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 (Instructional Talk by the Venerable Master Hsuan Hua)

VÕn Ph§t Thánh Thành

Vi®c trë em hß höng không
phäi phát sanh t× n½i chúng

nó.  Nhß v§y v¤n ð« này t× ðâu
ðªn? T× gia ðình mà ra.

Con ngß¶i ai ai cûng ích kÖ, chï
biªt lo cho mình mà thôi.  Kªt
hôn m¾i ðßþc hai ngày rß·i,
chßa ð¥y ba ngày thì ðã ly d¸;
chuy®n chßa t¾i ðâu thì lÕi tái
hôn. Vì tÖ l® ly d¸ quá cao, nên
gia ðình m¾i ð± vÞ tan nát r°i
tÕo ra v¤n ð« nhi ð°ng. Nªu gia
ðình êm ¤m, không tan vÞ, thì
b§c làm cha m© m¾i có th¬ lo
l¡ng cho con cái ðßþc chu toàn;
không phäi bö hªt th¶i gian
kiªm ti«n vì sinh kª, mà chÆng
ngó ngàng ðªn chúng. Do ðó cha
m© nuôi con mà không dÕy d±,
thì con cái s¨ thành hß höng.
Nào phäi v¤n ð« này do em trë
tÕo ra.  Khi con cái hß höng thì
ðó chï là h® quä (cüa tình trÕng
bång hoÕi trong gia ðình).

Mu¯n giäi quyªt sñ hß höng cüa
con em ta, trß¾c tiên mình phäi
b¡t tay t× gia ðình.  Là cha m©,
mình phäi có trách nhi®m giáo
døc con cái; không th¬ nói tñ do,

The causes of problematic children
do not come from children.  Where

do they come from then?  They lie
within the family.

People are so selfish that they think of
themselves only. After getting married
for two and a half days, not even three,
they get divorced  and then marry again.
As the result of the high divorce rate
and many broken families, we have
problem children. If the families didn’t
break up, then parents would be able
to take a good care of their children;
both wouldn’t be so busy making their
own living that they neglect their chil-
dren. Since parents  bring up the chil-
dren without  giving   adequate guid-
ance, they become  problematic.  There-
fore, the problem lies not with the chil-
dren. When children become problem-
atic, it’s already too late!

If we want to solve the children’s prob-
lems, then we must start with the fam-
ily.  That is, both the father and mother
should take the responsibility of edu-
cating their children.  You cannot say,
“To give them freedom means to let
them do whatever they want!” If you
don’t discipline them, then “Those who
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Vì  sao chúng ta t¡m Ph§t? T¡m Ph§t là mµt cách
tß·ng nh¾ ngày ÐÑc Ph§t Thích Ca Mâu Ni ðän
sanh. Vì sao có quá nhi«u ngß¶i tß·ng nh¾ ðªn ÐÑc
Ph§t Thích Ca Mâu Ni nhß thª? Là vì trong vô lßþng
vô biên kiªp v« trß¾c Ngài ðã t×ng t¡m cho r¤t nhi«u
ÐÑc Ph§t!

ÐÑc Ph§t là ð¤ng ðÕi giác ngµ, là ngß¶i chân chánh
th¤u tri®t m÷i sñ. Th§t ra, thân th¬ ÐÑc Ph§t v¯n
thanh t¸nh, không c¥n phäi t¡m rØa; thª thì tÕi sao
chúng ta lÕi t¡m Ph§t? "T¡m Ph§t" chÆng qua chï là
mµt nghi thÑc tß·ng ni®m, mµt nghi l ð¬ qua ðó,
chúng ta th¬ hi®n lòng hiªu kính cüa mình ð¯i v¾i
ÐÑc Ph§t mà thôi. Khi ÐÑc Ph§t Thích Ca Mâu Ni
ðän sanh thì có chín con r°ng ðªn phun nß¾c t¡m
cho Ngài, sñ ki®n ¤y ðßþc lßu truy«n lÕi và sau ðó
tr· thành nghi thÑc "T¡m Ph§t."  Là ð® tØ cüa Ph§t,
chúng ta c¥n phäi có lòng hiªu kính ð¯i v¾i v  ̧Th¥y
cüa mình, vì thª nên chúng ta ð«u t¡m Ph§t!

r°i ð¬ chúng tùy ý làm gì thì  làm. Trë con mà
thiªu giáo hu¤n thì g¥n mñc thì ðen, g¥n ðèn thì
sáng. Trë con r¤t d b¸ hoàn cänh chuy¬n biªn.
Ð¬ con trë tñ do phát tri¬n, thì chúng s¨ phát tri¬n
t¾i ch² giªt ngß¶i, ð¯t nhà, buôn bán ma túy; ðó
chính là nguy c½ cüa sñ tñ do phát tri¬n.  Có th¬
nói r¢ng tñ do phát tri¬n nên ðßþc gi¾i hÕn t¾i
mµt mÑc ðµ nào ðó, ð×ng ð¬ chúng tùy ti®n quá
ðáng. NhÑt là pháp lu§t tÕi nß¾c MÛ này, h¬ cha
m© ðøng ðªn con cái thì con cái có th¬ ði báo
cänh sát, ð¬ b¡t bö tù cha m©.

Tôi tin ch¡c cha m© sinh con thì ðâu có lý nào bÕc
ðãi con mình.  BÕn phäi kÖ lu§t con em mình mµt
chút vì ðó là c¥n thiªt. BÕn c¥n ð£t mµt mÑc ðµ kÖ
cß½ng ð¬ dÕy d² con cái. Nªu chúng làm sai mà
bÕn chÆng dÕy d² trách m¡ng thì chúng s¨ tr·
thành hß höng.  Cûng nhß cây m÷c nhánh loÕn
xÕ, nªu ta không c¡t xén chúng ði thì tß½ng lai cây
này chï ðáng làm cüi chøm lØa.  Ngßþc lÕi, nªu
nhánh ðßþc c¡t xén thì cây s¨ m÷c mÕnh, l¾n mau,
có th¬ dùng làm v§t li®u xây c¤t; nghîa là con em
có th¬ l¾n lên ðäm ðang trách nhi®m tr÷ng ðÕi,
làm b§c rß¶ng cµt cho muôn ð¶i mai sau. B·i v§y
vi®c giáo døc trë em c¥n ðßþc tiªn hành mµt cách
tª nh¸ và t§n tình.

draw near rouge turn red; those who draw near ink turn
black,” and “Those dyed in blue become blue; those
dyed in yellow become yellow.” Children are influenced
by their environment. If you allow them to develop freely
without any guidance and discipline, then they may de-
velop inclination for killing, arson, smuggling, and drug
peddling. That’s the problem of free development. Free
development is acceptable within certain limits. We
shouldn’t let children have their own way completely.
Under the laws of this country, as soon as parents try to
discipline their children, the children may report them to
the police and have them arrested and imprisoned for
abuse.

I believe that since parents gave birth to their children,
they wouldn’t willingly abuse them. Even if they were to
discipline them a bit, they would do it with restraint. It
shouldn’t be the case that parents don’t even dare to
touch their own children, or scold them. That would cer-
tainly spoil the children. For instance, if  you don’t trim
the branches, the tree will only be good for firewood.
However, if you trim the tree well, then it will be able to
hold  heavy weight for tens of thousands of years and
even be suitable for making pillars. Therefore, we should
teach our children with care, so they can grow up to be respon-
sible adults and role models for the future generations.

           Why Do We Bathe
              the Buddha?

Why do we bathe the Buddha?  Bathing the Buddha
is a way of commemorating the day Shakyamuni Bud-
dha was born.  Why do so many people remember
Shakyamuni Buddha’s birthday? It’s because in lim-
itless eons in the past he had bathed many other
Buddhas.

The Buddha is greatly enlightened and truly under-
stands everything.  Basically, the Buddha’s body is
perfectly clean and he doesn’t need a bath.  Why do
we bathe him then?  The ceremony is a manifesta-
tion of our filial thoughts toward the Buddha.  When
Shakyamuni Buddha was born nine dragons came
to bathe him, and so we follow their example and
bathe the Buddha.  As Buddhist disciples, we should
remember our teacher and be filial to him.

Hòa Thßþng Tuyên Hóa
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Vînh Gia ÐÕi SßVînh Gia ÐÕi SßVînh Gia ÐÕi SßVînh Gia ÐÕi SßVînh Gia ÐÕi Sß
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(H.T. Tuyên HóaH.T. Tuyên HóaH.T. Tuyên HóaH.T. Tuyên HóaH.T. Tuyên Hóa giäng tÕi chùa Kim Luân, Los Angeles tháng 2, 1985)

Lúc ðªn Hoa KÏ, trß¾c tiên tôi giäng Kinh Kim
Cang, nhßng không có ghi chép ho£c chú giäi . Th¶i ðó
thính giä toàn là Hoa Ki«u, nghe r°i thì xong chuy®n.
Sau ðó tôi giäng Tâm Kinh, m²i tu¥n l¬ giäng mµt câu,
ho£c mµt ðoÕn ba câu, m²i
ðoÕn tôi chú giäi b¢ng tám
câu k® tøng, g÷i là Bát Nhã
Ba La M§t Ða Tâm Kinh Phi
Ðài Tøng Giäi.  Lúc ðó m²i
tu¥n tôi giäng mµt th¶i, vì ·
MÛ h¢ng ngày ai cûng b§n
vi®c không th¬ ðªn nghe.
Ch² tôi · là cån h¥m nhà,
ð¤t ¦m th¤p, tr× cØa chính,
không cØa s± nên chÆng ánh
sáng l÷t vào, cûng chÆng
th¤y ð£ng m£t tr¶i m£t trång
gì cä.  Chính · ðây tôi ðã
giäng Kinh Kim Cang.  Sau
ðó khi d¶i ðªn ðß¶ng
Waverly, tôi ðã giäng Tâm
Kinh. Tiªp theo tôi giäng
Vînh Gia ÐÕi Sß ChÑng ÐÕo
Ca, dùng th¬ vån viªt chú
thích, r°i dña vào ðó giäng
giäi.  Sau này có ngß¶i ghi
chép lÕi, l¤y tên là Vînh Gia
ÐÕi Sß ChÑng ÐÕo Ca Thuyên Giäi. Các bÕn mu¯n biªt
thu· xßa tôi  giäng pháp ra sao thì hãy ð÷c quy¬n Bát
Nhã Ba La M§t Ða Tâm Kinh Phi Ðài Tøng Giäi, và
cûng nên nghiên cÑu thêm quy¬n Vînh Gia ÐÕi Sß ChÑng
ÐÕo Ca Thuyên Giäi.

Nói ðªn ChÑng ÐÕo Ca, thì tôi vô cùng mªn
chuµng tác ph¦m này ngay khi b¡t ð¥u nghiên cÑu Ph§t
Pháp. Tôi ðã ð÷c nó ðªn ðµ thuµc làu.  Vì quá yêu thích
nó, nên sau khi ðªn MÛ tôi ch÷n nó làm ð« tài thuyªt
pháp thÑ ba. Tôi nghî r¢ng · Los Angeles có r¤t nhi«u

thanh niên h÷c sinh, nên vi®c nghiên cÑu ChÑng ÐÕo
Ca r¤t thích hþp. Ngày nay có ngß¶i thïnh tôi giäng
kinh, thì ðúng là hÕi t¤m thân già này! Nhæng cu¯n
bång ghi bài tôi giäng xßa kia hay h½n l¶i tôi giäng bây

gi¶ nhi«u l¡m.  Lúc xßa tinh
th¥n sung mãn, thân th¬ không
ðau yªu nhß hi®n nay; lúc
giäng thì chÆng chút üy m¸
yªu ¾t, mà ð¥y dçy ngh¸ lñc,
ð¥y khí phách, ð¥y sáng tÕo,
khiªn ngß¶i nghe chÆng bu°n
ngü.  V§y sao các bÕn lÕi mu¯n
tôi giäng næa ?  Mµt khi ðã có
bång, thì  tôi có th¬ làm biªng
ðßþc r°i. Ai ng¶ các v¸ ð® tØ
chÆng ch¸u buông tha, cÑ lÕi
b¡t tôi giäng.  Hôm nay ng°i
n½i giäng toà, linh cäm máy
ðµng, tôi nghî r¢ng giäng lÕi
ChÑng ÐÕo Ca cûng r¤t t¯t. ÐÕi
chúng nghe r°i, nªu h÷c ngâm
bài ChÑng ÐÕo Ca này cho kë
khác nghe, s¨ giúp h÷ mau
ð£ng khai ngµ.

ÐÕi SßÐÕi SßÐÕi SßÐÕi SßÐÕi Sß nghîa là gì? ÐÕi: ÐÕi: ÐÕi: ÐÕi: ÐÕi: là vî
ðÕi, là to l¾n, vì Ngài là b§c

mô phÕm giáo hóa chúng sinh trong tam gi¾i.  SßSßSßSßSß: là
th¥y, tÑc Ngài là th¥y cüa hàng tr¶i ngß¶i. LÕi næa Ngài
l¤y pháp làm th¥y; Ngài noi theo t¤t cä ph§t pháp, nhß
noi theo mµt ngß¶i th¥y v§y. Và vì Ngài lÕi l¤y pháp b¯
thí cho ngß¶i ð¶i, cho t¤t cä  chúng sanh, nên Ngài m¾i
ðßþc g÷i là Sß, hay Th¥y. Sß nói lên cái khuôn mçu, mô
phÕm, hay tiêu chu¦n mà mình nên b¡t chß¾c.

V¸ ðÕi sß này xu¤t gia lúc lên b¯n tu±i, m²i
gi¶ m²i kh¡c n± lñc tu hành, t¥m sß h÷c ðÕo, do ðó
trong ChÑng ÐÕo Ca có ðoÕn nhß sau:
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Du s½n häi thi®p s½n xuyên.
T¥m sß phöng ðÕo vi tham thi«n.

Tñ tùng nh§n ð¡c Tào khê lµ.
Liu tri sanh tØ b¤t tß½ng quan.

Du s½n häi là ði m÷i n½i tìm Thi®n tri thÑc ð¬
h÷c höi;  Thi®p s½n xuyên  là trèo non vßþt äi qua ch¯n
sông to núi l¾n ð¬ t¥m sß h÷c ðÕo, tìm bÕn bè ð¬ c¥u
minh triªt, tìm Thi®n tri thÑc, c¥u kë có Minh Nhãn ð¬
ði¬m ðÕo, do ðó mà  T¥m sß phöng ðÕo vi tham thi«n,
không ngoài møc ðích liu sanh tØ nên c¥u h÷c pháp
môn tham thi«n.  Tñ tùng nh§n ð¡c Tào Khê lµ là t× khi
Ngài hi¬u rõ Tào Khê con ðß¶ng hß¾ng thßþng, và sau
r¯t là ð¡c pháp tâm ¤n, r°i liu tri sanh tØ b¤t tß½ng
quan, là Ngài li«n th¤u tri®t chuy®n sanh tØ, không còn
chút gì th¡c m¡c næa.

ChÑng:ChÑng:ChÑng:ChÑng:ChÑng: là chÑng ð¡c, chÑng minh cái gì ðó,
nhß chÑng minh ðÕo có th¬ chÑng, có th¬ tu, có th¬
hành.  ChÑng cûng là ¤n chÑng, tÑc là chÑng cÑ.

�n chÑng:  ngß¶i tu ðÕo tñ mình ðã khai ngµ
r°i, không th¬ tñ mình ¤n chÑng, y phäi c¥n tìm mµt v¸
cao tång ðÕo hÕnh sâu dày, mµt b§c ðÕi Thi®n tri thÑc,
mµt v¸ ðã giác ngµ ðªn ¤n chÑng cho mình, thì sñ chÑng
minh này m¾i ðúng.  Không th¬ tñ xßng là ta ðã khai
ngµ r°i, ta chÑng quä r°i, nhß v§y là: chßa chÑng ðã nói
chÑng, chßa ð¡c ðã nói ð¡c. Trong ðÕo Ph§t chßa ðÕt t¾i
trí hu® chân chánh mà nói r¢ng mình ðã ðÕt ðßþc r°i thì
k¬ nhß phÕm tµi ðÕi v÷ng ngæ, nh¤t ð¸nh b¸ ð÷a xu¯ng
ð¸a ngøc rút lßÞi. Do ðó không th¬ tñ mình xßng là T±
sß, mà phäi c¥n ðªn mµt b§c minh nhãn Thi®n tri thÑc
¤n chÑng thì m¾i thành T± ðßþc.

ÐÕo: ÐÕo: ÐÕo: ÐÕo: ÐÕo: Ông Hàn Dû nói chí lý r¢ng: ": ": ": ": "Do ðây mà
ðªn ðó g÷i là ðÕo," ðÕo là con ðß¶ng t× n½i này  ðªn
mµt n½i khác, nhßng ông chï rõ ðß¶ng lµ, nay chúng ta
ð« c§p ðªn ðÕo là con ðß¶ng tu hành.  Tu ðÕo thì phäi tu
t× bên trong, chÆng phäi tu · bên ngoài, r¢ng "nµi thánh
thì ngoÕi vß½ng," nghîa là bên trong có sñ thông minh,
trí tu® cüa Thánh nh½n, bên ngoài ta m¾i có th¬ giáo
hóa chúng sanh. Trung Qu¯c có ông Thß½ng Hi®t là v¸
B° Tát hóa sanh chuyên tÕo chæ.  Vì c¾ gì ông có th¬ tÕo
chæ? Vì ông có Thiên Nhãn Thông.  Do v§y, chæ Tàu
tÕo ra ph¥n nhi«u là tßþng hình.  Tßþng hình nghîa là
chæ và hình phù hþp v¾i nhau. Thí dø chæ ÐÕo  (     ).

Phía trên có hai ch¤m, mµt ch¤m tßþng trßng cho s¯ âm
và mµt tßþng trßng cho s¯ dß½ng. Nªu t× hai ch¤m này
n¯i lÕi thành hai phªt thì thành chæ Nh½n (           ); nªu
hai phªt không dính lÕi thì ðó là chæ Bát (    ); nhßng
mµt phªt ng¡n mµt phªt dài biªn thành chæ Nh§p (    ).
V×a qua chúng ta th¤y hai cái ch¤m trên ð¥u chæ ÐÕo
mang nhi«u biªn ð±i. Nhß trên ðã nói hai ch¤m trên ð¥u
chæ ÐÕo th¬ hi®n âm dß½ng, cûng là th¬ hi®n cho Nh½n
( ); chæ Nh½n tách ra thành mµt âm mµt dß½ng. Dß¾i
hai ch¤m lÕi có mµt chæ NhÑt (    ). Chæ NhÑt do ðâu
ra?  Phäi chång chæ NhÑt thêm vào chÆng có duyên c¾
gì?

Chæ NhÑt ( ) là s¯ không  ( 0 ) mà ra, s¯ không (  0  )
bë gãy r°i kéo thÆng ra thì biªn thành chæ NhÑt ( ).
Hai ch¤m phía trên có th¬ là t× s¯ không   ( 0 ) bë làm ðôi
biªn thành mµt âm mµt dß½ng; nhß v§y chæ NhÑt
( ) có cä âm lçn dß½ng, biªn hóa t× s¯ không ( 0 ) mà
ra.  Tiªp theo chæ Tñ (     ) (là mình, là ta) ðßþc thêm
vào, ám chï sñ tu ðÕo là do chính mình.  Nªu chæ Tñ
cùng hai ch¤m và mµt gÕch hþp lÕi thì ra chæ Thü (      );
Thü (ð¥u tiên, ðÑng ð¥u) tÑc là vi®c tr÷ng ðÕi trong ð¶i
mình.  Thü là ð¥u: gi¯ng nhß cái ð¥u, vi®c quan tr÷ng
nhÑt là liu sanh thoát tØ.  Liu sanh thoát tØ do n½i
chính mình mà không phäi ði tìm kiªm bên ngoài chÆng
phäi hß¾ng ngoÕi tìm c¥u, do ðó tñ mình phäi chåm tu
hành.  Mµt bên và phía dß¾i chæ Thü (   ) thêm chæ
T¦u (là ði)  (     ), hþp nhau lÕi thành chæ  ÐÕo (        ).
ÐÕo c¥n phäi tu hành, h tu thì phäi thñc hành; do ðó
ngß¶i ta m¾i ghép chæ T¦u mµt bên.  Ðó là ðÕi khái ý
nghîa cüa chæ ÐÕo.

Phía trên chæ ÐÕo có hai ch¤m th¬ hi®n lý âm dß½ng mà
cûng ám chï hai m¡t ho£c hai tai, ho£c hai mûi.  Ðó ð«u
là bi¬u tßþng.  B¤t lu§n là m¡t, mûi, tai, các giác quan
này ð«u · trên thân th¬ cüa ta; do ðó ð×ng døng công
bên ngoài mà phäi døng công · bên trong. R¢ng: "ÐÕo
có ðß¶ng hæu hình bên ngoài, có ðß¶ng vô hình bên
trong."  Ðß¶ng hæu hình thì trôi lån sanh tØ, ðß¶ng vô
hình thì liu thoát sanh tØ.  Ngài Vînh Gia ÐÕi Sß sáng
tác ChÑng ÐÕo Ca v¾i møc ðích chï ta ði con ðß¶ng
liu thoát sanh tØ, là con ðß¶ng tñ tánh mà m²i ngß¶i
chúng ta c¥n phäi tu theo.

(còn tiªp)
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B° Ð« Häi OnlineB° Ð« Häi OnlineB° Ð« Häi OnlineB° Ð« Häi OnlineB° Ð« Häi Online

B° Ð« Häi ðã có trên h® th¯ng internet. Quý ðÕo hæu
có th¬ xem tÕi ð¸a chï sau:

http://www.saigon.com/~fopusa/http://www.saigon.com/~fopusa/http://www.saigon.com/~fopusa/http://www.saigon.com/~fopusa/http://www.saigon.com/~fopusa/

Lßu ÝLßu ÝLßu ÝLßu ÝLßu Ý

Chi phiªu phø giúp cß¾c phí hay ¤n t¯ng B° Ð« Häi,
xin ð« Dharma Realm Buddhist Association (hay
DRBA) thay vì B° Ð« Häi.

Thông Báo

.

Pháp Hµi tøng Kinh Hoa Nghiêm kÖ ni®mPháp Hµi tøng Kinh Hoa Nghiêm kÖ ni®mPháp Hµi tøng Kinh Hoa Nghiêm kÖ ni®mPháp Hµi tøng Kinh Hoa Nghiêm kÖ ni®mPháp Hµi tøng Kinh Hoa Nghiêm kÖ ni®m
ngày Hòa Thßþng viên t¸ch.ngày Hòa Thßþng viên t¸ch.ngày Hòa Thßþng viên t¸ch.ngày Hòa Thßþng viên t¸ch.ngày Hòa Thßþng viên t¸ch.

VÕn Ph§t Thành (707) 462-0939 s¨ t± chÑc ba tu¥n
th¤t tøng Kinh Hoa Nghiêm t× ngày 7 ðªn ngày 28
tháng 6 nåm 1997 (b¢ng ba thÑ tiªng Vi®t, Hoa và MÛ).

Chùa Kim Luân (213) 258-6668, pháp hµi b¡t ð¥u
vào ngày 8 ðªn ngày 29 tháng 6  t× 8 AM- 4 PM.

Chùa Pháp Gi¾i Thánh Thành (916) 374-8268, pháp
hµi b¡t ð¥u t× ngày 7 ðªn ngày 24 tháng 6,  t× 8 gi¶
30 sáng ðªn 4 gi¶ chi«u.

Chùa Kim S½n San Francisco (415) 421-6117, t× ngày
8 ðªn ngày 22 tháng 6.

Chùa Long Beach (562) 438-8902, b¡t ð¥u t× ngày 9
ðªn 15 tháng 6,  t× 7 gi¶ sáng ðªn 7 chi«u.

Ph§t Th¤t Mùa Hè 1997Ph§t Th¤t Mùa Hè 1997Ph§t Th¤t Mùa Hè 1997Ph§t Th¤t Mùa Hè 1997Ph§t Th¤t Mùa Hè 1997

Tu Vi®n Long Beach (562) 438-8902 s¨ t± chÑc mµt
tu¥n Ph§t th¤t t× ngày 28 tháng 6 ðªn ngày 5 tháng
7. Møc ðích cüa Ph§t th¤t là ð¬ giúp quý v¸ ðÕo hæu
có c½ hµi chuyên tâm trì ni®m h°ng danh ðÑc Ph§t
liên tøc không gián ðoÕn trong bäy ngày. Xin liên
lÕc v¾i tu vi®n ð¬ biªt thêm chi tiªt.

Thuyªt giängThuyªt giängThuyªt giängThuyªt giängThuyªt giäng

Kim Thánh Tñ San Jose (408) 923-7243 có bu±i tøng
Kinh Pháp Hoa ph¦m Ph± Môn và thuyªt pháp lúc 2
gi¶ chi«u thÑ bäy 17 tháng 5 và tiªp tøc vào m²i hai
tu¥n sau ðó (vào ngày 31tháng 5, ngày 14 tháng 6...)

Saturdays (9:00 - 11:00 AM): Shurangama Sutra
(Kinh Lång Nghiêm). Th¥y Heng Bin giäng.

Sundays: (9:00 - 11:00 AM): Lotus Sutra (kinh Pháp
Hoa). Th¥y Heng Sure & Heng Yuen (H¢ng Th§t và
H¢ng Duyên) giäng.

Chùa Long Beach (562) 438-8902 Kinh Hoa Nghiêm
(b¢ng Vi®t ngæ) vào m²i t¯i thÑ sáu t× 7 ðªn 10 gi¶.

Chùa Berkeley (510) 848-3440

Cùng Nhau Góp SÑc D¸ch KinhCùng Nhau Góp SÑc D¸ch KinhCùng Nhau Góp SÑc D¸ch KinhCùng Nhau Góp SÑc D¸ch KinhCùng Nhau Góp SÑc D¸ch Kinh

Ban Phiên D¸ch Kinh Ði¬n, trñc thuµc VÕn Ph§t
Thánh Thành chúng tôi ðßþc thành l§p v¾i ý nguy®n
d¸ch sang Vi®t ngæ giáo pháp cüa Hòa Thßþng
Tuyên Hóa. Song nhæng bài pháp cüa Hòa Thßþng
thì nhi«u vô s¯! Nhæng bài ¤y g°m ðü loÕi: t× kinh,
lu§t, lu§n, ðªn th½, vån giäng giäi ðÕo pháp; t× th¬
vån c± ðªn th¬ vån bÕch thoÕi. Nªu các bÕn ðÕo hæu
có tâm nguy®n ho¢ng pháp, ho£c có nång lñc phiên
d¸ch, ho£c có ý tham gia công vi®c lþi lÕc chúng
sinh, xin hoan nghinh các bÕn chia xë sÑ mÕng cüa
ban phiên d¸ch chúng tôi. Ð¬ biªt rõ thêm chi tiªt v«
công tác phiên d¸ch, xin các bÕn ðÕo hæu liên lÕc v«
Long Beach Sagely Monastery.

Berkeley Buddhist Monastery Schedule of Events:

Daily Meditation Mornings 6:15AM    Evenings 5:15

Mondays and Wednesdays: Cha'n Meditation Class.
Leaders: Bhikshu Heng Sure & Steve Tainer
7:30 - 9:30  Mondays: Beginners
Wednesdays: Intermediate

Tuesdays: Prajna Yoga and Meditation Class. In-
structor: Dr. M. N. Rao.  6:30 - 7:30 PM Intermediate
7:30- 8:30 PM Beginners

Thursdays: Vipassana Meditation Group.
Leader: James Baraz  7:30 - 9:30 PM

Saturday Evenings: Sutra lecture
The Sixth Patriarch's Platform Scripture (Kinh Pháp
Bäo Ðàn).
Th¥y Heng Sure  7:30 - 9:30 PM

Community School (Virtue Studies, Mandarin and
Vietnamese)  6:00 PM - 9: 00 PM  Saturday Evenings

Some Saturday Mornings (call for times)
UCB Meditation Workshop.
Leader: Bhikshu Heng Sure  9:00 - 10:30 AM

Saturday Afternoons: Women's Practice Group
Second Saturday of each month. 2:00 - 4:00 PM
Leaders: Nuns of Dharma Realm Buddhist Association
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Dçn Nh§pDçn Nh§pDçn Nh§pDçn Nh§pDçn Nh§p

Nói L¶i M· Ð¥u Nhân D¸p Hoàn T¤tNói L¶i M· Ð¥u Nhân D¸p Hoàn T¤tNói L¶i M· Ð¥u Nhân D¸p Hoàn T¤tNói L¶i M· Ð¥u Nhân D¸p Hoàn T¤tNói L¶i M· Ð¥u Nhân D¸p Hoàn T¤t
Bän D¸ch t× Tiªng AnhBän D¸ch t× Tiªng AnhBän D¸ch t× Tiªng AnhBän D¸ch t× Tiªng AnhBän D¸ch t× Tiªng Anh
Kinh Ph§t Thuyªt A Di ÐàKinh Ph§t Thuyªt A Di ÐàKinh Ph§t Thuyªt A Di ÐàKinh Ph§t Thuyªt A Di ÐàKinh Ph§t Thuyªt A Di Ðà

Kinh A Di Ðà thuµc loÕi Vô V¤n Tñ Thuyªt.
Kinh mô tä chi tiªt nhæng cänh trang nghiêm tuy®t mÛ
cüa cõi T¸nh Ðµ Tây Phß½ng. Chúng sanh trong mß¶i
phß½ng chï c¥n ni®m danh hi®u ÐÑc Ph§t A Di Ðà, thì
ch¡c ch¡n vãng sanh trong cõi nß¾c này.

Lúc Ph§t Pháp trong cõi Ta Bà s¡p di®t, kinh
này s¨ là kinh cu¯i cùng b¸ di®t m¤t. Kinh Thü Lång
Nghiêm là kinh mà thiên ma ngoÕi ðÕo sþ hãi nh¤t s¨ b¸
tiêu di®t ð¥u tiên. Chúng mu¯n ð¯t trøi m÷i ¤n bän cüa
kinh này. Kinh Thü Lång Nghiêm soi rõ m÷i tß¾ng
trÕng cänh gi¾i cüa ðü loài yêu ma quÖ quái nhß ly mÜ,
v÷ng lßþng khiªn chúng không th¬ tr¯n lánh ði ðâu
ð£ng và tr· nên oán ghét cåm thù kinh này. Nhi«u nhà
h÷c giä, vì thiªu hi¬u biªt nên ðã ð°ng tình v¾i b÷n yêu
ma ¤y. Th§t ðáng thß½ng xót v§y.

Kinh A Di Ðà có th¬ ðßþc ví nhß mµt kh¯i nam
châm l¾n, và chúng sanh trong mß¶i phß½ng nhß mÕt
s¡t: t¤t cä mÕt s¡t, không phân bi®t t× ðâu, ð«u ðßþc
kh¯i nam châm thu hút.

Hôm nay, nhân d¸p kinh ðã d¸ch ra tiªng Anh,
tôi thêm vào m¤y l¶i ð¬ gi¾i thi®u.

Sa Môn Tuyên Hóa
Viªt tÕi Hoa Nghiêm Ðß¶ng
Chùa Kim S½n

Nåm T¥ng Nghîa Lý Thâm Di®u Nåm T¥ng Nghîa Lý Thâm Di®u Nåm T¥ng Nghîa Lý Thâm Di®u Nåm T¥ng Nghîa Lý Thâm Di®u Nåm T¥ng Nghîa Lý Thâm Di®u (Ngû Trùng
Huy«n Nghîa)
Mµt:   Giäng Giäi Tên Kinh Mµt:   Giäng Giäi Tên Kinh Mµt:   Giäng Giäi Tên Kinh Mµt:   Giäng Giäi Tên Kinh Mµt:   Giäng Giäi Tên Kinh (Thích danh)

Theo giáo lý Tông Thiên Thai,  ð¬ th¤u hi¬u

Introduction

Tripitaka Master Hsuan Hua’s Introduction
to The English Translation of The Buddha Speaks of
Amitabha Sutra

The Buddha Speaks of Amitabha Sutra belongs
to the class of Sutras spoken without formal request. It
describes in detail the supremely beautiful adornments
of the Western Land of Ultimate Bliss. Living beings of
the ten directions need only recite Amitabha Buddha’s
name, practicing even just the Dharma of Ten Recita-
tions, in order to be assured of rebirth in that land.

When the Buddhadharma becomes extinct in
the Saha World, this Sutra will be the last to disappear.
The first  to go will be the Shurangama Sutra (LengYen
Ching), the Sutra most feared by heavenly demons and
externalists, all of whom would like to see every existing
copy of it burned to ashes. The Shurangama Sutra re-
veals the true faces of li mei and wang liang ghosts
who, unable to hide, hate it with vengeance. Scholars
who are without sufficient common sense fall in with the
demons. This is truly pitiable.

The Buddha Speaks of Amitabha Sutra may be
compared to a great magnet, and the living beings of the
ten directions are like iron fillings; all the fillings without
exception, are drawn to the magnet.

Now, upon the completion of the English trans-
lation, I have added these words as a brief introduction.

Gold Mountain Sramana
Hsuan Hua
Composed in the Avatamsaka Room

The Five-Fold Profound Meanings
One: Explaining the Name

According to the instructions of the T’ien  T’ai
School, Sutras are outlined according to Five-fold

Ph§t Thuyªt A Di Ðà Kinh Thi¬n Thích
The General Explanation of The Buddha

Speaks of Amitabha Sutra
by Venerable. Master Huaby Venerable. Master Huaby Venerable. Master Huaby Venerable. Master Huaby Venerable. Master Hua
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Profound Meanings: Explaining the Name, Describing
the Substance, Clarifying the Principle, Discussing the
Function, and Determining the Teaching Mark. The Five-
fold Meanings are called “five-fold” because they un-
fold, layer after layer.

The first is Explaining the Name.  Only when
you know the Sutra’s name can you begin to understand
its principles. Just as when you meet a person you first
learn his name, it is likewise with Sutras, for each has its
own particular name.

The titles of all Buddhist Sutras may be divided
into two parts, the common title and the special title. The
special title of this Sutra is: "The Buddha Speaks of
Amitabha," and the word "Sutra"  is the common title,
as all discourses spoken by the Buddha are called Sutras.

Although five kinds of beings may speak Sutras,
1. the Buddhas,
2. the Buddha’s disciples,
3. gods,
4. immortals, and
5. transformation beings, who are Buddhas or

gods transformed into human forms,
the disciples, gods, immortals, and transformation be-
ings must first receive the Buddha’s certification before
they speak Sutras; without certification, what they speak
is not truly a Sutra. This Sutra was spoken by the Bud-
dha, not by those in the other four categories, it verbally
came from Shakyamuni Buddha.

Because its principles were too profound and
wonderful for the Sravakas or Bodhisattvas to compre-
hend, no one requested the Pure Land Dharma-door.
Nonetheless, it had to be revealed and so the Buddha
spontaneously spoke this very important Sutra, doubly
important because it will be the last to disappear in the
Dharma-ending age.

In the future, the Buddhadhama will become
extinct.  Demon Kings most fear the Shurangama Mantra
and so the Shurangama Sutra will be the first to disap-
pear, for without the Sutra, no one will be able to recite
the mantra. Then, one by one, all other Sutras will disap-
pear. We now  have text of  black ink on white paper, but
in the future when the Buddhadharma is on the verge of
extinction; the words will  disappear from the pages as
all the Sutras vanish. The last to go will be The Amitabha
Sutra. It will remain in the world for another one hundred
years and during this time it will ferry limitless number of
living beings across the sea of suffering to the other
shore, which is Nirvana. When The Amitabha Sutra is
forgotten, only the great phrase “Namo Amitabha Bud-
dha” will remain among mankind and save limitless be-
ings. Next, the word “Namo” which is Sanskrit and means
“homage to” will be lost, and only “Amitabha Buddha”
will remain for another one hundred years, rescuing liv-
ing beings. After that, the Buddhadharma will completely
disappear from the world.  Because this Sutra will be the
last to disappear, it is extremely important.

mµt bµ kinh, ta c¥n phäi nghiên cÑu nåm t¥ng thâm
nghîa: Giäi thích tên Kinh (Thích danh);  Phân tích lý th¬
(Bi®n th¬);  Làm rõ tông thú (Minh tông); Thäo lu§n Ñng
døng (Lu§n døng); và Xác ð¸nh giáo tß¾ng (Phán giáo).
Nåm ý này ðßþc g÷i là "nåm t¥ng l¾p" vì chúng lµt t×ng
t¥ng t×ng l¾p ý nghîa cüa kinh vån.

L¾p ð¥u tiên là Giäi thích tên Kinh. Khi các
bÕn giao thi®p v¾i ai, trß¾c hªt các bÕn phäi biªt tên
ngß¶i ¤y. Cûng v§y, chï khi các bÕn biªt tên kinh các
bÕn m¾i có th¬ b¡t ð¥u hi¬u nghîa cüa kinh. Ð¯i v¾i
kinh vån cûng nhß v§y, vì m²i kinh ð«u có tên riêng.

M²i bµ kinh ð«u có tên chung và tên riêng.
Chæ Kinh là tên chungtên chungtên chungtên chungtên chung, vì t¤t cä nhæng ði«u ÐÑc Ph§t
thuyªt giäng ð«u g÷i là Kinh. G÷i là tên riêng b·i vì chï
kinh này m¾i có, kinh khác không có. Nhß tên riêng
cüa kinh này là: "Ph§t Thuyªt Kinh A Di Ðà."

Có nåm hÕng ngß¶i có th¬ nói Kinh, ðó là:

1. Chß Ph§t
2. Ð® tØ cüa Ph§t
3. Chß thiên
4. Chß tiên
5. Hóa nhân, tÑc là nhæng v¸ tr¶i hay Ph§t hóa

thân thành ngß¶i.
Tr× Ph§t, b¯n hÕng ngß¶i kia khi h÷ thuyªt

pháp, ði«u h÷ nói c¥n phäi ðßþc Ph§t ¤n chÑng thì m¾i
thành kinh. Nªu không thì nhæng gì h÷ nói không phäi
là kinh. Kinh này do ÐÑc Ph§t Thích Ca Mâu Ni ðích
thân thuyªt, không phäi do b¯n hÕng chúng sinh kia.

Thß¶ng thì có ngß¶i thïnh pháp thì Ph§t m¾i
giäng kinh; ð£c bi®t là kinh Di Ðà thì không ai thïnh mà
Ph§t tñ ý thuyªt. Ðó là vì giáo lý T¸nh Ðµ quá thâm
di®u. Ðªn ngay các v¸  Thanh Vån cûng không biªt ðªn,
các v¸ B° Tát trí hu® còn không hi¬u ð£ng, thì có ai biªt
ð¬ thïnh v¤n pháp môn T¸nh Ðµ này. Song le, vì pháp
môn này phäi ðßþc giäng, và ðã t¾i lúc phäi ðßþc thuyªt,
nên Ph§t ðã tñ ý nói bµ Kinh vô cùng quan tr÷ng này.
TÕi sao kinh này quan tr÷ng? Là vì nó là Kinh cu¯i
cùng di®t m¤t trong th¶i mÕt pháp.

Trong tß½ng lai, khi Ph§t pháp s¡p t§n di®t, thì
Kinh Lång Nghiêm là kinh s¨ b¸ di®t m¤t ð¥u tiên. Ðó là
vì t¤t cä Ma vß½ng sþ nh¤t là chú Lång Nghiêm. Ph§t
thuyªt Kinh Lång Nghiêm chính là vì mu¯n nói chú
Lång Nghiêm.  Sau khi Kinh Lång Nghiêm biªn m¤t thì,
các kinh khác cûng s¨ l¥n lßþt b¸ tiêu di®t. Lúc ¤y kinh
vån chï có gi¤y tr¡ng mà chÆng có chæ gì hªt. Bây gi¶
mình xem kinh thì gi¤y tr¡ng mñc ðen, nhßng t¾i lúc
Ph§t pháp di®t thì gi¤y còn mà chæ m¤t hªt.

Cu¯i cùng chï còn lÕi Kinh A Di Ðà. Kinh s¨
t°n tÕi trên thª gian thêm mµt tråm nåm næa và s¨ ðµ
thoát vô lßþng chúng sanh khöi b¬ kh±, qua b¶ Niªt
Bàn. R°i thì Kinh A Di Ðà cûng di®t m¤t, chï còn løc tñ
h°ng danh "Nam Mô A Di Ðà Ph§t" · lÕi trong tr¥n thª
thêm mµt tråm nåm, cÑu ðµ vô s¯ chúng sanh. Kª ðªn,
hai chæ "Nam Mô", (có nghîa là "con xin quy mÕng") s¨ m¤t
ði, chï còn b¯n chæ "A Di Ðà Ph§t" tÕi thª thêm mµt tråm
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nåm næa.  Sau ðó, Ph§t pháp s¨ t§n di®t. Vì Kinh A Di Ðà
là Kinh cu¯i cùng di®t m¤t, nên nó vô cùng quan tr÷ng.

Tên Riêng:Tên Riêng:Tên Riêng:Tên Riêng:Tên Riêng:
Ph§t Thuyªt A Di ÐàPh§t Thuyªt A Di ÐàPh§t Thuyªt A Di ÐàPh§t Thuyªt A Di ÐàPh§t Thuyªt A Di Ðà

Ph§tPh§tPh§tPh§tPh§t là ai? Ph§t là b§c ÐÕi Giác. G÷i là ðÕi giác
vì Ngài rõ su¯t hªt m÷i sñ m÷i vi®c; Ngài hoàn toàn
chÆng chút mê m¶. Ngài ðã dÑt t§n nghi®p, ðoÕn sÕch
tình; chÆng  còn nghi®p chß¾ng và tình ái nhim trß¾c.
Kë phàm phu thì n£ng nghi®p, mê tình. H dính vào
tình cäm, ð¡m vào yêu ðß½ng thì ðó là phàm phu là
chúng sinh.

Ph§t có ba sñ giác ngµ, nên g÷i là ðÕi giác:

1. B±n giác, tÑc cån bän Ph§t ðã giác ngµ r°i
2. Thüy giác, tÑc là sñ giác ngµ s½ kh·i
3. CÑu cánh giác, tÑc giác ngµ tri®t ð¬ và r¯t ráo.

Ta cûng có th¬ nói r¢ng Ngài là b§c

1. Tñ giác (tñ mình giác ngµ)
2. Giác tha (giác ngµ kë khác)
3. Giác hÕnh viên mãn (công hÕnh giác ngµ mình và

ngß¶i ðã viên mãn)

Phàm phu chúng ta thì không giác ngµ. Lúc
nào cûng cho r¢ng thông minh nhßng th§t ra mình r¤t
ngu si.  CÑ tß·ng là mình ðánh bÕc, s¨ th¡ng; ðâu biªt
r¢ng mình s¨ thua? TÕi sao ðiên ðäo nhß v§y? B·i vì u
mê, nghîa là biªt rõ là sai mà cÑ làmbiªt rõ là sai mà cÑ làmbiªt rõ là sai mà cÑ làmbiªt rõ là sai mà cÑ làmbiªt rõ là sai mà cÑ làm. H càng u mê ngu
t¯i, thì càng ðiên ðäo; h càng ðiên ðäo, mình lÕi càng
ngu t¯i u mê. V§y thì phäi làm sao? Phäi giác ngµ.

ÐÑc Ph§t cûng là mµt chúng sanh, nhßng ngài
ðã giác ngµ, hªt mê; nên g÷i là b§c tñ giác. B§c tñ giác
thì không gi¯ng v¾i phàm phu. Các v¸ Thanh Vån,
Duyên Giác hay các v¸ Nh¸ th×a, là "tñ liu hán," (B§c chï
tñ ðµ), r¢ng các v¸ tuy tñ giác ngµ nhßng không giác ngµ
kë khác.

Ngß¶i ði giác ngµ ngß¶i khác g÷i là B° Tát, là
kë không nhß hàng Nh¸ th×a chï tñ ngµ, không ðµ kë
khác. B° Tát phát tâm vì mu¯n lþi ích chúng sinh, mà
không mu¯n chúng sinh lþi ích các ngài. Chß B° Tát
dùng phß½ng pháp làm mình giác ngµ ð¬ giáo hóa chúng
sanh, khiªn h÷ cûng giác ngµ, hªt ðiên ðäo. Ðó là hÕnh
B° Tát.

Các v¸ Nh¸ th×a tu TÑ Di®u Ðª và Th§p Nh¸
Nhân Duyên. TÑ Di®u Ðª là:

1. Kh± (hi®n trÕng cái kh±)
2. T§p (nguyên nhân cüa kh±)
3. Di®t ( Sñ ch¤m dÑt cüa kh±)
4. ÐÕo (Con ðß¶ng hªt kh±)

The Special Title:
The Buddha Speaks of Amitabha Sutra

Who is the Buddha ? The  Buddha is the Greatly
Enlightened One. His great enlightenment is an awaken-
ing to all things, without a particle of confusion. A Bud-
dha has ended karma and transcended emotions. He is
without karmic obstacles and devoid of emotional re-
sponses. On the other hand we find living beings who
are attached to emotions and worldly love.  Ordinary
men with heavy karma and confused emotions are sim-
ply living beings. The Buddha’s enlightenment may be
said to be of three kinds:

    1.  Inherent enlightenment, enlightenment at the root source.
    2.  Beginning enlightenment, the initial stages of
          enlightenment.
    3.  Ultimate enlightenment, complete enlightenment.

You can also say that

    1.  he is Self-enlightened,
    2. he  Enlightens others, and
    3.  he is Complete in enlightenment and practice.

Self-enlightenment. Ordinary men are unenlight-
ened. They consider themselves intelligent when in fact
they are quite dull. For instance, they gamble  thinking
that they will win, little do they know that  they’d cer-
tainly lose. Why are they so confused?  It’s becauseIt’s becauseIt’s becauseIt’s becauseIt’s because
they do things which they clearly know are wrongthey do things which they clearly know are wrongthey do things which they clearly know are wrongthey do things which they clearly know are wrongthey do things which they clearly know are wrong . The
more confused they are, the deeper they sink into confu-
sion; the deeper they sink, the more confused they be-
come.

Everyone should become enlightened. The Bud-
dha himself is a living being; however, he is enlightened
instead of confused. Therefore, he is said to be a self-
enlightened one. Sravakas, the disciples of the Small Ve-
hicle, are “independents”; they are also self-enlightened,
but they do not enlighten others.

Unlike the Sravakas who think only of them-
selves, Bodhisattvas enlighten others. Bodhisattvas
choose to benefit all beings and ask for nothing in re-
turn. They use methods through which they attain  en-
lightenment to teach living beings so the latter can end
delusion and realize enlightement. This is the practice of
the Bodhisattva conduct.

Sravakas, “sound-hearers”, awaken to the Way
upon hearing the sound of the Buddha’s voice. They
cultivate the Four Holy Truths,

1. suffering,
2. origination,
3. extinction, and
4. the Way.
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Th§p Nh¸ Nhân Duyên là:

1. Vô minh
2. Hành
3. ThÑc
4. Danh s¡c
5. Løc nh§p
6. Xúc
7. Th÷
8. Ái
9. Thü
10. Hæu
11. Sanh
12. Lão tØ

Mß¶i hai nhân duyên kh·i t× vô minh, và vô
minh, tÑc là sñ thiªu hi¬u biªt.  Nªu không có vô minh
thì mß¶i hai Nhân Duyên ch¤m dÑt.  B·i vì có vô minh,
nên các nhân duyên khác sinh ra.  B§c Nh¸ th×a thì hành
trì pháp trên, còn chß B° Tát thì ðã vßþt qua giai ðoÕn
ðó, các ngài tu løc ðµ vÕn hÕnh.

Løc ðµLøc ðµLøc ðµLøc ðµLøc ðµ là:

         1.   B¯ thíB¯ thíB¯ thíB¯ thíB¯ thí:  HÕnh b¯ thí thì chuy¬n hóa lòng bön
xën.  Mu¯n di®t lòng tham thì mình phäi b¯ thí.  Ð¯i v¾i
thÑ khó xä bö, mình phäi xä bö.  Nªu không ch¸u xä bö
thì lòng tham không th¬ tr× ð£ng.  Do ðó m¾i nói:  b¯
thí thì tr¸ lòng bön xën.

        2.   Trì gi¾iTrì gi¾iTrì gi¾iTrì gi¾iTrì gi¾i:  Trì gi¾i thì ðµ t§t phá gi¾i.  Gi¾i lu§t
là kim chï nam ð¬ tu hÕnh lành và loÕi tr× nhæng sñ vi
phÕm, tµi l²i, và ði«u ác.

        3.   Nhçn nhøcNhçn nhøcNhçn nhøcNhçn nhøcNhçn nhøc:  Nhçn nhøc chuy¬n hóa sân h§n.
Nªu các bÕn hay nóng näy, tÑc gi§n, hãy tu hÕnh nhçn
nhøc, nh¸n hªt m÷i sñ.  Ð×ng nên su¯t ngày m£t mày dæ
d¢n nhß A-tu-la, lúc nào cûng mu¯n n±i gi§n.  Không
nói chuy®n thì thôi, h m· mi®ng thì trþn m¡t tr×ng
tr×ng; ðó chính là cái tß¾ng cüa A-tu-la v§y.  Do ðó
mình phäi tu nhçn nhøc.

        4.   Tinh t¤nTinh t¤nTinh t¤nTinh t¤nTinh t¤n:  HÕnh tinh t¤n chuy¬n hóa tánh lß¶i
biªng.  Nªu bÕn lß¶i, hãy h÷c hÕnh này thì ðµ tính lß¶i.

        5.   Thi«n ð¸nhThi«n ð¸nhThi«n ð¸nhThi«n ð¸nhThi«n ð¸nh:  Thi«n ð¸nh chuy¬n hóa lòng tán
loÕn ðiên ðäo.  Nªu bÕn cÑ kh·i v÷ng tß·ng, nghî này
nghî n÷ hoài thì hãy tu thi«n ð¸nh.  H có ð¸nh lñc thì
v÷ng tß·ng s¨ hªt và do ðó sñ tán loÕn cûng s¨ biªn
m¤t.  Ði«u chü yªu là bÕn phäi có trí hu®, tÑc là trí bát
nhã.  Có trí hu® thì s¨ không ngu si; h ngu si thì không
có trí hu®.

       6.   Trí tu®Trí tu®Trí tu®Trí tu®Trí tu®:  Quang minh thì d©p tan bóng t¯i.
Quang minh chính là trí hu®.  Bóng t¯i là sñ ngu si.

B° Tát tu Løc Ðµ VÕn HÕnh, tñ giác và giác

They also cultivate the Twelve Causes and Conditions:
1. ignorance, ignorance which conditions...
2. action, action which conditions...
3.consciousness, consciousness which
    conditions...
4. name and form, name and form which
     conditions...
5. the six sense organs, the six sense organs
    which condition...
6. contact, contact which conditions...
7. feeling, feeling which conditions...
8. craving, craving which conditions...
9. grasping, grasping which conditions...
10. becoming, becoming which conditions...
11. birth, birth which conditions...
12. old age and death.

     All twelve arise from ignorance, and ignorance is
merely a lack of understanding. Without ignorance, the
Twelve Causes and Conditions cease to operate. But if
you flounder in ignorance, you are caught in the remain-
ing causes. Those of the Small Vehicle cultivate the Four
Holy Truths and the Twelve Causes and Conditions, but
Bodhisattvas transcend all successive stages, cultivat-
ing the Six Perfections and the Ten-thousand conducts.
The Six Perfections are:

1. Giving. Giving transforms those who are
stingy. Greedy people who can’t give should practice
giving, for if they do not learn to give they will never get
rid of their stinginess.

2.  Morality. The precepts are guides to perfect
conduct and eliminate offenses, transgressions, and evil
deeds. We must keep the precepts.

3.  Patience. Patience transforms those who are
hateful. If you have an unreasonable temper, cultivate
both being patient and bearing with things. Don’t be an
Asura, a fighter who gets angry all day and who is not
on speaking terms with  anyone. And even when he
speaks he will glare with fierce, angry eyes.  Be patient
instead.

4.  Vigor. Vigor transforms those who are lazy.  If
you’re lazy, learn to be vigorous.

5.  Dhyana meditation. Dhyana meditation trans-
forms those whose minds are scattered and confused.

6. Wisdom. Prajna wisdom transforms those who
are stupid; the bright light of wisdom dispels the dark-
ness of stupidity.

Bodhisattvas cultivate the Six Perfections and
the Ten-thousand Conducts. Self-enlightened, they en-



Trang 10Trang 10Trang 10Trang 10Trang 10                 B° Ð« Häi                B° Ð« Häi                B° Ð« Häi                B° Ð« Häi                B° Ð« Häi

tha.  Ðây là ch² các ngài khác hÆn v¾i hàng nh¸ th×a.
Giác Mãn (toàn giác) là Di®u giác, là sñ giác

ngµ cüa ÐÑc Ph§t.  Ngài v×a tñ giác và giác tha, nên g÷i
là b§c Giác HÕnh Viên Mãn, tÑc là công hÕnh tñ giác
chính mình và giác ngµ kë khác ðã hoàn toàn viên mãn.

Các bÕn nói, "Hòa thßþng ðã giäng giäi nhi«u
v« ÐÑc Ph§t, nhßng con vçn chßa hi¬u ÐÑc Ph§t là ai?"

Các bÕn không biªt? Tôi s¨ nói cho các bÕn.

                Chính các bÕn là ÐÑc Ph§t.

"Thª thì tÕi sao chúng con lÕi không biªt?"

Tuy các bÕn không biªt , nhßng các bÕn vçn là
ÐÑc Ph§t.  Nói v§y không có nghîa r¢ng các bÕn ðã
thành Ph§t.  Các bÕn là mµt v¸ Ph§t chßa thành. Phäi
hi¬u r¢ng ÐÑc Ph§t ðã tu thành Ph§t t× ð¸a v¸ cüa mµt
ngß¶i phàm.  Do ðó, phàm phu có th¬ tu thành Ph§t.
ÐÑc Ph§t là B§c Giác Ngµ, nên khi chúng sanh ai giác
ngµ, v¸ ¤y là Ph§t.  Nªu chßa giác ngµ, chúng sanh vçn
là chúng sanh.  Ðó là ý nghîa t±ng quát cüa chæ Ph§t.

Ph§t thì có Tam Thân, TÑ Trí, Ngû Nhãn, Løc
Thông.  Các bÕn là Ph§t,  nhßng là Ph§t chßa thành, b·i
vì các bÕn chßa có các quy«n nång ðó.  ÐÑc Ph§t ðã tu
t× ð¸a v¸ mµt kë phàm phu cho ðªn thành Ph§t, và Ngài
có t¤t cä thuµc tính cüa mµt v¸ Ph§t.

Cûng có ngß¶i chßa thành Ph§t rêu rao r¢ng
h÷ ðã thành Ph§t.  Ðó là nhæng kë ngu si ðªn tµt ðïnh;
h÷ huênh hoang v« nhæng ði«u mà h÷ không có.  H÷ tñ
d¯i chính mình và gÕt gçm ngß¶i khác.  ChÆng phäi ðó
là sñ ngu si tµt ðïnh?  Ai cûng có th¬ thành Ph§t, nhßng
c¥n phäi tu.  H ai có Tam Thân và TÑ Trí thì có th¬ tñ
xßng là Ph§t.  Nhßng nªu bÕn chï có Ngû Nhãn và chút
ít th¥n thông thì không th¬ tñ xßng v§y ðßþc.

lighten others, and are therefore unlike those of the Small
Vehicle.

Complete Enlightenment. This is wonderful en-
lightenment, the enlightenment of the Buddha. The Bud-
dha perfects self-enlightenment and the enlightenment
of others, and when his enlightenment and practice are
complete, he realizes Buddhahood.

“Venerable Master, you keep talking about the
Buddha,” you say, “but I still don’t know who the Bud-
dha is.”

You don’t know? I will tell you.
You are the Buddha.
“Then why don’t I know it?" you ask.

Your not knowing is just the Buddha! But this
is not to say that you have already reached Buddha-
hood.  You are as yet an unrealized Buddha. You should
understand that the Buddha becomes a Buddha from
the stage of a common person. Therefore, people who
cultivate can realize Buddhahood. The Buddha is the
Enlightened One, and when a living being becomes en-
lightened, he’s a Buddha as well. Without enlightenment,
he’s just a living being. This is a general explanation of
the word BUDDHA.

The Buddha has Three Bodies, Four Wisdoms,
Five Eyes, and Six Spiritual Penetrations. You may be a
Buddha, but you are still an unrealized Buddha, for you
do not have these kinds of power. The Buddha culti-
vated from the stage of a common person to Buddha-
hood. He has all the attributes of Buddhahood.

There are those who haven’t realized Buddha-
hood and yet claim to be Buddhas. This is the utmost
stupidity; claiming to be what they are not, they cheat
themselves and cheat others. Wouldn't you call that "ul-
timate stupidity"?  Everyone can become a Buddha, but
cultivation is necessary.  If one has the Three Bodies
and the Four Wisdoms, one may call oneself a Buddha.
But if one has just the Five Eyes or a bit of spiritual pen-
etration, one may not.

 man, if there are those who have brought forth the re-
solve for Anuttara- Samyak-Sambodhi, they have al-
ready given birth to infinite merit and virtue and are
universally able to collect themselves and remain on
the path of All-wisdom... .

Good young man, it is just the way a single lamp, if
brought into a dark room, is able to totally eradicate a
hundred thousand years of darkness. The lamp of the
Bodhi-mind of the Bodhisattva, Mahasattva is that way
too, in that upon its entering the room which is the
mind of a living being, the various dark obstacles of all
the karmic afflictions from hundreds of quadrillions of
ineffable numbers of eons can all be totally destroyed.

Buddhism: A Brief Introduction
 (continued from page 17)Ph§t k¬ mµt ngø ngônmµt ngø ngônmµt ngø ngônmµt ngø ngônmµt ngø ngôn trong kinh:

Mµt ngß¶i ðàn ông bång qua mµt cánh ð°ng g£p mµt
con c÷p giæa ðß¶ng. Anh ta chÕy tr¯n, c÷p ðu±i theo.
Ðªn mµt vñc sâu, anh n¡m ðßþc r nho và ðu mình sang
bên kia. C÷p · trên d÷a anh ta. Sþ hãi, ngß¶i ðàn ông
nhìn xu¯ng, dß¾i  xa, mµt con c÷p khác ðang ðþi anh.
Giúp anh ta chï có dây nho.

Hai con chuµt, mµt tr¡ng mµt ðen, t× t× b¡t ð¥u g£m
mòn r nho.  Ngß¶i ðàn ông nhìn th¤y mµt trái dâu
th½m ngon g¥n ðó.  Mµt tay n¡m dây nho, mµt tay thò
qua hái trái dâu. Ôi, trái dâu ngon ng÷t làm sao!

               (trích t×  Góp Nh£t Cát Ðá)
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Th½
Khª Hþp Ch½n Tâm
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Vân hà tu ðÕo b¤t khª chân,
Chï duyên tình thÑc ngµ thØ thân,

Ðß½ng di®n thác quá luân h°i chuy¬n,
Giao b¯i th¤t chi sinh tØ t¥m,
Chª tâm nh¤t xÑ ðÕi sñ t¤t,

Nhiªp ni®m h°i quang pháp gi¾i tÕng,
Thông dung phóng hÕ tr¥n lao t§n,

Tñ tÕi tiêu dao phän c¯ hß½ng.

TÕm d¸ch:

TÕi sao tu ðÕo chÆng khª chân,
Vì duyên tình thÑc, l¥m nh§n thân.

Trß¾c m£t chÆng biªt: luân h°i mãi,
Quay lßng vuµt m¤t: Sinh tØ hoài.
Giæ tâm mµt ch², xong vi®c l¾n,

Nhiªp ni®m h°i quang, thu pháp gi¾i.
Thông dung buông xä, tr¥n lao t§n,

Tñ tÕi tiêu dao v« c¯ hß½ng.

Giäi thích:

Bài th½ trên do Hòa Thßþng Tuyên Hóa viªt
ð¬ dÕy ngß¶i tu biªt tr÷ng ði¬m cüa vi®c hành
trì. TÕi sao tu ðÕo chÆng khª chân, thØ höi vì
sao mình tu mà chÆng ðßþc khª hþp v¾i chân
tâm? Mµt khi chúng ta tu mãi nhßng chÆng
tiªn bµ, chÆng ðßþc cäm Ñng, chÆng khai ngµ
chân tâm,  ðó chÆng qua là vì phß½ng hß¾ng
tu hành cüa ta ðã sai lÕc. Ngài chï cho ta th¤y

nguyên do sai lÕc:

"Vì duyên tình thÑc l¥m nh§n thân"

Duyên theo tình thÑc tÑc là duyên theo cänh
gi¾i tình cäm và v÷ng tß·ng. Tình cäm tÑc là
lòng yêu ghét, kiêu ngÕo ð¯ kÜ, tranh giành
ích kÖ, d¯i trá gÕt gçm, v.v... ThÑc thì bao
g°m v÷ng tß·ng, suy nghî, tính toán, hay
nhæng cänh gi¾i mà ta kinh nghi®m trong lúc
thi«n toÕ. Cänh gi¾i ¤y, nào là mình th¤y Ph§t,
nào là xu¤t h°n, nào là khoái lÕc tñ tÕi, v.v...
ð«u chï là biªn hi®n cüa tâm thÑc. Khi không
biªt thñc ch¤t cüa cänh ¤y thì ta s¨ nh§n l¥m
là th§t chÑng, và ch¤p trß¾c vào nó.  Song t¤t
cä nhæng cänh gi¾i hß v÷ng không tách r¶i sñ
ch¤p trß¾c vào sñ hi®n hæu cüa t¤m thân xác
th¸t này. B·i vì t¤t cä nhæng døc v÷ng, tình
cäm, và sñ suy nghî ð«u nß½ng thân mà phát.

Trß¾c m£t chÆng biªt: luân h°i mãi,
Quay lßng vuµt m¤t: Sinh tØ hoài.

Trß¾c m£t tÑc là ð¯i di®n v¾i cänh gi¾i, v¾i
pháp thª gian. ChÆng biªt tÑc là không nh§n
ra chân lý b¤t biªn, không nhìn xuyên thüng
ðßþc giä tß¾ng cüa cänh; kªt quä là ta s¨ b¸
cänh chuy¬n, trôi theo dòng luân h°i. Trß¾c
m£t chÆng biªt cûng có nghîa là tuy chân nhß
ph§t tánh luôn · trß¾c m£t mình, song ta
chÆng h« tri nh§n, cÑ tiªp tøc dòng luân h°i
mãi mãi. Quay lßng tÑc là không ch¤p nh§n
chân lý, là hß¾ng tâm tìm c¥u nhæng thÑ giä
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d¯i. Vuµt m¤t tÑc là m¤t c½ hµi giác ngµ, và
nhß v§y thì s¨ sinh tØ hoài. V§y thì có phß½ng
pháp gì ð¬ ta giác ngµ? Thì ðây:

Giæ tâm mµt ch², xong vi®c l¾n,
Nhiªp ni®m h°i quang, thu pháp gi¾i.

Giæ tâm mµt ch² tÑc là d°n hªt tâm tß, nång
lñc, tinh th¥n vào mµt møc tiêu.

Nhiªp ni®m là thâu h°i v÷ng tß·ng không
ð¬ chúng lång xång næa. H°i quang thì phäi
thß¶ng tñ sØa ð±i nhæng thói quen x¤u, l²i
l¥m, thành kiªn. S· dî ta chÆng th¬ giæ tâm
mµt ch², chÆng th¬ nhiªp ni®m chuyên nh¤t
là vì mình không ch¸u buông bö nhæng thÑ
giä d¯i. H chÆng tr× bö tham v÷ng, ham
mu¯n giàu có, danh v÷ng, quy«n v¸, hß·ng
thø, ngü nghï, thì chÆng bao gi¶ ta có th¬
ng°i yên l£ng, nh¤t tâm tñ tÕi trên b° ðoàn
ðßþc. R¢ng:

Không buông bö cái giä d¯i
 thì chÆng ðÕt thÑ chân th§t.

Nhßng mµt khi giæ tâm yên mµt ch² quán
chiªu tñ tánh, nhiªp ni®m không truy c¥u bên
ngoài, sØa ð±i thói x¤u cho thành t¯t, thì s¨
có ngày trí hu® chân chính s¨ b×ng d§y, lúc
¤y sinh tØ s¨ ch¤m dÑt: ðÕi sñ xong; và toàn
th¬ pháp gi¾i  tÑc là cänh gi¾i cüa chân tâm
s¨ hi®n bày ngay ðây: thu pháp gi¾i. Khi ðó
s¨ là lúc:

Thông dung buông xä, tr¥n lao t§n,
Tñ tÕi tiêu dao v« c¯ hß½ng

Thông dung nghîa là thông ðÕt vÕn sñ, dung
nhiªp chân lý trong hành ðµng mµt cách tñ
tÕi. Tuy · trong cõi ô trßþc, nhßng tâm chÆng
phi«n não, vì tâm hoàn toàn buông xä, chÆng
ch¤p trß¾c, chÆng níu kéo b¤t kÏ vi®c gì. Tuy
· ch¯n tr¥n lao mà tâm tr¥n ðã dÑt: tr¥n lao
t§n. Th§t là tñ tÕi! Khi ¤y n½i nào chÆng phäi
là chân tâm, là c¯ hß½ng? Khi ¤y n½i nào
chÆng phäi là ch¯n tiêu dao?

Nhæng L¶i Nên TránhNhæng L¶i Nên TránhNhæng L¶i Nên TránhNhæng L¶i Nên TránhNhæng L¶i Nên Tránh

Trong ph¦m Th§p HÕnh cüa Kinh Hoa
Nghiêm có dÕy ngß¶i tu phß½ng pháp khiªn
kh¦u nghi®p cüa mình ðßþc thanh t¸nh.  Sau
ðây  là mß¶i phß½ng pháp s½ kh·i ð¬ ta tránh
tÕo tµi kh¦u nghi®p:

1.  B¤t khä hï ngæB¤t khä hï ngæB¤t khä hï ngæB¤t khä hï ngæB¤t khä hï ngæ: L¶i không hoan hï, l¶i nói
làm ngß¶i nghe không sao sinh ðßþc lòng vui.

2.  Phi thi®n pháp ngæPhi thi®n pháp ngæPhi thi®n pháp ngæPhi thi®n pháp ngæPhi thi®n pháp ngæ: L¶i không t¯t, nói
nhæng chuy®n không t¯t lành, chuy®n th¸ phi,
không làm ngß¶i nghe sinh lòng t¯t ðßþc.

3.  B¤t duy®t ý ngæB¤t duy®t ý ngæB¤t duy®t ý ngæB¤t duy®t ý ngæB¤t duy®t ý ngæ: L¶i nói không làm ngß¶i
nghe hài lòng, trái lÕi sinh lòng khó ch¸u.

4.  B¤t khä ái ngæB¤t khä ái ngæB¤t khä ái ngæB¤t khä ái ngæB¤t khä ái ngæ: L¶i nói mình không th¬
yêu mªn ðßþc, nhß l¶i thô tøc chØi rüa.

5.  Phi nhân hi«n ngæPhi nhân hi«n ngæPhi nhân hi«n ngæPhi nhân hi«n ngæPhi nhân hi«n ngæ: L¶i nói không phäi
cüa b§c hi«n ðÑc nhân t×, hay l¶i nói thiªu nhân
t×, thiªu t× bi.

6.  Phi thánh trí ngæPhi thánh trí ngæPhi thánh trí ngæPhi thánh trí ngæPhi thánh trí ngæ: L¶i nói không chÑa
ðñng, không có trí hu® cüa b§c thánh nhân. �
ðây cûng bao g°m l¶i d¯i trá, gÕt gçm, l¶i không
ðúng v¾i sñ th§t.

7.  Phi thánh tß½ng ßng ngæPhi thánh tß½ng ßng ngæPhi thánh tß½ng ßng ngæPhi thánh tß½ng ßng ngæPhi thánh tß½ng ßng ngæ: L¶i nói không
phù hþp, không tß½ng ßng v¾i ðÕo ðÑc hay trí
hu® cüa b§c thánh nhân. Nhæng l¶i thêu d®t,
nói ðâm th÷c ð«u chÆng tß½ng ßng v¾i b§c
thánh.

8.  Phi thánh thân c§n ngæPhi thánh thân c§n ngæPhi thánh thân c§n ngæPhi thánh thân c§n ngæPhi thánh thân c§n ngæ: L¶i mà chß thánh
không nói không dùng t¾i. Nhæng l¶i này s¨
làm ta xa r¶i b§c thánh hay sñ thánh thi®n.

9.  Thâm khä yªm ̄  ngæThâm khä yªm ̄  ngæThâm khä yªm ̄  ngæThâm khä yªm ̄  ngæThâm khä yªm ̄  ngæ: Nhæng l¶i làm ngß¶i
nghe hªt sÑc khó ch¸u, chán ghét.

10.  B¤t kham thính vån ngæB¤t kham thính vån ngæB¤t kham thính vån ngæB¤t kham thính vån ngæB¤t kham thính vån ngæ: Nhæng l¶i nói
khó l÷t tai, làm ngß¶i nghe không sao ch¸u
ðñng n±i.
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Chß½ng Mµt:Chß½ng Mµt:Chß½ng Mµt:Chß½ng Mµt:Chß½ng Mµt:
KH� ÐAU: V¤n Ð« Cüa Ð¶i S¯ngKH� ÐAU: V¤n Ð« Cüa Ð¶i S¯ngKH� ÐAU: V¤n Ð« Cüa Ð¶i S¯ngKH� ÐAU: V¤n Ð« Cüa Ð¶i S¯ngKH� ÐAU: V¤n Ð« Cüa Ð¶i S¯ng

Nguy®n thÑ nh¤t trong TÑ Ho¢ng Th® Nguy®n cüaNguy®n thÑ nh¤t trong TÑ Ho¢ng Th® Nguy®n cüaNguy®n thÑ nh¤t trong TÑ Ho¢ng Th® Nguy®n cüaNguy®n thÑ nh¤t trong TÑ Ho¢ng Th® Nguy®n cüaNguy®n thÑ nh¤t trong TÑ Ho¢ng Th® Nguy®n cüa
B° Tát:B° Tát:B° Tát:B° Tát:B° Tát: Chúng sanh vô biên th® nguy®n ðµChúng sanh vô biên th® nguy®n ðµChúng sanh vô biên th® nguy®n ðµChúng sanh vô biên th® nguy®n ðµChúng sanh vô biên th® nguy®n ðµ

     Ph§t trong nhi«u kiªp vì chúng sanh
     Tu t§p vô biên ðÕi bi hÕnh
     Tùy thu§n chúng sanh vào thª gian
     Giáo hóa chúng hµi khiªn thanh t¸nh

(Kinh Hoa Nghiêm, T§p 1.  Ph¦m Thª
Chü Di®u Nghiêm, Trang 234)

Nguy®n này tß½ng ßng v¾i Kh± Ðª:Nguy®n này tß½ng ßng v¾i Kh± Ðª:Nguy®n này tß½ng ßng v¾i Kh± Ðª:Nguy®n này tß½ng ßng v¾i Kh± Ðª:Nguy®n này tß½ng ßng v¾i Kh± Ðª:

Này các TÏ kheo, Kh± Ðª là thª nào? Sanh là
kh±; già là kh±; b®nh là kh±; chªt là kh±; ßu bi kh±
não là kh±; ái bi®t ly là kh±; oán t¡ng hµi là kh±; c¥u
b¤t ð¡c là kh±; ngû ¤m (s¡c, th÷, tß·ng, hành, thÑc) xí
th¸nh là kh±.
 Kh± Ðª phäi ðßþc hi¬u.

Nói "v¤n ð«" cüa ð¶i s¯ng hàm ý có mµt cái
gì trøc tr£c trong cuµc s¯ng mà chúng ta ðang thñc
nghi®m. V¤n ð« ðó là gì? Chính ð¶i s¯ng cüa ÐÑc Ph§t
có th¬ soi sáng cho chúng ta hi¬u th¤u bên trong sñ
v§t.

ÐÑc Ph§t Thích Ca mà tôn hi®u có nghîa là
"V¸ thánh cüa dòng h÷ Thích," ðã ðän sinh khoäng
2500 nåm trß¾c tÕi thành Ca TÏ La V®, �n Ðµ. Thân
phø Ngài là vua mµt trong nhi«u vß½ng qu¯c cüa nß¾c
�n lúc b¤y gi¶. Khi Ngài sinh ra, nhi«u v¸ tiên tri ðã
tiên ðoán r¢ng ho£c là Ngài s¨ tr· thành mµt Chuy¬n
Luân Vß½ng, ho£c là Ngài s¨ r¶i bö cuµc s¯ng thª gian
ð¬ tr· thành mµt v¸ toàn giác, mµt v¸ Ph§t, và Ngài s¨
giáo hóa vô lßþng chúng sanh, làm cho h÷ tìm ðßþc
chân hÕnh phúc siêu vi®t thª tøc.

Vua cha r¤t lo sþ Ngài t× bö ngai vàng, cho

Chapter One
Suffering:
The Problem of Existence

First Magnificent Vow of the Bodhisattva:
     I vow to rescue the boundless  living beings from
suffering.

The Buddha toils through eons for the sake of living
beings,
Cultivating limitless, oceanic, great compassion.
To comply with living beings, he enters birth and death,
Transforming the multitudes everywhere,  so they be-
come pure.

This vow corresponds to the Noble Truth of Suffering.

What, Bhikshus, is the Noble Truth of Suffer-
ing? Birth is suffering; old age is suffering; sickness is
suffering; death is suffering; sorrow, lamentation, pain,
grief, and despair are suffering; to be together with
what or those you hate is suffering; to be separated
from what or those you love is suffering; not to obtain
what you wish for is suffering; in general, identifica-
tion with the Five Constituents of Existence (physical
form, feelings, thoughts, volitional formations, and con-
sciousness) is suffering. The Truth of Suffering should
be understood.

To mention  the "problem" of existence already
implies there is something wrong with life as we experi-
ence it. What is the problem? The Buddha’s own life
provides an insight.

The Buddha, Shakyamuni, whose name means
“Sage of the Shakya clan,” was born about 2500 years
ago in Kapilavastu, India. His father was a ruler of one of
the many kingdoms comprising India at that time. Upon
his birth, seers predicted his son would either become a
great world-ruling monarch or would renounce the mun-
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Buddhism : A Brief Introduction
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nên ðã phòng b¸ c¦n m§t không ð¬ cho Ngài th¤y nhæng
sñ ðau kh± cüa thª gian. V¸ hoàng tØ con vua ðã vô tình
ð¡m chìm trong các thú vui v§t ch¤t mà không bao gi¶
biªt n²i kh± cüa cuµc ð¶i. Trong su¯t th¶i niên thiªu, v¸
Ph§t tß½ng lai cÑ m²i mùa lÕi · trong mµt cung ði®n
khác nhau, và không bao gi¶ r¶i khöi nhæng cung ði®n
này. Vì v§y, môi trß¶ng s¯ng cüa Ngài lúc b¤y gi¶ gi¯ng
nhß mµt cõi thiên ðß¶ng · ð¸a gi¾i.

Khi lên 19, hoàng tØ xin vua cha ðßþc phép ra
ngoài thành. Vua min cßÞng ch¤p thu§n, nhßng ðã s¡p
ð£t trß¾c ð¬ cho trên ðß¶ng ði, Ngài s¨ không g£p ðßþc
mµt ngß¶i nào tàn t§t, già nua, ho£c ¯m ðau.

Tuy nhiên, trong cuµc du hành ð¥u tiên ra khöi
hoàng cung, hoàng tØ ðã møc kích nhæng cänh sau ðây:

Tu±i giàTu±i giàTu±i giàTu±i giàTu±i già

Lúc b¤y gi¶, ð¬ gây sñ ghê t·m trong lòng
Thái tØ, vua cõi Tr¶i Thanh T¸nh Thiên hóa hi®n thành
mµt ông già ¯m yªu hom hem ng°i · bên ðß¶ng. Nhác
th¤y ngß¶i này, hoàng tØ r¤t ð²i ngÕc nhiên và höi
ngß¶i ðánh xe: "Này Xa N£c, cái ông tóc bÕc, lßng
còng là hÕng ngß¶i gì v§y? M¡t ông ta m¶, thân th¬ thì
nghiêng bên n÷ v©o bên kia. Ông ta tña vào mµt cây
g§y và ði mµt cách yªu ¾t. Thân th¬ cüa ông ta b¤t th¥n
thay ð±i hay ðó là sñ tñ nhiên?"

Ngß¶i ðánh xe lßÞng lñ không dám nói th§t.
Lúc b¤y gi¶, vua tr¶i Thanh T¸nh Thiên ðã dùng th¥n
thông khiªn ngß¶i ðánh xe nói th§t. "Ngß¶i này ðang ·
trong tình trÕng sÑc cùng lñc t§n và cuµc ð¶i cüa ông
ta không còn mµt chút lÕc thú nào. Gi¶ ðây, ông ta ðã
tr· nên lçn thçn, các cån thì ðang b¸ tàn phá. Ðó là
nhæng thuµc tính cüa tu±i già. Ngày xßa, ông ta ðã là
mµt ðÑa bé ðßþc m© cho bú, nuông chi«u. R°i trong
tu±i thanh xuân, ông ta ðã vui ch½i thöa thích, ðã ð©p
trai lÕi chÆng ai k«m chª. Ông ta ðã hß·ng lÕc. Nhßng
nåm tháng trôi qua, thân ông mòn mõi và suy nhßþc.
Bây gi¶, tu±i già ðang làm cho nó ðiêu tàn."

Hoàng tØ th· dài và höi ngß¶i ðánh xe: "Mµt
mình ông ta tr· nên lø khø già nua, hay là t¤t cä chúng
ta s¨ tr· thành nhß thª?"

Ngß¶i ðánh xe lÕi thßa, "Tâu Ði®n hÕ, Ngài
cûng không thoát khöi s¯ ph§n này. Th¶i gian trôi qua,
thân hình Ði®n hÕ cûng s¨ tñ nhiên suy nhßþc. Ði«u
này s¨ ch¡c ch¡n xäy ra không nghi ng¶ gì cä. T¤t cä
nhæng ngß¶i trë ð¥y sinh lñc r°i cûng s¨ già. M÷i ngß¶i
trên thª gian ð«u rõ ði«u này, nhßng ngß¶i ta vçn thích
chÕy theo thú vui v§t ch¤t."

V¸ hoàng tØ ðã t×ng vô lßþng kiªp tu hÕnh B°
Tát và tr°ng vô s¯ cån lành. Cho nên gi¶ ðây, nghe
nhæng l¶i này, nhæng ðÕi nguy®n ngày trß¾c cüa Ngài
tñ nhiên tr± quä. Nghe tä  nhæng kh± ðau cüa tu±i già,
Ngài rùng mình kinh hoàng. Tña nhß mµt con dã thú
hoäng kinh vì tiªng sét ðánh, Ngài th§t sñ run sþ khi
quán tß·ng nhæng kh± ðau này.

M¡t nhìn vào cõi xa xåm, Ngài suy tß·ng v«
nhæng sñ th¯ng kh± cüa tu±i già. "Làm sao ngß¶i ta có
th¬ tìm ðßþc sñ vui thú trong thª gian khi tu±i già s¨ tàn
phá m÷i sñ m÷i v§t? Không mµt ai thoát khöi. Trong
mµt th¶i gian, thân hình ngß¶i ta có th¬ tráng ki®n,
nhßng nó s¨ càng ngày càng suy yªu vì m÷i sñ ð«u phäi
thay ð±i. Gi¶ ðây, ta ðã th¤y rõ sñ th§t v« tu±i già, làm

dane life to  become a fully enlightened sage, a Buddha,
who would teach countless living beings to find a genu-
ine happiness that transcends the world.

The king, fearing his son might renounce the
throne, took special precautions in his son’s upbringing
to prevent him from observing the sufferings of the world.
His son, the prince, continuously enjoyed the myriad
pleasures of life and did not come into contact with any
of its pains. Through his youth the Buddha-to-be en-
joyed separate palaces for each season. It is said that he
never even left the palace grounds. Thus the prince’s
experience of life resembled a heaven on earth.

At nineteen the prince asked his father if he
could take his first excursion outside the palace grounds.
The king reluctantly consented, but made sure that along
the highway his son would encounter no one maimed,
aged, or sick.

The prince, however, on his first excursion out-
side the palace grounds had the following experiences:

Old Age

At that time the king of the Pure Abodes Heaven
suddenly appeared at the side of the road transfigured
as an old, decrepit man in order to stir repugnance in
the prince’s heart. The prince saw the old man and was
startled. He asked his charioteer, “What kind of person
is this with white hair and bent-back? His eyes are dim;
his body wobbles. He leans on a cane and walks feebly.
Has his body changed unexpectedly, or is this just the
way things are naturally?

The charioteer’s mind wavered. He dared not
answer true. Then the god from the Pure Abodes Heaven,
with his spiritual powers, caused him to speak truly.
“His form’s decayed; his energy almost gone. Much dis-
tress and little happiness mark his life. Forgetful now,
his sense faculties are wasted. These are the attributes
of old age. Originally he was a suckling child, long-
nurtured at his mother’s breast. Then as a youth he ca-
vorted and played about handsome, unrestrained, en-
joying sense desires. However, as the years went by, his
body withered and decayed. Now old age has brought
him to ruin.”

The prince heaved a long sigh, and then asked
the charioteer, “Is he the only one who has become
decrepit and old, or will we all like this become?”

The charioteer answered him again, “This lot
in life alike awaits the Venerable One. As time goes on
your body will naturally decay. This certainly, without
doubt, will come to pass. All those young and ener-
getic, will grow old. This, all in the world know, yet still
they seek for pleasure.”

The prince is actually a Bodhisattva who had
long cultivated the karma of purity and wisdom, and
widely planted the roots of every virtue. The fruits of his
vows were now blossoming. Hearing these words on
the suffering of old age, he shivered; his hair stood on
end. Like a terrified herd of animals fleeing at the bolt
of a thunder clap, the Bodhisattva in the same way
trembled with fear, as he deeply sighed and contem-
plated the suffering of old age.

He shook his head and steadily gazed ponder-
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sao ta lÕi không kinh t·m nó và tìm cách thoát khöi
nó?"

B° Tát bèn dÕy ngß¶i ðánh xe, "Này Xa N£c,
hãy mau mau quay xe tr· v«! Nhæng kh± ðau ghê g¾m
cüa tu±i già ðang l·n v·n trong trí óc ta, ta không th¬
tìm ðßþc mµt thú vui gì trong các hoa viên và dß¾i
nhæng r£ng cây này. "Tuân l¶i, ngß¶i ðánh xe qu¤t
ngña chÕy nhß bay v« thành.

Ngài suy nghî v« tu±i già. Cung ði®n ð¯i v¾i
Ngài gi¶ quÕnh quë nhß mµt bãi tha ma, và b¤t cÑ cái
gì Ngài chÕm ðªn ð«u lÕnh l¨o tái tê. Lòng Ngài b°i
h°i, b¤t an. Vua cha ðßþc tin hoàng tØ không vui, bèn
khuyên con nên ði du hành thêm mµt l¥n næa. Vua truy«n
cho nhæng ngß¶i t± chÑc chuyªn ði này phäi làm cho
t¤t cä n½i ch¯n ð«u huy hoàng lµng lçy h½n trß¾c.

B®nh t§tB®nh t§tB®nh t§tB®nh t§tB®nh t§t

L¥n này, vua tr¶i lÕi hóa hi®n thành mµt ngß¶i
ðau n¢m bên v® ðß¶ng c¯ bám l¤y sñ s¯ng. Thân ông ta
h¯c hác, bøng trß½ng phình lên, h½i th· h±n h¬n. Tay
chân ông teo lÕi, lßng thì còng. Ông ta khóc lóc và rên
xiªt mµt cách r¤t bi ai.

Hoàng tØ höi ngß¶i ðánh xe, "Ngß¶i này là
loÕi ngß¶i gì v§y?" Ngß¶i ðánh xe thßa, "Ông ¤y là mµt
ngß¶i b®nh. TÑ ðÕi n½i thân ông không ði«u hòa, cho
nên thân th¬ yªu mòn và ông không tñ làm ðßþc gì. Ông
ta phäi nß½ng nh¶ n½i kë khác."

Nghe v§y, lòng hoàng tØ r¤t ð²i xót thß½ng.
Ngài bèn höi, "Chï có ngß¶i này b¸ ðau yªu hay là ai ai
cûng phäi ðau ¯m nhß v§y?"

"Trên thª gian này ai cûng có th¬ b¸ ðau ¯m,"
ngß¶i ðánh xe trä l¶i. "Ðã có thân thì có b®nh. B®nh t§t
ðªn v¾i b¤t cÑ ai. V§y mà vçn có nhæng kë cu°ng dÕi cÑ
ði tìm nhæng thú vui ng¡n ngüi cüa thª gian."

Rùng mình khi nghe nhæng ð«u ghê rþn này,
cä thân lçn tâm hoàng tØ bàng hoàng lay ðµng nhß
ánh trång trên m£t h° d§y sóng. Ngài tñ höi, "Trôi lån
trên b¬ kh± nhß v¥y, con ngß¶i làm sao tìm ðßþc mµt
phút giây an nhàn tñ tÕi?" Ngài th· dài não nuµt, bu°n
cho kiªp ngß¶i tri«n miên s¯ng trong sñ ngu t¯i, l¥m
lçn, chß¾ng ngÕi. "B®nh t§t, nhß mµt kë cß¾p không
nß½ng tay, có th¬ §p ðªn b¤t cÑ lúc nào. V§y mà con
ngß¶i vçn tß·ng mình r¤t vui sß¾ng, hÕnh phúc."

Truy«n cho xe tr· v« cung, lòng Ngài b¸ ám
änh b·i tai ß½ng b®nh t§t. Lúc b¤y gi¶ Ngài tñ cäm
th¤y nhß mµt ngß¶i s¡p b¸ mµt cây g§y n£ng n« giáng
xu¯ng thân mình, và Ngài ðang cúi mình ð¬ ðón ch¶
nhæng cú ðánh không chút xót thß½ng. Trong cung,
Ngài tr¥m l£ng suy nghî v« mµt thÑ hÕnh phúc chï có
ngoài thª gian.

Vua cha tìm hi¬u nguyên do hoàng tØ tr· v«,
và ðßþc tâu r¢ng hoàng tØ ðã g£p mµt ngß¶i ðau. Vua
r¤t kinh hoàng và h¯t hoäng. Vua nghiêm kh¡c la r¥y
nhæng ngß¶i chu¦n b¸ cuµc hành trình, nhßng chính
nhæng ngß¶i này cûng không hi¬u tÕi sao ðã xäy ra c¾
sñ.

R°i thì ngß¶i ta ðã ðßa thêm nhi«u ca næ vào
h§u cung. L¶i ca tiªng nhÕc cüa h÷ nhß chßa bao gi¶
mÛ mi«u nhß v§y. Vua cha hy v÷ng r¢ng hoàng tØ s¨ say
ð¡m nhæng thú vui này và s¨ không r¶i bö cuµc s¯ng tÕi
gia. B¤t lu§n ngày ðêm, hoàng tØ ðßþc dâng hiªn nhæng

ing the agony of old age. “How can people find delight
in the pleasures of the world when old age brings it all
to ruin? It affects everyone; none escape it. For a time
the body may be robust and strong, but everything’s
subject to change. Now my own eyes behold the truth of
old age, how can I not be disgusted and wish to leave
it?”

The Bodhisattva told the charioteer, “Quickly
turn the chariot around and go back. Unable to forget
that old age will call for me, what happiness could I
find in these gardens and groves?” Obeying the com-
mand, he drove as fast as the wind, and quickly re-
turned to the palace.

The prince mulled over the experience of old
age. The palace felt like a desolate graveyard. Every-
thing he touched left him numb and cold. His heart
could find no peace. The king heard that his son was
unhappy, so he urged him to take another excursion.
He ordered all of his officers to make everything more
resplendent than before.

Sickness

 The god again transformed himself, this time
as a sick person, barely holding on to his life at the side
of the road. With a gaunt body and bloated stomach,
slow, asthmatic breath, stooped with withered hands
and legs, he sorrowfully wept and moaned.

The prince asked the charioteer, “What kind
of person is this?” The charioteer answered, “This is a
sick person. The four great elements composing his body
are completely out of balance. Emaciated and weak
he’s unable to do much of anything. Tossing back and
forth, he has to rely on others.”

Hearing this the prince’s heart swelled with
pity. He then asked, “Is it only this person who gets
sick, or are others subject to the same?”

He answered, “In this world everyone will also
get diseased. Sickness plagues all who have a body. Yet
foolish people seek joy in the fleeting pleasures of the
world.”

The prince heard this with horror and dismay.
His mind and body shuddered like the shimmering moon
in troubled water. “Adrift on this ocean of great suffer-
ing, how can one be at ease?” He sighed for people in
the world, so deluded, confused, and obstructed. “The
thief of sickness can come at any time. Yet they seem
happy and delighted.”

Then he had the chariot turn around and go
back, his mind distraught about the woe of sickness. He
was just like someone who, about to be beaten, curls
his body waiting for the clubs to fall. He quietly stayed
in the palace, aspiring only for a happiness beyond the
world.

The king inquired the reason for his son’s re-
turn. He was told the prince had seen a sick person. The
king was aghast and totally beside himself. He severely
reprimanded the people who had prepared the road.
But they too were perplexed and could not explain what
had happened.
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ngß¶i ð©p v¾i tiªng nhÕc l¶i ca, nhßng Ngài vçn không
th¤y mµt chút hÕnh phúc nào.

Vua cha ðích thân ði tìm nhæng công viên ð©p
lÕ lùng. Vua cûng tñ mình lña ch÷n nhæng mÛ næ khêu
gþi nh¤t cho hoàng tØ. Nhæng ngß¶i ð©p khä ái này mà
chï mµt liªc m¡t cûng ðü làm cho ðàn ông mê mçn, ðã
dùng hªt tài nång cüa h÷ ð¬ nuông chi«u, h¥u hÕ hoàng
tØ.

Vua lÕi truy«n trang hoàng lµng lçy con ðß¶ng
mà hoàng tØ s¡p ði, d©p hªt m÷i v§t d½ b¦n, khó coi.
Mµt l¥n næa, vua lÕi nh¡c ngß¶i ðánh xe trung thành
hãy bám ch£t l¤y con ðß¶ng hoa l®.

ChªtChªtChªtChªtChªt

Lúc b¤y gi¶ vua tr¶i Thanh T¸nh Thiên hóa hi®n thành
mµt ngß¶i ðã chªt. Xác thân kë qua ð¶i ðßþc b¯n ngß¶i
gánh ði, hi®n ra trß¾c m£t B° Tát. Chï có Ngài và Xa
N£c trông th¤y và không mµt ai khác biªt. Hoàng tØ
höi, "Xác ngß¶i kia v¾i bao nhiêu là hoa và tràng phan
trang trí, là gì v§y? Kìa, ngß½i th¤y nhæng ngß¶i theo
sau, tóc bö xöa, v×a ði v×a khóc than: trông dáng d¤p
th¤y h÷ ðau kh± biªt ch×ng nào!"

Vua tr¶i lÕi gþi ý cho ngß¶i ðánh xe, nên ông ta thßa,
"Ðây là mµt ngß¶i chªt. T¤t cä các cån cüa ngß¶i ¤y ðã
hoàn toàn tê li®t; mÕch s¯ng cüa ngß¶i ¤y ðã b¸ c¡t ðÑt.
Tâm cüa y ðã tán loÕn, thÑc cüa y ðã ra ði. Tâm thÑc ðã
thª, còn hình hài thì ðang b¡t ð¥u héo khô. Thân hình
¤y ðang lÕnh cÑng chÆng khác gì mµt khúc g². Ngày
trß¾c, bà con bÕn bè ð«u kính mªn y; gi¶ ðây, không
mµt ngß¶i nào còn mu¯n th¤y y. H÷ xa lánh y, và s¨ bö
y n½i mµt nghîa ð¸a hoang tàn." Khi hoàng tØ nghe
nhæng ði«u này, lòng Ngài qu£n ðau. Ngài cäm th¤y
nhß ðang b¸ trói ch£t. Ngài höi, "Có phäi chï mµt mình
ngß¶i này chªt, hay là m÷i ngß¶i trên ð¶i ð«u phäi
chªt?"

Xa N£c thßa, "M²i ngß¶i ð«u phäi chªt. B¤t cÑ cái gì có
b¡t ð¥u thì phäi có kªt thúc. Ngß¶i già, ngß¶i trë, kë
trung niên, ai ai h có thân thì thân phäi hoÕi."

Hoàng tØ r¤t xúc ðµng. Thân Ngài tña vào cây ch¡n
phía trß¾c xe, h½i th· g¥n nhß ðÑt ðoÕn. Ngài th· dài,
höi: "TÕi sao con ngß¶i trên thª gian lÕi mê muµi ðªn
thª? H÷ biªt r¢ng thân h÷ r°i s¨ tiêu di®t, v§y mà h÷
vçn s¯ng mµt cách c¦u thä? H÷ chÆng phäi là g² ðá,
mà lÕi chÆng nghî ðªn vô thß¶ng?"

Truy«n Xa N£c h°i cung, Ngài nói, "Bây gi¶ không
phäi là lúc vui ch½i. Cuµc s¯ng có th¬ ch¤m dÑt b¤t cÑ
lúc nào. Chúng ta còn bøng dÕ nào mà tiªp tøc chuyªn
ði ch½i này?"

Nhæng ði«u m¡t th¤y tai nghe ðã làm cho hoàng tØ t×
bö nªp s¯ng bình thß¶ng ð¬ tìm mµt con ðß¶ng thoát
khöi sanh tØ. Tuy nhiên vua cha nh¤t ð¸nh buµc hoàng
tØ phäi · trong cung. Ngài bèn hÑa s¨ tuân l¶i cha nªu
vua có th¬ bäo ðäm b¯n ði«u:

Con chï t× bö ý chí xu¤t gia v¾i b¯n ði«u ki®n sau ðây:

Then more songstresses were sent to the
Prince’s harem. Their music was more exquisite than
before. The King hoped the prince, enamored by song
and dance, would grow infatuated with the world and
not abandon the householder’s life. Day and night came
offerings of lovely women and song, yet he was not happy
at all.

The king himself traveled in search of gardens,
wondrous and fine. He also selected the most fair and
voluptuous maidens for the Prince. They fawned on him;
with all their talents served him. They were so stun-
ning, one look at them befuddled men.

He adorned even more the royal road so all
impurities were out of sight. He ordered once more the
good charioteer, to carefully cleave to the gilded path.

Death

 At that time the god from the Pure Abodes Heaven trans-
figured into a corpse. Four people carrying the cadaver
appeared right before the Bodhisattva. Only the
Bodhisattva and the charioteer saw this. No one else
was aware of it. He asked, "What is this body, with flow-
ers and banners adorned? Those trailing behind are
all grief-stricken. Their hair hanging down, they wail
as they follow along."

The god again inspired the charioteer. Thus he an-
swered, "This is a dead person. All of his organs have
deteriorated; his life has been cut off. His mind has scat-
tered; his consciousness has left. His spirit has departed
and his body has withered. It's rigid and straight like
dry wood. Formerly all of his relatives and friends
adored him; They bathed in mutual affection. Now none
of them even wish to see him. They will shun and aban-
don him in an empty graveyard." When the prince heard
of death his heart ached; he felt all bound up. He asked,
"Is it only this person who dies, or is everyone in the
world destined to the same?"

He answered, "Each and every one must die. Whatever
has a beginning, also must end.

The old, the young, and those middle aged, anyone who
has a body, is subject to decay."

The prince was shocked. His body leaned forward over
the railing of the chariot. His breathing halted and he
sighed, "Why are people in the world so deluded? Ev-
eryone sees that their body will perish, yet they still go
through life so casually. They're not insensible like dead
wood or stone. Yet they never think about the imperma-
nence of life."

He ordered the charioteer to turn back home "This is
no time for a pleasure ride. Life can end at any time.
How can I indulge in an excursion?"

These experiences compelled the prince to re-
nounce the common life to find the path beyond birth
and death. His father, however, was adamant that he re-
mains in the palace. The prince promised to stay if his
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father could guarantee four things:

Only under four conditions will I abandon my
resolve to leave the householder's life. Guarantee my
life will last forever, that I will be without sickness or
old age, and that all my material wealth will never
perish. Then I will respect your order and not leave the
householder's life.

If these four wishes cannot be fulfilled, let me leave the
householder's life. Please do not attempt to thwart me.
I am in a burning house. How could you not let me out?

The prince did leave the palace to undertake a spiritual
quest to solve the problem of existence. Six years later
he became a Buddha, a fully Awakened One.

The Noble Truth of Suffering suggests that a deep mal-
aise permeates our life. Everything that we live for, ev-
erything that is dear to us will eventually be lost: our
fathers and mothers, our sisters and brothers, our sons
and daughters, our husbands or wives, and eventually
even our own lives. Death takes everything away. This
is a very serious matter both because it is inescapable
and real, and moreover because paradoxically the inevi-
tability of death gives direction and meaning to life. The
Bodhisattva feels a oneness with and resulting  great
compassion for all beings who undergo suffering. Thus
he follows the Buddha's path to Awakening  to help all
beings end suffering and attain true happiness.

  I will be a good doctor for the sick and suffering. I will
lead those who have lost their way to the right road. I
will be a bright light for those in the dark night. I will
enable the poor and destitute to discover hidden trea-
sures. The Bodhisattva impartially benefits all living
beings in this manner...

Why is this? Because all Buddhas, the Thus Come Ones
take a heart of great compassion as their very substance.
Because of living beings they have great compassion.
From great compassion the Bodhi-mind is born; and
because of the Bodhi-mind they accomplish the Equal
and Proper Awakening.

Therefore, great compassion for all the myriad living
beings who are suffering in Samsara is the catalyst for
making the profound resolution to become a fully En-
lightened Buddha, that is, for generating the Bodhi-mind.

The Meritorious Qualities of the Bodhi-Mind

 You should know that the Bodhi-mind is completely
equal to all the merit and virtue of all dharmas taught
by the Buddha. Why? It is because the Bodhi-mind pro-
duces all practices of the Bodhisattvas. It is because
the Thus Comes Ones of the past, present, and future
are born from the Bodhi-mind. Therefore, good young

             (to be continued on page 10)

Bäo ðäm r¢ng ð¶i con s¨ không bao gi¶ ch¤m dÑt; r¢ng
con s¨ không bao gi¶ ðau ¯m; r¢ng con s¨ không già;
và r¢ng cüa cäi v§t ch¤t cüa con không bao gi¶ m¤t.

Nªu hµi ðü b¯n ði«u ki®n này thì con s¨ tuân l¶i phø
hoàng dÕy và không xu¤t gia.Nªu b¯n ß¾c nguy®n này
không thành, xin hãy cho con xu¤t gia. Xin phø hoàng
ð×ng ngån tr·. Con nhß ðang · trong mµt ngôi nhà
ðang cháy. Làm sao phø hoàng có th¬ không cho con
thoát khöi ngôi nhà cháy này?

Sau ðó, hoàng tØ ðã r¶i hoàng cung ð¬ kh·i ð¥u mµt
cuµc tìm kiªm cách giäi quyªt "v¤n ð«" cüa ð¶i s¯ng.
Sáu nåm sau, Ngài ðã thành Ph§t, mµt v¸ toàn giác.

Trong TÑ Di®u Ðª, Kh± Ðª dÕy r¢ng mµt thÑ ray rÑt
phi«n muµn th¦m th¤u cuµc ð¶i cüa chúng ta. T¤t cä
nhæng gì mà ta s¯ng cho, t¤t cä nhæng gì ta yêu quý r¯t
cuµc r°i cûng s¨ m¤t: cha m© ta, anh ch¸ em ta, con cái
ta, vþ ch°ng ta, và ngay cä bän thân chúng ta. Cái chªt
s¨ l¤y ði t¤t cä. Ðây là mµt ði«u r¤t h® tr÷ng vì hai l¨:
mµt là nó là mµt thñc tÕi không ai thoát khöi, và hai là
mµt cách ngh¸ch lý, sñ không tránh khöi chªt làm cho
cuµc ð¶i càng có ý nghîa và có hß¾ng ði. B° Tát cäm
th¤y mình là mµt v¾i t¤t cä chúng sanh ðau kh± và ðÑc
ðÕi bi cüa Ngài nhu¥n th¤m t¤t cä chúng sanh. Vì v§y,
Ngài ðã ði con ðß¶ng giác ngµ mà chß Ph§t ðã ði ð¬ cÑu
ðµ chúng sanh ly kh± ð¡c lÕc.

Ta s¨ là mµt y sî giöi cho nhæng ngß¶i b®nh và ngß¶i
ðau kh±. Ta s¨ dçn d¡t nhæng kë l¥m ðß¶ng tr· v«
chánh ðÕo. Ta s¨ là ánh sáng cho nhæng ngß¶i · trong
ðêm dài tåm t¯i. Ta s¨ làm cho nhæng kë nghèo, nhæng
kë c½ cñc khám phá ra nhæng kho báu ¦n tàng. B° Tát
không chút nào thiên v¸, làm lþi cho chúng sanh nhß
thª.

TÕi sao? Vì ðÕi bi là th¬ cüa t¤t cä chß Ph§t, t¤t cä các
ÐÑc Nhß Lai. Các Ngài có tình thß½ng vô hÕn cho t×ng
chúng sanh. Do ðÕi bi mà b° ð« tâm phát kh·i; và do b°
ð« tâm mà các Ngài thành chánh giác.

Ph¦m Ch¤t ¿u Vi®t Cüa B° Ð« TâmPh¦m Ch¤t ¿u Vi®t Cüa B° Ð« TâmPh¦m Ch¤t ¿u Vi®t Cüa B° Ð« TâmPh¦m Ch¤t ¿u Vi®t Cüa B° Ð« TâmPh¦m Ch¤t ¿u Vi®t Cüa B° Ð« Tâm

Phäi biªt r¢ng b° ð« tâm hoàn toàn ngang v¾i t¤t cä
công ðÑc cüa t¤t cä các pháp do ÐÑc Ph§t dÕy. TÕi sao?
Vì t× b° ð« tâm mà t¤t cä các hÕnh b° tát phát sinh. Vì
r¢ng chß Ph§t trong ba ð¶i quá khÑ, hi®n tÕi và v¸ lai t×
b° ð« tâm mà sinh ra. B·i thª, này ngß¶i trai lành, nªu
có kë phát tâm A N§u Ða La Tam Mi®u Tam B° Ð«, kë
¤y ðã tÕo công ðÑc vô lßþng vô biên và kë ¤y có khä
nång trø tâm và tiªn tu trên con ðß¶ng toàn trí.

Này ngß¶i trai lành, ði«u này cûng gi¯ng nhß mµt ng÷n
ðèn nhö ðem ð£t trong mµt phòng t¯i, có th¬ xua ðu±i
bóng t¯i ðã kéo dài ngàn nåm. Ng÷n ðèn b° ð« tâm cüa
B° Tát Ma Ha Tát cûng nhß v§y, vì r¢ng khi ðem ð£t
trong phòng t¯i (tâm cüa mµt chúng sanh), nhæng nghi®p
chß¾ng phi«n não cüa tråm tri®u Ñc kiªp cüa chúng
sanh ¤y có th¬ ðßþc hoàn toàn tiêu di®t.



Trang 18Trang 18Trang 18Trang 18Trang 18                 B° Ð« Häi                B° Ð« Häi                B° Ð« Häi                B° Ð« Häi                B° Ð« Häi

HÕnh Xu¤t Gia : Ðµ Ngß¶i

Hoà Thßþng Quäng Khâm
(tiªp theo t× s¯ 31)

C¦m Nang Tu ÐÕo

Biªt ði«u t¯t cüa thí chüBiªt ði«u t¯t cüa thí chüBiªt ði«u t¯t cüa thí chüBiªt ði«u t¯t cüa thí chüBiªt ði«u t¯t cüa thí chü

¨ Khi thí chü quý tr÷ng bÕn, h÷ m¾i cúng
dß¶ng. Vì thª, bÕn nên có lòng tri ân, cäm
kích, mà tu hành cho ðàng hoàng.

¨ Nhß các bÕn ån m£c ð½n s½, ðÕm bÕc, lÕi
dám xä thân làm vi®c công quä cho chùa;
ngß¶i ngoài nhìn bÕn h÷ s¨ nh§n th¤y r¢ng:
"Các v¸ tu sî này th§t làm tôi cäm ðµng; h÷
biªt xä thân vì ÐÕo, vì chùa..." và tñ nhiên
h÷ mu¯n cúng dß¶ng bÕn. Nhß thª, vô hình
trung, bÕn ðã ðµ h÷, khiªn h÷ tr°ng cån lành
trong ruµng phß¾c ðÑc. Ðây chính là ho¢ng
Pháp, lþi sinh v§y!

¨ Ngß¶i tu phäi ch¸u cñc ch¸u kh±, không ðßþc
ch¤p trß¾c vào quan ni®m v« "tôi" và cái "cüa
tôi," r°i sanh ra t§t thích chäi chu¯t cho ð©p
ð¨, ån u¯ng cho ngon lành, và mu¯n m÷i sñ
phäi cho ti®n nghi, sung túc. Thân m£c áo
nâu sòng cho sÕch s¨ , chïnh t« là ðü; b·i kë
xu¤t gia mà s¯ng quá sß¾ng, quá hß·ng thø
thì không ngß¶i tÕi gia nào mu¯n cúng
dß¶ng cä! Ngß¶i tu mà biªt ch¸u cñc, s¯ng
kham kh±, thì thí chü m¾i khâm phøc, m¾i
mu¯n cúng dß¶ng. Ð¶i s¯ng chï c¥n có c½m
ån no, có áo m£c ¤m là ðü l¡m r°i!

¨ Ngß¶i xu¤t gia: chân ðÕp ð¤t cüa tín thí, ð¥u
ðµi tr¶i cüa tín thí, thân m£c áo thí chü cho,
mi®ng ån c½m thí chü cúng, ngü · phòng thí
chü xây. CÑ tính là m²i ngày bÕn tu ðßþc
mµt tråm ð°ng ti«n công ðÑc. H bÕn kh·i
tâm ðµng ni®m khiªn thân mi®ng ý không
thanh t¸nh, thì kh¤u tr× ði ba mß½i ð°ng.
Thêm vào là ti«n ån u¯ng ðáng giá ba mß½i

ð°ng, ti«n trú ngø là hai mß½i ð°ng, ti«n ån
m£c ðáng nåm mß½i ð°ng; t±ng cµng là mµt
tråm ba mß½i ð°ng ti«n công ðÑc. Ð¤y,
công ðÑc tu hành bÕn làm ra trong ngày
không ðü ð¬ trä nhæng phí t±n trên; v§y thì
bÕn còn có công ðÑc gì næa? Tín chü cúng
dß¶ng khó tiêu l¡m!

¨ Mu¯n Tång-ðoàn trang nghiêm, bän thân
mình phäi trang nghiêm. B¤t cÑ · ch² nào,
lúc nào, mình cûng phäi trang nghiêm. Thí
dø khi tøng Kinh, nªu ngß¶i ta th¤y chß
Tång, Ni vô cùng trang nghiêm, thì tñ nhiên
h÷ s¨ sanh lòng tín ngßÞng ð¯i v¾i ÐÕo, và
không coi Ph§t giáo là thÑ tiêu cñc næa.

B. Tiªp ðãi tín ð°B. Tiªp ðãi tín ð°B. Tiªp ðãi tín ð°B. Tiªp ðãi tín ð°B. Tiªp ðãi tín ð°

¨ B°-tát là kë ðµ chúng sanh, do ðó mình phäi
rµng kªt duyên lành v¾i chúng sanh. Hi®n
tÕi tôi còn s¯ng, khi ngß¶i ta t¾i bái kiªn tôi
thì các bÕn phäi ráng kªt thi®n duyên v¾i
h÷. Th¤y tín ð° nào, bÕn cûng nên tiªp ðón,
chào höi; song không ðßþc phan duyên
(dùng thü ðoÕn tình cäm ð¬ kiªm lþi lµc riêng
tß), không ðßþc c¯ng cao ngã mÕn, r¢ng
"Tôi là ngß¶i xu¤t gia, các v¸ chï là kë tÕi
gia!"  BÕn phäi hi¬u r¢ng t¤t cä m÷i phí t±n
cho sinh hoÕt hàng ngày nhß ån, ·, m£c cüa
tôi ð«u là do thí chü cúng dß¶ng mà ra!

¨ Khi có ngß¶i kªt duyên x¤u v¾i thí chü, các
bÕn ch¾ có b¸ ngß¶i ¤y änh hß·ng, khiªn
mình cûng kªt duyên x¤u v¾i thí chü. BÕn
phäi có nång lñc nh§n ð¸nh phäi trái, phäi tñ
làm chü chính mình; b·i chúng ta c¥n rµng
kªt duyên lành.
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¨ Cho nên nói: "V¸ thành Ph§t, tiên kªt nhân
duyên"; nghîa là khi chßa thành Ph§t, trß¾c
hªt, phäi kªt duyên lành v¾i m÷i ngß¶i.

¨ Khi có tín ð° lÕi chùa, bÕn hãy khéo dùng
l¶i lành tiªp ðãi h÷, m¶i h÷ lÕy Ph§t, ån c½m,
ði dÕo coi chùa. Ðó chính là kªt duyên lành,
và cûng là cách tu hành.  Ði«u c¯t yªu nh¤t
là ð×ng bày ð£t ra vë thanh cao, "ta ðây là
Th¥y". Cái ðó không phäi là tu hành gì cä.
Tín ð° là kë ðang tu
h÷c, bÕn là ngß¶i tu
thì phäi hành ÐÕo
B°-tát. Không nên tu
thÑ hành vi x¤u; phäi
t§p cØ chï t¯t. Khi có
kë b¤t lß½ng ðªn
chùa, bÕn ð×ng ð¬ ý
t¾i y là xong. Ð×ng
nên c¢n nh¢n, cûng
ð×ng chØi rüa ngß¶i
khác hoài. Tu hành
thì phäi tu cho t¾i lúc
có trí hu®; b¤y gi¶,
h ðøng chuy®n gì,
bÕn cûng th¤u su¯t
ðßþc ngay. Khi ðó,
nói chuy®n gì bÕn
cûng có th¬ nói mµt
cách viên dung. Khi
mình ðã ðÑng væng
r°i, kë khác s¨ do ðó
mà sanh lòng hoan
hÖ tiªp nh§n l¶i bÕn,
mà bÕn cûng không
tÕo nghi®p.

¨ Tín ð° mang v§t
ph¦m ðªn cúng
dß¶ng, ðó là vì h÷
mu¯n c¥u phß¾c. Vì
v§y, dù v§t nhö nhß
mµt ng÷n cö, bÕn cûng phäi vui vë tiªp nh§n.
Nªu khi th¤y h÷ ðem nhæng thÑ t¯t ð©p lÕi
cúng dß¶ng, r°i bÕn sanh ra tham lam, thì
bÕn không th¬ ngµ ÐÕo ðßþc.  Khi có ngß¶i
mang thÑc ån d· ðªn, bÕn ðem n¤u lÕi cho
ngon lành, thì ðó là bÕn tu cä phß¾c lçn hu®!
Nªu bÕn không biªt xØ lý mµt cách thích
ðáng, ngßþc lÕi, cÑ trách móc thí chü ðã
cúng thÑc ån hß th¯i; thì ðó là tñ bÕn n±i
phi«n não và tñ bÕn tÕo kh¦u nghi®p mà thôi!

¨ Dù là ngß¶i trong gia ðình hay bà con cüa

mình t¾i chùa ån c½m, mình cûng nên
khuyên h÷ cúng dß¶ng ti«n c½m cho chùa
ð¬ h÷ có quan ni®m ðúng ð¡n (v« nhân quä,
nghi®p báo.)

¨ BÕn nên lân mçn, thß½ng hªt m÷i chúng
sanh; hãy nghî r¢ng h÷ và mình chï là mµt.
Thí chü lÕi tu, lÕi tr°ng thi®n cån; mình phäi
l¤y tâm B°-ð«, tâm t× bi ð¯i v¾i h÷ m¾i ðúng.

¨ Khi ai ðang nói,
bÕn ch¾ ng¡t l¶i ho£c
nói xen vào. Ch¶ h÷ nói
xong, mình hãy nói; ðó
g÷i là l phép. Khi Ñng
tiªp, nói chuy®n v¾i thí
chü, bÕn chï nên nói v«
Ph§t-pháp. Khi h÷
mu¯n nói chuy®n thª
tøc, bÕn hãy xin l²i mà
nói r¢ng: "Tôi không có
thì gi¶, xin m¶i bÕn lên
l Ph§t, hay tän bµ dÕo
ch½i."  Khi g£p kë x¤u,
bÕn ch¾ ð¬ ý t¾i y là t¯t
nh¤t; b·i vì hai ð°ng
ti«n mà ð§p vào nhau
thì ch¡c ch¡n phäi kêu
lëng këng!

¨  Quan h® v¾i
ngß¶i ð¶i: b¤t quá h÷
chï xã giao mà thôi. Vì
v§y, khi bÕn Ñng tiªp
h÷, tâm bÕn phäi biªt tñ
chü, luôn có Ph§t-pháp
(soi sáng). Không nên
cùng ngß¶i thª tøc ðàm
lu§n chuy®n ð¶i. Hãy
ðem Ph§t-pháp lÕi so
sánh.

¨ Nói nhæng chuy®n khôi hài song song ð¥y
ý v¸ Ph§t-pháp s¨ làm ngß¶i nghe ðÞ phi«n
não.

¨ Kë tu hành mà không nói Ph§t-pháp, lÕi ði
ðàm lu§n thª sñ; ðó nào phäi là b±n ph§n
cüa ngß¶i xu¤t gia? Khi ngß¶i tu mà còn
nói chuy®n tr¥n tøc cüa ngß¶i ð¶i, tÑc là y
chßa ðoÕn ðßþc tøc khí (thói quen tr¥n
tøc); thª thì làm sao y ðü tß cách bàn t¾i
hai chæ "tu hành"?
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***** Báo phát hành m²i 2 tháng. M÷i thß t×, góp ý
hay thïnh báo xin thß v« Long Beach Monastery.
Chi phiªu phø giúp ¤n t¯ng B° Ð« Häi, xin ð«
Dharma Realm Buddhist Association(hay DRBA).

HT Hß Vân H÷a Truy®nHT Hß Vân H÷a Truy®nHT Hß Vân H÷a Truy®nHT Hß Vân H÷a Truy®nHT Hß Vân H÷a Truy®n
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Nåm sau, nh¢m ngày 30 tháng 7 âm l¸ch
vào gi¶ D¥n (3-5 gi¶ sáng), Nhan phu nhân hÕ
sanh ra Ngài. Ngài ra khöi bøng m© trong mµt
b÷c da (ðó là cänh gi¾i cüa mµt v¸ B°-tát Bát-Ð¸a).
Cänh tßþng ðó làm m© Ngài kinh hoäng. Nghî
r¢ng bà không còn hy v÷ng gì sinh thêm con ðßþc
næa, bà quá ðau bu°n mà t× tr¥n. Ngày hôm sau,
có mµt v¸ th¥y thu¯c già ðªn rÕch cái b÷c da, thª
là Ngài chào ð¶i.

Hòa Thßþng Tuyên Hóa tán thán cån duyên
ðän sanh cüa Ngài Hß-Vân nhß sau:

Ðªn chßa t×ng ðªn, sanh chÆng sanh,
Ðâu-su¤t nµi vi®n xu¯ng tr¥n gian,

Di L£c phú chúc, hßng Ph§t Pháp,
Thích Ca th÷ ký rÕng tông phong.

_____________


