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Phàm làm ngß¶i, nªu chúng
ta không làm mµt con ngß¶i t¯t
thì không th¬ nào thành Ph§t, cho
nên phäi xây n«n täng làm ngß¶i.
N«n täng làm ngß¶i là gì ? N«n
täng làm ngß¶i là hiªu, ð, trung,
tín, l, nghîa, liêm, sï.  Cån bän
làm ngß¶i dña trên tám ði«u này,
cho nên ðÑc Kh±ng TØ có nói
r¢ng: “Quân tØ vø b±n, b±n l§p
nhi ðÕo sanh; hiªu, ð dã giä, kÏ
vi nh½n chi b±n dã.”   (B§c quân
tØ chú tr÷ng ðªn cái g¯c, vì mµt
khi g¯c ðã væng thì ÐÕo theo ðó
sinh ra. Lòng hiªu thäo, và tình
huynh ð® chính là g¯c cüa con
ngß¶i v§y.) Nhß v§y cån bän làm
ngß¶i trß¾c nhÑt phäi làm tròn
ðÕo hiªu, kính lão tr÷ng hi«n;
trông th¤y ngß¶i già cä xem nhß
cha m© cüa ta,v¾i b§c trung niên
xem nhß anh ch¸, v¾i hàng  thiªu
niên xem nhß con cái.  Nªu có
cái nhìn nhß v§y thì m¾i g÷i là
biªt làm ngß¶i. Cho nên ngß¶i
xßa dÕy r¢ng: “Phøng sñ t§n tình
b§c trß·ng b¯i cüa kë khác cûng
nhß phøng sñ t§n tình ngß¶i l¾n
tu±i trß·ng thßþng trong nhà

If, as people, we fail to perform our
roles as human beings well, we will not
be able to become Buddhas.  That is
why it is imperative that we establish
our foundation.  What is the founda-
tion for being a person?  It consists of
the Eight Virtues which are:  filiality, fra-
ternity, loyalty, trustworthiness, propri-
ety, righteousness, incorruptibility and
a sense of shame.  Therefore, Confucius
said:  “The superior person pays atten-
tion to the root.  When the root is es-
tablished, then the Way comes forth.
Are not filiality and fraternity the root
for being a person?”  That  means the
basis for being a human being is first of
all to be filial, and to have respect for
elders and honor worthies.  It means to
regard all elderly people as one’s own
parents, all who are middle-aged as
one’s own brothers and sisters, and all
youths as one’s own sons and daugh-
ters.  If we can have that kind of out-
look, then we understand how to be
people.  For that reason the ancients
said:  “Extend concern for one’s own
elders to the elders of others, and con-
cern for one’s own youngsters to the
youngsters of others.”  If we can have



Trang 2Trang 2Trang 2Trang 2Trang 2                 B° Ð« Häi                B° Ð« Häi                B° Ð« Häi                B° Ð« Häi                B° Ð« Häi

mình. Sån sóc hªt lòng con em cüa kë khác cûng
nhß sån sóc hªt lòng con em nhà mình.”   Cån
bän ðÕo làm ngß¶i là kính mªn b§c trß·ng b¯i,
tôn tr÷ng b§c hi«n ðÑc,  cung kính ngß¶i tu ðÕo.

Trong chß½ng L V§n ÐÕi  Ð°ng cüa ÐÑc
Kh±ng TØ có nói: “ ...Cho nên ngß¶i ta không phäi
chï l¤y h÷ hàng mình làm ngß¶i thân thích mà
thôi, cûng không xem chï có con cái  là con cüa
mình mà thôi.  H÷ làm cho ngß¶i già có ch² an
dßÞng cu¯i cùng, khiªn ngß¶i trë ðßþc hæu døng,
khiªn cho trë th½ ðßþc phát tri¬n.  Nhæng kë goá
ch°ng, goá vþ, con côi, kë già không con nuôi, ngß¶i
tàn phª, hay t§t nguy«n ð«u ðßþc lo l¡ng sån sóc.”
Các vì vua, thánh hi«n, các ð¤ng minh quân biªt
ðÕo t× ngàn xßa ð«u tr¸ lý thiên hÕ nhß thª. Khi
vua Vån Vß½ng ch¤p chánh thi ân cho thiên hÕ,
trß¾c nhÑt Ngài lo ch¦n tª kh¡p n½i b¯n hÕng
ngß¶i : goá ch°ng, goá vþ, con côi, kë già không
con nuôi; do ðó nhân dân trong ð¶i nhà Châu ai
n¤y ð«u hß·ng cuµc s¯ng thanh bình an lÕc.  B·i
vì vua Vån Vß½ng xem thiên hÕ nhß mµt nhà, thª
gi¾i nhß mµt th¬, nên không h« có sñ phân bi®t
kë thân ngß¶i s½, kë xa ngß¶i g¥n. Ðó chính là sñ
kh·i ð¥u cüa thª gi¾i ðÕi ð°ng. Mình phäi b¡t
chß¾c tinh th¥n nhß v§y khi h÷c Ph§t. Nªu bÕn
ðem tâm lßþng và chí nguy®n nhß v§y ra h÷c
Ph§t thì ðÑc Ph§t nh¤t ð¸nh s¨ hµ trì bÕn.  Ngßþc
lÕi nªu bÕn  không noi theo gß½ng ðó, tuy ni®m
Ph§t, l Ph§t song t¯i ngày cÑ sân gi§n tÑc t¯i, thì
chÆng xong ðâu, và bÕn hÆn chÆng ðßþc ích gì
trong ðÕo Ph§t.

Tôi không biªt nói chuy®n cao siêu, chï
hy v÷ng  các bÕn hãy ðem b¯ thí lòng sân giân
nóng näy cüa mình ði. Ðßþc v§y bÕn ðúng là chân
chính b¯ thí.  Nªu bÕn chÆng th¬ b¯ thí ð£ng tính
nóng gi§n thì bÕn s¨ không tß½ng ßng v¾i Ph§t
ðÕo.

 Tôi không nhi«u l¶i næa, l¶i quá nhi«u
thì các bÕn nh¾ không  hªt  và cûng chÆng ích chi.
Ít l¶i,nhßng các bÕn nh¾ ð£ng, dù môt câu, r°i
th§t sñ áp døng nó:  nªu các bÕn th§t sñ th§t hành
các ðÑc hiªu thäo, tình huynh ð®, trung thành, tín
nhi®m, l mÕo, nghîa khí, liêm khiªt, biªt h± th©n,
kèm theo ðÑc không tranh, không tham, không
c¥u, không ích kÖ, không tñ lþi, không v÷ng ngæ,
thì là các bÕn ðã bß¾c cái bß¾c ð¥u tiên trên con
ðß¶ng cüa Ph§t dÕy. Bß¾c thÑ hai c¥n bÕn phäi
n± lñc dûng mãnh tinh t¤n h½n.  Chúc các bÕn
mau thành Ph§t ðÕo!

(Giäng ngày 4 tháng giêng
nåm 1993 tÕi Pháp Gi¾i
Ph§t Giáo �n Kinh Hµi,

Ðài Loan).

respect for elders and honor worthies, veneration wor-
thy people, then we will be able to revere those who
have the Way—and that is the basis for being a person.

The Chapter on Great Unity in the Usages of
Propriety states:  “Therefore the ancients did not limit
their care for relatives to their own relatives, or their care
for children to their own children.  Hence, the elderly had
security at the end of their lives, adults were fully em-
ployed, and youngsters were brought up well.  Widow-
ers, widows, orphans and the disabled were all provided
for.”  The ancient Sages, former kings, and illustrious
nobles who had the Way all governed their kingdoms in
that manner.  King Wen initiated a humane domestic policy
which prioritized assistance for the four categories of
needy people, namely, widowers, widows, orphans and
the disabled.  As a result, the citizens of the Chou Dy-
nasty enjoyed a reign of peace.  King Wen treated his
entire realm as one great family, and the whole world as a
single substance.  Consequently, no distinctions existed
among the citizens, which was the beginning of an ideal
world of harmony.  As people, we should incorporate
that kind of attitude into our learning of Buddhism.  If
you study Buddhism with such a magnanimous attitude
and resolve, then the Buddha is sure to protect you. On
the other hand, if  you recite the Buddha’s name and
bow to the Buddha, and yet constantly lose your tem-
per, you will get nowhere.  You will not obtain any ben-
efits from Buddhism.

I 'm not good at pronouncing ornate speeches.
I only hope each one of you will give away his or her
temper, which would be a true act of giving on your part.
Unless you can part with your temper, you are abso-
lutely not in response with the Buddha-Way.

I will not say much.  If I say too much, you will
forget it; and if you forget it, it will not be of any use.  If
I say less and you can remember even one sentence, and
can actually apply it:  if you can truly practice filiality,
fraternity, loyalty, trustworthiness, propriety, righteous-
ness, incorruptibility and a sense of shame, and in addi-
tion, not contend not be greedy, not seek, not be selfish,
not pursue personal advantage, and not lie, then you
have taken the first step on the path of Buddhism.  The
second step is to work even harder with courageous
vigor.  I hope that all of you will quickly accomplish
Buddhahood!

(January 4,1993 at the Dharma
Realm Buddhist Books Distribution
Society in Taiwan)
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We owe our physical existence to our parents.
Parents’ love for their children is perhaps the strongest
human feeling there is.  Parents will sacrifice their very
lives for their children, and we know that even various
animal species will defend their offspring with similar
disregard for their own welfare.  After our parents have
raised us through our earliest years, our teachers and
elders continue to transmit their wisdom to us.  We are
not self-contained or self-created.  What we are now is
the result of many people’s painstaking efforts in nurtur-
ing and instructing us.  An African proverb states it
succinctly.  “It takes a whole village to raise a child.”
Considering what our parents, elders, and teachers have
done for us, what is the attitude we should take towards
them, and by extension, towards all living beings?

One of the contemplations that moved me the
most when I first started studying Buddhism was that of
regarding all sentient beings as our kind mothers.  This
contemplation was also used as a theme for meditation
at guided meditation session at the monastery where I
was staying.  This contemplation is one of the strongest
strands in Tibetan Buddhism. One that has been rein-
forced through the centuries, to the effect that even the
most unlearned ruffian will be familiar with the idea of
regarding all beings as one’s mothers.  For me this medi-
tation was very moving and effective.  Unfortunately,
not all people have a harmonious relationship with their
parents, so this kind of contemplation may be difficult
for some.  “What if you can’t get along with your
mother?”  asked one participant.  The expedient answer
was:  “Think of a good friend instead.”  The key point is
to acknowledge the kindness we owe to others, so you
can contemplate whoever has shown the most kindness
towards you, whether it be parent, friend, or a teacher.

A mother’s love is extolled in many Buddhist
Sutras.  In Karaniya Metta Sutta, the Sutra on Loving

PARENTS, TEACHERS, AND ELDERS

by Âu LøcÂu LøcÂu LøcÂu LøcÂu Løc

PH� MçU S¿ TR¿�NGPH� MçU S¿ TR¿�NGPH� MçU S¿ TR¿�NGPH� MçU S¿ TR¿�NGPH� MçU S¿ TR¿�NG

 Cha m© cho ta t¤m thân này. Tình thß½ng
yêu con cái cüa cha m© có l¨ là thÑ tình cäm sâu
ð§m nh¤t cüa con ngß¶i. Cha m© có th¬ hy sinh
chính cä cuµc ð¶i mình cho con cái. Ngay cä trong
thª gi¾i loài v§t, ngß¶i ta biªt r¢ng nhi«u gi¯ng
v§t quên sñ an toàn và phúc lþi bän thân ð¬ bäo
v® con cái cüa chúng. Sau sñ nuôi dßÞng cüa cha
m© trong th¶i th½ ¤u, các v¸ th¥y giáo cüa chúng
ta và các b§c huynh trß·ng tiªp tøc trao truy«n trí
tu® cüa h÷ cho chúng ta. Con ngß¶i không phäi t×
dß¾i ð¤t chui lên và con ngß¶i trong tu±i ¤u th½
cûng không th¬ s¯ng tñ túc mµt mình. Thân này,
tâm này mà chúng ta ðang có là kªt quä cüa sñ
góp sÑc cüa nhi«u ngß¶i nuôi dßÞng và giáo døc
chúng ta. Mµt tøc ngæ Phi Châu nói r¢ng: "Phäi cä
làng m¾i nuôi ðßþc mµt ðÑa trë." Hãy xét nhæng
gì cha m©, huynh trß·ng và các th¥y giáo cüa
chúng ta ðã làm cho ta, r°i nghî xem thái ðµ và sñ
ð¯i xØ cüa chúng ta ð¯i v¾i h÷ phäi nhß thª nào,
và nói rµng ra, ð¯i v¾i t¤t cä chúng sanh phäi nhß
thª nào?

        Khi tôi m¾i b¡t ð¥u h÷c Ph§t, mµt trong các
phép thi«n quán làm cho tôi cäm ðµng nh¤t là
xem t¤t cä chúng sanh hæu tình ðã t×ng là m©
hi«n cüa chúng ta. Phép quán này cûng ðã ðßþc
dùng nhß mµt chü ð« thi«n quán và thi«n quán
có hß¾ng dçn tÕi tu vi®n mà lúc b¤y gi¶ tôi ðang
tu. Phép quán ¤y là mµt bµ ph§n thiªt yªu trong
Ph§t giáo Tây TÕng ðßþc un ðúc qua nhi«u thª
kÖ. Nh¶ ðó, · xÑ này, ngay cä nhæng kë vô lÕi
không có h÷c thÑc cûng biªt coi t¤t cä chúng sanh
là m© hi«n mình. Ð¯i v¾i bän thân tôi, phép quán
này r¤t cäm ðµng và hi®u quä. R¤t tiªc là không
phäi ai cûng có nhæng quan h® hoà hþp v¾i cha
m©, nên ð¯i v¾i nhæng ngß¶i nhß v§y, phép quán
này h½i khó. Trong mµt khóa thi«n, mµt thi«n sinh
ðã höi, "Nªu ngß¶i ¤y không thu§n thäo v¾i cha
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Kindness, the cultivator is encouraged to regard all be-
ings with such love as a mother feels for her only child.
Another short Sutra, the Sutra of the Deep Kindness of
Parents and the Difficulty of Repaying It, describes the
sacrifices parents make for their children so movingly
that on hearing the Sutra the Buddha’s disciples were
moved to deep grief and remorse, thinking of the kind-
ness they never appreciated before.  In Buddhism we are
exhorted to repay the “four kinds of kindness”—that of
the Buddhas, our parents, elders, and teachers.  All these
are beings who we have ample reason to feel grateful
towards.

 Our parents give us our physical bod-
ies and nurse us through our
early years.  Yet, all too often,
we take their care for granted,
and seem to keep better count
of the comforts they were un-
able to provide for us than of
the care they lavished on us for
so many years.  We humans
have a very long childhood:  it
takes almost 20 years to raise a
child to adulthood, and even
then many children are still de-
pendent on their parents, both
economically and emotionally.
Repaying our parents is not an
easy  task.  Unfortunately, as
the old saying goes, “A parent
can raise 10 children, but 10 chil-
dren often are not able to sup-
port a single parent.”  Taking
care of an elderly and ailing par-
ent may take so much time and

effort and require so many sacrifices that many grown-
up children are not able or willing to make the necessary
changes in their own lives.  But by distancing them-
selves from their parents, by relying on institutional care,
the children actually cut themselves off from one of the
basic human experiences - the cycle of generations, and
the cycle of intimate, mutual care that we owe to each
other.

When we are old enough to start school, our
teachers start to pass their knowledge on to us.  We may
have an idea that we should be filial toward our parents,
but how often do we feel genuinely grateful towards our
teachers?  By gratitude I do not mean obsequiousness
or external show of deference, but a quiet, inner appre-
ciation.  I myself have to admit that I didn’t think much
about my own teachers—until I started teaching in
school myself!  Only  then did I start to appreciate the
kindness and patience of my elementary, middle, and
high school teachers.  Apart from the academic subjects
that they hammered into our heads, I have realized that it
was their personalities which have left the deepest , most

m© ðßþc thì phäi làm sao?" Câu trä l¶i thích hþp
là, "Hãy ð¯i xØ nhß ð¯i xØ v¾i mµt ngß¶i bÕn t¯t
v§y." Ði¬m then ch¯t là ð«n ðáp lòng t¯t mà kë
khác ðã ban cho chúng ta, cho nên ta có th¬ quán
chiªu v« ngß¶i ðã tö ra tØ tª ð¯i v¾i chúng ta, b¤t
lu§n ngß¶i ¤y là cha m©, bÕn hæu, hay th¥y cô.

        Tình thß½ng cüa m© ðßþc tán thán trong
nhi«u kinh ði¬n Ph§t giáo.  Kinh T× Bi dÕy ngß¶i
tu nên thß½ng yêu t¤t cä chúng sanh nhß m©
thß½ng con mµt. Mµt kinh ng¡n khác, Kinh Phø
Mçu Ân Tr÷ng Nan Báo, mô tä nhæng sñ hy sinh
cüa cha m© cho con cái mµt cách hªt sÑc cäm
ðµng làm cho  ngß¶i Ph§t
tØ nghe kinh suy nghî v«
tình thß½ng mà h÷ ðã
không biªt báo ðáp. Ði«u
này làm cho h÷ r¤t bu°n
tüi và h¯i h§n. Ph§t dÕy
chúng ta báo "b¯n ½n
n£ng" cüa Ph§t, cüa cha
m©, cüa các b§c huynh
trß·ng, và cüa các th¥y cô
giáo. Ðó là nhæng b§c mà
chúng ta có nhi«u lý do ð¬
biªt ½n.

        Cha m© cho chúng ta
t¤m thân này và nuôi n¤ng
chúng ta lúc còn th½ ¤u.
V§y mà chúng ta thß¶ng
coi sñ nuôi dßÞng ¤y là
ði«u t¤t nhiên, và dß¶ng
nhß chúng ta thß¶ng trách
móc cha m© v« nhæng ti®n
nghi mà các v¸ không th¬ cho ta ðßþc thay vì nghî
v« sñ dßÞng døc mà cha m© ðã cho chúng ta mµt
cách rµng rãi t× nåm này qua nåm khác. Tu±i ¤u
th½ cüa chúng ta th§t dài: phäi biªt r¢ng c¥n ðªn
g¥n 20 nåm ð¬ nuôi mµt ðÑa bé cho ðªn tu±i
trß·ng thành, và cä trong tu±i thành niên, nhi«u
con cái vçn còn nß½ng tña vào cha m©, cä v«
phß½ng di®n kinh tª lçn tình cäm.

        Báo ð«n ½n cha m© không phäi là chuy®n
d. Ngß¶i xßa có câu tøc ngæ, "Mµt m© nuôi mß¶i
con; mß¶i con không nuôi tròn mµt m©." Sån sóc
mµt ngß¶i cha ho£c m© v×a l¾n tu±i v×a ðau yªu
c¥n nhi«u thì gi¶, c¯ g¡ng và hy sinh, nên nhi«u
ngß¶i con ðã l¾n không th¬ ho£c không mu¯n
thay ð±i nªp s¯ng cuä h÷ ð¬ làm vi®c này. H÷
không hi¬u r¢ng ðem cha m© vào mµt vi®n dßÞng
lão ð¬ khöi phäi tñ mình lo cho cha m© là tñ làm
cho mình cách xa cha m©. �y là tñ mình lçn tr¯n
mµt trong nhæng thØ thách cån bän cüa kiªp ngß¶i:
ðó là chu trình cüa các thª h®, ðó là chu trình cüa
nhæng m ī quan h® m§t thiªt mà con ngß¶i cho nhau.
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long-lasting impression.  This is not to say that my teach-
ers were saints or sages, far from it.  Like everybody else,
they had their own idiosyncrasies, their good and bad
points.  But year in and year out they stuck to their
vocation, dealing with 30 or so unruly youngsters at
various stages of development, passing on their knowl-
edge and experience.  The fact that theirs is a vocation
that is poorly paid and seldom appreciated makes this
stick-to-it-iveness even more admirable.

Apart from our parents and elders, we owe a
general debt of gratitude to all our elders, to all past
generations.  Constantly through our lives we use the

fruits of others’ labor.  All the
commodities we need were pro-
duced by someone else.  All
the knowledge we gain was
compiled by someone else.  All
the material wealth in this world
comes from the work of previ-
ous generations.  Few of our
achievements are totally origi-
nal, totally unprecedented.
This thought should help us
stay on guard against arro-
gance.  Young people need to
find their own way, to learn to
make their own judgments, and
examine things critically.  Yet
they also need to know and un-
derstand the great religious and
philosophical traditions of the
world so that they can distill
the essence of all these teach-
ings of wisdom.  Ignorance of

the past and lack of respect for the struggles our elders
have gone through and the wisdom it has brought them
doom us into extremely short-sighted and self-centered
existence.  It is said that every generation stands on the
shoulders of the previous one.  If we can appreciate the
wisdom of our elders, the wisdom of the past, we can
stand taller and look farther than any generation before
us.  If we spitefully ignore this collective wisdom of hu-
mankind, we are not likely to understand very much of
the world, or even ourselves.

Gratitude towards our parents, teachers, and
elders is a basic teaching that most religious traditions
emphasize.  This gratitude and respect has been ex-
pressed in different ways in different traditions, but the
essence is the same.  Buddhism and Confucianism call it
filiality.  The Judaeo-Christian tradition calls it "honor-
ing your mother and father," as it is phrased in the Ten
Commandments of the Old Testament, a text that is held
sacred by the Jews and Christians, and, to a lesser ex-
tent, by the Muslims as well.  To take an example from
another part of the world, many visitors to Africa com-

Khi chúng ta ðü l¾n khôn ð¬ b¡t ð¥u ði
h÷c, th¥y cô giáo cüa chúng ta b¡t ð¥u trao truy«n
kiªn thÑc cüa h÷ cho chúng ta. Chúng ta có th¬
biªt r¢ng chúng ta phäi hiªu thäo v¾i cha m©,
nhßng m¤y ai th§t tâm biªt ½n th¥y cô? Lòng biªt
½n này không phäi là sñ khúm núm hay xum xoe
chï có b« ngoài, nhßng là mµt sñ ðµi ½n thành
kh¦n t× trong lòng mà ra. Thú th§t r¢ng chính tôi
cûng ðã không nh¾ ½n th¥y cô bao nhiêu, cho ðªn
khi chính tôi b¡t ð¥u làm mµt th¥y giáo dÕy h÷c.
Lúc ¤y tôi m¾i th¤y rõ lòng t¯t và sñ kiên nhçn
cüa các v¸ th¥y cô giáo ti¬u h÷c và trung h÷c cüa
tôi ngày trß¾c. Ngoài nhæng ð« tài giáo khoa mà
các th¥y cô ðã n² lñc nh°i
vào óc chúng ta, tôi ðã nh§n
thÑc ðßþc r¢ng nhân cách
cüa các v¸ ðã ð¬ lÕi trong
tôi nhæng ¤n tßþng sâu s¡c
và lâu dài nh¤t. Không phäi
là các v¸ th¥y cô cüa tôi là
nhæng b§c thánh hay hi«n
nhân. Gi¯ng nhß m÷i
ngß¶i, h÷ có phong cách
riêng cüa h÷, h÷ có nhæng
ði«u t¯t và nhæng ði«u x¤u.
Nhßng nåm này qua nåm
khác, h÷ ðeo ðu±i thiên
chÑc cüa h÷, ð¯i xØ v¾i
khoäng ba chøc ðÑa h÷c trò
ng² ngh¸ch, trao truy«n cho
chúng kiªn thÑc và kinh
nghi®m cüa h÷. Ngh« dÕy
h÷c lß½ng ít và ít khi ðßþc
biªt ½n. Cho nên vi®c các
th¥y ðeo ðu±i ngh« "gõ ð¥u
trë" này th§t ðáng khâm phøc.

        Ngoài cha m© và th¥y cô giáo cüa chúng ta,
chúng ta còn c¥n ð«n ðáp công ½n cüa các b§c
trß·ng thßþng, cüa t¤t cä các thª h® trß¾c. Trong
su¯t cuµc ð¶i, chúng ta nh¶ c§y sÑc c¥n lao cüa
kë khác. T¤t cä nhæng v§t døng mà chúng ta c¥n
ð«u do ngß¶i khác sän xu¤t. T¤t cä kiªn thÑc mà
chúng ta có ð«u ðßþc vay mßþn t× nhæng ngß¶i
ði trß¾c. T¤t cä nhæng cüa cäi v§t ch¤t trên thª
gi¾i này ð«u do bàn tay c¥n mçn cüa nhæng thª
h® trß¾c lao tác. Ít khi nhæng thành tñu trong ð¶i
chúng ta hoàn toàn ðµc ðáo, chßa t×ng xäy ra.
Suy nghî nhß v§y có th¬ làm cho chúng ta b¾t sñ
kiêu cång ngã mÕn. Ngß¶i trë tu±i c¥n vÕch cho
mình mµt con ðß¶ng tiªn, phäi h÷c tñ mình nh§n
xét và phê phán sñ vi®c mµt cách sáng su¯t. Tu±i
trë cûng còn c¥n hi¬u biªt nhæng tß tß·ng triªt lý,
tôn giáo trên thª gi¾i h¥u thanh l÷c và h÷c höi
ðßþc nhæng tinh hoa và trí tu® cüa nhân loÕi. Sñ
thiªu hi¬u biªt v« quá khÑ và sñ thiªu kính tr÷ng
sñ tranh ð¤u cüa ti«n nhân và nhæng bài h÷c cüa
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cuµc s¯ng mà h÷ ð¬ lÕi cho h§u thª làm cho chúng
ta tr· thành hªt sÑc thi¬n c§n và tñ kÖ. Ngß¶i xßa
nói r¢ng m²i thª h® trë ð«u ðßþc thª h® trß¾c vác
trên vai. Nªu chúng ta biªt h÷c höi trí tu® cüa
nhæng b§c trß·ng thßþng, trí tu® cüa quá khÑ,
chúng ta có th¬ hãnh di®n r¢ng cái nhìn cüa chúng
ta s¨ xa h½n cái nhìn cüa b¤t lu§n thª h® nào
trß¾c. Còn nªu chúng ta coi nh© trí tu® t§p th¬ cüa
nhân loÕi, ch¡c hÆn chúng ta s¨ không hi¬u biªt
gì nhi«u v« thª gi¾i và v« ngay cä chúng ta næa.

        Sñ biªt ½n cha m©, th¥y giáo và các b§c lão
thành là mµt giáo lý cån bän mà m÷i truy«n th¯ng
tôn giáo ð«u dÕy. Sñ biªt ½n và sñ kính tr÷ng này
ðßþc giäi thích mµt cách khác nhau, nhßng tinh
hoa cüa nhæng ðÑc tính này thì không khác. Ph§t
giáo và Nho giáo g÷i là hiªu thu§n. Truy«n th¯ng
Do Thái giáo và C½ Ð¯c giáo g÷i là "tôn vinh m©
và cha," nhß ðã viªt trong Mß¶i Ði«u Rån cüa
Cñu ¿¾c--Thánh kinh cüa ngß¶i Do Thái và C½
Ð¯c, và cüa ngß¶i H°i giáo. Hãy l¤y mµt ví dø t×
mµt n½i khác trên thª gi¾i: nhi«u du khách viªng
thåm Phi Châu ðã phê bình r¤t t¯t v« sñ tôn kính
ngß¶i l¾n tu±i · trong các xã hµi bµ lÕc cüa løc ð¸a
này.

        Ngoài t× tâm cüa cha m©, cüa th¥y cô và cüa
các b§c trß·ng thßþng, mµt ð® tØ Ph§t giáo s¨ ghi
nh§n thêm t× tâm cüa chß Ph§t và chß B° tát.
Chúng ta phäi làm thª nào ð¬ ð«n ðáp công ½n
cüa Ph§t và B° tát? Phát bi¬u trong mµt bu±i h÷p
liên tôn, Hòa thßþng Tuyên Hoá ðã ð« ngh¸ r¢ng
t¤t cä chúng ta phäi làm hªt sÑc mình ð¬ tö ra là
nhæng ð® tØ gß½ng mçu cüa v¸ giáo chü tôn giáo
chúng ta. Chúng ta phäi ghi lòng nhæng sñ hy
sinh mà các b§c th¥y ¤y ðã nh§n ch¸u. Chúng ta
phäi h÷c höi ðÑc hÕnh cüa các b§c ¤y, và chúng
ta phäi trao truy«n giáo lý cüa các b§c ¤y cho
nhæng ngß¶i sau.

        Trong chi«u sâu thÆm nh¤t cüa m÷i sñ hành
trì tôn giáo ti«m tàng mµt sñ tri ân sâu xa. Nªu ta
có th¬ giæ ðßþc lòng biªt ½n này mµt cách sinh
ðµng, thì sñ tu hành cüa chúng ta ch¡c ch¡n không
phäi là vô ích. Ð¯i v¾i con ngß¶i, ta có lòng t¯t
cüa cha m©, cüa th¥y giáo, cüa các b§c huynh
trß·ng c¥n ð«n ðáp. Siêu vi®t h½n, ta phäi ð«n ½n
mßa móc cüa chß Ph§t và chß B° tát. Hai loÕi biªt
½n thª gian và siêu thª này hòa hþp và tång cß¶ng
lçn nhau, không mâu thuçn mà cûng không ngån
tr· hay cÕnh tranh lçn nhau. Ý thÑc ðßþc ½n Ph§t
dçn ðªn ý thÑc ½n chúng sanh. Vì thª, có câu:
"Con xin báo ð«n ½n Ph§t cho chúng sanh. Con
xin báo ð«n ½n chúng sanh cho chß Ph§t." Nói
cho cùng thì không có sñ khác bi®t giæa hai sñ
ð«n ½n này.***

ment favorably on the respect shown towards elders in
African tribal societies.

To these three kinds of kindness—those of par-
ents, teachers, and elders—a Buddhist disciple would
naturally add the kindness shown to us by the Buddhas
and Bodhisattvas.  Followers of other religions, how can
we possibly repay this kindness?  Speaking at an inter-
faith gathering, Master Hua once suggested that all of
us should do the very best we can to be exemplary dis-
ciples of the founder of our own religion.  We should
keep in mind the sacrifices these founders made, emu-
late their virtues, and pass on their teachings.

A profound feeling of gratitude lies at the very
heart of all religious practice.  If we can keep this feeling
alive and expand it towards all beings, our practice is
certainly not in vain.  In the human sphere, we all have
the kindness of our parents, teachers, and elders to be
grateful for.  In the transcendental sphere, there is the
kindness showered on us by the Buddhas and
Bodhisattvas.  These two are not contradictory, they do
not obstruct each other or compete with each other.  The
mundane and transcendental kindness harmonize and
reinforce each other.  Awareness of the kindness of the
Buddhas will inevitably lead to the awareness of the
kindness to living beings as well.  As it’s said:  "I repay
the Buddhas’ kindness to living beings.  I repay the
kindness of living beings to the Buddhas."  Ultimately,
there is no difference between the two.
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H.T. Tuyên Hóa

CaCaCaCaCa là xß¾ng hát.  N½i tác ph¦m "ChÑng ÐÕo
Ca" ngài không viªt theo th¬ th½, vån xuôi, phú
ho£c t× mà lÕi theo th¬ ca, có th¬ dùng ð¬ hát.
Hát bài này ð¬ làm gì?  Ð¬ có th¬ hun ðúc tâm
tánh, khai phát trí hu® sÇn có.  Nªu bÕn có cån c½
thì khi nghe l¶i ca bÕn s¨ ngµ ðÕo; ðó là døng ý
cüa Vînh Gia ÐÕi Sß.

Pháp môn Thi«n tông v¯n r¶i các tß¾ng ngôn
ngæ, vì không có cái gì ð¬ nói cä; r¶i các tß¾ng
tâm duyên, dù tâm có nghî cûng chÆng nghî th¤u,
r¶i các tß¾ng vån tñ, vì chÆng có vån tñ ð¬ viªt.
Ðã là nhß v§y, thì tÕi sao Vînh Gia ÐÕi Sß lÕi viªt
bài ChÑng ÐÕo Ca, ho£c giä Ngài không có vi®c
chi làm bèn kiªm vi®c ð¬ làm?  Phäi chång là dß
th×a?  Không phäi v§y ðâu.  Tuy ngài r¤t am hi¬u
thi«n tông là ra ngoài l¶i nói, r¶i tâm duyên lñ,
không · vån tñ, quét sÕch m÷i pháp, tách lìa m÷i
tß¾ng, mµt pháp không l§p, nhßng vçn c¥n bi¬u
lµ qua tiªng nói, l¶i ca ð¬ tiªp dçn ngß¶i còn mê
muµi khiªn h÷ thích thú mà th¬ hµi ðÕo m¥u; có
th¬ nói là Ngài ném ra viên gÕch ð¬ mong l¤y vào
viên ng÷c. Ðó là ch² døng tâm kín ðáo cüa Ngài.
Do ðó Ngài nói ði«u chÆng c¥n nói, viªt ði«u chÆng
c¥n viªt ð¬ khích l® m÷i ngß¶i phát b° ð« tâm.
Ðó là døng ý cüa Ngài.

Th§t ra, khi tu thì ngay cä l¶i nói cûng chÆng
có, sao lÕi có ca?  Ðã không có ca thì  sao lÕi có
chú giäi cho bài ca? Phäi chång là th×a?  Song le,
vì tôi nh§n th¤y Ngài Vînh Gia ðã không n« phi«n
hà,   làm h½n sñ ðòi höi ð¬ tiªp dçn chúng sanh,
nên dù tñ lßþng sÑc mình ít öi, bän thân quá quê
mùa, kiªn vån hÕn h©p, tôi vçn xin dùng sñ hi¬u
biªt nghèo nàn, làm thêm mµt vi®c không ðáng là
bao, ð¬ chú giäi mµt cách ð½n giän bài ca này.

Ðó là ðµng c½ thúc ð¦y tôi giäng  bài ChÑng ÐÕo
Ca cüa ÐÕi Sß Vînh Gia.

Bài ca này hát lên khiªn ngß¶i nghe cäm nh§n
ðßþc mùi v¸ giác ngµ. Nó r¤t thu§n tai mà cûng
r¤t d ð÷c.  B¤t lu§n l¾n, nhö, trai, gái ð«u có th¬
ð÷c nó d dàng.  L¥n ð¥u tiên g£p ðßþc bài ca
này tôi sung sß¾ng ðªn ð±i dù  không ngü mà
chÆng cäm th¤y bu°n ngü, dù không  ån c½m  cûng
chÆng biªt ðói, th§m chí dù không  áo qu¥n m£c
tôi cûng chÆng màng.  Thª r°i h¢ng ngày tôi ca,
ð÷c, r°i tñ nhiên thuµc n¢m lòng.  Nhßng nghe
giäng xong, không biªt ðÕi chúng có ai vui sß¾ng
gi¯ng nhß tôi chång?  Lúc tôi giäng "ChÑng ÐÕo
Ca" tÕi San Francisco, chÆng m¤y ai chú ý nhß
v§y, cûng chÆng m¤y ai sung sß¾ng ðªn bö ån bö
ngü.  Do ðó m¾i biªt cån tánh m²i ngß¶i không ai
gi¯ng ai: có ngß¶i thích bµ Kinh này, có ngß¶i
thích bµ Kinh n÷; có kë cho Kinh này hay, nhßng
kë khác cho là không hay.  Ðó ð«u là quan ni®m
sai l¥m, b·i vì Kinh Ph§t chÆng có Kinh nào hay
mà chÆng có Kinh nào d·.  T¤t cä pháp do Ph§t
nói ð«u là ð® nhÑt, ð«u là pháp vô thßþng thâm
sâu vi di®u mà tråm nghìn kiªp khó g£p ð£ng.

Nªu bÕn dùng cái lòng truy c¥u chuy®n ð¶i
ð¬ c¥u Ph§t pháp -- chï c¥n mµt nØa lòng thành
kh¦n ðó thôi , không c¥n hªt lòng --  thì cûng ðü
r°i.  Các bÕn hãy xem  · ð¶i nhæng ngß¶i c¥u
danh c¥u lþi: h÷ cÑ ngày ngày tính toán làm sao
ð¬ có danh, làm sao ð¬ thü lþi, làm sao danh lþi
ð«u ðoÕt, làm sao ð¬ ðßþc n±i b§t, làm sao l×a kë
khác tin mình.  Nhæng kë ¤y c¥u ti«n tài,  dâm
s¡c, danh v÷ng, ån u¯ng, hß·ng thø ngü nghï...
thÑ gì · ð¶i mà h÷ ßa thích thì h÷ t§n lñc truy c¥u
ðªn cñc ði¬m.  Cûng v§y, nªu c¥u pháp xu¤t thª
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gian, nªu trong m÷i n½i m÷i lúc, dù thÑc dù ngü
lúc nào cûng nh¾ t¾i nó thì làm sao chÆng thành
ðÕo nghi®p ? TÕi sao mình không thành Ph§t?  Chï
vì ai ai cûng d¯c mình hªt sÑc ðeo ðu±i ti«n tài,
dâm s¡c, danh v÷ng, ån u¯ng, ngü nghï hß·ng
thø, nåm thÑ døc v÷ng.  Trái lÕi tu hành thì chÆng
m¤y ai kh¦n thiªt, lÕi thiªu thành kh¦n; tuy dù
có l Ph§t, tøng Kinh, nghe giäng, nhßng không
sao bì ðßþc v¾i cái lòng c¥u tài, háo s¡c, tham
danh, ham ån u¯ng, ngü nghï cüa thª gian. Do ðó
tôi nói chï c¥n mµt nØa lòng thành nhß trên dùng
ð¬ tu hành là ðü r°i. Các bÕn suy nghî xem,  ngoài
ð¶i ai ai cûng ði làm vi®c, chï có ngß¶i · chùa VÕn
Ph§t thì làm vi®c chÆng có thù lao gì, h÷ th§t chï
hoài bäo mµt tinh th¥n hy sinh phøc vø cho Ph§t
giáo mà thôi. Ngß¶i ð¶i m¤y ai làm vi®c mà chÆng
mong c¥u thù lao? Các bÕn hãy tìm xem! nªu có
ai c¥u pháp xu¤t thª v¾i lòng thành b¢ng mµt nØa
lòng truy c¥u pháp thª gian thì t¤m lòng ¤y mình
dùng cûng b¤t t§n r°i ðó. Do v§y  khi th¤y nhæng
ngß¶i · ð¶i nhß v§y tôi th§t ð¥y cäm xúc.

Thi¬n ThíchThi¬n ThíchThi¬n ThíchThi¬n ThíchThi¬n Thích nghîa là hi¬n bày, giäng giäi
ðÕo lý th§t d hi¬u, th§t rõ ràng, giúp ngß¶i ð÷c
d th¤u su¯t. Ð°ng th¶i nó không giäng cao siêu,
dài dòng, chï dùng kiªn giäi thô thi¬n, trí hu® nông
cÕn ð¬ giäi thích (nào có khác chï dùng ¯ng trúc
nhö ð¬ nhìn lên b¥u tr¶i bao la, dùng vö sò ð¬ ðo
xem bi¬n sâu cÕn).

"ChÑng ÐÕo Ca" là mµt phß½ng pháp tu hành.
Nªu mình dña vào theo phß½ng pháp này ð¬ th¤u
hi¬u và nh§n thÑc, thì có th¬ chÑng ðÕo. Nªu dña
theo cách phân tách cüa Thiên Thai Tông v« bäy
cách ð£t tên (th¤t chüng l§p ð«), thì tên cüa tác
ph¦m này thuµc v« cách dùng nh½n và pháp ð¬
ð£t tên. Vînh Gia ÐÕi Sß là nh½n, ChÑng ÐÕo Ca
là pháp, hàm ý do pháp mà chÑng ðÕo.

           (còn tiªp)

Vu LanVu LanVu LanVu LanVu Lan

     Vu Lan d¸ch âm t× chæ Sanscrit
Ullabana, là cÑu nÕn treo ngßþc.
Nhæng ngß¶i làm nhi«u ác sau khi
chªt, phäi thác sinh xu¯ng nhæng
cõi r¤t kh±, g÷i là ð¸a ngøc, · ðây
có mµt kh± hình là b¸ treo ngßþc.
Ð® tØ Ph§t Thích Ca là Møc Ki«n
Liên, sau khi ð¡c ðÕo, dùng m¡t
th¥n nhìn xu¯ng các cõi kh±, th¤y
m© mình ðang b¸ treo ngßþc, ðem
c½m xu¯ng cho m© ån, nhßng m©
ån không ðßþc. Møc Ki«n Liên höi
Ph§t.  Ph§t bèn giäng kinh Vu Lan
B°n, khuyên vào ngày r¢m tháng
bäy, nhân d¸p Tång chúng v×a kªt
hÕ xong, làm c½m chay cúng
dß¶ng Ph§t và Tång chúng, nh¶
sÑc lành gia hµ cüa Ph§t và Tång
chúng, thì có th¬ giúp m© thoát
khöi cänh kh±.

     Hi®n nay · các nß¾c theo Ph§t
giáo B¡c tông cÑ vào ngày r¢m
tháng bäy m²i nåm, ð«u có t±
chÑc l Vu Lan.

     (Trích t× T× Ði¬n
     Ph§t H÷c Vi®t Nam)
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Thông Báo

.

Quán Âm Th¤t và Ð¸a TÕng Th¤tQuán Âm Th¤t và Ð¸a TÕng Th¤tQuán Âm Th¤t và Ð¸a TÕng Th¤tQuán Âm Th¤t và Ð¸a TÕng Th¤tQuán Âm Th¤t và Ð¸a TÕng Th¤t

Vào d¸p vía ðÑc Quán Thª Âm thành ðÕo VÕn
Ph§t Thành (707) 462-0939 s¨ cØ hành l vía
ÐÑc Quán Thª Âm thành ðÕo vào ngày 20 tháng
7; sau ðó s¨ t± chÑc bäy ngày Quán Âm th¤t
chuyên trì ni®m danh hi®u ÐÑc Quán Thª Âm
B° Tát t× chü nh§t ngày 20 ðªn thÑ bäy ngày
26 tháng 7.

Vào cu¯i tháng 8, chü nh§t ngày 31 VÕn Ph§t
Thành s¨ t± chÑc l vía ngày ÐÑc Ð¸a TÕng
Vß½ng B° Tát ðän sanh, và trß¾c ðó s¨ t± chÑc
mµt tu¥n Ð¸a TÕng Th¤t t× ngày 24 ðªn 30/8.

Quý Ph§t tØ mu¯n v« dñ l nhæng l trên nhßng
thiªu phß½ng ti®n, xin liên lÕc v« chùa Kim Luân
(213) 258-6668, chùa Kim S½n San Francisco
(415) 421-6117, và chùa Kim Thánh San Jose
(408) 923-7243. Các chùa trên ð«u có mß¾n xe
bus ðßa ði và v«. TÕi chùa Kim Luân Los Ange-
les, xe bus kh·i hành vào chi«u t¯i thÑ sáu và
v« lÕi LA t¯i chü nh§t. TÕi chùa Kim Thánh San
Jose and chùa Kim S½n San Fransico, xe bus
kh·i hành vào sáng chü nh§t và v« lÕi vào chi«u
t¯i cùng ngày.

Chùa Kim Luân Chùa Kim Luân Chùa Kim Luân Chùa Kim Luân Chùa Kim Luân (Gold Wheel Monastery).(Gold Wheel Monastery).(Gold Wheel Monastery).(Gold Wheel Monastery).(Gold Wheel Monastery).
235 North Avenue 58, Los Angeles235 North Avenue 58, Los Angeles235 North Avenue 58, Los Angeles235 North Avenue 58, Los Angeles235 North Avenue 58, Los Angeles

s¨ t± chÑc 2 ngày l vía ÐÑc Quán Thª Âm B°
Tát thành ðÕo, trì tøng Ph¦m Ph± Môn và ni®m
danh hi®u Quán Thª Âm B° Tát vào thÑ bäy
ngày 19 và chü nh§t ngày 20 tháng 7, t× 8 gi¶
30 sáng ðªn 4 gi¶ chi«u. Ngoài ra chùa có t±
chÑc xe bus v« VÕn Ph§t Thành dñ l ðÑc Quán
Thª Âm thành ðÕo. Xe s¨ r¶i LA vào t¯i thÑ sáu
ngày 18 tháng 7 và tr· v« LA t¯i chü nh§t. M÷i
chi tiªt xin liên lÕc v« chùa @ (213) 258-6668.

Lectures by Master Heng Lyu and Heng Bing
in Gold Wheel Monastery (213) 258-6668.

Topic: "Avatamsaka Repentace"
Friday July 11,  7 pm - 9 pm
Saturday & Sunday July 12-13, 8:30 am- 4 pm

Lß½ng Hoàng SámLß½ng Hoàng SámLß½ng Hoàng SámLß½ng Hoàng SámLß½ng Hoàng Sám

Chùa Kim Phong (Gold Summit Sagely Mon-
astery) 233 1st Ave. W., Seattle (206) 217- 9320
s¨ t± chÑc l sám h¯i Lß½ng Hoàng Sám t×  12
ðªn 19 tháng 7. Xin liên lÕc v« chùa ð¬ biªt
thêm chi tiªt.

Chùa Hoa Nghiêm (Avatamsaka Monastery) tÕi
1009 - 4th Avenue S. W. Calgary, Alberta,
Canada s¨ làm l kÖ ni®m 10 nåm chùa ðßþc
thành l§p vào chü nh§t ngày 10 tháng 8 b¡t
ð¥u t× 8 gi¶ sáng. Nhân d¸p này chùa s¨ t±
chÑc mµt tu¥n l sám h¯i Lß½ng Hoàng Sám t×
ngày 2 ðªn ngày 8 tháng 8.

Chùa Kim S½nChùa Kim S½nChùa Kim S½nChùa Kim S½nChùa Kim S½n     (Gold Mountain Monastery)(Gold Mountain Monastery)(Gold Mountain Monastery)(Gold Mountain Monastery)(Gold Mountain Monastery)
800 Sacramento St., San Francisco800 Sacramento St., San Francisco800 Sacramento St., San Francisco800 Sacramento St., San Francisco800 Sacramento St., San Francisco

s¨ cØ hành Vu Lan Pháp Hµi vào chü nh§t ngày
17 tháng 8, và trß¾c ðó s¨ t± chÑc mµt tu¥n Ð¸a
TÕng Th¤t, tøng kinh Ð¸a TÕng b¢ng  tiªng Vi®t
t× ngày 10 ðªn ngày 17 tháng 8.  M÷i chi tiªt
xin liên lÕc Sß Cô H¢ng Bính @ (415) 421-6117.
Kính m¶i Ph§t tØ v« tham dñ.

Vu LanVu LanVu LanVu LanVu Lan

VÕn Ph§t Thành nåm nay s¨ t± chÑc l Vu Lan
vào chü nh§t ngày 17 tháng 8 tÑc r¢m tháng 7
âm l¸ch. Mu¯n ði xe bus v« dñ l xin liên lÕc v«
chùa Kim Luân, chùa Kim Thánh và chùa Kim
S½n.

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 b¢ng tiªng Vi®t lúc 2 gi¶ chi«u
thÑ bäy ngày 12 tháng 7. Sau ðó, cÑ m²i hai
tu¥n (vào ngày 26 tháng 7, ngày 9 tháng 8...)
ð«u có tøng kinh và thuyªt pháp. Xin liên lÕc
v¾i Sß Cô H¢ng Bính (415) 421-6117, (408) 923-
7243 và Sß Cô H¢ng ¿u (916)374-8268 ð¬ biªt
thêm chi tiªt.
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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/

Saturdays (9:00 - 11:00 AM): Shurangama Sutra
(Kinh Lång Nghiêm). Th¥y H¢ng Binh 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¶.

Kinh Lång Nghiêm: Ngû �m Ma (b¢ng Anh ngæ
và tiªng Quan thoÕi) vào t¯i thÑ bäy t× 7 ðªn 9
gi¶.

Thi«n t§p vào sáng chü nh§t t× 8 ðªn 11 gi¶.

Chùa Berkeley (510) 848-3440
Berkeley Buddhist Monastery Schedule of Events:

- Daily Meditation Mornings 6:15AM    Eve-
nings 5:15 PM

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

-  Tuesdays: Prajna Yoga and Meditation Class.
Instructor: Dr. M. N. Rao.  6:30 - 7:30 PM Inter-
mediate,  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) b¢ng tiªng Anh và Quan ThoÕi,
và d¸ch sang Vi®t ngæ.
Th¥y Heng Sure  7:30 - 9:30 PM

-  Community School (Virtue Studies, Manda-
rin and Vietnamese)  6:00 PM - 9: 00 PM  Satur-
day Evenings

-  Some Saturday Mornings (call for times)
UC Berkeley 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

Lßu ÝLßu ÝLßu ÝLßu ÝLßu Ý

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

Ð¬ ch¡c ch¡n báo ðßþc g·i ðªn t§n tay quý v¸,
xin ði«n phiªu Order Form g·i v« Tu Vi®n Long
Beach ð¬ B° Ð« Häi nh§t tu danh sách.

Activities for KidsActivities for KidsActivities for KidsActivities for KidsActivities for Kids

At the Berkeley Temple,  Great Strength
Academy (H÷c Vi®n Thª Chí) for kids is being
held every Saturday from 6:PM to 9:30 PM.Saturday from 6:PM to 9:30 PM.Saturday from 6:PM to 9:30 PM.Saturday from 6:PM to 9:30 PM.Saturday from 6:PM to 9:30 PM.
The kids learn Ethics (ÐÕo ðÑc, Luân lý), En-
glish calligraphy, Tiªng Vi®t (4 volunteer Viet-
namese teachers), Mandarin, English, T'ai
chi....The detailed program follows:

6:00 PM - 6:30 PM English Calligraphy
6:30 PM - 7:15 PM Tai Chi or Sports
7:15 PM - 7:30 PM Recite Buddha's name
7:30 PM - 8:00 PM Crafts (Thü công)
8:00 PM - 8:30 PM Break time/Snack time
8:30 PM - 9:00 PM Vietnamese/Mandarin
9:00 PM - 9:30 PM Storytelling by DRBA's

          Dharma Masters

While the kids are studying in the multi-
purpose room, the parents can go to the
Buddha's Hall to attend the evening chanting
which starts at 6:30.  After that, at 7:30 PM there
is the lecture on The Sixth Patriarch's Platform
Sutra in English and Mandarin. During the
lecture, Vietnamese translation is also avail-
able through the headphones for the Vietnam-
ese audience.

(Khi các em ðang h÷c hay sinh hoÕt, phø
huynh có th¬ tham dñ Công Phu Chi«u vào
lúc 6 gi¶ 30. Sau ðó, lúc 7 gi¶ 30 có thuyªt
giäng Kinh Pháp Bäo Ðàn. Kinh giäng b¢ng
tiªng Anh và Quan ThoÕi nhßng s¨ d¸ch sang
tiªng Vi®t qua headphones).
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Ph§t Thuyªt A Di Ðà Kinh Thi¬n Thích
The General ExplanationThe General ExplanationThe General ExplanationThe General ExplanationThe General Explanation of The Buddha of The Buddha of The Buddha of The Buddha of The Buddha

Speaks of Amitabha SutraSpeaks of Amitabha SutraSpeaks of Amitabha SutraSpeaks of Amitabha SutraSpeaks of Amitabha Sutra
by Venerable Master Huaby Venerable Master Huaby Venerable Master Huaby Venerable Master Huaby Venerable Master Hua

Tam Thân là:

        1.   Pháp thân
        2.   Báo thân
        3.   Hóa thân.

TÑ Trí là:

        1.   ÐÕi Viên Cänh Trí
        2.   Di®u Quan Sát Trí
        3.   Thành S· Tác Trí
        4.   Bình ÐÆng Tánh Trí.

Løc Thông là:

        1.  Thiên Nhãn Thông. Thiên Nhãn Thông
có th¬ th¤y các v¸ tr¶i và các hoÕt ðµng cüa h÷.

        2.   Thiên Nhî Thông. Thiên Nhî Thông có
th¬ nghe tiªng nói và âm thanh cüa các v¸ tr¶i.

        3.   Tha Tâm Thông. Tha Tâm Thông biªt
nhæng tß tß·ng trong tâm kë khác, tuy h÷ chßa
nói ra. Ði«u này chï nói v« hi®n tÕi.

        4.   Túc MÕng Thông. V¾i th¥n thông này,
ngß¶i ta có th¬ biªt ðßþc không nhæng vi®c hi®n
tÕi mà cho ðªn nhæng vi®c trong quá khÑ cûng
biªt ðßþc.

          5.   L§u T§n Thông. L§u t§n có nghîa là tâm
không còn tham, tâm không còn si và tâm không
còn nghî dâm døc. Nói mµt cách t±ng quát, khi
mµt ngß¶i loÕi tr× ðßþc t¤t cä nhæng thói hß t§t
x¤u cüa mình, ngß¶i ¤y không còn l§u. L§u tña
nhß nß¾c rï ra t× mµt cái bình rÕn nÑt; khi ðßþc
"l§u t§n" thì t¤t cä các ch² nÑt ð«u ðã ðßþc bít lÕi.

          6.   Th¥n Túc Thông. Cûng ðßþc g÷i là Th¥n
Cänh Thông. Ðây là mµt cänh gi¾i m¥u nhi®m
không th¬ nghî bàn.

The Three Bodies are:

1. the Dharma body,
2. the Reward body,
3. the Transformation body.

The Four Wisdoms  are:

1. the Great Perfect Mirror  Wisdom,
2. the Wonderful Observing Wisdom,
3. the Wisdom of Accomplishing What is Done,
and
4. the Equality Wisdom.

The Six Spiritual Penetrations are:

1. The Heavenly Eye. The Heavenly Eye can
see the gods and  all their activities.

2. The Heavenly Ear. The Heavenly Ear can hear
the speech and sounds of the gods.

3. The Knowledge of Other’s Thoughts.
Thoughts in the minds of others, although  they
have  not yet spoken, are already known .  This
refers to the present.

4. The Knowledge of  Past Lives. With this pen-
etration  one can also know the past.

5. The Extinction of Outflows. To be without
outflows is to have no thoughts of greed, ha-
tred, stupidity, or sexual desire. In general, once
one gets rid of all one’s bad habits and faults,
one has no outflow. Outflows are like water run-
ning through a leaky bottle; at the stage of no
outflows the leaks have been stopped up.

6. The Complete Spirit. Also called the Penetra-
tion of the Spiritual Realm, this is an inconceiv-
able wonderful state.
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 Ngû Nhãn là:

        1.   Thiên Nhãn
        2.   Nhøc Nhãn
        3.   Hu® Nhãn
        4.   Pháp Nhãn
        5.   Ph§t Nhãn.

        Dß¾i ðây là mµt bài k® v« Ngû Nhãn:

Thiên nhãn thông phi ngÕi
Nhøc nhãn ngÕi phi thông
Pháp nhãn duy quán tøc
Hu® nhãn liu ch½n không
Ph§t nhãn nhß thiên nh§t
Chiªu d¸ th¬ hoàn ð°ng.

TÕm d¸ch là:

Thiên Nhãn th¤y su¯t không chß¾ng ngÕi.
Nhøc Nhãn th¤y chß¾ng ngÕi nhßng
không th¤u su¯t.
Pháp Nhãn thß¶ng quán thª gian.
Hu® Nhãn hi¬u chân không.
Ph§t Nhãn sáng nhß ngàn m£t tr¶i

Thiên Nhãn th¤u su¯t không chß¾ng ngÕi
và nhìn th¤y sñ vi®c trong tám vÕn ðÕi kiªp, ngoài
tám vÕn ðÕi kiªp không th¤y ðßþc. Nhøc Nhãn
chï th¤y ðßþc nhæng gì có chß¾ng ngÕi. Pháp Nhãn
quán "chân lý thª gian," t¤t cä sñ vi®c cüa ð¶i
s¯ng thª tøc. Hu® Nhãn th¤u su¯t cänh gi¾i Chân
Không, "chân ðª."

        Không phäi chï mµt mình ÐÑc Ph§t có Ph§t
Nhãn, mà ai cûng có Ph§t Nhãn. Mµt s¯ ngß¶i ðã
m· Ph§t Nhãn và mµt s¯ ngß¶i khác thì chßa.
Ph§t Nhãn ðã ðßþc m· sáng v¾i quang ðµ cüa
mµt ngàn m£t tr¶i. M£c d¥u Ngû Nhãn khác nhau
v« nhæng gì mà m²i loÕi m¡t th¤y ðßþc, nhßng
trên cån bän, nåm loÕi m¡t ð°ng mµt th¬.

        Nhß v§y, ÐÑc Ph§t có Tam Thân, TÑ Trí, Ngû
Nhãn, Løc Thông. V¸ nào có ðü nhæng tài nång
này có th¬ tñ g÷i mình là Ph§t. Nhßng nªu chßa,
quý v¸ nên tu tînh ð¬ tr· thành mµt ngß¶i t¯t h½n
là toan gÕt gçm ngß¶i khác.

        Trong Kinh này, ÐÑc Ph§t Thích Ca, v¸ th¥y
cõi Ta Bà, thuyªt v« nhæng cänh trang nghiêm
cüa Nß¾c Cñc LÕc và v« v¸ th¥y cüa cõi này, ÐÑc
Ph§t A Di Ðà.

        Ta Bà là mµt tiªng PhÕn có nghîa là "kham
nhçn" tÑc là phäi ch¸u ðñng. Thª gi¾i ta ðang
s¯ng có quá nhi«u kh± ðau làm cho chúng sanh
th¤y khó ch¸u n±i, cho nên m¾i ðßþc g÷i là Ta Bà.

The Five Eyes are:

1. the Heavenly Eye,
2. the Flesh Eye,
3. the Wisdom Eye,
4. the Dharma Eye, and
5. the Buddha  Eye.

A verse about the Five Eyes says,

“The Heavenly Eye penetrates without obstruc-
tion.
The Flesh Eye sees obstacles but does not pen-
etrate.
The Dharma Eye only contemplates the mun-
dane.
The Wisdom Eye understands True Emptiness.
The Buddha Eye shines like a thousand suns,
Although the illuminations differ, their  sub-
stance is one.”

The Heavenly Eye penetrates without obstruc-
tion and sees the affairs of eighty-thousand great ae-
ons. It cannot see beyond that. The Flesh Eye can see
those things which are obstructed; the Heavenly Eye
only sees those things which are not obstructed. The
Dharma Eye contemplates the “mundane truth”, all the
affairs of worldly existence. The Wisdom Eye compre-
hends the state of True Emptiness, the “genuine truth.”

Not just the Buddha, but everyone has a Bud-
dha Eye. Some have opened their Buddha Eyes and some
have not. The open Budddha Eye shines with the blaz-
ing intensity of a thousand suns. Although the Five
Eyes differ in what they see, they are basically of the
same substance.

So the Buddha has Three Bodies, Four Wis-
doms, Five Eyes, and Six Spiritual Penetrations. If one
has such talent, one may call oneself a Buddha, but if
not, one would be better off being a good person in-
stead of trying to cheat people.

In this Sutra, Sakyamuni Buddha, the teacher
of the Saha world, speaks of the adornments of the Land
of Ultimate Bliss and of its teacher, Amitabha Buddha.

Saha is a Sanskrit term which means “to be en-
dured.” The world in which we live has so much suffer-
ing that living beings find it hard to endure, and so it is
named Saha.

Sakyamuni Buddha’s name, also Sanskrit, is
explained in two parts. Sakya, his family name, means
“able to be humane.” The Buddha shows his human-
ness as compassion which relieves suffering, and kind-
ness which bestows happiness by teaching and trans-
forming living beings.

There are three kinds of compassion:

1. An Attitude of Loving Compassion. Aver-
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     Danh hi®u cüa ÐÑc Ph§t Thích Ca, cûng là
tiªng PhÕn. Thích Ca h÷ cüa Ngài, có nghîa là
"nång nhân."  Mâu Ni, tên Ngài, có nghîa là "t¸ch
m£c." Sao g÷i là "nång nhân."  Vì ÐÑc Ph§t dùng
tâm nhân ái dÕy d² và chuy¬n hóa chúng sanh,
và dùng lòng bi mçn ð¬ cÑu kh± và ðÑc t× ái ð¬
ban vui cho m÷i loài.

        Có ba loÕi bi mçn:

        1.   Ái kiªn bi. Ða ph¥n phàm phu ð«u có
tâm này; con ngß¶i bình phàm thß½ng yêu và có
cäm tình v¾i nhæng kë thân thuµc, không phäi v¾i
ngß¶i lÕ. Th¤y bà con bÕn hæu b¸ kh¯n ð¯n, h÷
d¯c hªt sÑc lñc ð¬ giúp ðÞ; nhßng ð¯i v¾i sñ kh±
ðau cüa ngß¶i không quen, h÷ không ð¬ ý. Có
lòng t× mçn ð¯i v¾i nhæng ngß¶i mình yêu thß½ng
g÷i là ái kiªn bi.

         Ái kiªn bi cûng ðßþc tö bày v¾i ð°ng loÕi,
nhßng v¾i kë khác chüng loÕi thì không. Ví dø
nhß ngß¶i ta chÆng nhæng không t× bi ð¯i v¾i
loài v§t nhß bò, heo, gà, ng²ng, v¸t, nhßng h÷ còn
ði xa h½n, ðó là ån th¸t nhæng súc v§t ¤y! H÷ c¡t
ðÑt dòng s¯ng cüa thú v§t ð¬ nuôi sñ s¯ng cüa
h÷. Ðó tÑc là không có ái kiªn bi. Cûng may là
loài ngß¶i không ån th¸t lçn nhau. H÷ không b¡t,
không giªt nhau ð¬ ån th¸t, nhßng h÷ ån th¸t heo,
c×u, bò, gà, v¸t, và ån cá. Nhß v§y cûng ðÞ h½n,
không nhß thú v§t: chúng sát hÕi ngay cä ð°ng
chüng ð¬ làm thñc ph¦m. M£c d¥u ngß¶i không
ån th¸t ngß¶i, nhßng h÷ không th§t có lòng t× bi
ð¯i v¾i súc v§t.

        2.   Pháp duyên bi: Lòng t× bi phát sinh do
hi¬u nhân duyên cüa t¤t cä pháp là không. Ðây
chï cho hàng Nh¸ th×a; các ngài không chï có ái
kiªn bi nói · trên, mà thêm vào ðó, còn có pháp
duyên bi. Các ngài quán t¤t cä pháp và hi¬u r¢ng
m÷i pháp ð«u là t× nhân duyên sanh, nhßng:

        Nhân duyên v¯n không có tñ tánh
        Cho nên b±n th¬ cüa nhân duyên là không.

Các ngài quán th¤y cái nhân duyên cüa các pháp
là không mà sanh kh·i lòng t× bi. Cho nên, các
ngài  giáo hóa chúng sanh nhßng không ch¤p
trß¾c vào tß¾ng chúng sanh vì r¢ng m÷i pháp ð«u
là không.

        3.   Ð°ng th¬ bi: Lòng t× bi phát sinh do sñ
hi¬u biªt r¢ng Ph§t và chúng sanh ð«u ð°ng mµt
th¬. Chß Ph§t và chß B° Tát có mµt loÕi t× bi khác
g÷i là ð°ng th¬ bi. Pháp thân cüa Ph§t biªn mãn
kh¡p n½i cho nên chß Ph§t và chß B° Tát ð°ng
mµt th¬ v¾i t¤t cä chúng sanh. Tâm Tánh Ph§t
cûng châu biªn pháp gi¾i và dung chÑa t¤t cä

age men love and sympathize with those close
to them, but not with strangers. Seeing rela-
tives or friends in distress, they exhausted their
strength to help them, but when strangers are
suffering, they pay them no heed. Having com-
passion for those you love is called an Attitude
of Loving Compassion.

There is as well an Attitude of Loving
Compassion which extends to those of the same
species, but not to those of other species.  For
example, not only do people have no compas-
sion for animals such as oxen, pigs, chickens,
geese, or ducks, but they even go so far as to
eat animals’ flesh! They snatch away animals'
lives in order to nourish their own. This is not a
true Attitude of Loving Compassion.  Fortu-
nately, people rarely eat each other. They may
eat pork, mutton, beef, chicken, duck, and fish,
but they don’t catch and kill to eat each other.
So they are a bit better off than animals that
turn on members of their own species for food.
People may not eat each other, but they cer-
tainly have no true Attitude of Loving Com-
passion towards animals.

2. Compassion which comes from un-
derstanding conditioned dharmas. Those of the
Small Vehicle have compassion which comes
from understanding conditioned dharmas as well
as the attitude of loving compassion discussed
above. They contemplate all dharmas as aris-
ing from causes and conditions and they know
that:
         Causes and conditions have no nature;
         Their very substance is emptiness.

Contemplating the emptiness of conditioned
dharmas, they compassionately teach and
transform  living begins without becoming at-
tached to the teaching and transforming. They
know that everything is empty.

3. The Great Compassion which comes
from understanding the identical substance of
all beings. Buddhas and Bodhisattvas have yet
another kind of compassion which is called
Great Compassion. The Buddha’s Dharma body
pervades all places and so the Buddhas and
Bodhisattvas are of one substance with all be-
ings; the Buddha’s heart and nature are all-per-
vasive and all beings are contained within it.
We are living beings within the Buddha’s heart
and he is the Buddha within our hearts. Our
hearts and the Buddha’s are the same, every-
where throughout the ten directions, north,
east, south, west, the directions in between,
above and below. Therefore the Buddha and



Trang 14Trang 14Trang 14Trang 14Trang 14                 B° Ð« Häi                B° Ð« Häi                B° Ð« Häi                B° Ð« Häi                B° Ð« Häi

chúng sanh. Chúng ta là nhæng chúng sanh · trong
tâm Ph§t và Ph§t là Ph§t trong tâm chúng ta. Tâm
chúng ta (chúng sanh) và tâm Ph§t ð«u là mµt và
ð«u châu biªn kh¡p mß¶i phß½ng, ðông, tây, nam,
b¡c, ðông nam, tây nam, ðông b¡c, tây b¡c, phß½ng
trên, và phß½ng dß¾i. Vì v§y, ÐÑc Ph§t và chúng
sanh ð°ng mµt th¬ không phân bi®t. Ði«u này
ðßþc g÷i là ð°ng th¬ bi.

        Nång nhân (PhÕn ngæ là Thích Ca), h÷ cüa
ÐÑc Ph§t, g°m ðü ba loÕi t× bi nói trên. Nªu mu¯n
giäng rµng ra, "nång nhân" có vô lßþng vô biên ý
nghîa. Ðó là ý nghîa cüa Thích Ca.

        Mâu Ni là tên cüa ÐÑc Ph§t. T× này có nghîa
là "t¸ch m£c." T¸ch là t¸ch nhiên b¤t ðµng; M£c là
"im l£ng," là mi®ng không th¯t ra l¶i nói, tâm
không kh·i ni®m. Ðây là cänh gi¾i không th¬ nghî
bàn. Cho nên ÐÑc Ph§t tuy là nói pháp, nhßng
nói mà chßa t×ng nói; Ngài tuy không nói pháp,
nhßng không nói mà nói. "Nói mà không nói,
không nói mà nói" (thuyªt nhi vô thuyªt, vô thuyªt
nhi thuyªt). �y là "t¸ch m£c;" tuy t¸ch chiªu không
ðµng nhßng vçn tùy thu§n cäm Ñng; tuy tùy thu§n
cäm Ñng nhßng luôn t¸ch chiªu không ðµng. Ðó
là ý nghîa cüa tên Ngài, Mâu Ni. Chß Ph§t ð«u có
danh hi®u chung là Ph§t, nhßng chï riêng v¸ Ph§t
này có danh hi®u Thích Ca Mâu Ni.

        Tiªp tøc giäng giäi tên Kinh, bây gi¶ chúng
ta xét ðªn nghîa chæ ThuyªtThuyªtThuyªtThuyªtThuyªt. Trong Hoa vån, t×
thuyªt ( )   g°m có cån t×  ngôn ( ) có nghîa là
l¶i nói, và chæ ðoái ( ). Ðoái có hai ch¤m (   )
phía trên nguyên là t×  chæ nhân ( ) là ngß¶i.
Hai nét phía dß¾i (  ) cûng có th¬ hi¬u là chæ
nhân, ngß¶i.

       Ngôn (L¶i) 

       nhân (cüa mµt ngß¶i) 

       kh¦u, (nói v¾i)  

       nhân (mµt ngß¶i khác) 

làm thành chæ thuyªt 

        ÐÑc Ph§t nói gì? Ngài nói nhæng ði«u mà
Ngài mu¯n nói, nhßng Ngài nói trong sñ hoan hÖ,
và Ngài luôn luôn nói Pháp.

        Ðã thành Ph§t, ÐÑc Ph§t Thích Ca và chß

living beings are of the same substance, with-
out distinction. This is called the Great Com-
passion.

Sakya, the Buddha’s family name, includes these
three kinds of compassion. If one chooses to speak about
it in more details, there are limitless and unbounded mean-
ings.

Muni is the Buddha’s personal name. It means
“still and quiet.” Still and unmoving, he is silent. No
words from the mouth, no thoughts from the mind—this
is an inconceivable state. The Buddha speaks Dharma
without speaking; he speaks and yet does not speak,
does not speak and yet he speaks. This is still and silent.
Still, silent and unmoving, yet responding in accord; re-
sponding in accord and yet always, always silent and
still. This is the meaning of the Buddha’s personal name,
Muni. All Buddhas have the name Buddha in common,
but only this Buddha has the special name Sakyamuni.

Continuing the explanation of the title, we shall
now investigate the meaning of SPEAK. In Chinese, the

word speak (  ) -shuo is made up of the radical () -

yen which means “words,” and the element() tui. Tui
has two dots (     ) on the top which were originally the
word ( ) -ren, person.   The strokes below (   ) could
also represent the word person.

The words...  ( )
of  one man’s.... ( )
mouth, said to.... ( )
another man.... (   )

make up the word, “speaks.” ( )

What does the Buddha say? Whatever he
pleases, but happy to say what he wants to say; he
always speaks the Dharma.

Having already become Buddhas, Sakyamuni
Buddha and the Buddhas of the ten directions are called
“already enlightened ones,” as they have already un-
derstood and awakened from their dreams. While we are
still sound asleep and dreaming, the Buddha is greatly
enlightened, greatly awakened. With his Buddha-wis-
dom there is nothing he does not know; using his Bud-
dha-vision there is nothing he does not see.  This is the
meaning of  his great enlightenment which came from
cultivating, and this is the result to which he has certi-
fied. He has walked the road; he has been through it; he
is an “already enlightened one.” The methods of culti-
vation he used to attain the fruit of enlightenment, he
then teaches to lead all living beings to attain  and cer-
tify to that ultimate, complete result of Bodhi.  That is
why he speaks the Dharma, and why, having done so, he
is happy to have spoken.

What does he say?
Right now he speaks of Amitabha; The Bud-

dha Speaks of Amitabha Sutra.
(to be continued...)(Xin xem trang 19)
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Tham thi«n b¤t th¸ huy«n,
Th¬ hµi cÑu cån nguyên

Tâm ngoÕi nguyên vô pháp,
Nã hæu thiên ngoÕi thiên

D¸ch:

Tham thi«n chÆng phäi huy«n,
Th¬ hµi su¯t cån nguyên,
Ngoài tâm chÆng có pháp,
Sao có thiên ngoài thiên?

Lßþc giäi:Lßþc giäi:Lßþc giäi:Lßþc giäi:Lßþc giäi:

Tham thi«n chÆng phäi huy«n,
Th¬ hµi su¯t cån nguyên,

Khi ng°i thi«n hay tham thi«n v¾i quan
ni®m s¨ thành ðÕt mµt cänh gi¾i huy«n
di®u gì ðó, ho£c v¾i lòng mong ß¾c giác
ngµ, thì mình ðã hi¬u sai l¥m yªu chï tu
hành r°i ðó. Tham thi«n là phß½ng pháp
bình d¸ soi chiªu tñ tâm.  Tñ tâm là g¯c là
ngu°n, là cån nguyên. Làm sao th¤u su¯t
ngu°n tâm ¤y? Thì hãy nhìn xem nhæng
t§t x¤u trong ngß¶i mình: sØa ð±i chúng
ði. Nhìn vào tánh tham, sân gi§n, ð¯ kÜ,

d¯i trá, ngã mÕn...: ð×ng theo chúng næa.
Nhìn vào tñ tánh thanh t¸nh: hãy chuyên
tâm chiªu soi. Chiªu soi ch¾ không phäi
là suy nghî v÷ng tß·ng;  chï là bình d¸
nhìn thÆng vào tâm, không thành kiªn,
không lý lu§n, không tình cäm, không tÕo
tác. Làm v§y thì mình s¨ th¬ hµi ðßþc
ÐÕo m¥u.

Ngoài tâm chÆng có pháp,
Sao có thiên ngoài thiên?

Khi tâm hß¾ng ngoÕi thì cänh giä bên
ngoài cái gì cûng th§t. Nªu khi tâm hß¾ng
nµi, mà lòng kh·i v÷ng tß·ng, thì bao thÑ
suy nghî, cäm xúc,  änh tßþng, cái gì cûng
chân. ÐÑc Ph§t dÕy r¢ng vÕn pháp, m÷i
thÑ  trong ngoài, ð«u là v÷ng tß·ng.
Không thÑ gì thñc, b·i vì ngoài chânchânchânchânchân tâm
không có pháp gì th§t. Nªu chÆng mµt
cänh gì th§t thì làm sao có cänh gi¾i gì
cao siêu, nhß mµt cänh tr¶i  vßþt ngoài
các tr¶i khác, mµt thª gi¾i ra ngoài sÑc
tß·ng tßþng cüa chúng ta? Do ðó hß¾ng
ngoÕi tìm c¥u hay hß¾ng nµi suy tß thì
tång thêm ch¤p trß¾c; chï có tr× thói tr× thói tr× thói tr× thói tr× thói
x¤ux¤ux¤ux¤ux¤u, soi tñ tánhsoi tñ tánhsoi tñ tánhsoi tñ tánhsoi tñ tánh thì ch¤p trß¾c s¨ tiêu
tr×.  B·i v§y ta ch¾ ð¬ mình b¸ cám d²
b·i ði«u th¥n thông huy«n di®u, xa v¶i.

12 Bài K® Tham Thi«n12 Bài K® Tham Thi«n12 Bài K® Tham Thi«n12 Bài K® Tham Thi«n12 Bài K® Tham Thi«n
cüa Hòa Thßþng Hß Vâncüa Hòa Thßþng Hß Vâncüa Hòa Thßþng Hß Vâncüa Hòa Thßþng Hß Vâncüa Hòa Thßþng Hß Vân
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LÀM SAO BI�T Ð¿�C CÄNH GI�ILÀM SAO BI�T Ð¿�C CÄNH GI�ILÀM SAO BI�T Ð¿�C CÄNH GI�ILÀM SAO BI�T Ð¿�C CÄNH GI�ILÀM SAO BI�T Ð¿�C CÄNH GI�I
TR¿�C M�T LÀ TH�T HAY GIÄ?TR¿�C M�T LÀ TH�T HAY GIÄ?TR¿�C M�T LÀ TH�T HAY GIÄ?TR¿�C M�T LÀ TH�T HAY GIÄ?TR¿�C M�T LÀ TH�T HAY GIÄ?

Khi cänh gi¾i hi®n ra trong lúc ng°i thi«n, làm sao ta biªt cänh ¤y là th§t hay
giä? Nhi«u khi cänh ¤y là:

TÏ- Lô- Giá- Na ng°i trên ðài sen ánh sáng rñc rÞ,
ngàn Ph§t vi nhiu, bách Ñc qu¯c ðµ cùng v¾i
hoa sen ð°ng th¶i xu¤t hi®n kh¡p n½i.

(Kinh Lång Nghiêm)
Ho£c giä:

Lúc ðó h¯t nhiên mß¶i phß½ng hß không biªn
thành màu s¡c bäy báu, ho£c màu s¡c tråm báu,
các màu s¡c ¤y ð°ng th¶i biªn mãn chÆng h« tr· ngÕi,
Xanh, ðö, tím, vàng  m²i màu ð«u hi®n rõ ràng.

(Kinh Lång Nghiêm)

T¤t cä cänh gi¾i ¤y, muôn hình vÕn trÕng, biªn hoá khôn lß¶ng ð«u do tâm
thÑc cüa hành giä mà có. T¤t cä cänh gi¾i ð«u chï là cänh gi¾i. B·i vì cänh gi¾i có
hi®n ra nên nó s¨ có lúc biªn m¤t. H¬ có hi®n ra, có biªn m¤t thì cänh ¤y là vô
thß¶ng, h¬ cänh gì vô thß¶ng thì nó là giä, không chân th§t. Cho nên m÷i cänh m÷i cänh m÷i cänh m÷i cänh m÷i cänh
gi¾i ð«u là hß v÷nggi¾i ð«u là hß v÷nggi¾i ð«u là hß v÷nggi¾i ð«u là hß v÷nggi¾i ð«u là hß v÷ng. Không mµt cänh gi¾i nào là th§t, tr× cänh gi¾i mà Ph§t
chÑng ngµ: ðó là cänh mà kinh ði¬n g÷i là Chß Pháp Th§t Tß¾ng, Chân Nhß, Th¬
Tánh, Pháp Gi¾i.  Do ðó Kinh Lång Nghiêm, ph¥n Ngû �m Ma dÕy r¢ng:

Cänh gi¾i nhß thª do công phu tu hành mà có; tÕm th¶i nhß v§y,
ð×ng cho là chÑng thánh, ð×ng có ý nghî r¢ng mình là thánh,
thì cänh gi¾i ¤y là t¯t.  Nªu cho r¢ng ðó là thánh cänh, hay
mình chÑng thánh thì s¨ ð÷a lÕc vào tay lû ma tà.

(Kinh Lång Nghiêm)

Cho mình là thánh hay chÑng thánh v¸ ðßþc bi¬u hi®n b¢ng nhi«u cách và
là kªt quä cüa nhi«u thói quen x¤u. Mµt vài thói x¤u ðó nhß sau:

1. Thói quen thích so sánh mình v¾i ngß¶i khác.
2. Thói tìm l²i ngß¶i, tñ khen mình.
3. Thói tñ cao, ngÕo mÕn.
4. Thói thích ð°ng hóa mình ngang b¢ng v¾i chß thánh hi«n.
5. Thói ham mu¯n thành ðÕt; do trong ti«m thÑc t°n tÕi quan ni®m

r¢ng tu hành phäi có s· ð¡c, s· chÑng.
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Hãy Ch¤p Nh§nHãy Ch¤p Nh§nHãy Ch¤p Nh§nHãy Ch¤p Nh§nHãy Ch¤p Nh§n
Sñ Chï Trích Vô LýSñ Chï Trích Vô LýSñ Chï Trích Vô LýSñ Chï Trích Vô LýSñ Chï Trích Vô Lý

Ð¸a TÕng Th¤t Khai Th¸

Bây gi¶ tôi xin nói cho các bÕn nghe kinh
nghi®m cüa tôi khi tôi ni®m Kinh Ð¸a TÕng. Lúc
tôi mß¶i bäy tu±i thì ðã b¡t ð¥u giäng Kinh Løc
T± Pháp Bäo Ðàn và Kinh Kim Cang cho ngß¶i ta
nghe r°i. Ban ð¥u tôi không biªt giäng nhßng vçn
phäi giäng.  Vì sao v§y?  B·i vì lúc b¤y gi¶ có r¤t
nhi«u ngß¶i mu¯n nghiên cÑu, h÷c höi kinh ði¬n
nhßng lÕi không biªt chæ. Do v§y tôi m¾i suy nghî
là tôi c¥n phäi ðäm nhi®m công tác n¥y, nên tôi
m¾i giäng kinh cho h÷ nghe.

Mµt ngày n÷ ngçu nhiên tôi phát hi®n ra mµt
quy¬n Kinh Ð¸a TÕng B° Tát B±n Nguy®n và tôi
nhß b¡t ðßþc mµt cüa quý. Ð÷c qua mµt l¥n, tôi
th¤y Ngài Ð¸a TÕng B° Tát vô cùng t× bi. Ngài r¤t
quan tâm ð¯i v¾i chúng ta, mà chúng ta thì không
hay biªt. Do ðó tôi phát tâm m²i ngày quÏ trß¾c
ði®n Ph§t và ni®m mµt bµ Kinh Ð¸a TÕng. Sàn
cüa Ph§t ði®n lát b¢ng gÕch, không có ni®m, mà
tôi chï m£c qu¥n b¢ng väi thß¶ng. QuÏ trên sàn
gÕch và ni®m mµt bµ Kinh phäi m¤t hai gi¶ ð°ng
h°. Tôi chuyên chú ni®m ðªn n²i ð¥u g¯i rß¾m
máu mà cûng không h« biªt ðau ð¾n gì cä, càng
ni®m thì tâm càng khoan khoái. M²i ngày cÑ ðúng
gi¶ là tôi quÏ trß¾c Ph§t và thành tâm ni®m. H½n
mµt tråm ngày sau thì ma chß¾ng phát sanh nên
tôi phäi ngßng, không ni®m ðßþc næa.

Ngß¶i tu ÐÕo, nªu không døng công tu hành
thì chÆng có ma chß¾ng lÕi khäo nghi®m thØ thách.
H bÕn ðßþc mµt chút xíu thành tñu thì ma li«n
dªn thØ thách ð¬ coi bÕn có ð¸nh lñc hay không?
Trong lúc tôi ðang ni®m Kinh Ð¸a TÕng thì có mµt
v¸ cß sî ðªn chùa cúng dß¶ng. Ông ta th¤y tôi quÏ
mà tøng Kinh thì r¤t tán thán khen ngþi tôi, và
nói v¾i ngß¶i trong chùa th¥y ðó døng công nhß
v§y, th¥y ðó tinh t¤n nhß kia... Sau khi v¸ cß sî
n¥y ðã ði v« r°i, t¤t cä các th¥y trong chùa ð«u
m¡ng tôi: “Chú giä bµ hay quá, c¯ làm cho cß sî

ð¬ ý ð¬ chÑng tö r¢ng chú là kë tu hành chuyên
c¥n. Chú th§t là ð° lþi døng, ð° phan duyên!”  Lúc
b¤y gi¶ tôi chÆng bi®n lu§n gì cä, mình hi¬u mình
là ðßþc r°i, chï biªt r¢ng mình vì tu hành mà tøng
Kinh thôi. Nhßng t× ðó v« sau thì nhæng chuy®n
vô lý thß¶ng thß¶ng xäy ra. Trß¾c khi tøng Kinh,
m¤y th¥y lÕi m¡ng tôi: “Ð° giä mÕo tu hành” . Sau
khi tøng Kinh xong, m¤y th¥y cûng lÕi chß·i tôi:
“Giä bµ tu hành xong r°i sao!”  Ngày nào cûng
chß·i m¡ng om sòm nhßng tôi vçn cÑ ch¸u ðñng
không nói gì cä.

Sau khi tôi tøng ðßþc h½n mµt tråm ngày thì
ma chß¾ng th§t sñ kéo t¾i. Mµt hôm v×a ni®m
xong mµt bµ Kinh Ð¸a TÕng, thì v¸ ðÕi sß huynh
t¾i trß¾c m£t tôi r°i ðánh tôi mµt phát. Tôi chÆng
hi¬u vì sao, cûng không dám höi lý do. Sau ðó y
m¡ng tôi: “Chú là ngß¶i vô døng, · ðây biªng
nhác hß·ng nhàn. Ngß¶i ta có công vi®c làm ngoài
kia, còn chú thì · ðây giä bµ tøng Kinh ð¬ bi¬u
din cho ngß¶i ta coi. Chùa ðâu phäi ch± ð¬ cho
chú tu hành nhß v§y? Chú có công ðÑc gì mà ·
ðây tu hành?”  Vì thª tôi chï còn cách phäi ngßng
vi®c tøng Kinh Ð¸a TÕng.

Hôm nay g£p kÏ Ð¸a TÕng Th¤t khiªn tôi nh¾
lÕi chuy®n quá khÑ. Tu hành không phäi d dàng,
mà lúc nào cûng có th¬ g£p chß¾ng ngÕi. Các bÕn
r¤t là may m¡n, ðã g£p ðßþc ðÕo tràng tu hành
r¤t lý tß·ng, không b¸ chß·i m¡ng, không b¸ ðánh
ð§p, vô cùng ung dung tñ tÕi. Các bÕn càng c¥n
h÷c gß½ng nhçn nhøc, luôn luôn ph¤n ð¤u trong
ngh¸ch cänh, tiªp tøc công phu tu hành và tinh
t¤n hành trì trong m÷i hoàn cänh.
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HÕnh Xu¤t Gia : Ðµ Ngß¶i

Hoà Thßþng Quäng Khâm
(tiªp theo t× s¯ 32)

C¦m Nang Tu ÐÕo

C. Sñ nghi®p cüa B°-tátC. Sñ nghi®p cüa B°-tátC. Sñ nghi®p cüa B°-tátC. Sñ nghi®p cüa B°-tátC. Sñ nghi®p cüa B°-tát

¨ M²i v¸ Th¥y ð«u có mµt phß½ng pháp ðµ sinh
khác nhau; do v§y, bÕn ch¾ tùy ti®n chê bai,
phê bình. B·i nªu làm v§y, bÕn s¨ tÕo änh
hß·ng không t¯t ð¯i v¾i lòng tin Ph§t-pháp
cüa kë khác. Vi®c này có nhân quä ð¤y!

¨ Vì mu¯n ðµ chúng sanh nên mình phäi h¢ng
thu§n, phäi chi«u theo chúng sinh, cûng gi¯ng
nhß mình ðánh l×a ðÑa nhö (vì mu¯n cÑu
mÕng nó) v§y; mà ph¥n l¾n là ð¬ chúng sinh
tr°ng cån lành trong ruµng phß¾c.
Tôi không ðòi höi gì cä. Chúng sanh th¤y tôi
thì sinh lòng hoan hÖ; song, bän thân tôi, tôi
không h« biªt ðªn.

¨ Làm vi®c gì mình cûng phäi rõ su¯t chân lý
cüa vi®c ¤y thì m¾i lãnh ðÕo, dçn d¡t ðßþc
ngß¶i ta. Nªu mình không thông su¯t chân
lý, làm sao dçn d¡t kë khác?
Hi®n tÕi, ngß¶i tu c¥n dùng Ph§t-pháp và sñ
th§t ð¬ chï ðÕo, giáo hóa chúng sanh. Không
v§y thì m÷i vi®c ð«u biªn thành thª tøc; mình
chÆng nhæng không th¬ tùy thu§n ai ðßþc
mà lÕi còn m¤t ði lòng ðµ lßþng næa!

¨ Ho¢ng Pháp, lþi sinh: ðây không phäi là vi®c
nói suông. Chï c¥n bÕn tu trì cho t¯t, thì tñ
nhiên khi nhìn bÕn, ai cûng sanh lòng hoan
hÖ, cung kính.
(Ví nhß Hòa-thßþng Quäng Khâm: Ngài không
h« xu¯ng núi song kë ngßÞng mµ và quy y
Ngài thì nhi«u không xiªt.)

¨ Ho¢ng Pháp, lþi sinh tÑc là c¥n mình hy sinh
thân xác này.

¨ BÕn phäi làm mµt v¸ B°-tát. Không th¬ cho
mình t¯t là ðü, r°i m£c k® kë khác. Phäi coi
kë khác là tr÷ng yªu, còn mình thì sao cûng
ðßþc. Phäi làm lþi ích tha nhân. Khi bÕn chï
làm lþi ích cho riêng mình thì vô minh, phi«n
não cüa bÕn s¨ ð¥y dçy.
Ngß¶i xu¤t gia l¤y lòng nhân t× làm g¯c, l¤y
phß½ng ti®n làm døng, l¤y lòng ðÕi bi làm
th¬. T¤t cä (m÷i cån lành, m÷i pháp môn...)
ð«u t× lòng t× bi mà phát sinh.

¨ Gia, ví nhß t§p khí, thói quen, vô minh, phi«n
não, nhæng chüng tØ x¤u cüa mình. Qu¯c, ví
nhß ðÕi chúng. Mình phäi tr¸ gia trß¾c, r°i
m¾i tr¸ qu¯c sau. Nghîa là trß¾c hªt, bÕn hãy
tr× sÕch m÷i thói hß t§t x¤u, vô minh phi«n
não cüa mình; r°i sau ðó ðem ðÑc hÕnh ra
cäm hóa kë khác, “ th¯ng lý ðÕi chúng.”

5. Ði¬m t¯t cüa vi®c tu5. Ði¬m t¯t cüa vi®c tu5. Ði¬m t¯t cüa vi®c tu5. Ði¬m t¯t cüa vi®c tu5. Ði¬m t¯t cüa vi®c tu

¨ Xu¤t gia là vi®c ðÕi hiªu. BÕn c¥n phäi báo
ðáp b¯n ân l¾n (½n cha m©, ½n thí chü, ½n
chß Ph§t, ½n Th¥y), và cÑu ðµ ba ðß¶ng kh±
(ð¸a ngøc, ngÕ quÖ, súc sinh). BÕn s¨ ðµ thoát
cha m© mình trong muôn vàn kiªp, không
phäi chï có cha m© ð¶i này mà thôi.

¨ Bµ áo ngß¶i tu không phäi ai ai cûng m£c
ðßþc. Chï có kë phß¾c-khí m¾i m£c ð£ng.

¨ Mµt kë xu¤t gia, dù y không tu hành gì l¡m,
chï biªt ån chay trß¶ng, không sát sinh, không
có tµi l²i l¾n, thì kiªp sau y có th¬ ð¥u thai
làm ngß¶i lÕi và tu hành tiªp. Y s¨ không b¸
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r¾t vào ba ðß¶ng kh± hay b¯n loÕi sanh (sanh
ra t× trÑng, t× thai, t× n½i ¦m ß¾t, hay t× sñ
biªn hóa).

¨ Höi: Khi mµt kë xu¤t gia phá Gi¾i, phÕm tµi
ác vô biên, b¸ r¾t vào ð¸a ngøc, phäi chång y
còn t® h½n kë tÕi gia? Nhß v§y, chi b¢ng tu tÕi
gia t¯t h½n?

Ðáp: Xu¤t gia tu vçn t¯t h½n! Tuy y (kë xu¤t
gia) b¸ ð÷a lÕc, song khi y ch¸u hªt quä báo, y
có th¬ tr· lÕi tu hành. Ch¡c ch¡n r°i y cûng
xu¤t gia, b·i y ðã tr°ng ít nhi«u cån lành r°i.
(Mµt kë ngoÕi ðÕo, nªu ðem so sánh, còn kém
h½n mµt ngß¶i xu¤t gia phá gi¾i).

¨ Kë có cån c½, thì sau khi ði tu, y hi¬u rõ m÷i
chuy®n, th¬ hµi ðßþc ði¬m t¯t cûng nhß ði¬m
x¤u giæa ngß¶i xu¤t gia và ngß¶i tÕi gia. Có kë
chÆng bao gi¶ th¬ hµi ðßþc ði«u ¤y.

¨ S· dî bÕn không th¬ nhìn th¤y, không th¬ biªt
ðßþc ði¬m t¯t cüa vi®c xu¤t gia, là vì bÕn còn
nghi®p chß¾ng. Nªu nghi®p chß¾ng ¤y không
tiêu tr×, thì khi bÕn lâm chung, chúng s¨ hi®n
ra.
Nhìn h¶i hþt thì kë xu¤t gia chï biªt ån ngày
ba bæa, làm vài chuy®n này n÷. KÏ th§t, xu¤t
gia là vì mu¯n tr× khØ lòng tham lam,sân gi§n,
si mê và tiêu tr× nghi®p chß¾ng.

¨ Có ngß¶i nói: M¤y Th¥y ån chay nên nói lu§n
ði®u cüa kë ån chay; nªu ai cûng ði tu thì xã
hµi s¨ ra sao?

¨ Hòa-thßþng ðáp: Ai ai cûng ði tu thì chúng ta
cùng nhau vãng sinh Thª-gi¾i Cñc-lÕc · Tây-
phß½ng; nhß thª không phäi là càng t¯t hay
sao?

           (Còn tiªp)

Ph§t mß¶i phß½ng ðßþc tôn xßng là "giác giä" vì
Kinh A Di Ðà Thi¬n ThíchKinh A Di Ðà Thi¬n ThíchKinh A Di Ðà Thi¬n ThíchKinh A Di Ðà Thi¬n ThíchKinh A Di Ðà Thi¬n Thích
(tiªp theo trang 14)

r¢ng các Ngài ðã giác ngµ. Khi chúng ta còn ðang
ngü say và · trong mµng, Ph§t là b§c ÐÕi Tînh
ThÑc, ÐÕi Giác Ngµ. V¾i trí tu® cüa mµt v¸ Ph§t,
không có gì mà Ngài không biªt; dùng Ph§t nhãn,
không có gì mà Ngài không th¤y.  Ðó là ý nghîa
cüa sñ ðÕi giác ngµ cüa Ngài, ðÕt ðßþc nh¶ tu
hành, và ðó là cái quä mà Ngài ðã chÑng. Ngài ðã
ði con ðß¶ng ðÕo, Ngài ðã qua con ðß¶ng ¤y, và
Ngài là mµt "giác giä." Nhæng pháp tu mà Ngài
ðã dùng ð¬ chÑng quä nay ðßþc dÕy, ð¬ dçn d¡t
chúng sanh chÑng ðÕt quä v¸ B° Ð« liu ráo viên
mãn. Ðó là tÕi sao Ngài thuyªt pháp và tÕi sao,
sau khi thuyªt, Ngài hoan hÖ ðã nói pháp.

        Ngài nói gì?

        Gi¶ ðây Ngài nói v« ÐÑc Ph§t A Di Ðà: "Ph§t
Thuyªt Kinh A Di Ðà."

          (còn tiªp)

                    (((((s¨ tiªp tøc trong s¯ sau.s¨ tiªp tøc trong s¯ sau.s¨ tiªp tøc trong s¯ sau.s¨ tiªp tøc trong s¯ sau.s¨ tiªp tøc trong s¯ sau.
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   Buddhism : A Brief  Introduction

Mµt Ngø NgônMµt Ngø NgônMµt Ngø NgônMµt Ngø NgônMµt Ngø Ngôn

   Thu· xßa có mµt ngß¶i ngu ðªn nhà
bÕn thåm, chü nhà m¶i · lÕi dùng bæa
c½m ðÕm bÕc. Chàng chê canh lÕc không
ngon. Chü nhà bèn nêm vào mµt chút
mu¯i, chàng ån cäm th¤y ngon lành.

Chàng tñ nghî:
- Canh ngon là nh¶ mu¯i nêm vào; dùng

ít còn v§y, nªu dùng nhi«u ch¡c ch¡n ngon
ð£c bi®t.

Thª r°i chàng xin chü nhà thêm mµt
chén mu¯i bö trong mi®ng nu¯t hªt! Vì
ch¤t mu¯i m£n kinh h°n, chàng cäm th¤y
g¥n nhß s¡p chªt, bèn vµi vàng móc h÷ng
cho mØa mu¯i ra.

(Trích t× Kinh Bách Dø)
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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
6. Th¶i th½ ¤u6. Th¶i th½ ¤u6. Th¶i th½ ¤u6. Th¶i th½ ¤u6. Th¶i th½ ¤u

Ngài ðßþc bà kª mçu h÷ Vß½ng nuôi dßÞng. Nåm
ÐÕo-Quang thÑ 20 tri«u Mãn Thanh (1840), Ngài
v×a ðßþc mµt tu±i. T× lúc còn trë th½,  Ngài thß¶ng
vui ðùa l¤y ð¤t n¡n tßþng các v¸ B°-Tát r°i cúi
ð¥u ðänh l. Ngoài các sách h÷c ra, Ngài r¤t thích
thú ð÷c kinh ði¬n Ph§t-giáo, sách khuyªn thi®n,
hay cách ngôn dÕy tu thân.T¤t cä môn h÷c gì liên
quan t¾i thân tâm tánh m®nh, ngài ð«u  ßa thích
tìm hi¬u. Ðây chính là b¦m tính tr¶i cho, phú
tánh  siêu phàm.

Hòa Thßþng Tuyên-Hóa làm k® tán thán Ngài nhß
sau:

Lúc h÷c lúc ch½i  lµ tánh thiên,
Vui thích thánh ði¬n nào ngçu nhiên?

Ngay ðó giác ngµ “ chân tøc ðª,”
Pháp môn “ b¤t nh¸” nguy®n ho¢ng dß½ng.


