m£t mà vçn không biªt
"h°i quang phän chiªu," không biªt l¤y trí hu® ð¬ soi
sáng tñ tâm!

Chß Ph§t và chß B° Tát t§n tình chï dÕy, thuyªt giäng
nhi«u Pháp bäo--Tam TÕng Mß¶i Hai Bµ Kinh--thª mà
chúng sanh chúng ta vçn th¶ ½ nhß không hay không
biªt, làm phø lòng t× bi cüa chß Ph§t và chß B° Tát,
khiªn cho chß Ph§t và chß B° Tát cäm th¤y vô cùng
m®t möi. Vì sao các Ngài lÕi m®t möi? Vì cäm th¤y
chúng sanh khó ðµ--chß Ph§t và chß B° Tát hao t±n
biªt bao tâm huyªt mà chúng sanh vçn "tr½ nhß g² ðá,"
không ch¸u sØa ð±i, không ch¸u tu hành, không ch¸u
giæ Gi¾i.

Tuy chúng sanh khó cÑu ðµ nhß v§y, nhßng chß Ph§t
và chß B° Tát vçn không nän lòng. Dù khó ðµ, quý
Ngài cûng vçn ðµ. Không nhæng thª, quý Ngài còn t×
bi mu¯n cÑu ðµ kh¡p hªt t¤t cä chúng sanh. Ân ðÑc này
chúng ta biªt phäi báo ðáp nhß thª nào?

Ð¸a TÕng B° Tát t×ng phát nguy®n:

"Ð¸a ngøc chßa tr¯ng không, tôi th« không thành
Ph§t,

Chúng sanh ðµ hªt r°i, tôi m¾i chÑng B° Ð«."

L¶i nguy®n này th§t vî ðÕi biªt bao! Chúng ta hãy
nghi«n ngçm ý nghîa cüa l¶i nguy®n ¤y. Không c¥n
phäi xem kinh ði¬n, chï nghe qua l¶i nguy®n nhß thª
thôi, chúng ta cûng ðã nên cäm kích ân ðÑc cüa Ð¸a
TÕng B° Tát, và ðau lòng mà khóc l¾n, cäm tÕ sñ quan
tâm ,che ch· cüa chß Ph§t và chß B° Tát dành cho
chúng sanh chúng ta.

T¤t cä m÷i thÑ xung quanh chúng ta trên thª gian này
ð«u là do chß Ph§t và chß B° Tát trong vô lßþng kiªp
ðã xä thân b°i ð¡p. Chúng ta nh¤t ð¸nh phäi phát tâm

B° Ð« rµng l¾n--trên thì c¥u Ph§t ðÕo, dß¾i thì hóa ðµ
chúng sanh--nhß thª m¾i có th¬ báo ðáp ðßþc ph¥n nào
½n cüa chß Ph§t, ½n cüa chß B° Tát, ½n cüa cha m©, ½n
cüa sß trß·ng và ½n cüa tr¶i ð¤t.

Chúng ta phäi làm sÑ giä cho ÐÑc Ph§t, phäi phát tâm t×
bi thay Ph§t mà tuyên hóa--tuyên dß½ng Chánh Pháp,
giáo hóa chúng sanh--và cÑu nß¾c cÑu dân mµt cách có
chánh nghîa. B¤t cÑ lúc nào chúng ta cûng phäi có lòng
t× bi, có tinh th¥n chánh nghîa, và sÇn sàng ðem hªt sÑc
lñc cüa mình, dù nhö nhoi ðªn ðâu, ð¬ ho¢ng dß½ng
Ph§t Pháp, thñc hi®n sñ mong mu¯n cüa chß Ph§t.

Vì sao thành Ph§t r°i mà ÐÑc Ph§t vçn không quên
chúng sanh, lÕi phát nguy®n mu¯n cÑu ðµ chúng sanh?
Là vì t¤t cä chúng sanh ð«u có Ph§t tánh, ð«u có th¬
thành Ph§t--chÆng qua là chúng sanh chßa tñ biªt ðßþc
ði«u ðó mà thôi! Do b¸ tham, sân, si, vô minh, phi«n
não, v÷ng tß·ng, v. v... che l¤p nên trí hu® chân chánh
cüa chúng ta không th¬ hi¬n lµ ðßþc; vì l¨ ðó, chß Ph§t
và chß B° Tát m¾i ðªn ð¬ chï bày cho chúng ta phß½ng
pháp khai ngµ. Nªu chúng ta có th¬ nß½ng theo giáo
pháp cüa quý Ngài chï dÕy mà tu hành, thì nh¤t ð¸nh
chúng ta s¨ có ðßþc trí hu®. Cho nên, b¤t cÑ lúc nào
chúng ta cûng phäi biªt cäm kích ½n cüa chß Ph§t, cäm
kích ½n cüa chß B° Tát, cäm kích ½n cüa cha m© và cäm
kích ½n cüa sß trß·ng.

Trong vû trø này thì Tam Tài--tr¶i, ð¤t, con ngß¶i--ð«u
nhß nhau; cho nên chúng ta không nên lãng phí giá tr¸
cüa sanh mÕng! Ðó là tß tß·ng mà kë làm ngß¶i c¥n
phäi có. Chúng ta c¥n phäi th¤u hi¬u b±n hoài cûng
nhß hÕnh nguy®n cüa chß Ph§t và chß B° Tát, b·i có
nhß thª thì m¾i không u±ng phí ðßþc làm kiªp ngß¶i!
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Lên Di®u Giác S½n
Viªng VÕn Ph§t Thành

Kh·i hành t× thành ph¯ Cñu Kim S½n, ti¬u bang Cali-
fornia, bång qua c¥u Kim Môn và tiªp tøc theo High-
way 101 v« hß¾ng b¡c khoäng ch×ng 110 d£m là ðªn
Ukiah, mµt thành ph¯ nhö ðßþc bao b÷c b·i nhæng
vß¶n nho. Qua khöi phi trß¶ng nhö cüa thành ph¯ Ukiah
là b¡t ð¥u tiªn vào ð¸a ph§n cüa th¸ tr¤n Talmage; và
chßa ðªn nåm phút sau là ðã có th¬ trông th¤y mµt ngôi
c±ng tam quan uy nghi, s×ng sæng dß¾i ánh n¡ng rñc
rÞ. Ðây là c±ng chính cüa ngôi ðÕi tùng lâm VÕn Ph§t
Thánh Thành, mµt ðÕo tràng Ph§t Giáo vî ðÕi ð¥u tiên ·
Hoa KÏ.

Ngay trên cØa giæa cüa c±ng tam quan có kh¡c dòng
chæ "VÕn Ph§t Thánh Thành," trên cØa bên trái là "Nhß
Lai Tñ," và trên cØa bên phäi là "Pháp Gi¾i ÐÕi H÷c."
Hai bên cØa giæa có hai câu ð¯i; vª trên là:

"Hoa Nghiêm Pháp Hµi,
Lång Nghiêm Ðàn Tràng,

TÑ Th§p Nh¸ Thü Nhãn an thiên l§p ð¸a."

Nghîa là:
Hoa Nghiêm Pháp Hµi,

Lång Nghiêm Ðàn Tràng,
B¯n Mß½i Hai Thü Nhãn dñng tr¶i l§p ð¤t,

Và vª dß¾i là:
"Di®u Giác Thª Tôn, ÐÆng Giác B° Tát,

thiên bách Ñc Hóa Thân biªn häi vi s½n."

Nghîa là:
Di®u Giác Thª Tôn, ÐÆng Giác B° Tát,

Ngàn tråm Ñc Hóa Thân biªn bi¬n thành non.

M£t bên kia cüa c±ng tam quan cûng có kh¡c chæ. Phía
trên cØa giæa là hàng chæ "Hóa B¸ VÕn Bang" (dÕy d² và
cäm hóa muôn qu¯c gia), trên cØa bên trái là "Giáo Døc
Anh Tài," trên cØa bên phäi là "Gi¾i Pháp Trang
Nghiêm"; và cûng có hai câu ð¯i v¾i vª trên là:

"T× bi ph± ðµ.
Tín giä ð¡c cÑu.
Phát B° Ð« tâm,

dûng mãnh tinh t¤n thành Chánh Giác."

Nghîa là:
T× bi cÑu ðµ kh¡p n½i.
Kë tin theo ðßþc cÑu.
Hãy phát tâm B° Ð«,

dûng mãnh và tinh t¤n tiªn tu

ð¬ thành tñu sñ Giác ngµ chân chánh.

Và vª dß¾i là:
"HÖ xä ð°ng tu.

L chi hoÕch phúc.
L§p kiên c¯ nguy®n,

nhçn nhøc Thi«n Ð¸nh ngµ chân thuyên."

Nghîa là:
HÖ xä cùng nhau tu h÷c.
Kë l bái ðßþc phß¾c.

Hãy l§p nguy®n væng ch¡c,
thñc hành nhçn nhøc và Thi«n Ð¸nh

ð¬ liu ngµ nghîa lý chân th§t.

VÕn Ph§t Thánh Thành t÷a lÕc trên mµt khu vñc rµng
488 mçu (rµng g¤p 25 l¥n tòa BÕch �c), do T±ng Hµi
Pháp Gi¾i Ph§t Giáo mua vào nåm 1974 và ð£t trø s· tÕi
ðây. Chính · n½i này, trên mµt tråm quy¬n kinh Ph§t
ðßþc phiên d¸ch t× tiªng Trung Hoa sang tiªng Anh,
tiªng Tây Ban Nha, tiªng Vi®t, cùng nhi«u ngôn ngæ
khác, tÕo n«n täng væng ch¡c cho công cuµc truy«n bá
Ph§t Pháp · phß½ng Tây.

Hòa Thßþng Tuyên Hóa ðã nói v« nhân duyên thành
l§p VÕn Ph§t Thánh Thành nhß sau: "Có th¬ nói r¢ng
nhân duyên thành l§p VÕn Ph§t Thành ðã ðßþc ð¸nh trß¾c
t× vô lßþng kiªp--Ph§t Pháp nh¤t ð¸nh s¨ ðßþc truy«n bá
ðªn phß½ng Tây, và khi ¤y, VÕn Ph§t Thành s¨ xu¤t hi®n.
Sñ xu¤t hi®n ¤y không có nghîa là VÕn Ph§t Thành s¨ t×
trên tr¶i r½i xu¯ng hay · dß¾i ð¤t m÷c lên, mà là do con
ngß¶i kiªn tÕo nên--chính con ngß¶i ðã xây c¤t bäy, tám
chøc tòa nhà này.

Làm sao xây c¤t ðßþc bäy, tám chøc tòa nhà nhß thª?
Toàn bµ công trình này ðßþc xây dñng trß¾c Ð® Nh¸ Thª
Chiªn, lúc Hoa KÏ ðang · vào th¶i kÏ th¸nh vßþng nh¤t-
-ðó là lý do vì sao ngß¶i ta có th¬ kiªn tÕo ðßþc nhæng
tòa nhà quy mô nhß v§y. Công trình này ðßþc thñc hi®n
mµt cách ðàng hoàng, c¦n th§n, hoàn toàn không có sñ
gian d¯i, ho£c b¾t xén công và v§t li®u. Các tòa nhà ð«u
r¤t kiên c¯ và v§t li®u toàn là loÕi có ph¦m ch¤t ð£c bi®t
t ¯ t . "

Thñc ra, n½i này trß¾c kia v¯n là mµt vi®n ði«u dßÞng
v¾i quy mô rµng l¾n do chính phü ti¬u ban California
ðÑng ra xây dñng, và ðßþc kh·i công vào th§p niên
1930. T¤t cä v§t li®u kiªn trúc và các thiªt b¸ bên trong
ð«u thuµc loÕi thßþng häo hÕng. Toàn khu b®nh vi®n
có h½n bäy mß½i tòa nhà thuµc loÕi công trình kiªn trúc
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l¾n, trên hai ngàn cån phòng v¾i di®n tích l¾n nhö khác
nhau, ba sân ch½i bóng c¥u, mµt trÕm cÑu höa, mµt h°
b½i, mµt lò ð¯t rác, cùng nhi«u thiªt b¸ cung c¤p nß¾c
chæa lØa n¢m räi rác d÷c theo v® ðß¶ng. Mµt con ðß¶ng
tráng nhña ngo¢n ngoèo ån thông v¾i các ngä, hai bên
là các trø ðèn ðß¶ng và nhæng g¯c c± thø h½n cä tråm
nåm. T¤t cä các ¯ng dçn nß¾c, mÕnh n¯i các thiªt b¸
ði®n, cûng nhß các h® th¯ng dçn ði®n dùng cho máy
sß·i và máy ði«u hòa không khí ð«u ðßþc thiªt kª dß¾i
m£t ð¤t. Các công trình kiªn trúc ð«u ðßþc nghiên cÑu
mµt cách thích ðáng v« cä m£t thiªt kª lçn v§t li®u. Máy
sß·i và máy ði«u hòa không khí ð«u do h® th¯ng trung
ß½ng ði«u khi¬n. Toàn khu b®nh vi®n có ðü ch² cho
h½n 20.000 ngß¶i cß ngø.

Vào giæa th§p niên 1970, ti¬u bang California g£p phäi
mµt nÕn ðÕi hÕn hán "không ti«n khoáng h§u." NÕn hÕn
hán ¤y ðã änh hß·ng vô cùng nghiêm tr÷ng ðªn sinh
hoÕt cüa b®nh vi®n này--mÕch nß¾c khô cÕn, không
cách nào cung c¤p ðü lßþng nß¾c c¥n thiªt cho toàn
b®nh vi®n ðßþc. Ðó cûng là mµt nguyên nhân chü yªu
khiªn b®nh vi®n phäi b¸ bán phá giá. Lúc b¤y gi¶, vì
mÕch nß¾c càng lúc càng khô cÕn, chính phü phäi m¶i
mµt công ty ðào giªng thßþng th£ng nh¤t Hoa KÏ ðªn
ðào giªng. H÷ ðo ðÕc, tính toán, r°i khoan sâu t¾i m¤y
tråm bµ, nhßng vçn không trúng mÕch nß¾c. Chính phü
b¸ lâm vào tình trÕng bª t¡c, ðành phäi thuyên chuy¬n
d¥n nhân viên ði các n½i khác và ð¬ bán b®nh vi®n v¾i
giá rë. Có mµt ngß¶i giàu có cho r¢ng b®nh vi®n này
còn có th¬ hái ra ti«n ðßþc, nên ðã bö ti«n ra mua. Sau
ðó, ông ta lÕi không thích m· b®nh vi®n næa, nên mu¯n
bán lÕi; nhßng ð¬ bán t¾i m¤y nåm mà cûng chÆng có ai
mua cä.

Vào th¶i ði¬m ¤y, Kim S½n Tñ tuy là mµt tòa nhà ba
t¥ng v¾i di®n tích 108 bµ vuông, nhßng vào nhæng d¸p
l có ðông ngß¶i tham dñ thì vçn không ðü ch². Ngoài
ra, trong thành ph¯ có nhæng kë s¯ng lang than và m£c
dù h÷ không c¡n ngß¶i, không ån th¸t ngß¶i, nhßng
ngß¶i ta vçn sþ h÷. Cho nên, m÷i ngß¶i ð«u mu¯n tìm
mµt n½i · thôn quê, xa thành ph¯. Mµt hôm, Th¥y H¢ng
Lai tình c¶ ngang qua khu b®nh vi®n này; th¤y ð¬ bán,
Th¥y li«n vào xem thØ. Khi tr· v« Th¥y ð« ngh¸ Hòa
Thßþng hãy mua mµt ph¥n c½ c· ¤y. Th¥y ß¾c tính m²i
tòa nhà có th¬ chÑa ðßþc h½n 100 ngß¶i, nhß v§y có th¬
chï mua ch×ng hai ho£c ba chøc tòa nhà mà thôi; và ð«
ngh¸ Hòa Thßþng ði xem thØ. Hòa Thßþng bèn cùng
v¾i nåm ð® tØ ði xem c½ s· ¤y và cho r¢ng ðó quä là mµt
ð¸a ði¬m t¯t, chï tiªc là giá cä quá cao.

Hòa Thßþng k¬ lÕi: "Thª r°i khoäng nØa nåm sau lÕi có
ngß¶i ngö l¶i mu¯n ð¥u tß làm ån và ðªn thß½ng lßþng
v¾i tôi. Song le, tôi thì không có ti«n, cûng chÆng có v¯n
liªng gì cä. Dù v§y, tôi cûng cÑ dçn mµt nhóm g° 18 ngß¶i
ði xem n½i ¤y. M÷i ngß¶i xem m£t ti«n cüa khu b®nh vi®n
trß¾c. Xem xong, tâm tß cûng có ph¥n dao ðµng, tôi chþt
nghî: 'chï xây b®nh vi®n này thôi cûng xây không n±i!' Do

ðó, tôi bèn ð£t v¤n ð« v¾i 18 ngß¶i ¤y: 'Chúng ta ð«u là
Ph§t tØ, do ðó, chúng ta nên vì Ph§t tØ mà làm chút vi®c
hæu ích. Nªu không thì th§t ðáng h± th©n vô cùng và
chúng ta cûng chÆng còn m£t mûi nào ð¯i di®n v¾i thª
nhân. Cho nên hôm nay tôi phát nguy®n là tôi s¨ mua toàn
bµ nhà cØa và ð¤t ðai thuµc b¤t ðµng sän này!'"

Nh§n th¤y r¢ng n½i ðây ðích thñc là mµt ðÕo tràng lý
tß·ng do "thiên tÕo ð¸a l§p," Hòa Thßþng ðã ðích thân
ðªn xem ba l¥n và cûng ðã nhi«u phen thß½ng lßþng
v¾i chü ð¤t. Hòa thßþng mu¯n thành l§p mµt trung tâm
truy«n bá Ph§t Giáo ðªn kh¡p thª gi¾i, ð°ng th¶i gi¾i
thi®u tß tß·ng cüa Ph§t Giáo Ðông phß½ng v¾i thª gi¾i
Tây phß½ng; và Ngài ch÷n mãnh ð¤t này làm "phát
nguyên ð¸a" cüa Ph§t Giáo thª gi¾i, mµt ðÕo tràng
Chánh Pháp có tính cách qu¯c tª, ð¬ ð« cao ðÕo ðÑc,
thÑc tïnh nhân tâm.

Sau khi mua lÕi khu b®nh vi®n, Hòa Thßþng ðã m·
mang và phát tri¬n thành VÕn Ph§t Thánh Thành. Nh¢m
giäi quyªt nÕn khan hiªm nß¾c, Hòa Thßþng ðã dùng
Trí Hu® Nhãn ð¬ xác ð¸nh v¸ trí mÕch nß¾c ng¥m. Ðây là
mµt sñ ki®n vô cùng b¤t khä tß ngh¸, và cho ðªn nay,
m÷i ngß¶i vçn thích nh¡c lÕi v¾i ni«m xúc ðµng pha
lçn hào hÑng: Hòa Thßþng tay c¥m g§y, ði ði lÕi lÕi
quan sát. Ðµt nhiên Ngài ð§p ð§p ð¥u g§y vào mµt ch²
n÷ và nói: "Ðào ngay ch² này!" Nhân công ðßþc mß¾n
ðªn ð¬ ðào giªng phän ð¯i: "Không ðßþc! Chúng tôi
ð«u ðã tr¡c lßþng và ðào thØ chung quanh ðây hªt r°i.
Ch² này ch¡c ch¡n không có nß¾c ðâu!" Hòa Thßþng
nói: "Không sao! CÑ ðào thØ xem!" Và khi ðào ðßþc
ch×ng 100 bµ thì quä nhiên g£p mÕch nß¾c--nß¾c phun
lên x¯i xä! Ai n¤y ð«u m×ng rÞ và t¤m t¡c ca tøng là kÏ
tích. MÕch nß¾c ¤y vô cùng d°i dào, ðü ð¬ cung c¤p
cho cä mß¶i ngàn ngß¶i næa!

Sau khi sØa sang, c¡t cö, ch£t phá chông gai, ðÕo tràng
m¾i thành l§p trông m¾i më hÆn ra. Ðªn mùa thu Nåm
1977, tÑ chúng ð® tØ cüa Kim S½n Tñ d÷n v« ðÕo tràng
m¾i--VÕn Ph§t Thánh Thành--và tiªp tøc døng công tu
hành. C±ng chính cüa Thánh Thành ðßþc xây c¤t vào
nåm 1980, theo dÕng "tam quan," v¾i mái lþp b¢ng
ngói tráng men màu vàng trên n«n tß¶ng màu ðö th¡m
(v« sau ðßþc s½n lÕi màu vàng nhÕt). Bên trên c±ng còn
có mµt t¥ng tháp có th¬ dùng làm giäng ðß¶ng thuyªt
Pháp; b¯n phía là nhæng ð°ng cö mênh mông có th¬
chÑa ðßþc h½n mß¶i ngàn thính chúng. Kh¡p Thánh
Thành, ðâu ðâu cûng có nhæng tàng cây xanh um töa
bóng mát. Có h½n mß¶i bi®t thñ v¾i nhæng vß¶n hoa
xinh x¡n n¢m d÷c ðß¶ng ði. Càng vào sâu, càng th¤y rõ
mô hình kiªn trúc n½i ðây ðúng là cüa mµt "thành ph¯."

Vì sao g÷i là "VÕn Ph§t Thành?" Hòa Thßþng giäi thích:
"Ngß¶i nào ðªn VÕn Ph§t Thành cûng ð«u có c½ hµi ðßþc
thành Ph§t, tß½ng lai ch¡c ch¡n s¨ ðßþc thành Ph§t. Không
Phäi chï có mµt vÕn ngß¶i, mà là cä mß¶i vÕn, tråm vÕn,
ngàn vÕn, vÕn vÕn, tråm ngàn vÕn Ñc ngß¶i ðßþc thành
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Ph§t · n½i này. 'VÕn Ph§t Thành' là mµt danh xßng t±ng
quát; nªu phân tích c£n k¨ thì có th¬ nói là n½i ðây có
ðªn h¢ng hà sa s¯ ðÑc Ph§t. Vì sao? Vì trong Kinh Hoa
Nghiêm có dÕy rõ r¢ng:

'Không có gì chÆng phát xu¤t t× Pháp Gi¾i,
Không có gì chÆng tr· v« lÕi Pháp Gi¾i.'

Cho nên, ngß¶i nào ðªn VÕn Ph§t Thành thì ngß¶i ¤y s¨
ðßþc gia nh§p 'Thánh lßu,' tr· thành mµt ph¥n tØ cüa
hàng Thánh. B¤t lu§n quý v¸ là ngß¶i thi®n hay ác, t¯t
hay x¤u, quý v¸ ð«u ðã có gieo cái nhân thành Ph§t. Gieo
nhân r°i thì tß½ng lai s¨ g£t ðßþc quä tß½ng Ñng."

Møc tiêu cüa VÕn Ph§t Thánh Thành là thành l§p mµt
trung tâm tôn giáo có tính cách qu¯c tª ð¬ có th¬ ðoàn
kªt nhân sî cüa m÷i tôn giáo lÕi v¾i nhau trong tinh
th¥n ÐÕi Ð°ng không phân bi®t tu±i tác, sanh hèn, qu¯c
t¸ch, chüng tµc, tông phái. M÷i ngß¶i cùng nhau ch¤p
hành, gìn giæ Sáu ÐÕi Tông Chï cüa VÕn Ph§t Thánh
Thành, tha thiªt nghiên cÑu chân lý, th§t tâm tu hành,
và n± lñc vì công vi®c th¥n thánh "t¸nh hóa nhân tâm,
lþi ích nhân loÕi." Do ðó, Hòa Thßþng KhÆng ð¸nh:
"VÕn Ph§t Thánh Thành không phäi là mµt c½ s· cüa tß
nhân. Nó thuµc quy«n s· hæu cüa t¤t cä Ph§t tØ trên toàn
thª gi¾i, k¬ cä tín ð° cüa m÷i tôn giáo trên thª gi¾i!"

VÕn Ph§t Thánh Thành là n½i tø hµi cüa nhæng ngß¶i
có ðÕo ðÑc và trí hu® chân chánh. TÕi Thánh Thành
tuy®t ð¯i không có sñ phân bi®t, chia r¨--Nam tông và
B¡c tông thông giao, vån hóa ðông tây hòa hþp, nhân sî
trong và ngoài nß¾c ð«u xem n½i này là ch¯n quay v«
cüa tñ tâm. Ðây cûng chính là kho tành Pháp bäo; vì thª
Hòa Thßþng t×ng nh¡c nh·: "Ð×ng ðªn núi châu báu mà
lÕi tr· v« tay không!"

Cänh gi¾i cüa VÕn Ph§t Thánh Thành chính là cänh
gi¾i Hoa Nghiêm--bao trùm ðªn t§n cùng hß không và
chan hòa kh¡p cä Pháp Gi¾i!
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C¦m Nang Tu ÐÕo
Hòa Thßþng Quäng Khâm

Chß½ng VI: HÕnh Xu¤t Gia

(tiªp theo)

1. Xu¤t Gia Ð¬ Làm Gì?

r Ðã xu¤t gia r°i, bÕn phäi hi¬u ý nghîa cüa vi®c ði
tu. BÕn phäi tñ chü; ch¾ ð¬ kë khác xö mûi lôi ði.
Vi®c c¥n nghe thì nghe; vi®c chÆng ðáng nghe,
ð×ng nghe; mïm cß¶i là ðü.

r Hãy thß¶ng nhìn thüng t¤m áo nâu s°ng, tñ s¶ ð¥u
tr÷c, mà cänh giác chính mình: "Ta là tång-sî!" Nªu
không làm v§y, ðôi khi bÕn quên ph¡t, b¤t giác ð¬
tâm chÕy rông, không còn là tâm cüa kë xu¤t gia
næa.

r Sáng v×a thÑc d§y, bÕn hãy l§p tÑc s¶ ð¥u mình, tñ
höi: "Vì sao tôi ði tu?"

"Vì mu¯n liu sanh thoát tØ, vì mu¯n ch¤m dÑt
luân h°i!"

r Tu cho có ðÑc hÕnh là ði«u quan tr÷ng nh¤t. �
chùa ð¬ làm gì? Chính là ð¬ tu ðÑc hÕnh, tu cái bän
lai di®n møc.

BÕn cÑ xem xét nhæng thÑ chung quanh Sß-Phø thì
s¨ hi¬u ngay. Nghe xong vi®c gì, bÕn cûng phäi c¯
th¬ hµi, ch¾ ð¬ thoáng qua tai.

r Nhæng Tång, Ni trë tu±i thì tình cäm còn n£ng n«
l¡m. Song, thân ði tu thì ð¥u óc cûng phäi ði tu. Ba
nghi®p thân, mi®ng, ý cüa ngß¶i xu¤t gia thì hoàn
toàn khác hÆn cüa kë tÕi gia. BÕn phäi biªt làm sao
ð¬ liu sanh thoát tØ. Møc ðích mình tu, ði«u mà
mình ðeo ðu±i, chính là thoát khöi vòng sanh tØ!

2. Con Ðß¶ng siêu Thoát Cüa Ngß¶i Tu

A. Trß¾c và Sau Khi Th÷ Gi¾i

r Chßa hi¬u thông Ph§t Pháp mà ðã th÷ Gi¾i thì r¤t
d sanh tâm c¯ng cao, ngã mÕn.

r BÕn ch¾ mù mù m¶ m¶ xu¤t gia, r°i mù mù m¶ m¶
th÷ Gi¾i. Th÷ Gi¾i là vì c¥u sám h¯i, không phäi là
lªt cái thây ði, lªt cái thây v«. Khi · Gi¾i-ðàn, bÕn
hãy ít nói, ít cùng ngß¶i khác trao ð±i (hay phan
duyên). H có thì gi¶ thì hãy lÕy Ph§t, ni®m Ph§t.

r � Gi¾i-ðàn, ngß¶i c¥u th÷ Gi¾i t¾i t× m÷i n½i, nên
luôn luôn ðông ngh©t. Phäi nh¾ r¢ng, mình ðªn
ðây không phäi ð¬ thi ðua v¾i h÷ xem ai m£c ð©p
h½n, · t¯t h½n, hay ån ngon h½n!

r Khi ði th÷ Gi¾i, nªu bÕn ch¸u khó, nhçn nÕi, thì s¨
nh§p ÐÕo ðßþc.

Phàm chuy®n gì (· Gi¾i-ðàn) cûng r¤t ð½n giän;
bÕn ch¾ cùng kë khác so sánh sem ai ån ngon, ngü
t¯t, ho£c chuy®n này ra sao, chuy®n n÷ thª nào...
Th÷ Gi¾i là lúc h÷c oai nghi, quy cü; chÑ không
phäi là lúc bàn lu§n, nói chuy®n th¸ phi, tÕo kh¦u
nghi®p.

r Sau khi ðã th÷ Gi¾i, bÕn phäi hoàn toàn khác bi®t
so v¾i lúc chßa th÷ Gi¾i--l¤y Gi¾i làm Th¥y, làm
thêm nhi«u kh±-hÕnh, quét sÕch, sØa ð±i hªt m÷i
thói hß t§t x¤u, dÑt tuy®t m÷i ý nghî x¤u ác.

r BÕn phäi luôn thß¶ng tøng Gi¾i; nhß v§y m¾i
không có nhæng thÑ ái tình yêu ðß½ng lång nhång.

r Có Gi¾i Lu§t câu thúc, k«m giæ, thì bÕn m¾i không
d làm ði«u sai, chuy®n qu¤y.

r Th÷ Gi¾i là th÷ sñ nhçn nhøc. Khi tai bÕn nghe
ngß¶i ta chß·i rüa hay khiêu khích, ch÷c tÑc mình,
mà bÕn chÆng ð¬ tâm vào, thì ðó chính là Gi¾i.

r "Gi¾i" là gi¾i nµi (tñ rån chª mình), chÑ không
phäi là gi¾i ngoÕi (k«m chª kë khác).

Ngay lúc lòng ban v×a d¤y lên mµt ý ni®m x¤u ác,
bÕn hãy dùng Gi¾i Lu§t ð¬ ngån ch§n nó lÕi. Ðó
g÷i là l¤y Gi¾i làm Th¥y.

r C¥n phäi h÷c thuµc TÏ-Ni Nh§t Døng và Ñng døng
h¢ng ngày.

B. V¤t Bö Danh Lþi

r Khi chßa th÷ Gi¾i, vì không biªt quy cü, Gi¾i Lu§t,
nên bÕn có phÕm Gi¾i; ðó là không có ý. Nay ðã th÷
Gi¾i; hi¬u Gi¾i mà phÕm Gi¾i, thì ðó là c¯ ý--tµi
này n£ng l¡m. Th÷ Gi¾i r°i thì phäi giæ Gi¾i, phäi
y theo Gi¾i Lu§t mà tu hành.
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r Th÷ Gi¾i không phäi là th÷ m¤y cái gi¾i-ba (cái
d¤u ð¯t trên ð¥u). Gi¾i là · tâm; do ðó, khi biªt
mình làm ði«u gì sai qu¤y, hãy l§p tÑc sám h¯i. Khi
ban trì Gi¾i ðàng hoàng, thì s¨ không còn tß¾ng
(hay quan ni®m v«) nam næ næa.

r Th÷ Gi¾i r°i thì phäi ðem Gi¾i ra thñc hành. Không
phäi th÷ Gi¾i xong là lên chÑc ÐÕi ÐÑc, ÐÕi Pháp-
sß. Giæa ngß¶i tu v¾i nhau không h« có sñ phân
chia cao th¤p.

r Có nhi«u kë ði th÷ Gi¾i lÕi h÷c ðßþc thêm lòng
tham lam. Ðªn khi v« chùa thì tr· nên ham hß·ng
thø, thích ån ngon, m£c ð©p, · ch² t¯t; không còn
biªt gì v« dûng mãnh, tinh t¤n næa.

r Trong Gi¾i Lu§t có dÕy rõ quy cü cüa m÷i vi®c, ðªn
cä vi®c cüa Th¥y Ch¤p-sñ. BÕn phäi h÷c, ð÷c cho
th¤t ðáo, thì m¾i không d phÕm sai l¥m; và sau
này nªu có ra làm Ch¤p-sñ, bÕn m¾i làm vi®c t¯t
ð£ng.

r Gi¾i là ð¬ rån chính mình; do ðó, c¥u sám h¯i cûng
là Gi¾i.

r Giæ Gi¾i, nhßng ð×ng ði t¾i ch² cñc ðoan, ch¤p
trß¾c. Nªu không, tuy mình có ý giæ Gi¾i mà kªt
quä là b¸ Gi¾i ð¦y vång ði. B·i vì, giæ Gi¾i thì
không sanh phi«n não (làm cho mình ho£c ngß¶i
khác phi«n não, ðau kh±) và không xung ðµt v¾i
kë khác.

r Khi bÕn còn th¤y có tß¾ng mình, tß¾ng ngß¶i (phân
bi®t ranh gi¾i giæa tôi và anh, cüa tôi và cüa anh),
ch¡c ch¡n bÕn s¨ d g£p tranh ch¤p. T¾i chùa xu¤t
gia không phäi là ð¬ ð¤u tranh, cãi vã. Xu¤t gia thì
phäi "th¯ng lý ðÕi chúng," hòa hþp v¾i m÷i ngß¶i;
ðßþc v§y thì ai cûng t¯t.

(còn tiªp)
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Ngæ Løc
Hòa Thßþng Tuyên Hóa

(tiªp theo)
8. Trí Hu®

è Chí công vô tß là Chánh Pháp. Ích kÖ, tñ lþi là tà
pháp.

è Làm thª nào ð¬ di®t tr× tâm sân h§n do vô minh sai
khiªn? Phäi tu Pháp môn Nhçn Nhøc Ba La M§t,
tuy®t ð¯i không nên kh·i tâm nóng gi§n. Ðây là
vi®c quan tr÷ng nh¤t. Nªu không kh·i tâm nóng
gi§n thì s¨ phát sinh trí hu®.

è Ð¶i MÕt Pháp, ngß¶i ngß¶i ð«u phÕm mµt l²i làm
chung là quá cao ngÕo, l¤y tai thay m¡t, nghe có gì
hay thì li«n chÕy ðu±i theo.

è Chúng ta, nhæng ngß¶i tin Ph§t, ch¾ nên mê tín
quá ðáng, mà c¥n phäi d©p dö mê tín. Mê tín là gì?
Là tin b§y tin cu°ng, tin tß·ng ngay nhæng gì ngß¶i
khác v×a nói, tin mµt cách mê muµi.

è TÕi sao chúng sanh lÕi ðiên ðäo? Vì nh§n l¥m vô
minh là "ông chü nhà," t¯ng khÑ trí hu® ði m¤t. Vô
minh ðßa ra m®nh l®nh: "cho vi®c ðúng là sai; cho
vi®c sai là ðúng."

è T× trong Thi«n-ð¸nh, gÕn l÷c tâm tß, tr× b¾t tham
døc, khiªn trí hu® näy sinh.

è Ngß¶i thß¶ng thích kh·i tâm nóng gi§n ða s¯ là
ngß¶i ngu si, vô minh n£ng n«, không mµt chút
công phu hàm dßÞng.

è V÷ng ni®m là ni®m hß d¯i, không chân không th§t.

Ngß¶i luôn kh·i v÷ng tß·ng ðiên ðäo tÑc là ngß¶i
tuy biªt rõ vi®c ðó là không ðúng nhßng vçn cÑ c¯
làm, lÕi còn xäo quy®t bi®n lu§n cho là ðúng.

è Nªu chß v¸ thß¶ng xuyên h°i quang phän chiªu,
th¤y rõ tñ tánh, thß¶ng sanh Trí Hu® Bát Nhã, thì
ðó là tÕo công. ºng døng Trí Hu® Bát Nhã m÷i n½i
m÷i ch¯n, biªn hóa không cùng t§n, mà không
nhim trß¾c, không tÕo nhæng vi®c không thanh
t¸nh, ðó là tÕo ðÑc.

è Th§t ra, Trí Hu® Bát Nhã cüa kë ngu si và ngß¶i ðÕi
trí v¯n không kác bi®t. Có sai khác là kë ngu thì
không biªt dùng trí hu®, còn ngß¶i trí thì biªt v§n
døng nó.

Nªu không ch¤p trß¾c trong ngoài tì "ðªn" và "ði"
ð«u ðßþc thong dong tñ tÕi, biªt ðßþc mình t× ðâu

ðªn và s¨ ði v« ðâu. "Ðªn" có th¬ nói là "tr· v«"--tr·
v« lÕi thân tâm cüa mình. "Ði" tÑc là ði ðªn Pháp
Gi¾i.

è Nªu chß v¸ ch¤p trß¾c vào "có ðªn có ði," thì s¨ b¸
chß¾ng ngÕi, không th¬ tñ do.

è Nªu có "trí" thì chß v¸ s¨ gi¯ng nhß m£t tr¶i, có
"hu®" thì chß v¸ s¨ tña nhß v¥ng trång.

è Hy v÷ng ðßþc khai ngµ ho£c hy v÷ng ðßþc thành
Ph§t ð«u là nhæng vong tß·ng. M÷i ngß¶i phäi ghi
nh¾: Chï c¥u tu hành, không c¥u hy v÷ng hão
huy«n.

è Nªu B° Tát có th¥n thông mà không th¸ hi®n, thì có
th¥n thông ð¬ làm gì?

B° Tát dùng th¥n thông ð¬ giáo hóa chúng sanh,
nhß dñng cây ð¬ th¤y hình, khiªn chúng sanh tång
lòng tín ngßÞng. Nhß thª, ðßþc lþi ích hai chi«u.
Ðó là pháp môn thi®n xäo phß½ng ti®n.

è Chß v¸ hãy chú ý! Ma cûng hi®n th¥n thông, khiªn
nhæng ngß¶i tham c¥u th¥n thông và không có
Ð¸nh-lñc sa vào cÕm bçy, m¤t ði ÐÕo-nghi®p, tr·
thành quyªn thuµc cüa ma. V« ði¬m này, m÷i ngß¶i
ð«u phäi ð£c bi®t chú ý, không th¬ không c¦n th§n!

è Ngß¶i nào mu¯n có th¥n thông thì trß¾c hªt phäi
xä bö muôn sñ, chuyên tâm tham Thi«n t¸nh t÷a.
Ðªn khi công phu chín mu°i thì tñ nhiên có th¥n
thong. Th¥n thông không phäi là thÑ có th¬ tìm
c¥u · bên ngoài, mà chï có ðßþc khi nµi tâm mình
chÑng ð¡c.

è "Nhìn xuyên su¯t, xä bö, tñ tÕi."

Nhìn xuyên su¯t tÑc là hi¬u v¤n ð« mµt cách rõ
ràng, th¤u ðáo. Xä bö tÑc là giäi thoát. Chï khi ðÕt
ðßþc giäi thoát r°i thì m¾i có ðßþc sñ tñ tÕi chân
chánh.

è H÷c Ph§t Pháp thì c¥n phäi dùng trí hu® chÑ không
th¬ dùng tình cäm. Dùng trí hu® ð¬ h÷c Ph§t Pháp
thì ðó là Chánh Pháp. Dùng tình cäm mà h÷c Ph§t
Pháp thì ðó là MÕt Pháp.

è Nhi«u ngß¶i nghî r¢ng ð¶i ngß¶i là vui sß¾ng. KÏ
th§t, nhæng sñ vui sß¾ng ¤y ð«u là giä d¯i. Sñ vui
sß¾ng chân chánh phäi ðßþc tìm th¤y t× trong tñ
tánh, chÑ không phäi ðªn t× bên ngoài.
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Danh T× Ph§t H÷c
Ph§t Giáo

Hòa Thßþng Tuyên Hóa giäng thu§t

T¤t cä chúng ta ð«u mu¯n hi¬u rö giáo lý cüa ðÕo Ph§t.
Ð¬ dÕt ðßþc mong mu¯n ¤y, trß¾c hªt, chúng ta c¥n
phäi am hi¬u v« ÐÑc Ph§t. Trong quá khÑ, ÐÑc Ph§t ðã
t×ng träi qua ba A-tång-kÏ (vô s¯) kiªp tu phß¾c và tu
hu®, và cä tråm kiªp tr°ng nhân lành ð¬ có ðßþc tß¾ng
mÕo t¯t ð©p, trang nghiêm. Sau mµt th¶i gian dài tu t§p
nhi«u hÕnh khác nhau, Ngài ðßþc thành Ph§t.

"Buddha" v¯n là tiªng PhÕn, nhßng khi ð÷c thì nghe
gi¯ng nhß t× ngæ "bu da" ("b¤t ðÕi," nghîa là "không
l¾n") cüa tiªng Trung Hoa. Ph§t thì không l¾n h½n mà
cûng chÆng nhö thua con ngß¶i; do ðó, "không l¾n
không nhö" tÑc là Ph§t!

"Không l¾n" nghîa là không cao ngÕo, ngã mÕn; và
"không nhö" tÑc là không tñ ti m£c cäm, không cam
ch¸u kém cöi ho£c nghî r¢ng mình là vô giá tr¸. ÐÑc
Ph§t không h« có nhæng tß tß·ng ho£c thái ðµ nhß thª.
Ngài "không l¾n" (không cao siêu h½n chúng sanh) mà
cûng "không nhö" (không th¤p kém thua chúng sanh);
vì thª, Ngài ðßþc xßng là "Ph§t."

"Ph§t" nghîa là gì? Chúng ta h÷c Ph§t, tin Ph§t, ni®m
Ph§t. nhßng lÕi không hi¬u ý nghîa cüa chæ "Ph§t"--
nhß thª chÆng ðáng cho chúng ta l¤y làm ân h§n sao?

"Ph§t" có ba nghîa là: b§c tñ mình giác ngµ (tñ giác),
b§c làm cho kë khác tr· nên giác ngµ (giác tha), và b§c
ðã làm tròn hÕnh nguy®n giác ngµ (giác hÕnh viên mãn).
Ph§t ðã làm xong ba loÕi giác ngµ này. Ngài ðã tñ giác
ngµ, và ðã giúp cho chúng sanh ðßþc tr· nên giác ngµ.
Khi hoàn t¤t mÛ mãn hÕnh nguy®n tñ giác và giác tha
tÑc là Ngài ðã "giác hÕnh viên mãn"; do ðó Ngài ðßþc
thành Ph§t. ÐÑc Ph§t là ð¤ng "tam giác viên mãn, vÕn
ðÑc ð¥y ðü."

B§c tñ giác ngµ thì thuµc hàng Nh¸ Th×a, còn b§c giác
ngµ kë khác thì ðang ði trên con ðß¶ng B° Tát ÐÕo.
B§c làm tròn hÕnh nguy®n giác ngµ tÑc là b§c ðã hoàn
thành tr÷n v©n cä hai hÕnh nguy®n tñ giác và giác tha,
và ðó chính là mµt v¸ Ph§t ð¥y ðü vÕn ðÑc. Ngài cûng
chÑng ð¡c ðßþc ÐÕi Viên Kính Trí, Bình ÐÆng Tánh
Trí, Di®u Quán Sát Trí, và S· Thành Tác Trí. ÐÑc Ph§t
ðã làm tròn ba hÕnh nguy®n giác ngµ và có ðßþc b¯n
thÑ trí hu®. Vì có ðÕi trí ðÕi hu® và quán tri®t m÷i pháp
thª gian cûng nhß xu¤t thª gian nên Ngài ðßþc tôn
xßng là "Ph§t".

Sau khi thành Ph§t, vì mu¯n m÷i ngß¶i ð«u ðßþc thành

Ph§t nên ÐÑc Ph§t tuyên thuyªt giáo pháp. Giáo pháp
cüa Ph§t g°m có Tam TÕnh và Mß¶i Hai Bµ Kinh. Tam
TÕng tÑc là Kinh, Lu§t, Lu§n. Mß¶i Hai Bµ là trß¶ng
hàng, trùng tøng, th÷ ký, cô kh·i, b¤t v¤n tñ thuyªt,
nhân duyên, tÖ dø, b±n sñ, b±n sanh, phß½ng quäng, v¸
t¢ng hæu, và lu§n nghîa. Mß¶i Hai Bµ không phäi là
nhæng kinh ði¬n nào khác. M²i mµt bµ kinh ð«u có bao
hàm Mß¶i Hai Bµ này.

H÷c Ph§t Pháp, chúng ta c¥n phäi nghiên cÑu kinh ði¬n.
Kinh ði¬n chính là con ðß¶ng--con ðß¶ng dçn t¾i sñ
thành Ph§t. Nªu mu¯n thành Ph§t, chúng ta phäi ði theo
con ðß¶ng tu hành. Và, ðó chính là nguyên do vì sao
ÐÑc Ph§t tuyên thuyªt kinh ði¬n, hình thành giáo lý
ðÕo Ph§t.

ÐÑc Ph§t bäo ngÕi A-Nan cùng ðÕi chúng: "Sau khi Ta
nh§p Niªt-Bàn, t¤t cä chúng sanh, ho£c tiên thßþng hay
nhân gian, ðßþc Xá-lþi cüa Ta mà vui m×ng thß½ng
cäm, cung kính l bái cúng dß¶ng, th¶i ðßþc vô lßþng
vô biên công ðÑc.

Này A-Nan! Nªu th¤y Xá-lþi cüa Nhß-Lai th¶i là th¤y
Ph§t, th¤y Ph§t là th¤y Pháp, th¤y Pháp là th¤y Tång,
th¤y Tång là th¤y Niªt-Bàn. A-Nan nên biªt r¢ng do
nhân duyên trên ðây mà Tam Bäo thß¶ng trø không
biªn ð±i, có th¬ làm ch² quy y cho t¤t cä chúng sanh."

(Kinh ÐÕi Bát Niªt-Bàn, Ph¦m Di Giáo)
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Buddhist Terminology
Buddhism

Lectured by the Venerable Master Hsuan Hua

We all want to understand the teachings of Buddhism.
In order to do that, we must first understand the Bud-
dha. In his past lives, the Buddha cultivated blessings
and wisdom for three asamkhyeyas (an infinite number)
of eons, and planted the causes for his hallmarks and
features for a hundred eons. After a long, long time of
cultivating various practices, he became a Buddha.

The word "Buddha" is Sankrit, but in Chinese it sounds
like the words which mean "not big." So the Buddha
isn't bigger than people, nor is he smaller than people.
Neither big or small, that's the Buddha!

"Not big" means he doesn't have any arrogance. "Not
small" means he doesn't have an inferiority complex,
doesn't give up on himself or think that he's not worth
anything. He doesn't have that kind of attitude. He is
neither big (not loftier than living beings); that's why
he's called a Buddha.

What's the meaning of "Buddha?" We study the Bud-
dha, believe in the Buddha, and recite the Buddha's name,
but we don't know what the word "Buddha" means. Isn't
this regrettable?

"Buddha" includes three meanings: one who is self-
englightened, one who enlightens others, and one who
is perfect in enlightens others, and one who is perfect in
enlightened conduct. He has completed these three kinds
of enlightenment. He himself is enlightened, and he has
taught living beings to become enlightened. When he
has perfected his own enlightenment and the enlighten-
ment of others, that's called the perfection of enlight-
ened conduct. So he has realized Buddhahood. The Bud-
dha is perfect in the three enlightenments, and replete
with the myriad virtues.

One who is self-enlightened belongs to the Two Vehicles,
while one who enlightens others is walking the
Bodhisattva Way. One who is perfect in enlightened
conduct has perfected both self-enlightenment and the
enlightenment of others, and is a Buddha replete with
the myriad virtues. He certifies to the Wisdom of the
Great Perfect Mirror, the Wisdom of Equal Nature, the
Wisdom of Wonderful Contemplation, and the Wisdom
of Accomplishment. The Buddha has perfected the three
kinds of enlightenment, and also has the four kinds of
wisdom. He has great wisdom, and completely under-
stands all worldly and transcendental dharmas, thus he

is called the Buddha.

After he became a Buddha, he wanted everyone to be-
come a Buddha, so he spoke the teachings. The Buddha's
teachings include the Three Treasuries and Twelve Di-
visions. The Three Treasuries are the Sutras, the Vinaya,
and the Shastras. The Twelve Divisions are prose, verses,
predictions, interjections, unrequested teachings, causes
and conditions, analogies, past lives, lives of disciples,
extensive teachings, previously inexistent teachings, and
commentarial literature. The Twelve Divisions are not
different sutras. Every sutra includes these Twelve Divi-
sions.

In studying Buddhism, we must study the Sutras. The
Sutras are a path to Buddhahood. If we want to become
Buddhas, we must follow the path of cultivation. So that's
why the Buddha spoke the Sutras, which make up the
Buddhist teachings.
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Thông Báo

Nhân kÖ ni®m mµt nåm ngày Niªt Bàn cüa Hòa Thßþng Tuyên Hóa, T±ng Hµi Pháp Gi¾i Ph§t Giáo trân tr÷ng
kính m¶i chß ÐÕi ÐÑc cùng t¤t cä thi®n nam tín næ ðªn tham dñ các d¸p l sau:

Ngày Chß½ng Trình Ð¸a Ði¬m
06 tháng 6 L Sái T¸nh (t¯i) VÕn Ph§t Thánh Thành

2001 Talmage Road
Talmage, CA 95481-0217

07-25(ho£c 27) tháng 6 Tøng Kinh Hoa Nghiêm VÕn Ph§t Thánh Thành
23 tháng 6 Pháp Hµi Niªt Bàn Chu Niên và L Cung Thï

nh Xá Lþi Hòa Thßþng Tuyên Hóa V« Các Ð
Õo Tràng Chi Nhánh

VÕn Ph§t Thánh Thành

24 tháng 6 L Cúng Phøng Xá Lþi Hòa Thßþng Kim Luân Thánh Tñ
235 North Avenue 58
Los Angeles, CA 90042

25-29 tháng 6 Pháp Hµi Tam Thiên Ph§t Sám Kim Luân Thánh Tñ
30 tháng 6 L KÖ Ni®m 20 Nåm Hòa Thßþng Ho¢ng Phá

p tÕi Nam California
Kim Luân Thánh Tñ

04-05 tháng 7 Pháp Hµi Hµ Qu¯c, Tiêu Tai VÕn Ph§t Thánh Thành
06 tháng 7 L T¯t Nghi®p Trß¶ng ÐÕi H÷c Pháp Gi¾i Ph

§t Giáo và L Mãn Khóa Chß½ng Trình Hu¤n
 Luy®n Tång Già & Cß Sî

VÕn Ph§t Thánh Thành

07 tháng 7 L KÖ Ni®m 20 Nåm Thành L§p VÕn Ph§t Th
ánh Thành

VÕn Ph§t Thánh Thành

Vào ngày 23 tháng 06, m÷i ngß¶i s¨ có c½ hµi chiêm ngßÞng xá lþi cüa Hòa Thßþng Tuyên Hóa, v¸ T± Sß khai
sáng VÕn Ph§t Thánh Thành ðã nh§p Niªt Bàn cách ðây v×a tròn mµt nåm. Xá lþi cüa Hòa Thßþng có trên
mß¶i ngàn hÕt. Có h½n m¤y ngàn hoa xá lþi và mß¶i hai rång xá lþi. Xá lþi có màu tr¡ng, vàng nhÕt, xanh løc,
xanh lam, tím, ðen huy«n, cùng nhi«u màu khác. Trong s¯ ðó, có nhi«u xß½ng xá lþi trên m£t có mµt l¾p kªt tüa
sáng l¤p lánh nhß ng÷c thÕch, r¤t hy hæu.

Kinh Ph§t chép r¢ng xá lþi ðßþc kªt tinh qua sñ huân tu Gi¾i, Ð¸nh, Hu®. Xá lþi là v§t r¤t hiªm có, là phß¾c
ði«n t¯i thßþng, và cûng r¤t h® tr÷ng ð¯i v¾i công ðÑc tu Løc Ba La M§t. Do ðó, nhæng ngß¶i sau khi nhøc
thân ðßþc thiêu hóa mà có xá lþi còn lÕi tÑc là h÷ ðã ðÕt ðßþc sñ thành tñu ðáng k¬ v« m£t Gi¾i, Ð¸nh, Hu®.
Mµt ð® tØ cüa Hòa Thßþng ðã xúc ðµng nói: "Sß Phø cä ð¶i ðã giäng Kinh thuyªt Pháp trong h½n m¤y mß½i
ngàn Pháp Hµi, thäo nào rång cüa Ngài cûng thành xá lþi!" Mµt v¸ ð® tØ khác tiªp l¶i: "Sß Phø là ngß¶i chï
nói l¶i chân th§t cho nên rång cüa Ngài tr· thành xá lþi!"
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Thông Báo

Chß½ng Trình Pháp Hµi Niªt Bàn Chu Niên (23/6/1996)
TÕi: VÕn Ph§t Thánh Thành (City of Ten Thousand Buddhas)
2001 Talmage Road, Talmage, CA 95481-0217
Tel: (707) 462-0939
Fax: (707) 462-0949

3:30 AM ThÑc d§y

4:00 AM - 5:10 AM Công Phu Khuya

5:10 AM - 5:45 AM LÕy Ph§t

6:00 AM - 6:30 AM Ði¬m tâm / T¸nh t÷a

7:00 AM - 8:00 AM Cung Thïnh Xá Lþi Hòa Thßþng Ðªn VÕn Ph§t Ði®n

8:00 AM - 9:00 AM LÕy Ph§t

9:00 AM - 10:20 AM Cúng Ng÷ / ÐÕi L Truy«n Cúng

10:20 AM - 11:50 AM Th÷ Trai / Khai Th¸

  

12:30 PM - 5:00 PM Chiêm NgßÞng Xá Lþi Hòa Thßþng (tÕi Vô Ngôn Ðß¶ng)

12:30 PM - 2:00 PM Truy«n Tam Quy, Ngû Gi¾i (tÕi Diên Sanh Ðß¶ng)

1:00 PM - 1:45 PM L Phóng Sanh (tÕi VÕn Ph§t Ði®n)

2:00 PM - 4:00 PM Tøng Kinh Hoa Nghiêm

4:00 PM H°i Hß¾ng (tÕi Vãng Sanh Ðß¶ng)

5:15 PM - 5:45 PM Tñ Tu / C½m Chi«u

  

6:30 PM - 7:30 PM Công Phu T¯i

7:30 PM - 9:00 PM Khai Th¸

9:00 PM - 9:40 PM ÐÕi H°i Hß¾ng
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L¸ch Trình Các D¸p L, Ph§t Th¤t & Thi«n Th¤t TÕi VÕn Ph§t Thánh Thành Tháng 9-10/1996

Tháng Ngày Pháp Hµi

6 07-27 Khóa Tøng Kinh Hoa Nghiêm

 23 L KÖ Ni®m Mµt Nåm Ngày Nh§p Niªt Bàn Cüa Hòa
Thßþng Tuyên Hóa & L Cung Thïnh Xá Lþi Hòa Thßþng V«
Các ÐÕo Tràng Chi Nhánh

7 04-05 Pháp Hµi Tiêu Tai, Hµ Qu¯c

 06 L T¯t Nghi®p Trß¶ng ÐÕi H÷c Pháp Gi¾i Ph§t Giáo & L
Mãn Khóa Chß½ng Trình Hu¤n Luy®n Tång Già Cß Sî

 07 L KÖ Ni®m 20 Nåm Thành L§p VÕn Ph§t Thánh Thành

 28 L KÖ Ni®m Ngày B° Tát Quán Thª Âm Thành ÐÕo

7-8 28/7-03/8 Quán Âm Th¤t

8 25 L Vu Lan

9 08 L Vía B° Tát Ð¸a TÕng

 08-14 Ð¸a TÕng Th¤t


