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Là ngß¶i h÷c Ph§t, mình ch¾
nên hiªu kÏ, ham thích nhæng

thÑ cao xa di®u vþi. B·i vì :

Tâm bình thß¶ng là ðÕo

Mà h½n n×a :

Con ngß¶i noi theo Ð¤t, Ð¤t noi
theo Tr¶i, Tr¶i theo ÐÕo, ÐÕo
theo Tñ Nhiên

H mình min cßÞng làm vi®c gì
thì vi®c ðó không tß½ng ßng v¾i
ÐÕo. Vì v§y, làm vi®c gì mình
cûng nên nh§m v§n tñ nhiên, ch¾
gò ép giä tÕo. Nhi«u ngß¶i cä ð¶i
h÷c Ph§t Pháp song lòng tham
cüa h÷ thì vî ðÕi h½n hªt. Th§t tôi
không biªt h÷ h÷c thÑ Ph§t Pháp
gì næa ! Ðã theo gót Ph§t thì lúc
nào ch² nào và vi®c gì mình cûng
phäi ung dung tñ tÕi, ch¾ min
cßÞng giä d¯i. Cûng ch¾ nên
tham lam, tranh giành. Ch¾ nên
v×a tu thánh ðÕo, v×a ðeo ðu±i
chuy®n tr¥n tøc. Hãy ng×ng ði
lòng ích kÖ, ch¤m dÑt tánh tñ lþi.

We disciples of the Buddha
must not crave new experi-

ences, nor be overly curious and al-
ways seeking for the unusual and
the unobtainable. The ancients said,

�The ordinary, every-day mind
is the Way.�

They also said that,

�People follow the Earth,
the Earth follows Heaven.
Heaven follows the Way,
the Way follows Nature.�

Anything done in a forced manner
will not bring a response with the
Way. Therefore, no matter what we
do, it is better to let things take their
own course, and not be artificial and
pretentious. Some people may have
been studying Buddhism all their
lives, but their greed is greater than
anyone else�s. I don�t know what
kind of Buddhism they have been
learning. As Buddhists, at all times
and places, and no matter what we
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Quan tr÷ng nh¤t là mình ð×ng nói d¯i. Mµt khi
lòng gian d¯i ng×ng b£t, lúc ¤y tánh chân th§t
m¾i b¡t r trong tâm ta.

Nªu bÕn còn song thân thì hãy hiªu thäo v¾i h÷.
Ð¯i v¾i anh em trong nhà, mình hãy thß½ng yêu,
ðùm b÷c, ch¾ cãi vä ð§p lµn. H cãi vä thì không
khí êm ð«m ¤m cúng s¨ tiêu tan m¤t. Các bÕn hãy
quán sát xem : Biªt bao gia ðình trên thª gi¾i này
ð± v· nát tan ! Phân gia ly tán. ChÆng còn m¤y
ai biªt s¯ng chung trong tình thß½ng và hòa thu§n.
Dù r¢ng :

Vþ ch°ng chung s¯ng
Ðó là quan h® cån bän cüa loài ngß¶i.

Mình phäi hài lòng v¾i cuµc s¯ng gia ðình, ch¾
ð¬ m¤t hòa khí. Nªu không thì lúc nào mình cûng
d sanh sñ, cãi vä. Khi ¤y cä nhà chÆng còn chi
vui thú, ¤m cúng næa. Nhi«u nhà, ai n¤y lòng
cûng b¤t mãn, oán ghét lçn nhau, chÆng biªt tri
túc chi cä. Có kë còn nói : "Kh¯n nÕn cho tôi sinh
vào nhà này !" Ð¥y thù h¢n, oán ðµc. B·i ngß¶i
này ð± l²i ngß¶i kia. Kªt quä là vþ ch°ng ly d¸.
Ð¤y chÆng là :

Cha không ra cha,
Con không nhß con,

Vþ chÆng ra vþ.

Và r°i cä nhà chÆng mµt phút êm ¤m, cÑ cãi vä
su¯t ngày. Nªu s¯ng mà cÑ m¤t lòng nhau (ly
tâm), chÆng ch¸u nghe nhau (ly
ðÑc), thì ch¡c ch¡n cu¯i cùng
s¨ bö nhau (ly hôn). Th¶i này
các bÕn biªt bao nhiêu gia ðình
ly hôn chång ? Kë ly hôn
nhi«u h½n kë kªt hôn. Ly hôn
tuy t® hÕi, song kªt quä cüa
nó còn t® hÕi h½n, b·i vì nó
phá hüy c½ c¤u qu¯c gia kh¡p
m÷i n½i. Nguyên nhân khiªn
thª gi¾i søp ð± th§t là b¡t
ngu°n t× n½i gia ðình b¤t hòa,
vþ ch°ng ly d¸. Và cûng t× ðó
tai h÷a trong tr¶i ð¤t phát sanh.

Thiên tai, nhân h÷a vì ðâu mà
có ? Vì con ngß¶i ly hôn nhi«u
quá. Khi cha m© ly hôn, gia ðình tan nát, thì con
cái d biªn thành nhæng trë hß höng. Thiªu cha
m© chúng không th¬ nên ngß¶i và thành kë hæu

do, we should let events take their own course, and
not be contrived or artificial. We must not be greedy
or contentious. We shouldn�t always be seeking
things while we study Buddhism. Neither must we
be selfish, not after self-benefit. Above all, we must
not lie. If we can avoid telling lies, we are planting
down the roots of sincerity.

Those of you who have parents at home should
show them filial respect. Families where siblings
dwell together must live in harmony, and not fight
among yourselves. Once you start to quarrel, the
family looses its atmosphere of warmth and happi-
ness. Look around us : families in every country of
the world are falling apart ! Families split up and
go their separate ways, people no longer get along
peacefully and happily. The ancients said,

�Man and woman together form the fundamental
relationship among humans.�

We should however, be satisfied with our family
and not be discontented; otherwise, you will quar-
rel every day. A family like this, although it exists,
lacks an atmosphere of warmth and happiness. This
feeling of kinship and joy does not permit us to be
discontented. In some families, people feel always
dissatisfied, and discontent with each other. They
ask, �Why was I born into such a family !� There is
an atmosphere of enmity at home. Then people
blame others for their problems, until finally the
husband and wife get a divorce. In this way the

situation  becomes :

�fathers don�t resemble
fathers,

and sons don�t act like sons;
wives do not act like wives any

longer.�

There is no peace in the home
then, not even for a single mo-
ment. The family fights day and
night. The marriage of people
who don�t share the same mind
or the same resolve will soon fall
apart. Do you realize how many
people are getting divorced these
days ? There are many more of
them than married people. Di-

vorce itself is bad enough, but the consequences of
divorce are destroying every country in the world.
The source of the destruction of the world lies in
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døng · ð¶i ðßþc. Trë m° côi hay trë s¯ng v¾i mµt
mình cha (ho£c m©) nó thì ð¥y dçy kh¡p thª gi¾i.
Khi thiªu giáo døc ðàng hoàng, các em ¤y khi l¾n
lên chÆng h« biªt câu thúc gì cä. Các
em có th¬ giªt ngß¶i, ð¯t nhà, hút sách ... ðü m÷i
chuy®n x¤u.
B¤y gi¶ qu¯c gia thì không còn là qu¯c gia, thª
gi¾i không còn là thª gi¾i næa. Tra xét cho kÛ
nguyên nhân h÷a hoÕn thì rõ ràng là t× vi®c cha
m© không biªt giáo døc con cái, tr¸ lý gia ðình
cho t¯t ; h÷ cÑ luôn ích kÖ nghî ðªn cá nhân
mình, do ðó m¾i tìm giäi pháp ly hôn. Mµt khi ly
hôn thì ðü thÑ v¤n ð« d¤y kh·i. Nhæng thÑ tai h÷a
nhß ðµng ð¤t, cu°ng phong, höa hoÕn, t§t d¸ch, s¨
thß¶ng xuyên hoành hành. Không biªt bao nhiêu
ngß¶i s¨ m¤t mÕng trong
ðü loÕi tai nÕn nhß máy
bay r¾t, xe lØa l§t, tàu chìm
... Và nguyên nhân ðó thì
th§t giän d¸ : Vþ ch°ng ly
hôn. B·i vì ly hôn là làm
ðäo lµn Âm Dß½ng. Khi
Âm Dß½ng ðäo lµn thì m÷i
sñ m÷i vi®c không còn
thu§n lþi êm xuôi næa. M÷i
thÑ trên thª gi¾i s¨ ch¸u
änh hß·ng và r¯t cuµc ð«u
b¸ ðäo lµn hªt.

B·i v§y mu¯n rõ vì sao
thª gi¾i suy søp, mình phäi xét t§n cån nguyên.
Cån ngu°n ¤y là do vþ ch°ng b¤t hòa. Do h÷
không còn biªt tôn tr÷ng nhau, quên bÇng ði l
tiªt giæa vþ ch°ng. Th¶i này ai cûng nói t¾i tñ do,
song càng nói tñ do thì h÷ càng ðánh m¤t giá tr¸
nhân bän. T¾i ðµ con ngß¶i chÆng h½n gì súc v§t.
Th§t là th¶i ðÕi ðã ðªn ch² søp ð±. Các bÕn hãy
th¤u tri®t ði¬m này! ChÆng l¨ h÷c Ph§t Pháp cä
chøc nåm r°i mà mình chÆng rõ g¯c ngu°n khiªn
thª gi¾i søp ð± sao ?

S· dî cha m© thß¶ng b¤t hòa, là vì h÷ không biªt
ðÕo hiªu. H mình tranh cãi, ð§p lµn nhau hoài,
mình sao có hiªu v¾i song thân, cûng không sao
t§n trung v¾i ð¤t nß¾c ðßþc. H§u quä là con mình
s¨ thành hß höng, ð¥y nan ð«. Khi chúng l¾n lên
l§p gia ðình, chúng s¨ tiªp tøc bß¾c ði søp ð± cüa
cha m© chúng. Thª là tác hÕi này di truy«n t× thª
h® này ðªn thª h® khác, l¦n qu¦n không dÑt.

Các v¸ ðÕo hæu ! Ð¬ th¤u tri®t g¯c ngu°n khiªn

disharmony between married couples, which brings
about all of the disasters that we experience.

Why do these natural disasters and calamities oc-
cur ? Simply because there are too many divorces
filling the world. A divorce breaks up the family
and the children who come from these families can
easily become �troubled adolescents.� These
youngsters lack a mother and father at home, and
thus they have no way to learn to become produc-
tive and stable in society. Children with single par-
ents or without parents are pervasive now in the
world.

Such children grow up unrestrained, and because
there in no way to teach them
properly, they learn to kill
people, destroy property, take
drugs and act out their every
selfish desire. In this way, the
nation can no longer resemble
a nation, and the world is no
longer like a world. After you
investigate the cause of this
phenomenon, you will see
that it is because married
couples don�t know how to
manage their family business
and think only of getting di-
vorced when problems arise.

Natural disaster and calamities, such as hurricanes,
earthquakes, floods, fires, epidemic plaques, and
wars will start to occur more and more frequently.
Furthermore, countless numbers of people will
drown or be injured in airplane crashes, train colli-
sions, and shipwrecks. The cause for all these ca-
lamities is divorce between couples. Once people
get divorce Yin and Yang in the world fall into dis-
order.  Then nothing goes smoothly any longer, and
the world gets out of shape.

So if we want to understand what turned the world
bad, we have to investigate its source. We have to
search for the place where it went wrong. The an-
swer is the disharmony among married couples. We
failed to respect each other and forgot all about the
proper courtesy between husband and wife. People
these days talk about freedom, but the more we de-
mand liberation, the farther our behavior strays
from the standards for humans. It gets to the point,
where people are no better than animals. There-
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thª gi¾i suy ð°i, ta phäi th¤y r¢ng : M£t ngoài
chính là do cha m© bê b¯i m£t trong chính là do
lòng ngß¶i hß th¯i. Khi lòng ngß¶i ác ôn th¯i nát
thì ngoÕi cänh s¨ tr· nên h²n loÕn, m¤t khuôn
phép. Các bÕn hãy nhìn xem ði«u này có ðúng
chång - Khi gia ðình r¯i ren, ð¥y dçy tranh ch¤p
thì hÆn là xã hµi không sao êm th¡m ðßþc. Và ð¤t
nß¾c ch¡c ch¡n s¨ không xu¤t hi®n b§c hi«n tài.
Các bÕn nghî sao ? ChÆng biªt các bÕn có cäm
tß·ng gì v« l¶i tôi nói ?

(TÕi sao ....   tiªp trang 3)
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Haèng naêm, cö ùvaøo muøa Xuaân, Vaïn Phaät
Thaùnh Thaønh coù toå chöùc laïy Saùm Vaïn

Phaät. Leã Saùm caên cöù vaøo Kinh Phaät Thuyeát
Vaïn Phaät Danh.

Kinh Hoa Nghieâm daïy :

Nhö Lai raát khoù ñöôïc thaáy nghe
Chuùng sanh öùc kieáp môùi ñaëng gaëp.

Thôøi Maït Phaùp, nghe ñöôïc teân Phaät,
thaáy ñöôïc töôïng Phaät ñaõ laø nhaân duyeân thuø
thaéng laém. Nay nhôø Saùm Vaïn Phaät, chuùng ta
seõ ñöôïc nghe, ñöôïc ñoïc tuïng, ñöôïc leã laïy,
ñöôïc cuùng döôøng vaø ñöôïc taùn thaùn hôn möôøi
ngaøn ñöùc Phaät. Thaät coâng haïnh naøo thuø thaéng
baèng ! Ñöùc Phaät voán luoân hieän tieàn, phoùng
haøo quang gia bò cho chuùng sanh. Chæ bôûi
chuùng ta phieàn naõo, ngu aùm, chaúng thaønh taâm
neân chaúng tieáp xuùc ñöôïc töø quang cuûa Ngaøi.
Do ñoù troïng taâm cuûa Saùm Vaïn Phaät laø ñeå
chuùng ta, vôùi phöông phaùp leã laïy chö Phaät,
chaân thaønh saùm hoái vôùi töï taâm vaø vôùi Phaät veà
moïi loãi laàm, aùc nghieäp ñaõ taïo. Ñöùc Theá Toân
daïy raèng heã ai cung kính, thaønh taâm leã Phaät
thì voâ löôïng toäi nghieäp töùc thôøi tieâu dieät, voâ
bieân phöôùc ñöùc ñoàng thôøi cuï tuùc.

Leã Vaïn Phaät Saùm seõ keùo daøi töø 20
thaùng tö ñeán 10 thaùng naêm 1997. Thôøi
khoùa tu Saùm seõ raát tinh taán vaø trang nghieâm
theo ñuùng truyeàn thoáng do chö Toå ñaët ra.
Saùm phaùp bao quaùt caàu an, caàu sieâu vaø hoài
höôùng. Caùc ñaïo höõu coù loøng tham döï Phaùp
Hoäi thuø thaéng naày, xin lieân laïc vôùi Vaïn Phaät
Thaùnh Thaønh.

Vaïn Phaät Baûo SaùmVaïn Phaät Baûo SaùmVaïn Phaät Baûo SaùmVaïn Phaät Baûo SaùmVaïn Phaät Baûo Saùm

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456

fore, the age has gone bad. All of you must clearly
understand this point ! It shouldn�t be the case that
after you study Buddhism for several tens of years
or for all your life, you still can�t find the root cause
for the corruption of this world.

When the relationship between husband and wife
goes wrong, seen from above, it�s due to a lack of
filial respect for parents. Because of quarreling and
fighting, we are unable to truly  be filial to our par-
ents or steadfast in service to our country. Seen from
below, the children that come from  quarreling fami-
lies all become troubled adolescents. The damage
brought on above leads to damage in the next gen-
eration, so the problem is interrelated.

All you Buddhists, to really understand where the
world goes bad, you should know that externally,
things turn bad first between husband and wife. In-
ternally, the problem begins with our bad minds. If
the minds of people are rotten, then the outside en-
vironment grows abnormal, and does not accord
with the rules. You can take a look around wher-
ever you go to see if this is true - if a family is out
of order and full of conflict, the society won�t be
peaceful, and the country will not bring forth any
talented people or people of worth.

Does anyone have a comment ? I don�t know
whether you feel that what I said makes any sense
or not ?

(The basic cause... from page 3)
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SÔ LÖÔÏC VEÀ PHAÄT GIAÙOSÔ LÖÔÏC VEÀ PHAÄT GIAÙOSÔ LÖÔÏC VEÀ PHAÄT GIAÙOSÔ LÖÔÏC VEÀ PHAÄT GIAÙOSÔ LÖÔÏC VEÀ PHAÄT GIAÙO
Buddhism : A Brief Introduction

 Nhöôïc nhaân duïc lieãu tri
 Tam theá nhaát thieát Phaät
 Öng quaùn phaùp giôùi taùnh

 Nhaát thieát do taâm taïo.

 Ngöôøi muoán bieát roát raùo
 Chö Phaät trong ba ñôøi

 Haõy quaùn taùnh phaùp giôùi
 Taát caû do taâm taïo.

Daãn Nhaäp

�Ta laø ai vaø ta laø gì?� �Taïi sao ta hieän höõu?�
Moät lùuùc naøo ñoù trong cuoäc ñôøi, moãi chuùng ta coù
theå töï hoûi nhöõng caâu hoûi töông töï. Chuùng ta bieát
raèng mình ñang soáng, nhöng thaät ra chuùng ta
khoâng roõ ta ñaõ ñeán baèng caùch naøo vaø taïi sao.
Cuoäc ñôøi chuùng ta laø moät söï bí aån lôùn. Caùi bieát
trong taâm thöùc hay trong tieàm thöùc veà ta laø ai vaø
taïi sao ta hieän höõu coù aûnh höôûng ñeán moãi phuùt
giaây trong ñôøi ta. Nhöõng caâu hoûi naøy cuõng ñaõ
laøm cho Ñöùc Phaät löu taâm khoâng ít. Ngaøi ñaõ heát
söùc chuù troïng vì raèng neáu khoâng xeùt ñeán vaø giaûi
ñaùp ñöôïc nhöõng caâu hoûi naøy, thì cuoäc soáng trôû
neân voâ nghóa. Ngaøi ñaõ ngaïc nhieân moät caùch
thích thuù vì raèng Ngaøi ñaõ thaáy ñöôïc ñaùp soá cuûa
baøi toaùn bí aån naøy trong taàm tay. Nhöõng giaûi
ñaùp ñoù döôøng nhö ñang vaãy tay ra hieäu vaø thöa
raèng, �Baïch Ñöùc Theá toân, chuùng con ñang ôû
ñaây!�

Nhöõng lôøi daïy cuûa Ñöùc Phaät maø ta goïi laø Phaät
Phaùp do chính Ngaøi phaùt kieán baèng söï giaùc ngoä
khi Ngaøi thaáy roõ thaät töôùng cuûa moïi söï. Töø ngöõ
�Phaùp� ñöôïc dòch ra nguyeân nghóa laø �luaät,� coù
nghóa laø nhöõng luaät phoå quaùt ngaøn ñôøi chi phoái

If one wishes to fully understand
All Buddhas of the past, present, and future,

One should contemplate the nature of the
Dharma Realm:

Everything is only a creation of the mind

Introduction

�Who and what am I?� �Why do I exist?�
Each of us, during some part of our life, wonders
about these questions. While we�re aware of our
own being, we don�t actually know how or why we
came to be. Our existence poses a great mystery.
Our views of who we are and why we�re here, con-
sciously or unconsciously, affect every moment of
our lives. The Buddha was both troubled and fas-
cinated by these questions. He was troubled, in that
life unexamined, unsolved seemed meaningless; he
was fascinated, in that the solution to this deep
riddle was accessible, within reach, almost beck-
oning.

The teaching of the Buddha, known as the
Dharma, grew out of his personal discovery, his
awakening to �things as they really are.� Indeed,
the word Dharma literally translated is �law�, mean-
ing the universal laws that govern all of reality.
These laws are eternal. A Buddha is merely a hu-
man being who discovers these laws of reality and
compassionately makes them known to others. Bud-
dhism explains the mystery of existence in a way
that we can both understand and not understand.

The Faculty of the Developing Virtue Secondary School, CTTB
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moïi thöïc taïi. Moät vò Phaät chæ ñôn giaûn laø moät
con ngöôøi ñaõ khaùm phaù ñöôïc nhöõng ñieàu luaät
aáy cuûa thöïc taïi vaø ñaõ töø bi trao truyeàn söï hieåu
bieát aáy cho keû khaùc. Phaät Phaùp giaûi thích söï bí
aån cuûa hieän höõu maø ngöôøi phaøm coù theå hieåu
hay coù theå khoâng hieåu. Lyù do laø söï giaùc ngoä
khoâng theå giaûi thích ñöôïc baèng lôøi maø phaûi ñöôïc
thöïc chöùng. Ñöôïc truyeàn daïy moät caùch thích
öùng, chuùng ta seõ ñöôïc thöùc tænh moät caùch maàu
nhieäm vaø chính chuùng ta seõ phaùt taâm töï ñaït ñeán
söï giaùc ngoä aáy.

Ñöùc Phaät daïy:

       1. Taát caû nhöõng gì hieän höõu ñeàu do taâm
taïo.  Chaân taùnh cuûa taâm ta khoâng coù moät nôi
choán naøo trong khoâng gian vaø khoâng coù baét ñaàu,
cuõng khoâng coù keát thuùc trong thôøi gian. Noù khoâng
sanh khoâng dieät. Ñaït ñöôïc chaân taùnh naøy goïi laø
Nieát Baøn, -moät caùi gì quaù thaâm saâu vaø laï thöôøng
ñeå coù theå dieãn taû ñöôïc baèng lôøi vaø quan nieäm
ñöôïc baèng suy tö. Nieát Baøn chæ coù theå quan
nieäm ñöôïc baèng tröïc chöùng. Vì tính chaát thaâm
dieäu naøy, Ñöùc Phaät ñaõ noùi veà Nieát Baøn baèng
theå phuû ñònh:

       Naøy caùc tyø kheo, coù moät caûnh giôùi trong
ñoù khoâng coù ñaát, nöôùc, löûa, gioù, khoâng voâ bieân
xöù, khoâng voâ bieân thöùc, khoâng phi töôûng maø cuõng
khoâng phi phi töôûng. Khoâng coùø theá giôùi naøy,
cuõng khoâng coù moät theá giôùi laân caän, khoâng maët
trôøi, khoâng maët traêng. Naøy caùc tyø kheo, ta noùi
raèng caûnh giôùi aáy khoâng ñeán, khoâng ñi, khoâng
laïi, khoâng sanh, khoâng dieät; khoâng coù gì hoã trôï;
khoâng möùc thôøi gian vaø khoâng cô sôû. Thöïc vaäy,
caûnh giôùi ñoù laø söï chaám döùt khoå ñau.

       2.  Vì voâ minh, chuùng ta ñem caùi �ngaõ�
vaàn xoay trong voøng �luaân hoài,� caûnh giôùi cuûa
sanh töû. Caùi �ngaõ� giaû taïo naøy chòu voâ löôïng
khoå ñau. Khoå ñau naøy maõi maõi toàn taïi töø kieáp
soáng naøy qua kieáp soáng khaùc bao laâu maø ta coøn
khaùt voïng nhöõng duïc laïc cuûa ñôøi soáng trong
voøng Luaân hoài.

       3.  Phaät daïy chuùng ta con ñöôøng loaïi tröø

This was for a reason: enlightenment must be di-
rectly experienced, not simply explained. Properly
taught, it should awaken in us a sense of great won-
der; a resolve to seek enlightenment ourselves. The
Buddha taught that:

1. All of existence is a creation of the mind.
The true nature of our mind has no particular loca-
tion in space and no beginning or end in time. It is
not born and does not die. The realization of this
true nature is known as Nirvana-something pro-
found and extraordinary that it cannot be described
in words or conceived in thought. It can only be
known by direct realization. Because of its profun-
dity, the Buddha spoke of Nirvana in terms of what
it is not:

There is, Monks, that realm, wherein there is
no earth, no water, no fire, no air, no sphere of in-
finite space, no sphere of infinite consciousness,
no sphere of nothingness, no sphere of thought nor
lack of thought. There is not this world or a world
beyond, or both together, or sun or moon. This, I
say, Monks, has no coming, no going, no staying,
no passing away, and no arising; without support;
without duration and without any basis. This, in-
deed, is the end of sufferings

2. Because of ignorance we experience our
�self� within Samsara, the realm of birth and death.
This unreal �self� undergoes limitless suffering.
This suffering is perpetuated life after life as long
as we thirst for the pleasures of existence in
Samsara.

3. The purpose of the Buddha�s teaching
is to point the way to the elimination of ignorance
that covers over our true nature. Once we have
awakened to it, out of great compassion, we strive
to help all beings to also awaken to their true na-
ture; to liberate all that lives. Thus, personal en-
lightenment and universal enlightenment, self and
others, become one and the same.

When you can see that the mountains, the riv-
ers, the great earth and all that originates from
them, are things within your own inherent nature;
that the Three Realms of Existence are only the
mind, and that the myriad dharmas are only con-
sciousness; once you attain that state, then every-
thing, every phenomenon is devoid of origination



S¯ 30   Trang 7

voâ minh ñang ngaên che chaân taùnh cuûa chuùng ta.
Khi chuùng ta giaùc ngoä veà ñieàu naøy, chuùng ta seõ,
vì ñöùc ñaïi bi, noã löïc giuùp ñôõ moïi chuùng sanh
giaùc ngoä veà chaân taùnh cuûa hoï; chuùng ta seõ giaûi
phoùng taát caû chuùng  sanh höõu tình. Vì vaäy, söï
giaùc ngoä caù nhaân vaø söï giaùc ngoä cuûa vaïn loaïi,
ngaõ vaø nhôn trôû thaønh moät vaø bình ñaúng.
       Khi caùc thaày thaáy ñöôïc nuùi, soâng, ñaïi ñòa,
vaø vaïn vaät xuaát sanh töø caùc thöù naøy laø nhöõng vaät
voán coù trong töï taùnh; raèng Tam Giôùi chæ laø taâm,
vaø vaïn phaùp chæ laø thöùc; khi caùc thaày ñaït ñöôïc
caûnh giôùi naøy, luùc aáy, moïi söï, moïi vaät ñeàu baát
sanh baát dieät. Taát caû nhöõng gì caùc vò thaáy�nuùi,
soâng, ñaïi ñòa, coû caây, taát caû ñeàu laø chaân thöïc
taïi.

Töù Dieäu Ñeá vaøø Töù Hoaèng Theä Nguyeän cuûa
Boà Taùt

Trong giaùo phaùp cuûa Ñöùc Phaät, vaán ñeà hieän höõu
vaø giaûi ñaùp cho vaán ñeà naøy ñöôïc daïy trong Töù
Dieäu Ñeá vaø giaùo lyù töông öùng, Töù Hoaèng Theä
Nguyeän cuûa Boà Taùt. Töù Dieäu Ñeá ñöôïc moâ taû
baèng nhöõng töông öng döôùi ñaây. Dieäu Ñeá thöù
nhaát chaån ñoaùn nhöõng trieäu chöùng cuûa moät caên
beänh vaø Dieäu Ñeá thöù hai xaùc ñònh nguyeân nhaân
cuûa beänh. Dieäu Ñeá thöù ba moâ taû söï chöõa trò
cuoái cuøng cuûa beänh sau  khi nguyeân nhaân beänh
ñöôïc loaïi tröø, vaø Dieäu Ñeá thöù tö cho thuoác hoaëc
caùch trò lieäu ñeå chöõa laønh beänh. Töù Hoaèng Theä
Nguyeän khai trieån nhöõng söï thaät ñoù ñeán moät
phaïm vi xa hôn caù nhaân ñeå bao goàm moïi chuùng
sanh. Vì vaäy, trong raát nhieàu kinh, Ñöùc Phaät ñaõ
noùi:

Tröôùc ñaây cuõng nhö baây giôø, ta chæ daïy söï thaät
veà khoå vaø söï chaám döùt khoå.

Boà Taùt laø moät chöõ Phaïn. Töø ngöõ naøy goàm hai
aâm, moät laø bodhi maø nghóa laø �thöùc tænh,� hay
�giaùc ngoä;� hai laø sattva, nghóa laø �höõu tình.� Boà
Taùt, vì theá, coù nghóa laø �höõu tình giaùc� (moät
ngöôøi giaùc ngoä), vaø �giaùc höõu tình� (moät ngöôøi
laøm cho keû khaùc giaùc ngoä). Ngaøi laø moät vò ñaïi
trí vaø ñaïi bi luoân luoân noã löïc hoaøn thieän söï giaùc
ngoä cuûa Ngaøi vaø khaû naêng giaùc ngoä keû khaùc
cuûa Ngaøi. Khi vò Boà Taùt ñaõ laøm xong coâng vieäc
naøy, Ngaøi thaønh Phaät, moät ñaáng löôõng tuùc toân,
coù trí tueä vaø ñöùc töø bi hoaøn haûo./.

and cessation. Everything you see�the mountains,
the rivers, the great earth, the plants are all one
true Reality.

The Four Noble Truths & The Bodhisattva�s
Four Magnificent Vows

In the Buddha�s teaching, the problem of existence
and its solution are precisely expressed in the Four
Noble Truths and the corresponding Bodhisattva�s
Four Magnificent Vows. The Four Noble Truths
are best described by an analogy. The First Truth
diagnoses the symptom of an illness and the Sec-
ond determines its cause. The Third Truth describes
the final cure of the disease once the cause has been
eliminated, and the Fourth prescribes the medicine
or treatment that will bring about the cure. The Four
Magnificent Vows extend these same truths beyond
oneself to include all living beings. Thus in numer-
ous discourses the Buddha said:

Formerly and now, also, it is just suffering and the
cessation of suffering that I teach.

Bodhisattva is a Sanskrit word. It is a compound
made up of the two words: bodhi which means
�awakened� or �enlightened�; and sattva which
means �being�. A Bodhisattva is both an �awak-
ened being� and �one who awakens beings�. He is
one imbued with great wisdom and compassion
who simultaneously strives to perfect his own awak-
ening along with his ability to awaken all other liv-
ing beings. When the Bodhisattva has totally per-
fected these, he becomes a Buddha, one already
perfected in wisdom and compassion./.
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Nåm m¾i
Con ngß¶i m¾i

HT Tuyên Hóa

Tu ðÕo, chúng ta ch¾ nên tu ði tu lÕi mà vçn cÑ
lu¦n qu¦n trong vòng danh lþi, vçn còn phân

chia nhân ngã, bàn lu§n th¸ phi, ho£c mßu c¥u quy«n
lñc - b·i nhß thª là hoàn toàn sai l¥m!

Ðón m×ng nåm m¾i, chúng ta hãy l§p th®. nguy®n
rµng l¾n - cß½ng quyªt "sØa sai, hß¾ng thi®n".  Mu¯n
sØa ð±i tâm tánh ð¬ tr· thành con ngß¶i m¾i, chúng
ta phäi làm thª nào?  Chúng ta c¥n phäi:

Chß ác mÕc tác,
Chúng thi®n phøng hành,

Tñ t¸nh kÏ ý,
Th¸ chß Ph§t giáo.

(Ch¾ làm các vi®c ác,
Chåm làm nhæng ði«u lành,

Tñ thanh l÷c tâm ý,
�y là l¶i Ph§t dÕy!)

"Tñ t¸nh kÏ ý" có nghîa là tr× bö các thói hß t§t x¤u,
các khuyªt ði¬m "nµi tÕi" cüa quý v¸.  Nªu không
tr× bö chúng thì quý v¸ s¨ lÕi tranh, lÕi tham, lÕi
c¥u, lÕi ích kÖ, lÕi tñ lþi, và lÕi nói d¯i næa!  Ð£c
bi®t là v« thói nói d¯i - quý v¸ có th¬ phÕm l²i nói
d¯i qua t×ng hành ðµng, t×ng cØ chï trong nªp sinh
hoÕt h¢ng ngày cüa mình.  ChÆng hÕn quý v¸ phÕm
mµt l²i l¥m nào ðó, nhßng thay vì tñ nh§n l²i thì
quý v¸ lÕi ð± l²i cho ngß¶i khác - vu oan kë khác
tÑc là nói d¯i v§y!

Không thành th§t, cÑ mu¯n chiªm lþi thª, mu¯n lþi
lµc cho riêng mình - ðó ð«u là nhæng hành vi nh½
b¦n.  Do ðó, nªu quý v¸ không có nhæng hành vi
nh½ b¦n, thiªu tß cách, t¤t quý v¸ s¨ không tranh,
không tham, không c¥u, không ích kÖ, không tñ lþi,
và cûng không nói d¯i.

Riêng nhæng ngß¶i xu¤t gia, nªu quý v¸ nói d¯i thì
ch¡c ch¡n s¨ b¸ ð÷a ð¸a ngøc Vô Gián, vô phß½ng
giäi cÑu!  Ðó là do quý v¸ ðã l×a ngß¶i l×a mình,
l×a chß Ph§t và chß B° Tát; quý v¸ ðã "trþn tròn
m¡t, nói nång ngang ngßþc" - ðó là nhæng ði«u
không th¬ ch¤p nh§n ðßþc!  Có th¬ là quý v¸ không
nh§n thÑc ðßþc sñ nghiêm tr÷ng cüa v¤n ð«; song,
ðªn khi ð÷a ð¸a ngøc dù quý v¸ có h¯i h§n thì cûng
ðã muµn r°i!  Do ðó, ngß¶i xu¤t gia mµt khi ðã th÷
Gi¾i-lu§t r°i thì dù thª nào ði næa cûng không ðßþc
nói d¯i, Không ðßþc ð± l²i cho ngß¶i khác ð¬ chÕy
tµi, không ðßþc ch¯i cãi ho£c không ch¸u nh§n l²i.
Quý v¸ nên thành th§t và thñc sñ tu hành, và hãy tu
hành v¾i chÆng chút tham c¥u.  Nhß thª, mµt khi
quý v¸ ðã gµt rØa nµi tâm sÕch s¨ r°i, thì trí hu®,
Ngû Nhãn và Løc Thông cüa quý v¸ s¨ tñ nhiên
xu¤t hi®n.  Quý v¸ không ch¸u gÕn l÷c tâm mình
cho trong sÕch mà lÕi mu¯n ðÕt ðßþc Ngû Nhãn,
Løc Thông ß?  Quý v¸ s¨ không ðÕt ðßþc mµt phép
th¥n thông ho£c mµt chút trí hu® nào cä!  Quý v¸ s¨
không hi¬u ðßþc ði«u gì cä, và s¨ chï là nhæng kë
ngu muµi, mù quáng mà thôi!
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CH� B� QUA CÁC DANH NGÔN CHÍ LÝ!

Tôi giäng Sáu ÐÕi Tông Chï này là ð¬ cho nhæng
ngß¶i mu¯n thành Ph§t, thành B°-tát, thành Thanh-
vån, thành A-la-hán, cûng nhß nhæng chúng sanh ·
cõi tr¶i và quÖ th¥n nghe mà thôi.  HÕng phàm phu
khi nghe nói ðªn nhæng tông chï này thì ch¾ vµi
xem thß¶ng mà bäo:  "�!  Chúng tôi là nhæng kë
làm ån buôn bán, cho nên chÆng th¬ không tranh,
chÆng th¬ không tham, chÆng th¬ không c¥u, chÆng
th¬ không ích kÖ, chÆng th¬ không tñ lþi, và chÆng
th¬ không nói d¯i ðßþc!"  Nªu su¯t ngày quý v¸ chï
biªt "mê ti«n", r°i vì mê ti«n nên mua vé s¯ mong
ðßþc trúng lô ðµc ð¡c - thì quý v¸ còn · cách ÐÕo
xa l¡m!  Nhæng ðÕo lý thñc sñ có giá tr¸ thì quý v¸
lÕi gÕt bö, không ch¸u h÷c, cÑ mäi miªt lùng kiªm
các ð° phª thäi d½ b¦n, nhæng thÑ vô giá tr¸!  Ti«n
bÕc cüa con ngß¶i · thª gian này là thÑ d½ b¦n
nh¤t.  Chï vì ð°ng ti«n mà con ngß¶i phäi th¤t ðiên
bát ðäo, phi«n não, kh± s·, và l¡m lúc ðßa ðªn cänh
tranh ch¤p, cãi vä!

Có nhi«u ngß¶i tuy l¡m ti«n l¡m bÕc nhßng lÕi
không biªt cách sØ døng ð°ng ti«n; h÷ dùng ti«n ð¬
làm gì?  Ån u¯ng, nh§u nh©t, ch½i b¶i trøy lÕc, c¶
bÕc, mua c± phiªu - s¯ng cuµc ð¶i phóng ðãng!  H÷
tß·ng r¢ng nhß thª là sung sß¾ng, nhßng sñ th§t là
h÷ ðang gieo cái nhân "ð÷a ð¸a ngøc" và  che l¤p
con ðß¶ng giác ngµ cüa h÷; th§t là nguy hi¬m vô
cùng!

Nªu quý v¸ có ti«n mà lÕi không biªt cách sØ døng
ð°ng ti«n cho ðúng ð¡n, thì ðó quä là mµt ði«u r¤t
ðáng bu°n.  Quý v¸ vung ti«n ra gây tµi tÕo nghi®p
mà cÑ ngÞ r¢ng nhß thª là có lþi, cho r¢ng ðó là
vi®c t¯t; nhßng th§t ra, ðó chính là mµt sñ thua l²
n£ng n« - ánh sáng trí hu®, Pháp-thân và hu® mÕng
cûa quý v¸ ð«u b¸ hao t±n!  Vì ham hß·ng thø, mäi
mê v¾i các thÑ ån ch½i, nên quý v¸ ðã làm höng ti«n
ð° cüa chính mình.  Quý v¸ l¨ ra phäi thành Ph§t,
thành B°-tát, thành Thanh-vån, Duyên-giác cä r°i,
nhßng quý v¸ vçn chßa thành ðßþc; th§m chí ngay
cä cõi tr¶i quý v¸ cûng chßa th¬ lên t¾i ðßþc!!!

Ngß¶i ð¶i thß¶ng tu pháp Th§p Thi®n - không giªt
hÕi, không trµm c¡p, không tà dâm, không tham
lam, không sân h§n, không si mê, không nói l¶i thô
tøc, không nói l¶i gian d¯i, không nói l¶i ðµc ác,
không nói lßÞi hai chi«u (ðâm th÷c).  Nªu không
làm trái v¾i mß¶i ði«u thi®n ¤y thì ðßþc sanh lên
cõi tr¶i; nªu cÑ làm trái v¾i mß¶i ði«u thi®n - tÑc là
phÕm mß¶i ði«u ác - thì nh¤t ð¸nh s¨ b¸ ð÷a ð¸a

ngøc.

Hôm nay là m°ng hai Tªt.  Tôi ðã nhi«u l¥n nh¡c
nh· quý v¸ v« các danh ngôn chí lý này.  Quý v¸
phäi ghi nh¾, không ðßþc l½ là, th¶ ½.  Nhæng ði«u
tôi nói hôm nay ð«u là nhæng ðÕo lý vô cùng quan
tr÷ng.  Do ðó, nªu quý v¸ có th¬ thñc hành, áp døng
các ðÕo lý ¤y su¯t ð¶i, t¤t quý v¸ s¨ th¬ nghi®m
ðßþc mµt sñ lþi ích b¤t t§n - hß·ng hoài không hªt!
Nhæng ði«u tôi nói thì r¤t ng¡n g÷n, rõ ràng.  Tôi
không mu¯n nói nhæng l¶i mà không ai hi¬u ðuþc;
do ðó, khi nói chuy®n v¾i m÷i ngß¶i, tôi toàn dùng
nhæng t× ngæ th§t ð½n giän, d hi¬u!

KHÔNG HAM DANH L�I, CH�NG THAM
"HOA"

Bây gi¶ tôi s¨ ð÷c cho quý v¸ nghe m¤y câu nói cüa
mµt Chân-nhân ðÕo Lão tên là Khßu XÑ C½.

V¸ Chân-nhân ¤y nói r¢ng:  "B¤t tham danh lþi, b¤t
tham hoa" (chÆng tham danh v÷ng, lþi lµc và cûng
chÆng tham hoa).  "ChÆng tham hoa" ngø ý không
tham næ s¡c.  Chân-nhân v¯n là ngß¶i không màng
danh lþi và cûng chÆng ham mê næ s¡c.

"Chung triêu m²i nh§t ng÷a thái hà" (m²i ngày,
su¯t bu±i sáng ð«u ngä mình trên ðám mây ngû
s¡c).  Ngày nào Chân-nhân cûng døng công tu hành
trong cänh gi¾i thanh t¸nh, t¸ch tînh cüa ÐÕo.

"Ð² ngÕ viên h¥u hiªn ðào quä" (bøng ðói, ðßþc
vßþn và khï hiªn dâng quä ðào).  Khi Chân-nhân
ðói bøng thì có vßþn ho£c khï mang trái ðào ðªn
dâng hiªn ð¬ ngài dùng qua bæa.

"Kh¦u khát Long Næ t¯ng mông trà" (Mi®ng khát,
ðßþc Long Næ cúng trà chanh).  Và khi Chân-nhân
cäm th¤y khô c±, khát nß¾c, thì ðßþc Long Næ cúng
dß¶ng chén trà chanh.

"Th¡ng nhß Hán Kh¦u tam thiên hµ" (h½n hÆn ba
ngàn nhà · Hán Kh¦u).  B¤y gi¶ là vào giæa ð¶i
nhà T¯ng và nhà Minh; và Chân-nhân ðßa ra nh§n
xét:  "Ð¶i s¯ng cüa tôi xem ra còn sung sß¾ng h½n
ba ngàn gia ðình · Hán Kh¦u nhi«u l¡m!"

"Cß¶ng tñ Kinh Ðô bách vÕn gia" (h½n hÆn tråm
vÕn nhà · Kinh Ðô).  Và khi so sánh v¾i mµt tri®u
gia ðình · ch¯n kinh thành, Chân-nhân nh§n th¤y
ngài vçn sung sß¾ng h½n h÷ r¤t nhi«u:  "H÷ không
có gì ngoài nhæng sñ tranh ch¤p, cãi vä, phi«n não;
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và su¯t ngày h÷ chï biªt b§n rµn vì bã lþi danh.  Tôi
thì không ßa gì nhæng thÑ ¤y - chÆng tham danh
hám lþi, chÆng thích làm quan, và cûng chÆng mu¯n
có quy«n hành, ð¸a v¸ gì cä; nên nói:

B¤t tham danh lþi b¤t tham hoa,
Chung triêu m²i nh§t ng÷a thái hà.

Ð² ngÕ viên h¥u hiªn ðào quä,
Kh¦u khát Long Næ t¯ng mông trà.
Th¡ng nhß Hán Kh¦u tam thiên hµ,
Cß¶ng tñ Kinh Ðô bách vÕn gia."

Nghîa là:
Không ham danh lþi, chÆng tham "hoa",

Ngày ngày thanh thän dña "thái hà".
Ðói có khï, vßþn mang ðào ðªn,

Khát th¶i Long Næ cúng trà chanh,
H½n cä Hán Kh¦u ba ngàn hµ,

Vßþt hÆn Kinh Ðô tråm vÕn nhà!

Quý v¸ xem, l¶i l¨ cüa v¸ Chân-nhân này r¤t sâu s¡c
và rõ ràng.  Cho nên, tu ÐÕo, chúng ta ch¾ nên tu ði
tu lÕi mà vçn cÑ lu¦n qu¦n trong vòng danh lþi, vçn
còn phân chia nhân ngã, bàn lu§n th¸ phi, ho£c mßu
c¥u quy«n lñc - b·i nhß thª là hoàn toàn sai l¥m!
Nhæng ði«u tôi nói ðây ð«u là nhæng gì mà m÷i
ngß¶i không thích nghe.  Thª nhßng, dù chÆng có
ai mu¯n nghe, tôi cûng cÑ nói - tôi không th¬ làm
khác h½n!

Phú quý ngû canh xuân mµng,
Công danh nh¤t phiªn phù vân.
Nhãn ti«n c¯t nhøc dî phi chân,

Ân ái phän thành c×u h§n.
MÕc bä kim già sáo cänh,

Hßu tß½ng ng÷c töa tri«n thân.
Thanh tâm quä døc thoát h°ng tr¥n,
Khoái lÕc phong quang b±n ph¥n.

Nghîa là:
Phú quý: gi¤c mµng xuân ng¡n ngüi,
Công danh: áng mây n±i mong manh.

Trß¾c m¡t c¯t nhøc ðà không th§t,
Yêu thß½ng ch¯c cûng hóa h§n thù.
Thôi ð×ng l¤y "gông" vàng ðeo c±,

Cûng ch¾ ðem "xích" ng÷c trói mình,
Hãy lóng tâm, dÑt døc, thoát tr¥n,

Vui thú cùng "b±n ð¸a phong quang".

(Giäng tÕi Vi®n D¸ch Kinh Qu¯c Tª, ngày 02 tháng
01 nåm 1994)

Kim niên hoa tÖ khÑ niên häo,
Kim niên nhân tÖ khÑ niên lão.
ThuÏ tri nhân lão b¤t nhß hoa,
Khä tích hoa lÕc quân mÕc täo.

Nåm nay hoa ð©p h½n nåm ngoái,
Nåm m¾i ngß¶i già h½n nåm cû.
Ai hay ngß¶i già chÆng nhß hoa,
Tiªc thay hoa røng có ai màng.

Hoa Nåm Nay

Th½
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ÐÑc Ph§t Thích Ca Mâu Ni tînh t÷a dß¾i cµi
cây B°-ð« và mµt ðêm n÷, Ngài nhân trông

th¤y mµt vì sao sáng mà ðÕi ngµ, th¤u tri®t ðßþc
chân lý cüa vû trø:

"Nh¤t thiªt chúng sanh giai hæu Nhß-Lai trí
hu®, ðÑc tß¾ng"

(T¤t cä chúng sanh ð«u có trí hu® và ðÑc
tß¾ng cüa Nhß-Lai.)

Sau ðó, Ngài mang nhæng ði«u ðã chÑng ngµ
ðßþc ra dÕy cho chúng sanh, ð¬ h÷ cûng ðßþc tr·
nên giác ngµ.

Ph§t-giáo là Thánh-giáo, và cûng là Trí-hu®-
giáo.  Kinh Ph§t là nhæng
sách ghi chép l¶i giáo hu¤n
cüa ÐÑc Ph§t, là cµi ngu°n
cüa trí hu®, hàm chÑa vÕn
hæu.  Kinh cho chúng ta biªt
v« các chân lý và dÕy cách
khai m· trí hu® sÇn có cüa
chúng ta.  Con ngß¶i c¥n
không khí ð¬ s¯ng, và Kinh
Ph§t chính là không khí th§t
sñ trong hß không.  H÷c Kinh
tÑc là hít th· không khí trong
lành, cûng là tiªp tª thÑc ån
cho tinh th¥n.  Khi chúng ta
tu hành theo l¶i dÕy trong
Kinh, nói cho ngß¶i khác biªt
v« nhæng ðÕo lý hàm chÑa
trong Kinh, làm cho ngß¶i khác sanh tín tâm ð¯i
v¾i Ph§t Pháp, tÑc là chúng ta ðem không khí
trong lành ðªn cho h÷ v§y.

Ph§t-giáo b¡t ngu°n t× �n-Ðµ.  Nhæng l¶i
thuyªt giäng cüa ÐÑc Ph§t ð«u ðßþc ghi chép trong

Sitting under a Bodhi tree, Shakyamuni
Buddha saw a bright star at dawn and was greatly
enlightened to the universal truth:

"All living beings possess
the wisdom and virtue

of the Thus Come One."
Then, he set out to teach other living beings

what he had enlightened to, in order to enlighten
them as well.

Buddhism is the teaching of sages, the teach-
ing of wisdom.  Buddhist sutras are books which
record the teaching of the Buddha.  They are the

source of wisdom, encom-
passing all phenomena.
They tell us the true prin-
ciples, and teach us how to
activate our inherent wis-
dom.  People need air to
live, and the Buddhist sutras
are the true air in the atmo-
sphere.  When we study the
sutras, we are breathing in
fresh air.  We are also tak-
ing in food for the spirit.
When we cultivate accord-
ing to the sutras, and tell
other people about the prin-
ciples found in the sutras
so that they can develop

faith in the Buddhadharma, we are in effect
giving fresh air to people.

Buddhism originated in India.  The Buddha�s
oral teachings are recorded in the sutras, and his
teachings of conduct are recorded in the moral

DANH T» PH�T H�C BUDDHIST TERMINOLOGY

    H÷c Vi®n D¸ch Kinh Qu¯c Tª Biên T§p

Kinh -- Sutra
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Kinh, và nhæng gi¾i hÕnh tu cüa Ngài ðã dÕy
ðßþc lßu lÕi trong Gi¾i-lu§t.

"Kinh, " theo tiªng PhÕn là "Tu-ða-la," và có
nghîa là "khª kinh," tÑc là:

"Thßþng khª chß Ph§t chi lý,
HÕ khª chúng sanh chi c½"

(Trên thì khª hþp v¾i ðÕo lý  cüa chß Ph§t,
dß¾i thì khª hþp v¾i cån c½  cüa  chúng

sanh.)
Chæ "Kinh" có b¯n nghîa là Quán, Nhiªp,

Thß¶ng và Pháp.
1) Quán (kªt n¯i): Kinh n¯i kªt nhæng nghîa

lý do ÐÑc Ph§t thuyªt giäng lÕi v¾i nhau-t×ng chæ
t×ng chæ mµt n¯i kªt v¾i nhau gi¯ng nhß mµt
tràng hoa v§y.  Cho nên,  "Kinh" cûng có nghîa
là "kªt thành tràng chu²i. "

2) Nhiªp (thâu v«): "Kinh" cûng gi¯ng nhß
nam châm, có th¬ nhiªp trì, thâu nhiªp nhæng
chúng sanh c¥n ðßþc giáo hóa.

3) Thß¶ng: Nhæng ðÕo lý trong kinh ði¬n thì
vînh h¢ng và không bao gi¶ biªn ð±i.

4) Pháp.  Trong quá khÑ, hi®n tÕi, ho£c v¸
lai, m÷i ngß¶i ð«u tu hành theo nhæng ðÕo lý trong
kinh ði¬n.

"Kinh" còn chÑa ðñng nhi«u ý nghîa khác
næa:

-Pháp b±n: Kinh là cµi ngu°n, và cûng là
n«n täng cüa Pháp.

-Xu¤t sanh: T¤t cä m÷i ðÕo lý ð«u pháp xu¤t
t× kinh ði¬n.

-Hi¬n th¸: Kinh trình bày và giäi thích các
chân lý ð¬ m÷i ngß¶i có th¬ hi¬u rõ.

-Dûng tuy«n (su¯i phun):  nhæng giòng su¯i
ðÕo lý t× trong Kinh  không ng×ng tuôn trào.

-Th¢ng m£c (dây mñc): Kinh ði¬n có th¬ giúp
chúng ta phân bi®t chánh v¾i tà, cûng nhß sþi dây
có ch¤m mñc giúp ngß¶i thþ mµc v¨ ðß¶ng thÆng
ðßþc ngay ng¡n v§y.

Kinh cûng có nghîa là  "kinh lµ" (con
ðß¶ng),con ðß¶ng dçn giác ngµ thành Ph§t.  Kinh
lÕi cûng gi¯ng nhß mµt pho tñ ði¬n l¾n, b¤t cÑ
ðÕo lý nào cûng có th¬ ðßþc tìm th¤y · trong ðó.

Vì Kinh là Pháp-bäo, là cµi ngu°n cüa trí
hu®, cho nên, ð¬ khöi chß¾ng ngÕi trí hu® cüa
mình , chúng ta không nên có lòng khinh mÕn,
xem thß¶ng kinh ði¬n, ho£c không kính tr÷ng kinh
ði¬n.  Chúng ta phäi biªt sñ hiªm có và quý giá
cüa kinh ði¬n, và phäi quý tr÷ng, tôn kính kinh
ði¬n.  Chúng ta tu hành ðúng theo Ph§t Pháp tÑc
là tôn tr÷ng trí hu® cüa chính mình v§y./.

code.
"Sutra" is a Sanskrit word meaning "tallying

text."  That is,
"Above, it tallies with the principles of the

Buddhas,
Below, it tallies with the potentials of living

beings."

"Sutra" also has the four meanings:
stringing together, attracting, permanent, and

method.
1) Stringing together: The sutras string to-

gether the words of the Buddha's teaching like a
flower garland.  Hence, "sutra" also has the mean-
ing "threading a garland."

2) Attracting: Sutras are like magnets, at-
tracting the living beings who should be taught.

3) Permanent: The sutras� principles are eter-
nal and unchanging.

4) Method: In the past, present, and future,
everyone should cultivate according to the prin-
ciples in the sutras.

"Sutra" also has many other meanings, such
as:

-Dharma source: Sutras are the root and foun-
dation of the Dharma.

-Producing: All principles come forth from
the sutras.

-Mainfesting: Sutras display and explain the
principles so people can understand them.

-Bubbling Spring: Sutras are like
springs'principles well forth incessantly from them.

-Inked cord: Sutras can help us distinguish
proper from deviant.  They are like the inked
cord carpenters use to make straight lines.

"Sutra" also means "a road"-it leads us along
the path to Buddhahood.  A sutra is also like a
large dictionary in which one can look up every-
thing.

Since sutras are part of the Dharma jewel,
they are the source of wisdom.  therefore, we
must not regard sutras with contempt, scorn, or
disrespect, for to do so could obstruct our wis-
dom.  We should regard sutras as rare and pre-
cious, and honor and revere them.  By practicing
in accord with the Buddhadharma, we are re-
specting our own wisdom./.
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Ðây là mß¶i phß½ng-pháp dÕy trong kinh Hoa-
Nghiêm, n½i ph¥n Tr¸-Ð¸a-Trø · ph¦m Th§p

Trø.  Th§t sñ ra phß½ng-pháp này không hÕn cuµc
n½i chß Tång Ni, mà dành cho m÷i ngß¶i tu B°-
Tát HÕnh, tÕi gia và xu¤t gia.  Song nói r¢ng dành
cho chß Tång Ni là b·i chß Tång Ni có ði«u ki®n,
nhân duyên thù th¡ng ð¬ thñc hi®n phß½ng-pháp
này.  Ð°ng th¶i, sinh-hoÕt cüa tång chúng là sinh-
hoÕt hß¾ng v« sñ giác-ngµ, phù-hþp hoàn-toàn
v¾i mß¶i phß½ng-pháp cüa kinh nêu ra.  Phß½ng-
pháp ¤y nhß sau:

1.  T�NG T�P ÐA VÅN
TÑc là h÷c höi sâu rµng Ph§t-Pháp.  H÷c ð¬

biªt rõ Ph§t-lý, chân lý.  H÷c ð¬ tài b°i ðÑc-hÕnh.
Do ðó ð¯i tßþng cüa vi®c h÷c là chân lý, ðßa t¾i
sñ giäi-thoát phi«n-não, phá tan sñ mê ho£c cüa
bän ngã.

2.  H¿ NHÀN T�CH T�NH
     Ðây là thái-ðµ tñ tÕi v¾i ð¶i.  Nªu "ða vån"
có nghîa là ch¤t chÑa nhæng tri-kiªn, chuy®n th¸-
phi cüa thª-gian, thì mình ch¡c ch¡n chiêu-cäm
l¤y ðü chuy®n th¸-phi, phi«n-não · ð¶i; do ðó
mình s¨ k©t trong vòng lu¦n qu¦n cüa "vi®c ð¶i".
Nªu "ða vån" có nghîa là huân-t§p chân lý trong
kinh-ði¬n, tiêu-hóa (internalize) ðÕo lý giäi-thoát,
thì mình s¨ tr· nên tñ tÕi.  B·i thª, hß nhàn t¸ch-
t¸nh là thái-ðµ vÑt bö chuy®n ð¶i, chuy®n h½n
thua, tranh ch¤p, chuy®n lþi lµc cho mình.  M÷i
thÑ tính toán cho mình ð«u không phäi là nhàn, là
t¸ch.

3.  C�N THI�N-TRI-THºC
Nghîa là g¥n gûi nhæng b§c th¥y có kiªn-

ð¸a, giác-ngµ hay giäi-thoát.  Ho£c g¥n gûi nhæng

b§c th¥y có trí-hu® và ðÕo-ðÑc ð¬ d¡t dçn mình tu
hành.  B§c thi®n-tri-thÑc phäi là b§c ði trß¾c mình
nhi«u bß¾c trên ðß¶ng tu, do ðó có th¬ khiªn
mình phát b°-ð« tâm, dÕy mình trß·ng dßÞng và
thành-thøc b°-ð« tâm; cÑu giúp lúc mình g£p bª-
t¡c; chï bäo lúc mình còn ð¥y khuyªt ði¬m.  Do
g¥n gûi thi®n-tri-thÑc mình m¾i thành-tñu ðßþc
ða vån, tÑc là nghe nhi«u nhæng l¶i chï dÕy cüa
b§c th¥y.

4.  PHÁP NGÔN HOÀ DUY�T
Nghîa là nói nång ôn-hoà vui-vë.  L¶i nói

chï có th¬ ôn-hoà, duy®t-lÕc khi mà tâm mình th§t
sñ ôn-hoà.  Do ðó mình phäi t§p thái-ðµ không
tranh: không tranh-ch¤p v½í ai; b¤t kÏ vi®c gì,
hãy sÇn sàng nh§n l²i, ch¸u thua.  Không ð¤u lý,
không tñ bào chØa.  Khi tâm mình không th¤y ai
là kë thù, không có thành-kiªn v« ai cä, cûng
không cho r¢ng mình hay mình giöi, cách mình
làm vi®c là ðµc nh¤t ðúng ð¡n thì mình r¤t d tñ
tÕi, ôn-hoà.  Nªu chú ý kÛ mình s¨ th¤y có nhæng
lúc nh¤t ð¸nh nào ðó, mình hay thích lên gi÷ng,
cµc c¢n.  Nhæng lúc ¤y, trí-hu® hay tâm mình
không còn kh¯ng-chª làm chü l¶i nói næa, b¤y
gi¶ thói quen hß x¤u kh¯ng chª cái lßÞi mình.
B·i v§y, phäi t§p l¡ng nghe l¶i mình nói, quán-
sát và chú ý t×ng l¶i, khiªn l¶i không ngßþc lÕi
v¾i tinh-th¥n "B¤t tranh".

5.  NGÿ T�T TRI TH�I
TÑc là nói cho ðúng lúc.  C±-nhân dÕy r¢ng

khi nói chuy®n, hãy xem m£t ð¯i phß½ng.  Nªu
ngß¶i ta tö thái-ðµ khó ch¸u, không mu¯n nghe,
bu°n-bñc thì ch¾ nói næa.  G£p lúc ð¯i phß½ng
không chú ý, ðang b§n rµn, ðang nói, thì ch¾ ng¡t
l¶i, ch¾ nói.  Biªt ð¯i phß½ng không thích, không

Mß¶i phß½ng pháp tu hành thñc tin
dành cho chß Tång Ni

hay b§c tu B° Tát HÕnh
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mu¯n nghe mµt ð« tài gì ðó thì ch¾ ðem nó ra nói,
bàn lu§n.  Biªt ð¯i phß½ng không có thì gi¶ ðàm
lu§n, thì ch¾ giông dài.  Vi®c vô-ích, vô nghiã,
vi®c thª-tøc thì ngß¶i tu không nên nói.  Ngß¶i
xu¤t gia nªu thích ðàm lu§n chuy®n thª-tøc, chuy®n
tranh-ch¤p, lþi lµc riêng tß thì chï khiªn ngß¶i tÕi
gia khinh thß¶ng và chï-trích.  Chï nên nói nhæng
vi®c khiªn ngß¶i nghe phát kh·i lòng tin, phát b°-
ð«-tâm, ho£c giäi-tr× ðßþc bª-t¡c và phi«n-não
trong ð¶i s¯ng.  Nên t§p quán-sát th¶i-c½, nhân-
duyên r°i hãy phát bi¬u.

6.  TÂM VÔ KHI�P B�
TÑc là tâm không sþ hãi , b¯-úy.  Không sþ

hãi r¢ng pháp quá thâm sâu, mình không th¬ th÷
nh§n.  Không b¯-úy r¢ng pháp quá khó tu, mình
không th¬ thñc-hành.  Khi tâm có hy-v÷ng, có
mong c¥u thì tâm ¤y lúc nào cûng có b¯-úy sþ hãi.
B·i v§y t§p luy®n tâm thái không khiªp-b¯ là t§p
luy®n tính không c¥u.  H ðßþc dÕy pháp nào thì
tu pháp ¤y, không mong c¥u quä báo, không nghî
t¾i mình s¨ ðßþc lþi-ích gì.

7.  LI�U Ð�T ¿ NGHIÃ
     TÑc là dùng trí-hu® tß-duy, giäi ðÕt thâm nghiã.
Ðây không phäi là hi¬u b« ngoài, hay h÷c thuµc
làu.  Liu ðÕt nghiã-lý tÑc là th¤y ðßþc sñ th¬ hi®n
cüa nghiã-lý ¤y trong cuµc s¯ng.  Ví nhß khi
nghiên-cÑu ðoÕn: "Thª-gian vô-thß¶ng, qu¯c ðµ
nguy thuý..."  mình c¥n phäi th¤y sñ vô-thß¶ng ¤y,
không phäi chï qua m£t chæ, l¶i vån, mà là qua
trñc-giác và sñ cäm nh§n thñc tÕi cänh vô-thß¶ng
· tr¥n-gian.

8.  NH¿ PHÁP TU HÀNH
Trong quá trình liu ðÕt thâm nghiã, s¨ có

nhæng lúc mình không dùng suy nghî ð¬ hi¬u rõ,
cûng không th¬ dùng cänh-gi¾i bên ngoài ð¬ minh
chÑng, nhæng lúc ¤y, ðòi höi mình phäi dùng cänh-
gi¾i thi«n-ð¸nh ð¬ giäi ðáp.  B·i v§y ngß¶i tu c¥n
phäi   "Nhß pháp tu hành" ð¬ phát tri¬n nång-lñc
th¤u hi¬u chân-lý bén nhÕy h½n khä-nång cüa ð¥u
óc suy tß này.  Nhß pháp có nghiã là làm ðúng
theo sñ chï dçn, ðúng v¾i chân-lý, ðúng v¾i gi¾i-
lu§t, hþp v¾i ðÕo ðÑc nhân nghiã.  Khi tu không
nhß pháp thì tÑc là tu không ðúng theo l¶i thi®n-
tri-thÑc chï dÕy, ho£c giä không phù hþp v¾i tinh
th¥n cüa kinh Ph§t, ho£c là tñ mình sáng tác ra
phß½ng-pháp cách thÑc hoàn-toàn không theo mµt
ti«n-ð«, h®-th¯ng hay quy cü, gi¾i-lu§t nào cä.  Có
kë · trong chúng nhßng tñ mình làm ra vë khác
bi®t, l§p d¸; Khi không cùng tu, không hoà-ð°ng
v¾i ðÕi-chúng, mình phäi quan-sát, xem mình có
tu nhß pháp hay chång.  H nhß pháp tu hành thì

không bao gi¶ có "cái mình", "cái tôi" ð£c bi®t
"n±i" h½n kë khác cä.

9.  VI�N LY NGU MÊ
G¯c ngu mê là · lòng døc-v÷ng, phi«n-não,

ch¤p-trß¾c.  Khi tu mình hãy nh¾ møc tiêu là dÑt
tr× nhæng thÑ ¤y.  Càng tu phäi càng b¾t phi«n-
não, b¾t nóng gi§n, b¾t c¯ng cao, b¾t døc-v÷ng.
Do ðó s¨ thêm sáng-su¯t, nên Ph§t dÕy phäi "siêng
tu gi¾i, ð¸nh, hu® ð¬ dÑt tr× tham, sân. si".  Phäi
ð¬ ý nåm thÑ mà døc-v÷ng thèm khát nh¤t:  1/
Ti«n tài, v§t ch¤t, tivi, video.  2/ S¡c ð©p trai gái:
cØa s¡c døc mà không thoát ðßþc thì tu pháp môn
cao siêu t¾i ðâu cûng vô-ích, không th¬ giäi-thoát.
Kinh Lång-Nghiêm dÕy:   "Dâm tâm không tr×,
không th¬ thoát tr¥n".  3/ Danh v÷ng, ð¸a v¸, tên
tu±i:  Mong ðßþc kë khác cung kính, tr÷ng v÷ng
cûng là hình-thÑc mê-muµi vô cùng.  4/ Ån u¯ng:
Thích ån ngon, ån sang cûng là mµt døc v÷ng
ðáng sþ; b·i vì thñc døc chï là biªn hoá t× s¡c døc
mà ra.  5/ Ngü nghï:  Hay nói ðúng h½n là lòng ßa
thích hß·ng thø, sung-sß¾ng, làm biªng, ng°i
không cho qua ngày.  Khi lòng ßa thích này biªn
thành nghi®n thì càng nguy hÕi h½n næa, ví dø
nhß ngày nay nhi«u ngß¶i nghi«n thu¯c, rßþu, bài
bÕc, ch½i computer hay xem phim bµ, v.v.. Nåm
thÑ trên ð«u c¥n phäi lánh xa.  Nói v« duyên cüa
sñ ngu mê thì có l¨ nên nói thêm v« nhæng thÑ
khiªn mình n¦y sinh tà-kiªn:  1/ Tivi, video v¾i
nhæng chß½ng-trình ð¥y dçy bÕo lñc, dâm-døc, ô-
nhim.  3/ BÕn x¤u hay kë thiªu tri-kiªn v« chân-
lý; Nªu ngß¶i bÕn có quá nhi«u thói hß t§t x¤u thì
khó th¬ giúp ð·, gây änh hß·ng t¯t cho mình, mà
mình nªu không ðü trí hu® và phß½ng ti®n, cûng
không giúp ðÞ gì y ðßþc.

10.  AN TR� B�T Ð�NG
Tâm chï b¤t ðµng khi nào tâm an-trø hay

th¤y ðßþc sñ th§t, chân-lý b¤t biªn.  B·i v§y trong
m÷i chuy®n, m÷i vi®c, mình phäi phát-tri¬n con
m¡t biªt th¦m-th¤u sñ th§t hay chân-lý, g÷i là
TrÕch-Pháp-Nhãn.  Phäi biªt nhìn xuyên thüng
hi®n-tßþng hay hình-tß¾ng ð¬ biªt ð£ng chân-lý.
Khi ¤y tâm mình lúc nào cûng an-ð¸nh, dù · b¤t
cÑ hoàn-cänh tr¡c-tr·, xáo-ðµng nào ði chång næa.
Khi tâm không còn b¸ tình-døc, phi«n-não, v÷ng
tß·ng qu¤y nhiu, thì lúc ¤y tâm m¾i th§t sñ an-
trø b¤t ðµng.

Mß¶i phß½ng-pháp trên, ða s¯ ð«u dùng trí-
hu® ð¬ dçn d¡t, t× ðó kh·i thêm lòng ðÕi bi thì
m¾i t¾i ðßþc ch² viên mãn.  Song nhæng phß½ng-
pháp trên, có th¬ nói, vô cùng thñc tin cho nhæng
ai s¯ng trong tùng lâm: cÑ tu t§p theo chúng thì
ðß¶ng ðÕo ¡t phäi tiªn-bµ./.



S¯ 30   Trang 15

      Tháng
      Month

29 /12 /1996
1/1997

2

3

20/4 - 10/5

4

5

6

7

8

10

11

12

21/12/1997

                    Pháp Hµi

Thi«n Th¤t (3 tu¥n)
KÖ Ni®m Ngày ÐÑc Ph§t Thích Ca
Thành ÐÕo

Vía B° Tát Di L£c/Tªt
Pháp Hµi Tiêu Tai, Hµ Qu¯c
Thiên Ph§t Bäo Sám (3 ngày)

KÖ Ni®m Ngày ÐÑc Ph§t Thích Ca
Xu¤t Gia
L Vía B° Tát Quán Thª Âm

Quán Âm Th¤t

VÕn Ph§t Bäo Sám

Sinh Nh§t Hòa Thßþng
Tuyên Hóa (16/3 âm l¸ch )

L Ph§t Ðän

KÖ Ni®m Ngày Niªt Bàn cüa Hoà
Thßþng Tuyên Hóa
(m°ng 10 tháng 5 âm l¸ch)

Pháp Hµi Tøng Kinh Hoa Nghiêm

Pháp Hµi Tiêu Tai, Hµ Qu¯c

L KÖ Ni®m Ngày B° Tát Quán Thª
Âm Thành ÐÕo
Quán Âm Th¤t

Pháp Hµi Vu Lan B°n
Ð¸a TÕng Th¤t
L Vía B° Tát Ð¸a TÕng

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

Gi¾i Thi®u V« Thi«n (3 ngày)

L Vía ÐÑc Ph§t A Di Ðà

Di Ðà Th¤t ( 1 tu¥n )

Thi«n Th¤t  ( 3 tu¥n )

             Dharma Assembly

Chan Meditation Session (3weeks)
Anniversary of Shakyamuni Buddha's
Enlightenment Day

Maitreya  Bodhisattva's Birthday
Lunar New Year Mantra Recitation
One Thousand Buddhas Jeweled Re-
pentance
Shakyamuni Budda's Leaving Home
Day
Celebration of Guan Yin Bodhisattva's
Birthday
Guan Yin Recitation Session

Ten Thousand Buddas Jeweled Re-
pentance
Venerable Master Hsuan Hua's  Birth-
day

Celebration of  Shakyamuni
Bodhisattva's Birthday
Ceremony for Anniversary of
Venerable Master Hsuan Hua's Nir-
vana

Avatamsaka Sutra Recitation Session

Reciation for the Welfare of the Na-
tion
Celebration of Gwan Yin
Bodhisattva's Enlightenment Day
Gwan Yin Recitation Session

Celebration of Ullambana
Earth Store Recitation Session
Earth Store Bodhisattva's Birthday

Celebration of Gwan Yin
Bodhisattva's Leaving Home Day
Gwan Yin Recitation Session

Introduction to Meditaton ( 3days )

Celebration of Amitabha Buddha's
Birthday
Amitabha Recitation Session (1 week)
Chan Meditation Session ( 3 weeks )

      Ngày
      Day

19/1/1997
16

07

08-10

16

23

23-29

( ho£c 12/5 )

22

11

08

08-28

04

20

20-26

17
24-30
31

19

19-25

27-30

14

14-20

12/01/1998

L¸ch Trình Các D¸p L, Ph§t Th¤t & Thi«n Th¤t
tÕi VÕn Ph§t Thánh Thành Trong Nåm 1997
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Moäng thaáy ñieàm laønh

Moät ngaøy noï, oâng baø Ngoïc Ñöôøng vui möøng
thaáy ngoâi chuøa ñoå naùt vaø chieác caàu hö

suïp ñaõ ñöôïc truøng tu vieân maõn. Ñeán hoâm ñoù,
caû hai oâng baø cuøng moäng thaáy moät vò thaùnh
taêng raâu daøi, khoaùc y saãm, treân ñænh ñaàu thò
hieän Boà Taùt Quaùn AÂm, ngoài treân löng coïp xoâng
vaøo phoøng nguû. Giaät mình tænh daäy, oâng baø keå
cho nhau nghe giaác moäng vöøa traûi qua. Sau ñoù
baø Ngoïc Ñöôøng thuï thai.  Ngaøy ngaøy oâng baø
thaønh taâm tuïng Kinh, nieäm danh hieäu vaø ñaõnh
leã chö Phaät cuøng thaân caän vôùi caùc vò thieän tri
thöùc. Do coâng ñöùc ñoù maø oâng baø xa laùnh ñöôïc
moïi aùc nghieäp vaø luoân luoân gieo nhaân laønh
phöôùc thieän :

Ngoài löng coïp nhaäp baøo thai meï
Treân ñónh ñaàu thò hieän Quaùn AÂm

Coõi ta baø thaùnh nhaân xuaát theá
Thöôøng tinh taán phoå ñoä chuùng sanh.

To :

* Báo phát hành m±i 2 tháng. Quý Ph§t tØ
mu¯n thïnh báo, xin liên lÕc v¾i ð¸a chï trên.


