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Thª gi¾i t¯t hay x¤u là do gia
ðình mà ra. Gia ðình giáo

døc có n« nªp thì tß½ng lai con
cái s¨ xán lÕn; còn gia ðình không
có n« nªp giáo døc thì tß½ng lai
con cái s¨ ðen t¯i. Tuy không th¬
lu§n chi tiªt nhßng ðÕi khái thì
th§t trÕng không sai l®ch bao
nhiêu; do v§y, kë làm cha m©
phäi c¦n th§n trong m÷i hành
ðµng, m÷i vi®c làm, không th¬ tùy
ti®n mu¯n làm gì cûng ðßþc.

Nªu cha m© chÆng tñ ki¬m
nghi®m hành vi hß x¤u cüa mình
thì r¤t d änh hß·ng  khiªn con
cái hß höng. Khi con cái thiªu
giáo døc, tß½ng lai chúng s¨ tr·
thành nhæng ph¥n tØ x¤u cüa xã
hµi, cüa qu¯c gia. Vì thª, cha m©
phäi ch¸u trách nhi®m v« giáo
døc b¢ng cách “dî thân tác t¡c,”
tñ làm gß½ng cho con cái. M²i
mµt hành ðµng ð«u phäi hªt sÑc
ðÑng ð¡n, sáng su¯t; phäi quên
mình vì ngß¶i và phäi có lòng
quan hoài kë khác. Con cái th¤y
t¤m gß½ng t¯t nhß v§y thì tñ
nhiên noi theo ð¬ tr· thành
nhæng công dân ßu tú, r°i tß½ng

The key to the welfare of our world
lies within the family.  If  a child

receives a good education at home, then
his future will be bright. In contrast the
future is dim for the one who does not
receive a good education at home.  Bar-
ring a few exceptions, this holds true in
general. Therefore as a parent, one has
to carefully watch one’s own speech
and behavior. Any misconduct from
their part may influence the children for
the worse. A child who does not re-
ceive a good education at home will
certainly grow up to  be a bad element
of society and a burden to the country.
Parents should bear the responsibility
to educate their children well; they
should carry themselves as their
children’s role models. Whatever they
do should be righteous and proper, not
shameful in anyway. They should sac-
rifice themselves for the sake of others,
and maintain an attitude of caring and
compassion.  As their children are in-
fused with this, they will naturally be-
come fine citizens who will be the fabric
of a peaceful society, and become pil-
lars for the country.

In today’s society, there are many
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lai góp sÑc an ð¸nh xã hµi, ði«u khi¬n ð¤t nß¾c.

Ð¶i nay, nhæng kë thiªu hi¬u biªt ðã làm nhæng
vi®c th§t ðáng phäi kinh ngÕc. H÷ dø d² nhæng
thanh niên nh© dÕ vào ðß¶ng sa ð÷a mà nhæng
thanh niên ¤y chÆng h« hay biªt, còn tñ cho là
mình làm chuy®n ðúng ð¡n. Nên có câu:

Nh¤t th¤t túc thành thiên c± h§n,
Tái h°i ð¥u dî bách niên thân.

D¸ch là:

Mµt bß¾c sai ðß¶ng, ngàn thu ôm h§n,
H¯i l²i quay v«, tråm tu±i ðã qua!

Phong khí xã hµi nhß v§y th§t là x¤u xa ðªn cñc
ði¬m. Nªu cha m© mà ty ti®n, hÕ lßu, thì con cái
cûng thành hÕ lßu, ty ti®n. Phàm là kë tu ÐÕo, h÷c
Ph§t, mình không nên a dua v¾i kë x¤u. Phäi giæ
thân thanh bÕch, noi theo tác phong b§c chính
nhân quân tØ, h¥u cäi biªn trào lßu xã hµi ðß½ng
th¶i. Các bÕn nên biªt an ph§n thü thß¶ng, không
tham gia vào nhæng t± chÑc b¤t lß½ng, cûng không
tán thành nhæng chuy®n hß·ng thø døc lÕc không
chính ðáng. Nhß v§y m¾i gieo änh hß·ng t¯t, khiªn
kë khác cäi tà quy chánh.

Announcement

Since The General Explanation of The
Buddha Speaks of Amitabha Buddha by
Venerable Master Hua, The General
Explanat ion of   The Vaj ra Pra jna
Paramita Sutra by Venerable Master
Hua, and A Brief Introduction to Bud-
dhism have been published by the Bud-
dhist Text Translation Society (BTTS),
and due to the limitation of space in
the Newsletter, the hard copy of Bo De
Hai will no longer publish the above
texts. Interested readers can find them
on the internet at www.saigon.com/
~fopusa/ or  may procure them at the
City of  Ten Thousand Buddhas and at
its branch temples.

Lectures in English on Introduction to Bud-
dhism are offered every Wednesday
evening from 7:00  to  9:00 at Long Beach
Sagely Monastery. For more information,
please call (562) 438-8902.

Thông Báo (tt)Thông Báo (tt)Thông Báo (tt)Thông Báo (tt)Thông Báo (tt)

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/

Hi®n tÕi Ban Phiên D¸ch Vi®t Ngæ ðã xu¤t
bän:
- Khai Th¸ 1 & 2 Hòa Thßþng Tuyên Hóa
- Hoa Sen Ngày Xuân Hòa Thßþng Tuyên Hóa
- Bång Khai Th¸ 1 (6 cu¯n)
- C¦m Nang Tu ÐÕo Hòa Thßþng Quäng Khâm

S¡p xu¤t bän:
- Khai Th¸ 3 Hòa Thßþng Tuyên Hóa
- Kinh Kim Cang Hòa Thßþng Tuyên Hóa

Và B° Ð« Häi xu¤t bän 2 tháng mµt l¥n.
Nªu quý v¸ phát tâm üng hµ t¸nh tài ð¬
in & g·i h¥u ph± biªn B° Ð« Häi ðªn
kh¡p quý Ph§t tØ ho£c mu¯n thïnh hay
¤n t¯ng nhæng bång sách trên, xin liên
lÕc v« Tu Vi®n Long Beach, chi phiªu
xin ð«  DRBA/B° Ð« Häi Newsletter.

senseless individuals whose actions are truly shock-
ing and offensive. They allure young people to the
path of vice. However, the latter ones, who are naïve
and gullible, believe in them, commit offenses, and
fall into a burning pit without being aware of it. Still,
these individuals casually think that what they do is
simple fun. This is reminiscent of the saying: “one
false step has brought endless regrets, resolve to turn
back but life has passed one by.” Our society is in
such a terrible shape, and if parents are vile and low
class, the children will be influenced to follow suit.

The people who live at the Sagely City of Ten Thousand
Buddhas must not go along with the crowd.  All resi-
dents must adhere to propriety and have self-respect.
You should learn the style of a superior and proper per-
son, and rectify the customs of society. You must live
responsible and restrained lives, and not participate in
unsuitable gatherings or delight in improper entertain-
ment. In that way you can influence others to change
from being deviant and return to what is proper.
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Sß Cô ChÑng Nghiêm quê quán · tïnh Ðài Trung,
Ðài Loan. Nåm 23 tu±i cô xu¤t gia, s¯ng ð¶i
thanh ðÕm tu hành. Vào th¶i ¤y vì hoàn cänh
khó khån, cô ðã phäi làm nhang, ðèn c¥y, ð§u
hü, bán ð¬ giúp chùa và duy trì sinh hoÕt cá
nhân. Th¤y sñ kh± s· cüa ð°ng bào, cô ðã phát
ðÕi nguy®n hành ðÕo b° tát ð¬ cÑu tª chúng
sinh. V¾i ðÕi nguy®n và tinh th¥n vì ngß¶i quên
mình, nhi«u nhân duyên b¤t khä tß nghì ðã cäm
Ñng, ð¬ ðªn nåm 1966, cô thành l§p T× Tª Công
ÐÑc Hµi. Thª r°i trãi qua h½n ba mß½i nåm c¥n
kh± phøc vø, hµi ðã giúp không biªt bao nhiêu
ngß¶i nghèo kh± b¸nh t§t và vì v§y hµi ðã tr·
thành mµt trong nhæng t± chÑc t× thi®n cung
Ñng nhu c¥u v« y tª, phøc vø, giáo døc, vån hóa
tích cñc nh¤t · Ðài Loan. Nhæng l¶i khuyên sau
ðây là l¶i cô bän thân kinh nghi®m, nói lÕi cho
quý v¸ tÕi gia cß sî, ð¬ ð¯i di®n v¾i hoàn cänh
thñc tª m²i ngày.

¨ Danh lþi · ð¶i cûng h®t nhß xi«ng xích, cµt
trói thân tâm ta. Ai chÆng b¸ danh lþi buµc
ràng, ngß¶i ¤y m¾i th§t là tñ tÕi.

¨ Tu hành phäi khª (hþp) duyên ð¬ tu tâm, dña
vào sñ vi®c ð¬ luy®n tâm, tùy hoàn cänh mà
dßÞng tâm.

¨ Kinh Hoa Nghiêm dÕy r¢ng: B° tát thß¶ng
ni®m: ‘Ta phäi vì chúng sinh · kh¡p mß¶i
phß½ng mà trø thª trong vô lßþng kiªp ð¬
thành tñu h÷ v¾i mµt lòng chÆng nhàm mõi,
cùng · v¾i h÷ chÆng h« bö r½i. Nhß ð¯i v¾i
mµt chúng sinh ta làm v§y, ð¯i v¾i t¤t cä chúng
sinh ta cûng làm v§y ð¬ ðµ hªt chúng sinh
kh¡p cä mß¶i phß½ng thª gi¾i.’   Kinh lÕi dÕy
r¢ng:‘Khi B° tát thay chúng sinh nh§n ch¸u
nhæng sñ kh± ðau ðµc hÕi, Ngài vçn siêng
nång tu hành không bö chúng sinh, không
tr¯n lánh, không sþ hãi, không kinh b¯, không

th¯i søt, không nhàm möi.’Mình phäi có
nguy®n l¾n r¢ng chï khi chúng sinh ðßþc ðµ
hªt thì mình m¾i chÑng quä b° ð«. Ch¾  nên
tu cho mình mà thôi.

¨ � trên ð¶i · trong m÷i th¶i m÷i n½i, m÷i sñ
vi®c xung quanh ta ð«u thuyªt pháp cho mình.
Pháp ¤y thông thß¶ng không có âm thanh
tiªng nói; song l¶i pháp vô thanh ¤y, nhi«u
khi làm ngß¶i nghe có ¤n tßþng sâu s¡c h½n
cä pháp th¯t ra l¶i næa.

¨ Ch¾ nên h m· m¡t nhìn là chï th¤y l²i l¥m
cüa kë khác, mà chÆng tñ th¤y l²i l¥m cüa
chính mình.

¨ Trong Kinh có dÕy r¢ng: S¡c døc là gông cùm
trong cõi thª, là tai h÷a cüa cõi ð¶i. Song kë
phàm phu tr÷ng s¡c, cam thân làm nô l® cho
nó, su¯t ð¶i ðeo ðu±i vì nó mà kh± s·. Suy
nghî cho kÖ thì thân ngß¶i b¦n thïu, thß¶ng
thäi ra ð° d½ dáy, có gì ð©p ðë ðáng nói ðâu!

¨ Tình thß½ng c¥n phäi không ích kÖ; phäi có
lòng thß½ng rµng l¾n trùm phü hß không
kh¡p cùng pháp gi¾i thì m¾i là r¯t ráo ðßþc.
Không nên ð¬ tình thß½ng gi¯ng nhß bùn
l¥y: ß¾t át dính rít,  bôi vào m£t ai thì dính rít
vào ðó.

¨ Có ðßþc thì phäi có m¤t.  Phàm phu thì truy
c¥u tài v§t, song thánh nhân thì theo ðu±i
chân lý.

¨ Cái ð©p cüa ngoÕi v§t qua m¡t ta r°i thì hªt.
V¨ ð©p cüa tâm ð¸a thì cä ð¶i ta khó quên.

¨ Sñ nghi®p th§t ra chï là nghi®p chß¾ng; h
giàu sang có ti«n thì s¨ có phi«n não.

L¶i Cänh Tïnh
Sß Cô ChÑng Nghiêm
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¨ Sñ tiªn bµ cüa xã hµi là thành quä cüa m÷i
ngß¶i cùng chung sÑc n± lñc ðóng góp. Nªu
toàn thiên hÕ chï có mµt mình bÕn thì bÕn
chÆng (tÕo ðßþc hoàn cänh nhß bây gi¶ và do
ðó chÆng) có phß¾c ðÑc gì ð¬ hß·ng thø nó.
Vì thª phäi nên xem mình là kë t¥m thß¶ng,
chÆng th¬ ð½n ðµc hß·ng thø;  ð¯i v¾i kë khác
phäi có lòng cung kính. Phäi biªt tôn tr÷ng
ngß¶i, cäm ½n ngß¶i.

¨ Ti«n tài cüa cäi không ðßþc khéo dùng thì
chúng cûng nhß lØa ð¯t thân. Con cái không
ðßþc khéo dÕy thì chúng s¨ thành loài c÷p
beo hÕi ngß¶i.

¨ Phäi có nhæng kë có lòng thß½ng, t× bi giúp
ðÞ chúng sinh ch¸u kh± nÕn thì nhân sinh
m¾i không biªn thành quá tàn nhçn.

¨ Lúc mê ch¤p chÆng ngµ thì phi«n não theo ðó
hi®n kh·i, nhß mây giång, phü khu¤t.  Lúc
chuy¬n mê thành ngµ thì b° ð« theo ðó lµ
bày, nhß mây tan, trång hi®n.

¨ Cha m© trong nhà là Ph§t s¯ng. Không hiªu
thäo sån sóc cha m© thì không th¬ có phß¾c
ðÑc ð£ng.

¨ Tu hành không phäi là vi®c nói suông hý lu§n,
mà là sñ thñc hành ch¡c th§t. Lu§n ÐÕi Trí
Ðµ nói r¢ng: Ph§t pháp là thñc hành; không
thñc hành thì chÆng ðáng quý. Nªu mình có
th¬ siêng c¥n tu hành thì dù có ít h÷c v¤n,
mình cûng s¨ vào ðÕo trß¾c tiên.

¨ Kinh TÑ Th§p Nh¸ Chß½ng có dÕy r¢ng: Con
ngß¶i tùy theo døc v÷ng mà truy c¥u danh
v÷ng tiªng tåm. Khi thanh danh hi¬n trß¾c
thì thân này cûng s¨ quá c¯. Nhæng kë tham
danh v÷ng trên ð¶i mà chÆng h÷c ðÕo th§t ðã
u±ng công t¯n sÑc. Ví nhß hß½ng ð¯t lên, khi
ngß¶i ta ngØi th¤y mùi th½m thì hß½ng ðã tàn
løn r°i. Ng÷n lØa thiêu hß½ng hay danh v÷ng
hÕi thân thì · ðàng sau v§y.

¨ Ngh¸ch cänh gi¯ng nhß viên ðá mài ng÷c, có
th¬ làm cho viên ng÷c chßa chu¯t  biªn thành
sáng rñc óng ánh.

¨ B·i vì có chúng sinh kh± nÕn nên m¾i có b°
tát cÑu kh± cÑu nÕn. B° tát có m¡t hi«n t×
nhìn chúng sinh; Ngài luôn tâm ni®m r¢ng:

"Nªu mình không ði cÑu giúp chúng sinh thì
ai cÑu giúp h÷?" Ðó là tinh th¥n ðÕi t× ðÕi bi,
bÕt kh± ban vui cüa b° tát.

¨ B¸nh cüa tâm thì sâu h½n b¸nh cüa thân. Tâm
có th¬ làm sinh b¸nh mà cûng có th¬ làm b¸nh
ð×ng kh·i.

¨ Trách nhi®m cüa th¥y là chï dÕy hß¾ng dçn.
Nhßng ðß¶ng ðÕo tu hành ch¡c ch¡n c¥n mình
tñ bß¾c.

¨ Cái mu²ng canh su¯t ngày múc canh nhßng
chÆng biªt ð£ng mùi v¸ gì cä. Cûng v§y, ngß¶i
ngu su¯t ngày phøng sñ kë trí hu® nhßng
chÆng th¤y ð£ng chân pháp.

¨ Ð×ng khinh thß¶ng vi®c thi®n nhö, cho r¢ng
nó chÆng có phß¾c báu gì. Nß¾c chäy tuy rï rä
t×ng gi÷t, song t× t× có th¬ tràn ð¥y cä h°.
Phß¾c báu mà ðßþc sung mãn cûng là do tích
lûy t×ng ly t×ng tý mà thành.

¨ Nhæng ai xem vi®c mình hy sinh (cho kë khác)
là mµt hình thÑc vui sß¾ng, r°i t× ðó phát
sinh lòng thß½ng xót (mu¯n giúp ngß¶i), thì
s¨ vînh vin lúc nào cûng sung sß¾ng.

¨ Ðem so sánh: xu¤t gia thì d, tu hành m¾i
khó; cÕo tóc thì d, cÕo (làm sÕch) tâm m¾i
khó.

¨ Kinh Ni Ki«n TØ dÕy r¢ng: ‘Ngß¶i tham lam
thích ch¤t chÑa cho nhi«u, h ðßþc thì chÆng
biªt sinh lòng nhàm chán. Vô minh ngu si
làm tâm h÷ ðiên ðäo, thß¶ng nghî vi®c xâm
phÕm t±n hÕi kë khác. Hi®n ð¶i này h÷ gây
nhi«u oán ghét, ð¶i sau s¨ r½i vào ðß¶ng ác.’

¨ Khi mình th¤y kë khác thành tñu, mình c¥n
phäi vui vë hoan hÖ, l§p chí h÷c theo gß½ng
¤y. Khi th¤y kë khác g£p kh± nÕn, mình phäi
c¥n sinh lòng thß½ng xót bi mçn, tìm cách
giúp ðÞ.

¨ ÐÑc tin c¥n phäi có trí hu®. ChÆng nên ai nói
gì cûng g§t ð¥u làm theo, khiªn tâm trí b¸ mê
loÕn. R°i do mê m¶ nên m¾i sinh ra ßu lo, sþ
hãi. Mµt khi hi¬u rõ chân lý, thì mình s¨ không
có gì quái ngÕi.

          (còn tiªp)
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Hòa Thßþng Tuyên HóaHòa Thßþng Tuyên HóaHòa Thßþng Tuyên HóaHòa Thßþng Tuyên HóaHòa Thßþng Tuyên Hóa

Lßþc Giäng Kinh KimLßþc Giäng Kinh KimLßþc Giäng Kinh KimLßþc Giäng Kinh KimLßþc Giäng Kinh Kim
Cang Bát-Nhã Ba-La-M§tCang Bát-Nhã Ba-La-M§tCang Bát-Nhã Ba-La-M§tCang Bát-Nhã Ba-La-M§tCang Bát-Nhã Ba-La-M§t

Hòa Thßþng Tuyên Hóa thuyªt giäng tÕi Ph§t Giáo Giäng
Ðß¶ng, San Francisco t× tháng 11 nåm 1968 ðªn tháng 4
nåm 1969.

                             ___________________________

(tiªp theo)(tiªp theo)(tiªp theo)(tiªp theo)(tiªp theo)

V§y là nghîa cüa hai chæ kim cang ðã ðßþc lßþc
giäng. Bây gi¶ giäng t¾i bát nhã.

Thª nào là bát-nhãbát-nhãbát-nhãbát-nhãbát-nhã ? ‘Trúc biªc hoa vàng, không
có gì là không bát nhã, ' nghîa là cành trúc xanh
hay bông hoa vàng, cái gì cûng là bát nhã. Chæ
bát nhã nguyên là tiªng PhÕn, danh t× này ðßþc
xªp vào loÕi có ý nghîa hàm súc, nên không phiên
d¸ch sang tiªng Trung-hoa, vì nªu d¸ch thì chï d¸ch
ðßþc mµt ý và bö m¤t nhæng ý nghîa khác. Ðây là
loÕi ‘ða hàm b¤t phiên,’  mµt trong nhæng loÕi t×
chï ðßþc ký âm mà không d¸ch nghîa.

Kinh Bát Nhã có bao nhiêu bµ ? Nguyên có tám
bµ, nhßng phân tích kÖ lßÞng thì kinh ðßþc chia
thành 10 bµ.

ThÑ nh¤t là Kinh ÐÕi Bát-nhã, có sáu tråm quy¬n.
V« kinh này, chúng ta ðã chÆng nói qua r°i sao?
Trong th¶i gian Ngài Huy«n-Trang phiên d¸ch kinh
ðó, hoa ðào tr± bông sáu l¥n trong mµt nåm.
Hai, Kinh Phóng Quang Bát-nhã, có 30 quy¬n, nói
v« Ph§t phóng quang khi thuyªt bát nhã.
Ba, Kinh Ma-ha Bát-nhã, có 30 quy¬n. Ma-ha
nghîa là ‘ðÕi’ , nhßng không cùng mµt danh xßng

v¾i kinh ÐÕi Bát-nhã.
B¯n, Kinh Quang Tán Bát-nhã, có nghîa là Ph§t
phóng quang khi tán thán bát nhã.
Nåm, Kinh ÐÕo HÕnh Bát-nhã.
Sáu, Ti¬u Ph¦m Bát-nhã. M²i bµ, Quang Tán, ÐÕo
HÕnh và Ti¬u Ph¦m ð«u g°m có 10 quy¬n. T±ng
cµng, tính t× bµ kinh thÑ nh¤t thì g°m 690 quy¬n.
Bäy,  Kinh Th¡ng Thiên Vß½ng Bát-nhã, g°m 7
quy¬n.
Tám,  Kinh Nhân Vß½ng Bát-nhã, tÑc Kinh Nhân
Vß½ng Hµ Qu¯c Bát-nhã , g°m 2 quy¬n.
Chín,Thñc Tß¾ng Bát-nhã, chï có 1 quy¬n.
Mß¶i, Kinh Vån-thù Bát-nhã, cûng chï có 1 quy¬n.
T±ng cµng toàn bµ là 701 quy¬n.

Ph§t nói kinh Bát-nhã tÕi 4 ð¸a ði¬m, trong 16 l¥n
pháp hµi. Ð¸a ði¬m thÑ nh¤t là tÕi núi Linh-thÑu,
thành Vß½ng Xá, phía ðông-b¡c thành Th¤t-la-
phi®t; Ph§t nói cä thäy là bäy l¥n. Ð¸a ði¬m thÑ
nhì,  tÕi vß¶n C¤p-cô-ðµc, r×ng cây cüa thái tØ
KÏ-ðà, Ph§t cûng thuyªt bäy hµi. Ð¸a ði¬m thÑ ba
tÕi tr¶i Tha Hóa Tñ TÕi, · cung ði®n Ma-ni bäo
tÕng, Ph§t thuyªt mµt hµi. N½i thÑ tß là tÕi vß¶n
Trúc Lâm, bên h° Bách Lµc (vß¶n nai), Ph§t cûng
chï thuyªt mµt hµi.

Kinh Kim Cang Bát-nhã Ba-la-m§t này là quy¬n
thÑ 577 trong sáu tråm quy¬n thuµc bµ ÐÕi Bát-
nhã do Ph§t thuyªt n½i vß¶n C¤p-cô-ðµc, tÑc ð¸a
ði¬m thÑ hai trong kÏ pháp hµi thÑ ba. Ðó là tóm
t¡t lai l¸ch cüa kinh này.

Bát-nhã có ba thÑ: vån tñ bát nhã, quán chiªu bát
nhã và thñc tß¾ng bát nhã.
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Bát nhã ðßþc d¸ch thành chæ trí  hu®. Tuy nhiên,
d¸ch nhß v§y chï ðßþc mµt ý mà không lµt hªt t¤t
cä các nghîa cüa nó.

Do vån tñ bát-nhã mà ta kh·i công quán chiªu
bát-nhã ; do quán chiªu bát-nhã nên ðÕt t¾i thñc
tß¾ng bát-nhã. Thª nào là vån tñ bát nhã ? Ðó là
vån tñ trong kinh, nªu mình không có trí hu® quán
chiªu thì kinh chï toàn là chæ, ð÷c ði ð÷c lÕi chÆng
sao hi¬u ðßþc. Nªu không hi¬u thì không có bát
nhã; không có bát-nhã thì không sanh trí hu®. Xßa
nay, trí hu® này ai ai cûng có, chï vì b¤y lâu mình
không chåm sóc nên nó không xu¤t hi®n. B·i v§y,
thiªu trí hu® quán chiªu, thì không có quán chiªu
bát-nhã; do ðó s¨ chÆng biªt ð£ng thñc tß¾ng bát-
nhã. Ði«u c¥n là phäi có quán chiªu bát-nhã m¾i
có th¬ t¾i ðßþc møc ðích tÑc là thñc tß¾ng bát-
nhã.  Ðó là s½ lßþc v« ý nghîa cüa bát-nhã.

V«  ba-la-m§tba-la-m§tba-la-m§tba-la-m§tba-la-m§t, có ngß¶i nói chæ ðó nghîa là ng÷t
nhß trái khóm (pineapple)*. Không sai! Ba-la-m§t
là ng÷t. Chúng ta nªm v¸ ba-la-m§t thì th¤y ng÷t
th§t!  Song ba-la-m§t này chÆng phäi chï ng÷t mµt
cách ð½n thu¥n, mà là thÑ ng÷t · trong v¸ ng÷t. Vì
sao v§y? Vì nó làm ta lìa kh± ðßþc vui. Ba-la-m§t,
hay paramita, là tiªng �n-ðµ. � �n-ðµ, h có vi®c
gì t¯t ð©p nh¤t ð«u g÷i là paramita. Nªu d¸ch sang
tiªng Hoa thì thành ra t× ‘ðáo bï ngÕn’   (t¾i b¶
bên kia). ‘Ðáo bï ngÕn’  nghîa là gì?  Nhß mình
hi®n · thành ph¯ San Francisco mà mu¯n t¾i
thành ph¯ Berkeley thì phäi ði xe qua c¥u, ho£c
dùng thuy«n qua sông, m¾i t¾i ðßþc b¶ bên kia.
T¾i ðßþc thì g÷i là ‘ba-la-m§t’ hay ‘ðáo bï ngÕn.’
Nhß h÷c hªt ti¬u h÷c, ð§u b¢ng t¯t nghi®p, ðó là
ba-la-m§t. H÷c hªt trung h÷c, có chÑng chï t¯t
nghi®p, cûng là ba-la-m§t. R°i lên ðÕi h÷c, h÷c
xong, cûng là ba-la-m§t. Sau ðó h÷c næa, ðªn thÕc-
sî, bác sî, h÷c xong t×ng giai ðoÕn mµt, ð«u g÷i là
ba-la-m§t.

Bây gi¶ chúng ta ðß½ng · ðâu mà hß¾ng t¾i ‘ðáo
bï ngÕn’  ðây ? Chúng ta ðß½ng · b¶ sinh tØ, c¯ lµi
qua giòng thác phi«n não ð¬ t¾i ðßþc b¶ niªt bàn,
ðó g÷i là ba-la-m§t. Nói t¾i ba-la-m§t, thì cái gì
cûng có th¬ là ba-la-m§t. Nhß hi®n nay, chúng ta
chßa khai ngµ, m¾i b¡t ð¥u ng°i thi«n. T¾i khi
khai ngµ, thì ðó là ba-la-m§t. Nói tóm lÕi phàm
làm công vi®c gì  mà t¾i ðßþc thành công viên
mãn, ð«u có th¬ g÷i là ba-la-m§t. Chúng ta tu h÷c
Ph§t pháp, lúc ð¥u r¤t khó lãnh hµi, do ðó mµt s¯
ðông m¾i nghe qua mµt l¥n, th¤y khó hi¬u, li«n
m¤t hÑng thú và không tr· lÕi næa. Ngß¶i tu h÷c
Ph§t pháp, trß¾c hªt phäi có cån lành, còn phäi
nhçn nÕi, và xem Ph§t pháp hªt sÑc tr÷ng yªu,
vßþt trên m÷i sñ. Khi không hi¬u th¤u ði«u gì, thì
nh¤t ð¸nh phäi tìm cách nghe pháp, ð÷c kinh ð¬
ðßþc th¤u ðáo; gi¯ng nhß ngß¶i ðói bøng, c¥n

tìm quán ån là vi®c c¥n thiªt nh¤t. Phäi có lòng
vui thích nghe kinh nhß v§y.  Khi nghe xong kinh
cûng g÷i là ba-la-m§t.

* Ðây là cách ch½i chæ. Ba-la-m§t tiªng Quan thoÕi phát âm là
bwo lwo mi, không khác v¾i phát âm cüa chæ bwo lwo nghîa là
trái khóm (pineapple) và mi nghîa là m§t (honey). Bwo lwo mi
(ng÷t nhß khóm) và paramita thì ð°ng âm nhßng d¸ nghîa.

(còn tiªp)

b¯ thí và buông xä lúc s¯ng, ngß¶i chªt s¨ r¤t d
dàng kh·i lên tâm ð¯i ðãi (tÑc gi§n, ð¤u tranh),
và do ðó s¨ khiªn th¥n thÑc tß½ng ßng v¾i cänh
h¡c ám, th¤p kém cüa cõi hÕ gi¾i. Ðây là còn
ðß¶ng ð÷a lÕc. Song le nªu ngß¶i ¤y lúc s¯ng có ý
nguy®n b¯ thí thân mình, thì do vi®c b¯ thí c½
ph§n sau khi chªt, h÷ s¨ hoÕch ð£ng công ðÑc
tång ích cho vi®c ð¥u thai vào cõi t¯t sau này.

2. Ð¯i v¾i ngß¶i tu hành: Nhæng ai tu trì
nghiêm m§t, thß¶ng hành b¯ thí, có th¬ biªt ðßþc
ngày gi¶ chªt, ho£c biªt ðßþc mình s¨ vãng sinh
thª gi¾i Cñc LÕc, hay biªt ðßþc Ph§t B° tát t¾i rß¾c
ði lúc chªt, ho£c thß¶ng nh§p ð¸nh, thì khi v×a
nh¡m m¡t, chï trong sát na, h÷ ðã thoát ra khöi
m÷i cänh, tñ tÕi siêu thoát v« Cñc LÕc. Lúc ¤y thì
vi®c b¯ thí c½ ph§n là chuy®n t¤t nhiên; tâm h÷
chÆng b¸ änh hß·ng, quái ngÕi b·i b¤t kÏ vi®c gì
tác ðµng lên thân th¬ lúc b¤y gi¶.  Song cûng có
kë tu hành luôn biªt b¯ thí, xä thân, hy sinh, quên
mình, chÆng trß¾c ngû døc, chÆng n£ng tình s¡c,
tâm tánh thß¶ng ð¸nh, nhßng chÆng th¬ dñ tri cái
chªt. Nªu lúc s¯ng h÷ có phát nguy®n b¯ thí c½
ph§n, thì khi chªt, nh¶ t§p quán tu hành t¯t xßa
kia, thân trung ¤m s¨ chÆng mê m¶ tÑc gi§n, mà
ngßþc lÕi tiªp tøc duy trì t§p quán tu hành, và do
ðó khiªn tâm tß½ng ßng v¾i cänh thi®n, r°i vãng
sinh v« ch¯n lành.
Nói tóm lÕi, v¾i nhæng ai phát tâm hiªn c½ ph§n
sau khi chªt, thì lúc s¯ng mình nên chân th§t tu
hành, chu¦n b¸ tâm linh và th¬ xác. Vi®c chu¦n b¸
¤y có th¬ tóm t¡t nhß sau:

1. Phát nguy®n b¯ thí c½ ph§n.
2. Thß¶ng hành b¯ thí ti«n tài, ð° v§t, cüa
cäi, nh¤t là nhæng món mà ta yêu thích ái
chuµng, tr× t§n lòng bön xën.
3. Thß¶ng bö th¶i gian, sÑc lñc ð¬ giúp ngß¶i,
giúp ð¶i, tr× t§n tánh ích kÖ.
4. Nhìn su¯t r°i buông bö nåm thÑ døc v÷ng
v« ti«n tài, dâm s¡c, danh v÷ng, ån u¯ng, và
hß·ng thø.
5. T§p tánh nhçn nhøc, tr× thói gi§n dæ, ác
ðµc thù h¢n.
6. Chuyên tu mµt pháp môn cho tinh thøc,
ðÕt ðªn ch² tâm an, tánh ð¸nh, th¶i th¶i tñ tÕi.

           (B° Ð« Häi)

V¤n Ðáp V¤n Ðáp V¤n Ðáp V¤n Ðáp V¤n Ðáp (tiªp theo t× trang 19)
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Vînh Gia ÐÕi SßVînh Gia ÐÕi SßVînh Gia ÐÕi SßVînh Gia ÐÕi SßVînh Gia ÐÕi Sß
ChÑng ÐÕo CaChÑng ÐÕo CaChÑng ÐÕo CaChÑng ÐÕo CaChÑng ÐÕo Ca
Thi¬n ThíchThi¬n ThíchThi¬n ThíchThi¬n ThíchThi¬n Thích

H.T. Tuyên Hóa

(tiªp theo)(tiªp theo)(tiªp theo)(tiªp theo)(tiªp theo)

Quân b¤t kiªn,
Tuy®t h÷c vô vi nhàn ðÕo nhân
B¤t tr× v÷ng tß·ng b¤t c¥u chân
Vô minh thñc tánh tÑc Ph§t tánh
Huyn hóa không thân th¸ pháp thân.

D¸ch :
Anh th¤y chång :
DÑt h÷c, vô vi, nhàn ðÕo nhân,
Không tr× v÷ng tß·ng, chÆng c¥u chân ?
Tánh thñc vô minh là Ph§t tánh,
Thân chÆng huyn hóa tÑc pháp thân.

Quân b¤t kiªn: Chæ quân chï ngß¶i ð¯i thoÕi, mµt
l¯i xßng hô l¸ch sñ, cûng gi¯ng nhß chæ tiên sinh,
Trß½ng tiên sinh, Lý tiên sinh. B¤t kiªn nghîa là
anh có th¤y hay không ? Ðây là mµt l¶i ß¾m höi.
Th¤y hay không th¤y chuy®n gì ðây?

Tuy®t h÷c vô vi nhàn ðÕo nhân: Tuy®t h÷c có
nghîa là vô h÷c, tÑc ðÕt t¾i quä v¸ vô h÷c. Tu Ðà
Hoàn, Tß Ðà Hàm, và A Na Hàm ð«u là nhæng
quä v¸ hæu h÷c, tÑc còn phäi tu h÷c. Quä v¸ thÑ tß
là A-la-hán, m¾i là quä v¸ vô h÷c.

Tuy®t nghîa là ðoÕn tuy®t, dÑt bö con ðß¶ng h÷c
t§p.  Vì sao dÑt bö ? Vì ðã chÑng ðßþc trí hu® vô
vi, không làm song chÆng có gì không làm. Trông
bên ngoài thì ngß¶i ðó không có chuy®n gì làm
cä, nhßng thñc ra · bên trong ngài ðß½ng chuy¬n
bánh xe pháp, giáo hóa chúng sanh. ChÆng qua
ngài không ch¤p trß¾c vào hình tß¾ng, không

mu¯n lßu vªt tích khiªn ngß¶i hay biªt, không
mu¯n ngß¶i ca tøng mình. Nhàn ðÕo nhân: Vì
trông b« ngoài thanh nhàn, vô sñ, tñ tÕi nhß nhiên
nhß kë chÆng vß¾ng b§n vi®c gì. Nhàn: Là nhàn
nhã; tuy ngài nhàn nhã, nhßng là b§c ðÕt ðÕo.
ÐÕo: ngài ðã ðÕt ðÕo, chÆng phäi ðang tu ðÕo.
Ngài ð¡c ðÕo gì? Ð¡c pháp môn tâm ¤n cüa chß
Ph§t; pháp môn mà l¾n ðªn ðµ chÆng gì l¾n h½n,
nhö chÆng gì nhö b¢ng. Vì v§y ngài m¾i tñ tÕi.
Nhàn ðÕo nhân hàm ý v×a tñ tÕi, v×a vui sß¾ng,
g°m ðü hai nghîa bình an và t¸ch tînh. Nhìn ngài
ta th¤y ngài dß¶ng nhß vô sñ, chÆng vµi vàng áy
náy, cûng chÆng ßu tß phi«n não.  Lúc nào cûng
khoan thai, ung dung, phiêu nhiên tñ tÕi, th§t là :

ÐÕo thông thiên ð¸a, hæu hình ngoÕi
Tß nh§p phong vân, biªn thái trung.

D¸ch là:
ÐÕo thông tr¶i ð¤t, hi®n ra m£t,
Trí nh§p mây gió, töa hành vi.

ÐÕo thông thiên ð¸a hæu hình ngoÕi, chính là
nghîa cüa "l¾n ðªn ðµ chÆng gì ngoài nó." Tß nh§p
phong vân biªn thái trung, chính là nghîa cüa
"nhö ðªn ðµ không gì nhö h½n." Cänh gi¾i này
chÆng phäi là ch² mình, nhæng kë phàm phu tøc
tØ có th¬ th¤u ð£ng. Ðó là cänh gi¾i cüa b§c nhàn
ðÕo nhân. Ý nghîa này cûng có th¬ nói lên nhß
sau :

VÕn v§t tînh quán giai tñ ð¡c
TÑ th¶i giai hÑng dæ nhân ð°ng.

VÕn v§t tînh quán giai tñ ð¡c: Nghîa là ngài nhìn
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vÕn v§t rõ ràng, chÆng gì không th¤u su¯t, cûng
chÆng c¥n suy nghî m¾i hi¬u. TÑ th¶i giai hÑng
dæ nhân ð°ng: nghîa là trong su¯t b¯n mùa xuân,
hÕ, thu, ðông, ngài hòa ði®u v¾i m÷i ngß¶i, chÆng
chút khác bi®t; do ðó ngài là nhàn ðÕo nhân.

B¤t tr× v÷ng tß·ng b¤t c¥u chân :  B·i mµt khi
ngài ð¡c ðÕo, thì còn ðâu v÷ng tß·ng ð¬ tiêu tr×,
cûng sao có cái chân ð¬ chÑng ð¡c. V÷ng hªt, chân
hi®n, do ðó khöi phäi tr× di®t v÷ng tß·ng, ch¾
không phäi còn v÷ng tß·ng mà không ch¸u khØ
tr×.  ChÆng có chân ð¬ c¥u chÑng ð¡c, b·i ðã
chÑng ð¡c t¾i ch² cñc ði¬m r°i, nên chÆng còn
phäi mong c¥u cái chân.

Vô minh thñc tánh tÑc Ph§t tánh : Trß¾c khi
chÑng ðÕo thì ngài cûng nhß m÷i ngß¶i, cûng
vô minh, ð¥y phi«n não, nhßng nay thì ngài ðã
hi¬n lµ Ph§t tánh, tr· v« g¯c ngu°n, bö mê v«
giác, dÑt tuy®t v¤n ð« cån bän sanh tØ. Tánh
chân th§t cüa vô minh cûng chính là Ph§t tánh
v§y.

Huyn hóa không thân th¸ pháp thân :  Trß¾c thì
thân th¬ này là hß huyn, nay thì chÑng ð¡c ðßþc
lý th¬ cüa pháp thân.

Pháp thân giác liu vô nh¤t v§t,
B±n nguyên tñ tánh thiên chân Ph§t.
Ngû u¦n phù vân không khÑ lai,
Tam ðµc thüy bào hß xu¤t mµt.

 D¸ch :
Pháp thân giác r°i không mµt v§t
B±n ngu°n tñ tánh thiên chân Ph§t.
Nåm ¤m: mây trôi, chÆng ðªn ði,
Ba ðµc: b÷t bào, giä còn m¤t.

Pháp thân giác liu vô nh¤t v§t : Pháp thân là gì ?
Ðó là tß¾ng chân th§t, song vô hình, vô tß¾ng.
Giác nghîa là sáng tö. Vô nh¤t v§t, vì ngài chÆng
ch¤p trß¾c gì cä. ChÆng có cänh gi¾i nào làm ngài
mê muµi, nên nói mµt v§t cûng chÆng có.

B±n nguyên tñ tánh thiên chân Ph§t : V¸ này
ðã chÑng ðßþc cänh gi¾i nào ? Ðã ðÕt ðßþc
trình ðµ nào ? Chính là ðÕt ðßþc cån b±n,
ngu°n g¯c, tÑc là Ph§t tánh. Vì v§y, b±n
nguyên tñ tánh chính là Ph§t tánh có sÆn
trong ta.  Thiên chân Ph§t, là chï Ph§t bän hæu
sÆn có. Do ðó, ngài m¾i là b§c nhàn ðÕo nhân,
dÑt h÷c và vô vi.

Ngû u¦n phù vân không khÑ lai :  Ngû u¦n là s¡c,
th÷, tß·ng, hành, thÑc, còn g÷i là ngû cái, hay ngû
¤m. TÕi sao g÷i là ngû u¦n? U¦n là tích chÑa lÕi.
TÕi sao g÷i là ngû cái? B·i vì nó che khu¤t tñ tánh
không ð¬ cho tñ tánh hi¬n lµ sáng süa (chæ cái
nghîa là che l¤p). TÕi sao g÷i là ngû ¤m? B·i nó
thuµc âm, có tính cách ¦n sâu, d¤u kín. S¡c là chï
t¤t cä nhæng gì có hình; th÷, tÑc là th÷ lãnh; tß·ng,
nghîa là suy tß·ng; hành, có nghîa là ni®m ni®m
n¯i tiªp không ngßng nghï, ni®m ni®m lßu hành;
thÑc, nghîa là phân bi®t, nh§n thÑc rõ. Nåm u¦n,
s¡c, th÷, tß·ng, hành, thÑc này, cái nào cûng che
l¤p tñ tánh cüa chúng ta, và ánh sáng tñ tánh b¸
che, do ðó trí hu® cüa chúng ta cûng b¸ lu m¶.
Nåm loÕi u¦n ðó th§t là lþi hÕi vô cùng, cho nên
trong tám loÕi kh± thì có mµt kh± thuµc v« ngû
¤m (ngû ¤m xí th¸nh kh±). Ngß¶i ta ví nó nhß
ng÷n lØa, thiêu ð¯t con ngß¶i, ð¯t chªt cä tñ tánh.
Tuy nhiên, th¬ tánh cüa nó là hß huyn, cho nên
nói ngû ¤m phù vân không khÑ lai, tÑc nhß mây
n±i, bay qua bay lÕi trên không trung, chÆng có
th¬ ch¤t thñc.

Ví nhß  nåm m¥u xanh, vàng, ðö, tr¡ng, ðen chÆng
hÕn. Chúng chï là nhæng m¥u s¡c mà không có
thñc th¬, chúng phäi dña vào v§t ch¤t ð¬ hi®n ra
t×ng m¥u, còn chính chúng chÆng có gì là thñc.
Nói cho rõ h½n, ý ni®m s¡c - trong ngû u¦n - tñ
th¬ là nhæng vi tr¥n, tÑc là nhæng hÕt bøi nhö kªt
hþp lÕi mà thành. Biªt bao nhiêu bøi nhö ðó tø
t§p lÕi m¾i có th¬ hi®n ra thành hình tß¾ng ð¬
chúng ta trông th¤y! Nªu nhæng hÕt bøi mà ðÑng
riêng r¨, chúng ta nh§n ra chúng chÆng phäi là
ði«u d dàng. Nåm m¥u cùng tø t§p lÕi, ta th¤y
ðßþc rõ ràng là xanh, vàng, ðö, tr¡ng, ðen; nhßng
nªu riêng bi®t t×ng m¥u mµt, ta s¨ không th¤y rõ;
chï mµt m¥u vàng, to cÞ b¢ng hÕt bøi, ta không
nh§n ra, các m¥u khác nhß ðö, tr¡ng, ðen, ðÑng
riêng bi®t thì cûng nhß v§y. Ngßþc lÕi nªu chúng
tø hµi v¾i nhau, chúng s¨ hi¬n hi®n rõ; ngû u¦n
cûng ð°ng mµt ý nghîa nhß v§y.

Th÷, nghîa là lãnh th÷; b·i có s¡c nên m¾i có sñ
lãnh th÷; có lãnh th÷, nên m¾i có tß·ng; tß·ng, thì
mang ý nghîa nhanh chóng, ví nhß con ngña chÕy
lung tung, v÷ng tß·ng thì ði cùng kh¡p thiên ð¸a;
hành có nghîa là hành ðµng, là di chuy¬n; thÑc,
chính là sñ phân bi®t. Cä nåm u¦n này ð«u chÆng
có thñc th¬, bên trong chÆng có gì là chân thñc.
Cho nên ngû u¦n có th¬ ví nhß ðám mây n±i trôi
trên b¥u tr¶i, nhß màn sß½ng, phút ch¯c

(xin xem tiªp trang 12  )
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Có mµt ngß¶i n÷, lúc chªt g£p Diêm Vß½ng.
Khi g£p Diêm Vß½ng, ông ta bi®n hµ v¾i v¾i
Diêm Vß½ng r¢ng: Diêm Vß½ng th§t b¤t công.

Ông nói v¾i Diêm Vß½ng r¢ng, “Ngài
chÆng biªt nhân tình thª thái! Ngài b¡t
tôi xu¯ng g£p Ngài nhßng chÆng g·i thi®p
thông báo trß¾c. Nªu Ngài cho biªt trß¾c
thì tôi có c½ hµi ð¬ chu¦n b¸. Ngài chÆng
ðánh ði®n tín, cûng chÆng g·i th½, hay
ði®n thoÕi mà ngang nhiên b¡t tôi ðªn
ðây. Th§t là Ngài không biªt ði«u!”

Diêm Vß½ng bäo ông ta r¢ng: “ Ta ðã
g·i ngß½i m¤y lá th½ mà ngß½i chÆng
biªt ðó thôi.”

Ông ta ðáp: “ Tôi có nh§n mµt lá th½
nào cüa ngài ðâu?”

Diêm Vß½ng nói: “Lá th½ ð¥u tiên ta
g·i là vi®c ðÑa con ngß¶i láng gi«ng
chªt khi m¾i sinh. Ngß½i ðã già t×ng này
tu±i, ðáng lý khi th¤y ðÑa nhö chªt y¬u,
ngß½i phäi tïnh ngµ mà lo tu hành chÑ.”

Ông ¤y ðáp: “Ô! ð¤y là th½ ð¥u tiên! V§y
lá th½ thÑ nhì thì thª nào?”

Diêm Vß½ng nói r¢ng: “Lá th½ thÑ nhì?
C£p m¡t cüa ngß½i. ChÆng phäi m¡t
ngß½i m¶ ði, không còn th¤y rõ næa sao?”

Ông ta ðáp: “Ðúng v§y!”

Diêm Vß½ng nói: “ Ðó là lá th½ thÑ nhì.”

Ông ta höi: “Còn lá th½ thÑ ba?”

Diêm Vß½ng ðáp: “ Có lúc tai ngß½i b¸
lãng phäi không?”

Nåm lá th½
cüa Diêm Vß½ng

Hòa Thßþng Tuyên Hóa

Ông ta nói: “Ðúng v§y!”

Diêm Vß½ng nói: “Ðó là th½ thÑ ba.”

Ông ta höi: “Còn th½ thÑ tß?”

Diêm Vß½ng ðáp: “Th½ thÑ tß là lúc rång
ngß½i røng.”

Ông ta nói: “Thª sao? Ðó là th½ thÑ tß
sao? Tôi không ð÷c ðßþc mµt chæ. Th§t
tôi không biªt ngø ý nhæng lá th½ cüa
ngài.”

Diêm Vß½ng nói: “Ngß½i còn gì ð¬ nói
næa thôi?”

Ông suy nghî mµt h°i: Th§t ðúng là vi®c ðÑa
bé chªt ngay sau khi ra ð¶i là ð¬ cho mình
thÑc tïnh. Và th§t sñ là mình rång røng, m¡t
m¶, tai lãng. T¤t cä ð«u là nhæng thông ði®p
cho mình.

Ông bèn höi tiªp: “ Còn lá th½ cu¯i
cùng?”

Diêm Vß½ng bäo: “Trong lá th½ cu¯i,
ngß½i xem tóc ngß½i có bÕc không.”

Ông ta nói: “Ðúng r°i! Ðó là lá th½ cu¯i
sao?”

Ông ta không còn gì ð¬ nói næa.

Diêm Vß½ng phán r¢ng: “ Lúc xßa ngß½i
ðã ån th¸t quá nhi«u, v§y nay ngß½i
phäi ð¥u thai làm con heo (ð¬ trä nþ).”

Thª là, ông ta ð¥u thai làm mµt con heo.
Bao gi¶ ông  s¨ ðßþc tái sinh làm ngß¶i?
Không ai biªt ðßþc.



Trang 10                 B° Ð« Häi

Thông Báo

.

VÕn Ph§t Thánh ThànhVÕn Ph§t Thánh ThànhVÕn Ph§t Thánh ThànhVÕn Ph§t Thánh ThànhVÕn Ph§t Thánh Thành

A Di Ðà Th¤t  & Thi«n Th¤t:::::     VÕn Ph§t Thành
s¨ t± chÑc bäy ngày Di ðà th¤t t× chü nh§t ngày
14 ðªn thÑ bäy ngày 20 tháng 12. L vía ÐÑc Di
Ðà cØ hành vào chü nh§t, 14/12.
Thi«n th¤t mùa ðông b¡t ð¥u ngay sau Ph§t
th¤t, t× ngày 21 tháng 12 nåm 1997 ðªn ngày
12 tháng 1 nåm 1998.  Xin liên lÕc VÕn Ph§t
Thành ð¬ biªt thêm chi tiªt.

Tu Vi®n Long BeachTu Vi®n Long BeachTu Vi®n Long BeachTu Vi®n Long BeachTu Vi®n Long Beach

ÐÕi Bi Th¤t: Tu vi®n Long Beach s¨ t± chÑc ba
ngày hu¤n luy®n và tu t§p Chú ÐÕi Bi t× ngày
28 ðªn ngày 30 tháng 11. Bát quan trai gi¾i s¨
ðßþc truy«n vào ngày khai th¤t, 28/11/1997.

A Di Ðà Th¤t: Tu Vi®n Long Beach s¨ dành bäy
ngày chuyên tu trì ni®m h°ng danh ðÑc Di ðà,
t× ngày 27 tháng 12, 1997 t¾i m°ng 2 tháng
giêng, 1998. Ðây là c½ hµi ð¬ các bÕn ð°ng tu
chuyên tâm døng công, tÕm bö m÷i vß¾ng b§n
tr¥n luÜ trong su¯t nåm. M÷i th¤t t± chÑc · Tu
Vi®n ð«u min phí. V« chi tiªt báo danh và trú
ngø, xin liên lÕc v¾i tu vi®n.

L¾p Ph§t pháp chuyên ð«: Trong tháng này,
l¾p s¨ h÷c t¾i ph¦m thÑ mß¶i cüa Kinh Hoa
Nghiêm, ph¦m B° Tát V¤n Minh, (b¢ng Vi®t
ngæ) vào m²i t¯i thÑ sáu t× 7 ðªn 10 gi¶.

L¾p Thäo Lu§n: V« Ph§t pháp s½ c¤p b¢ng Anh
Ngæ, m²i thÑ Tß.
(English Buddhist class: Introduction to(English Buddhist class: Introduction to(English Buddhist class: Introduction to(English Buddhist class: Introduction to(English Buddhist class: Introduction to
Buddhism, every Wednesday, startingBuddhism, every Wednesday, startingBuddhism, every Wednesday, startingBuddhism, every Wednesday, startingBuddhism, every Wednesday, starting
Oct.29,1997).Oct.29,1997).Oct.29,1997).Oct.29,1997).Oct.29,1997).

L¾p Nghiên CÑu: Tiªp tøc tìm hi¬u v« Th÷ �m
Ma trong Ngû Th§p �m Ma cüa Kinh Lång
Nghiêm. Giäng b¢ng tiªng Anh và Hoa, m²i thÑ
bäy t× 7 t¾i 9 gi¶ t¯i.
L¾p T¸nh toÕ: Sáng chü nh§t t× 8 ðªn 11 gi¶.

T× 9 gi¶ t¾i 10 gi¶ s¨ có l¾p dành diêng cho
nhæng ngß¶i s½ c¤p, m¾i b¡t ð¥u t§p t¸nh t÷a.

Kim Thánh Tñ San JoseKim Thánh Tñ San JoseKim Thánh Tñ San JoseKim Thánh Tñ San JoseKim Thánh Tñ San Jose (408) 923-(408) 923-(408) 923-(408) 923-(408) 923-
72437243724372437243

Tøng Kinh Pháp Hoa ph¦m Ph± Môn và thuyªt
pháp (b¢ng Vi®t ngæ) lúc 2 gi¶ chi«u thÑ bäy 1
tháng 11, và tiªp tøc vào m²i hai tu¥n sau ðó
(vào ngày 15, ngày 29....). Xin liên lÕc v¾i Sß Cô
H¢ng Bính (415) 421-6117 và Sß Cô H¢ng ¿u
(916) 374-8268 nªu mu¯n thêm chi tiªt.

Saturdays, 9:00 - 11:00 AM: Lecture on the
Shurangama Sutra by bhikshu Heng Bin.

Sundays, 9:00 - 11:00 AM: Lecture on the Lotus
Sutra by bhikshus Heng Sure & Heng Yuen.

Chùa Kim S½n (415) 421-6117Chùa Kim S½n (415) 421-6117Chùa Kim S½n (415) 421-6117Chùa Kim S½n (415) 421-6117Chùa Kim S½n (415) 421-6117

L¾p cho h÷c sinh t× 5 ðªn 12 tu±i baoL¾p cho h÷c sinh t× 5 ðªn 12 tu±i baoL¾p cho h÷c sinh t× 5 ðªn 12 tu±i baoL¾p cho h÷c sinh t× 5 ðªn 12 tu±i baoL¾p cho h÷c sinh t× 5 ðªn 12 tu±i bao
g°m thi«n t§p và luân lý ðÕo ðÑc (virtueg°m thi«n t§p và luân lý ðÕo ðÑc (virtueg°m thi«n t§p và luân lý ðÕo ðÑc (virtueg°m thi«n t§p và luân lý ðÕo ðÑc (virtueg°m thi«n t§p và luân lý ðÕo ðÑc (virtue
studies) và Hoa ngæ vào m²i thÑ studies) và Hoa ngæ vào m²i thÑ studies) và Hoa ngæ vào m²i thÑ studies) và Hoa ngæ vào m²i thÑ studies) và Hoa ngæ vào m²i thÑ bäy t×bäy t×bäy t×bäy t×bäy t×
8:30 ðªn 12:30PM.  Các em s¨ dùng c½m8:30 ðªn 12:30PM.  Các em s¨ dùng c½m8:30 ðªn 12:30PM.  Các em s¨ dùng c½m8:30 ðªn 12:30PM.  Các em s¨ dùng c½m8:30 ðªn 12:30PM.  Các em s¨ dùng c½m
trßa tÕi chùa. Mu¯n biªt thêm chi tiªt xintrßa tÕi chùa. Mu¯n biªt thêm chi tiªt xintrßa tÕi chùa. Mu¯n biªt thêm chi tiªt xintrßa tÕi chùa. Mu¯n biªt thêm chi tiªt xintrßa tÕi chùa. Mu¯n biªt thêm chi tiªt xin
liên lÕc v« chùa · s¯ phone trên.liên lÕc v« chùa · s¯ phone trên.liên lÕc v« chùa · s¯ phone trên.liên lÕc v« chùa · s¯ phone trên.liên lÕc v« chùa · s¯ phone trên.

Tøng kinh Ð¸a TÕng (tiªng Vi®t) vào m²i chü
nh§t giæa tháng.

Tøng kinh Ð¸a TÕng (tiªng Anh) vào m²i chü
nh§t cu¯i tháng.

LÕy Lß½ng Hoàng Sám t× ngày 23 ðªn 30/11.

Chùa Berkeley (510) 848-3440Chùa Berkeley (510) 848-3440Chùa Berkeley (510) 848-3440Chùa Berkeley (510) 848-3440Chùa Berkeley (510) 848-3440

Wednesdays: L¾p Thi«n t§p (Cha'n Meditation
Class) t× 7 gi¶ 30 ðªn 9 gi¶ 30 t¯i do Th¥y
H¢ng Th§t và Steve Tainer hß¾ng dçn.

Thurdays: Hß¾ng dçn hành Thi«n Minh Sát Tu®
(Vipassana Meditation Group) t× 7 gi¶ 30 ðªn
9 gi¶ 30 t¯i do James Baraz phø trách.

Saturdays, 7:30 - 9:30PM: giäng KinhSaturdays, 7:30 - 9:30PM: giäng KinhSaturdays, 7:30 - 9:30PM: giäng KinhSaturdays, 7:30 - 9:30PM: giäng KinhSaturdays, 7:30 - 9:30PM: giäng Kinh
Pháp Bäo Ðàn Pháp Bäo Ðàn Pháp Bäo Ðàn Pháp Bäo Ðàn Pháp Bäo Ðàn (Lecture on the Sixth Patriarch's
Platform Scripture by Bhikshu Heng Sure). Và t×
6:00 - 9:00PM là L¾p Vi®t ngæ, Hoa ngæ và6:00 - 9:00PM là L¾p Vi®t ngæ, Hoa ngæ và6:00 - 9:00PM là L¾p Vi®t ngæ, Hoa ngæ và6:00 - 9:00PM là L¾p Vi®t ngæ, Hoa ngæ và6:00 - 9:00PM là L¾p Vi®t ngæ, Hoa ngæ và
Luân lý ÐÕo ÐÑc (Virtue Studies) dành choLuân lý ÐÕo ÐÑc (Virtue Studies) dành choLuân lý ÐÕo ÐÑc (Virtue Studies) dành choLuân lý ÐÕo ÐÑc (Virtue Studies) dành choLuân lý ÐÕo ÐÑc (Virtue Studies) dành cho
trë em.trë em.trë em.trë em.trë em. Phø huynh có th¬ dñ bu±i giäng kinh Pháp
Bäo Ðàn trong lúc con em dñ nhæng l¾p trên.
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Ph§t Thuyªt A Di Ðà Kinh Thi¬n Thích

Hòa Thßþng Tuyên HóaHòa Thßþng Tuyên HóaHòa Thßþng Tuyên HóaHòa Thßþng Tuyên HóaHòa Thßþng Tuyên Hóa

Hòa Thßþng Tuyên Hóa giäng tÕi chùa Kim S½n San
Francisco t× tháng 10 ðªn tháng 12 nåm 1969.

Tên Chung: KinhTên Chung: KinhTên Chung: KinhTên Chung: KinhTên Chung: Kinh

Kinh ðßþc g÷i là “Khª Kinh.”  Sao g÷i là khª? Khª
là khª hþp. Trên thì Kinh khª hþp v¾i lý m¥u cüa
chß Ph§t và dß¾i thì khª  hþp  c½ duyên giáo hóa
chúng sanh.
Trong ph¥n giäng lu§n Kinh A Di Ðà này, tôi s¨
thäo lu§n nåm ý nghîa cüa Kinh:

1. Pháp b±n: Kinh là g¯c m÷i pháp. ÐÑc
Ph§t thông ðÕt cµi ngu°n m÷i pháp nên Ngài
thuyªt giáo.  Do v§y giáo là cån b±n cüa pháp.
Ngài dùng b¯n t¤t ðàn (tÑ t¤t-ðàn) ð¬ din ðÕt
cån b±n cüa pháp. T¤t nghîa là ph± biªn, ðªn
kh¡p; Ðàn nghîa là b¯ thí. T¤t-ðàn nghîa là b¯
thí ðªn kh¡p chúng sanh.

a.  Thª gian t¤t-ðàn: B¯ thí  pháp thª gian.

b.  Ð¯i tr¸ t¤t-ðàn: Ð¯i tr¸, sæa ð±i l²i l¥m cüa
     chúng sanh.

c.  V¸ nhân t¤t-ðàn: Vì chúng sinh mà thuyªt
     pháp.

d.  Ð® nh¤t nghîa t¤t-ðàn: ban truy«n giáo lý
     r¯t ráo (ð® nh¤t nghîa) cho chúng sanh.

Nói cho cùng, thì Pháp không th¬ din bày; nhßng
vì hành B¯n LoÕi B¯ Thí Pháp ghi trên nên ÐÑc
Ph§t có th¬ din ðÕt  pháp. Vì v§y, chæ Kinh có

nghîa là Cån Bän Pháp.

2.  Vi Tª Pháp: Nªu các giáo lý thâm di®u
nhi®m m¥u không ðßþc Kinh làm sáng tö,
không ai có th¬ hi¬u ðßþc các pháp ¤y.

3.   Su¯i Trào: Nhæng giáo lý t× các Kinh bän
tuôn trào ra nhß nß¾c su¯i.

4.   Ðß¶ng chu¦n: Ð¬ vÕch mµt ðß¶ng chu¦n,
thþ mµc và thþ n« dùng sþi dây dính mñc
ðen, cång ra r°i búng xu¯ng, làm thành mµt
ðß¶ng thÆng. Mµt Kinh bän gi¯ng nhß v§y và
cûng tß½ng tñ nhß com-pa và thß¾c vuông,
dùng ð¬ hß¾ng dçn ngß¶i.

5.   Mµt vòng hoa kªt: Giáo lý ðßþc liên kªt v¾i
nhau trong Kinh nhß hoa kªt thành vòng.

Kinh cûng có thêm b¯n nghîa dß¾i ðây:

1.   Quán xuyªn hay xâu kªt lÕi v¾i nhau: Bao
nhiêu ý nghîa chü yªu Ph§t dÕy ðßþc xâu kªt
lÕi trong kinh.

2.   Nhiªp trì: Kinh vån nhiªp trì nhæng chúng
sanh nào c¥n ðßþc giáo hoá.

3.   Phß½ng pháp: Kinh là phß½ng pháp mà t×
xßa t¾i nay ngß¶i ngß¶i ðã dùng nó ð¬ tu hành.

4.   Thß¶ng còn: Kinh thì mãi mãi thß¶ng còn

(tiªp theo)
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và không thay ð±i; không th¬ thêm hay
b¾t mµt chæ trong Kinh. Kinh là thÑ mà
ngay cä thiên ma ngoÕi ðÕo cûng không
sao phá hoÕi ðßþc.

Kinh còn có nghîa là mµt con ðß¶ng. Thí
dø các bÕn mu¯n ði Næu ¿¾c nhßng không
biªt ðß¶ng, các bÕn có th¬ ði v« hß¾ng Tây
thay vì v« hß¾ng Ðông. Các bÕn có th¬ ði
su¯t ð¶i cûng không ðªn Næu ¿¾c. Tu hành
cûng nhß v§y, nªu chÆng biªt ðß¶ng, các
bÕn có th¬ tu mãi mà không thành Ph§t.

Kinh cûng là ði¬n t¸ch, kinh sách, c¦m nang
tiêu chu¦n ð¬ dña vào mà tu hành. Có Kinh
giäi thích pháp thª gian. Kinh cûng có th¬
là mµt bµ ðÕi tñ ði¬n, trong ðó các bÕn có
th¬ tìm th¤y b¤t lu§n h÷c thuyªt, chü nghîa
nào.

Kinh cûng là cái khí c¥n yªu ð¬ làm ta s¯ng.
Thiªu khí ¤y, ta s¨ g¥n k« v¾i cái chªt. Do
ðó có th¬ ví Kinh nhß là không khí; h÷c höi
kinh ði¬n tÑc là hít th· không khí ðó v§y.
Không ai có th¬ s¯ng tách r¶i v¾i không khí.

Có bÕn höi: Con không h÷c Ph§t pháp hay
h÷c kinh gì cä, phäi chång con không th¬
hít th· ðßþc cái khí này?

Nên biªt, không khí thß¶ng có trong hß
không, bÕn h÷c hay chÆng h÷c Ph§t Pháp, khí
¤y vçn t°n tÕi. Ngß¶i ngß¶i tiªp xúc, h² tß½ng
trao ð±i khí ¤y. Kë h÷c Ph§t pháp thì hít th·
khí tß½i mát, khiªn cho kë khác cûng ch¸u änh
hß·ng  t¯t mµt cách gián tiªp.

Kinh cûng là thÑc ån tinh th¥n. Khi các bÕn
bu°n phi«n, chán nän, mà ð÷c Kinh thì tinh
th¥n cüa bÕn s¨ tr· lÕi thoäi mái, tiêu tan m÷i
u s¥u, tâm tình c·i m·, thông ðÕt vô ngÕi.

Kinh là tên g÷i chung. A Di Ðà là tên riêng
cüa Kinh, mà không có kinh nào khác có.
Kinh là di sän cüa Ph§t ð¬ lÕi, tuy có vô
lßþng vô s¯ bµ Kinh v¾i nhi«u tên khác
nhau, song nªu xét v« cách ð£t tên thì chÆng
ngoài bäy cách ð£t tên.

    (còn tiªp)

ChÑng ÐÕo CaChÑng ÐÕo CaChÑng ÐÕo CaChÑng ÐÕo CaChÑng ÐÕo Ca (tiªp theo t× trang 8)

tø lÕi, phút ch¯c tan ði, tø lÕi thì thành hình, tan ði
thì m¤t dÕng, tø lÕi th¶i có, tan ði th¶i không, · trong
hß không tñ do qua lÕi, mu¯n n¡m b¡t l¤y cûng
không b¡t ðßþc.

Tam ðµc thüy bào hß xu¤t mµt: Tam ðµc là tham,
sân, si. Ba thÑ này g÷i là ðµc, vì chúng ð¥u ðµc chúng
ta, khiªn cho hu® mÕng pháp thân b¸ hôn mê b¤t tïnh.

Tham, là lòng tham, lòng tham vô ðáy, r¤t khó hàng
phøc, nh¤t là tham tài, tham s¡c, tham danh, tham
ån, tham ngü. Hãy nghî lÕi coi, nªu anh không tham
tài, thì lÕi tham s¡c; anh chÆng tham s¡c, thì lÕi tham
danh; Nªu tài, s¡c, danh chÆng tham, thì lÕi vß¾ng
phäi tánh tham ån, thích ån cho ngon; ån chÆng ham
nhßng bö ngü thì chÆng ðßþc. Kë ham ngü  thì khi
ngü chÆng còn ham thÑ gì khác. Giä thØ  t£ng cho y
cä tri®u ð°ng, bäo y tïnh d§y, y vçn không tin. C¾
sao v§y? Y ðß½ng trong c½n mê ngü! ChÆng phäi sñ
th§t, nên y lÕi ngü næa. B¤t lu§n chuy®n gì x¦y ra
cûng không lay n±i ngß¶i ngü say. Ngß¶i tu Ph§t
không nên ngü nhi«u. Thí dø nhß bäo t¾i ðÕo tràng
ð¬ l Ph§t, thì lÕi nói r¢ng tôi ngü chßa ðü gi¤c; bäo
lên khóa tøng bu±i sáng, thì lÕi nói m¡t tôi không
m· ðßþc, làm sao có th¬ tøng kinh? V§y là ham ngü,
bö ngü không n±i, ðó chính là tham.

Sân, do lòng tham ngû døc không toÕi nguy®n mà
sanh ra, ho£c b¸ ngß¶i khác tranh cüa mình mà sanh
tâm tÑc gi§n.

Si, nhß ngß¶i có tâm sân h§n, không có gì là không
dám làm, nên hành ðµng mµt cách ngu si. B·i lý do
ðó nên tham, sân, si g÷i là ba ðµc.

Ba yªu t¯ này ðã ð¥u ðµc hu® mÕng pháp thân khiªn
chúng ta không ðßþc giác ngµ. Tuy nhiên, d¥u ba
ðµc lþi hÕi nhß v§y, chúng cûng chï là nhæng b÷t
n±i trên m£t nß¾c, tñ sanh ra r°i tñ di®t, nªu chúng
ta không ð¬ cho chúng lôi cu¯n theo, chúng cûng
không có cách gì ð¬ hÕi ta ðßþc.  Chúng chï là b÷t
nß¾c, hi®n ra thành hình mà không có thñc ch¤t,
cûng gi¯ng nhß mây mù che l¤p, b·i v§y m¾i nói ba
ðµc gi¯ng nhß b÷t nß¾c hß huyn, khi còn khi m¤t,
sanh ra r°i di®t.

              (còn tiªp)
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SÔ LÖÔÏC VEÀ PHAÄT GIAÙOSÔ LÖÔÏC VEÀ PHAÄT GIAÙOSÔ LÖÔÏC VEÀ PHAÄT GIAÙOSÔ LÖÔÏC VEÀ PHAÄT GIAÙOSÔ LÖÔÏC VEÀ PHAÄT GIAÙO
Ban Giäng Hu¤n Trß¶ng Trung H÷c B°i ÐÑc, VÕn Ph§t Thành

Chß½ng  BaChß½ng  BaChß½ng  BaChß½ng  BaChß½ng  Ba

CON Ð¿�NG  CH�M DºT
KH� ÐAU: HÀNH PHÁP

Nguy®n thÑ ba trong TÑ Ho¢ng Th® Nguy®n cüaNguy®n thÑ ba trong TÑ Ho¢ng Th® Nguy®n cüaNguy®n thÑ ba trong TÑ Ho¢ng Th® Nguy®n cüaNguy®n thÑ ba trong TÑ Ho¢ng Th® Nguy®n cüaNguy®n thÑ ba trong TÑ Ho¢ng Th® Nguy®n cüa
B° Tát: Pháp môn vô lßþng th® nguy®n h÷c.B° Tát: Pháp môn vô lßþng th® nguy®n h÷c.B° Tát: Pháp môn vô lßþng th® nguy®n h÷c.B° Tát: Pháp môn vô lßþng th® nguy®n h÷c.B° Tát: Pháp môn vô lßþng th® nguy®n h÷c.

Tñ tÕi dùng pháp môn vô lßþng
Ði«u phøc chúng sanh trong mß¶i phß½ng
Thoát vòng kh± ðau khôn k¬ xiªt
B° tát vô ch¤p, vô phân bi®t.

(Kinh Hoa Nghiêm,
Ph¦m Thª Chü Di®u Nghiêm)

Nguy®n thÑ ba tß½ng ßng v¾i Di®t Ðª: Con ðß¶ng
dçn ðªn sñ di®t kh±.

Này các tÏ kheo! Di®u Ðª, con ðß¶ng dçn
ðªn sñ di®t kh± là gì? Con ðß¶ng ¤y chï
là Bát Chánh ÐÕo: Chánh kiªn, chánh tß
duy, chánh ngæ, chánh nghi®p, chánh
mÕng, chánh tinh t¤n, chánh ni®m, và
chánh ð¸nh. Con ðß¶ng ¤y phäi ðßþc
hành trì.
(Pháp môn  hay là phß½ng pháp hành trì
cüa B° Tát là Løc Ðµ: b¯ thí, trì gi¾i, nhçn
nhøc, tinh t¤n, thi«n ð¸nh, và trí tu®.)

         (Kinh Chuy¬n Pháp Luân)

T× ngæ “Pháp”  có nghîa là giáo lý ÐÑc Ph§t dÕy.

Nhß ðã nói trß¾c, Pháp ðúng theo nguyên vån
chï nhæng lu§t l® hay chân lý chi ph¯i thñc tÕi.
Trong Ph§t giáo, Pháp liên quan ðªn nhæng
phß½ng pháp hành trì mà Ph§t ðã t× bi ð£t ra
ð¬ dçn d¡t chúng sanh ra khöi r×ng r§m vô
minh cüa h÷ ð¬ th¤y ðßþc ánh sáng cüa th§t
tánh. Pháp cung Ñng mµt sñ phân tách thâm
sâu v¤n ð« kh± ðau, ð°ng th¶i cung Ñng v×a
mµt kiªn giäi siêu vi®t kh± ðau (giác ngµ), v×a
mµt s¯ nhæng phß½ng pháp mà chúng ta thñc
sñ c¥n ð¬ thñc hi®n giác ngµ.

Nói mµt cách ð½n giän, Pháp là:

Chß ác mÕc tác
Chúng thi®n phøng hành
Tñ t¸nh kÏ ý
Th¸ chß Ph§t giáo

D¸ch là:

Tránh các ði«u dæ
Làm nhæng vi®c lành
Thanh t¸nh tâm ý
Ðó là l¶i chß Ph§t dÕy.

    (Kinh Pháp Cú)

Pháp hành quan yªu g°m có gi¾i, ð¸nh, và gi¾i, ð¸nh, và gi¾i, ð¸nh, và gi¾i, ð¸nh, và gi¾i, ð¸nh, và
hu® .hu® .hu® .hu® .hu® .

      Do gi¾i sanh ð¸nh, do ð¸nh sanh hu®.
      (Kinh Lång Nghiêm)

(tiªp theo)
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GI�I:GI�I:GI�I:GI�I:GI�I:

       Không có mµt cån bän væng vàng v« ðÕo ðÑc
thì không th¬ phát tri¬n công phu thi«n t§p và
ð¡c ð¸nh ð¬ phát hu®. Ph§t ðã chª ra ngû gi¾i
nhß là nhæng ðÑc tính cån bän cho ð¶i s¯ng con
ngß¶i. Ngû gi¾i, tinh hoa cüa vi®c tu tâm, g°m có:

        1. Không giªt hÕi: Chúng ta không ðßþc c¯ ý
giªt hÕi b¤t cÑ sinh v§t nào b¢ng cách tñ mình
giªt, bäo ngß¶i giªt, tham gia vi®c giªt hay ßng
thu§n vi®c giªt. Ngß¶i tu có th¬ tránh sñ giªt gián
tiªp b¢ng cách chï ån nhæng thÑc ån chay. Lòng
t× bi, sñ kính tr÷ng sñ s¯ng, và suy nghî r¢ng
mình là mµt v¾i t¤t cä sinh v§t là nhæng lý do giæ
gi¾i này.

        2. Không trµm c¡p: Ta không ðßþc l¤y b¤t cÑ
cái gì không cho ta và không phäi là cüa ta. Gi¾i
này không nhæng ðßþc áp døng cho nhæng v§t
ð¡t ti«n nhß vàng bÕc, mà ngay cä ðªn nhæng v§t
nhö nhß cây kim ng÷n cö. Gi¾i này ðßþc giäi thích
nhß là s¯ng mµt cách c¥n ki®m và không phung
phí tài nguyên.

        3. Không tà dâm: Có quan h® xác th¸t v¾i b¤t
cÑ ai không phäi là vþ cüa mình ð«u g÷i là tà
dâm. Tà dâm hay loÕn dâm tï nhß ð°ng tình luyªn
ái, dâm d§t v¾i súc v§t, là nhæng nhân dçn ðªn
sñ tái sinh trong nhæng cänh gi¾i kh± ðau.

        4. Không nói d¯i: Có b¯n loÕi v÷ng ngæ: nói
d¯i, nói l¶i vô b± (nhß bàn chuy®n th¸ phi, nói l¶i
ch÷c tÑc), nói l¶i ðµc ác (nhß m¡ng nhiªc th§m t®
ngß¶i khác), và nói lßÞi ðôi chi«u (ð¬ gây chia r¨
n½i ngß¶i khác).

        5. Không u¯ng rßþu và dùng các ch¤t say.
Rßþu, ma túy, ch¤t kích thích và ngay cä thu¯c lá
ð«u ðßþc coi là nhæng ch¤t say. Nhæng thÑ này
làm hÕi thân th¬, làm cho tâm u mê ðiên ðäo, và
là nhân cüa sñ tái sanh nhß là nhæng ngß¶i ð¥n
ðµn.

Bây gi¶ ta s¨ mô tä các quy t¡c v« gi¾i
hÕnh mà mµt ngß¶i tÕi gia c¥n phäi theo
nªu ngß¶i này mu¯n tr· thành mµt ð® tØ
t¯t. Tuy nhiên, c¥n biªt r¢ng mu¯n làm
tròn b±n ph§n cüa mµt tÏ kheo, ngß¶i
xu¤t gia không nên có phong thái nhß
mµt ngß¶i tÕi gia.

Ngß¶i này không ðßþc giªt hÕi, bäo ngß¶i

khác giªt, hay ßng thu§n sñ giªt. Ngß¶i
này phäi tñ chª, không ðßþc áp bÑc t¤t cä
sinh v§t trên thª gian, dù mÕnh, dù yªu.

Vì ð® tØ biªt r¢ng v§t ¤y thuµc v« kë khác,
ngß¶i này tránh vi®c trµm c¡p dù · ðâu.
Ngß¶i này không ðßþc trµm c¡p, hay bäo
ngß¶i khác trµm c¡p. T¤t cä sñ trµm c¡p
ð«u phäi tránh.

Kë khôn ngoan phäi tránh sñ gian dâm
nhß là tránh mµt h¯ lØa ðang cháy. Nªu
ngß¶i ¤y không th¬ s¯ng ðµc thân, thì y
không ðßþc m½ tß·ng ðªn vþ ngß¶i khác.

TÕi mµt ch² ðông ngß¶i hay tÕi mµt n½i
công cµng, ngß¶i này không ðßþc nói d¯i
v¾i ngß¶i khác. Ngß¶i này không ðßþc
bäo ngß¶i khác nói d¯i hay ßng thu§n
sñ nói d¯i.

Biªt r¢ng nhæng ch¤t say làm cho mình
m¤t khä nång tñ chª, ngß¶i tÕi gia thích
tñ chª không dùng ch¤t say, không ðßþc
bäo ngß¶i  khác dùng, hay ßng thu§n vi®c
ngß¶i khác dùng ch¤t say.

                             (Kinh Dammika)

      Gi¾i là n«n täng cüa sñ giác ngµ.
(Ph¦m B° Tát V¤n Minh
 Kinh Hoa Nghiêm)

        Sñ tñ tr÷ng (nh¤t là sñ trân quý cái tñ tánh
cüa mình) và sñ tôn tr÷ng kë khác là g¯c cüa gi¾i
lu§t Ph§t giáo. Hai ðÑc tính này ðßþc phát tri¬n
t× m¯i quan h® cån bän ð¥u tiên cüa con ngß¶i:
ðó là quan h® giæa cha m© và con cái. ÐÑc t× bi,
quäng ðÕi và tha thÑ cûng nhß sñ tñ tr÷ng ðßþc
näy m¥m và vun xén t× m¯i tß½ng quan này. Vì
v§y, trong Kinh PhÕm Võng, ÐÑc Ph§t ðã dÕy:

Hiªu thu§n là mµt pháp cüa ðÕo t¯i
thßþng. Hiªu thu§n cûng ðßþc hi¬u nhß
là gi¾i lu§t. ÐÑc này cûng ðßþc g÷i là giá
gi¾i.

ÐÕo cån bän làm ngß¶i là tôn kính cha
m©. Ph§t cho r¢ng hiªu ðÕo là mµt ðÑc
tính t¯i thiªt cho ð¶i s¯ng ðÕo ðÑc.

Này các tÏ kheo! Có hai ngß¶i mà các
th¥y không bao gi¶ báo ð«n ðü ân ðÑc:
Ðó là cha và m© cüa các th¥y. D¥u cho
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các th¥y có mang cha m© lên vai, m© trên
vai này và cha trên vai kia trong su¯t mµt
tråm nåm, và trong lúc ¤y cha m© phóng
uª trên vai các th¥y; r°i các th¥y phäi rØa
ráy, xoa d¥u, t¡m rØa, r°i xoa bóp cho
cha m©, ng¥n ¤y công vi®c cûng vçn chßa
ðü ð¬ báo ðáp.

      Ví thØ các th¥y có th¬ tôn cha m© lên
ngôi v¸ tµt ðïnh làm thª chü trên quä ð¤t
này, làm cho các v¸ có ðü th¤t bäo (vàng,
bÕc, lßu ly, pha lê, xích châu, xà c×, mã
não), t×ng ¤y cûng chßa ðü ð¬ ð«n ðáp
½n sâu cüa cha m© các th¥y. TÕi sao v§y?
Này các tÏ kheo! Cha m© cúc cung t§n
tøy cho các con. Các v¸ nuôi dßÞng, và
dìu d¡t con cái trên thª gian này.

                                      (Kinh Tång Nh¤t A Hàm)

        Và trong ðoÕn dß¾i ðây cüa Kinh Phø Mçu
Tr÷ng Ân Nan Báo, Ph§t ðã mô tä mµt cách vô
cùng cäm ðµng nhæng ði«u cha m© làm cho con
cái:

      Trong mß¶i tháng (âm l¸ch) m© mang
thai, m²i l¥n ðÑng d§y, m© cäm th¤y khó
ch¸u tña nhß phäi mang mµt v§t n£ng.
Nhß mµt ngß¶i tàn t§t kinh niên, m© nu¯t
miªng c½m, u¯ng ngøm nß¾c không vô.
Khi mß¶i tháng qua ði và th¶i kÏ sinh n·
t¾i, m© ch¸u nhi«u ðau ð¾n ð¬ cho con
ðßþc sinh n· vuông tròn. Trong lúc lâm
b°n, m© sþ mình chªt ði không sinh con
ðßþc tña nhß mµt con lþn hay mµt con
c×u ðang ch¶ chªt tÕi nhà tª sinh. R°i thì
máu tuôn ra ð¥y m£t ð¤t...Ðó là nhæng
ðau ð¾n mà m© ch¸u.

Khi bé ðã sinh, m© dành ng÷t bùi
cho con và nu¯t nhæng ð¡ng cay. M©
b°ng con, cho con bú, gi£t rØa nhæng cái
d½ b¦n cüa con. Vì con, không có khó
khån nào, không có n£ng nh÷c nào mà
m© t× nan. M© ch¸u lÕnh bu¯t xß½ng, nóng
cháy th¸t mà chÆng h« than vãn. Bên ß¾t
m© n¢m, bên ráo con lån. Trong ba nåm
dài, m© nuôi con b¢ng sæa m©, t× trong
máu m© mà ra.

    Cha m© t§n tâm giáo døc và dìu d¡t
con cái trên ðß¶ng l nghîa ðÕo ðÑc t×
khi con còn th½ cho ðªn lúc trß·ng thành.
R°i thì cha m© lo cß¾i höi cho con, t×

mçn ban cho nhæng ð° v§t quý giá nh¤t
cûng nhß nhæng l¶i khuyên ð¬ con tÕo
cho mình mµt cuµc s¯ng sung túc. T¤t cä
nhæng công lao này ðßþc làm cho con
v¾i nhi®t tình thß½ng mªn mà không bao
gi¶ c¥n k¬ ½n.

     Khi con b¸ ðau ¯m, cha m© lo l¡ng và
sþ hãi nhß chính mình ðau ̄ m.  Sån sóc
con bên giß¶ng b®nh không r¶i mµt phút
giây, cha m© chï yên lòng và nø cß¶i chï
n· lÕi trên môi khi con lành mÕnh. Nhß
thª ðó, cha m© trân quý và nuôi n¤ng
con th½ v¾i hy v÷ng r¢ng con s¨ khôn
l¾n và tr· thành nhæng ngß¶i hæu døng.

        Ð÷c xong ðoÕn vån trên, có l¨ chúng ta b¡t
ð¥u nh§n thÑc ðßþc công ½n thâm tr÷ng cüa cha
m© mà ta phäi báo ð«n. Cûng trong Kinh nói trên,
Ph§t ðã gþi ý vài ði«u cho chúng ta ð«n ðáp ½n
cha nghîa m©:

     Này các ngß¶i con Ph§t! Nªu các ngß¶i
mu¯n báo ðáp ½n cha m©, hãy nhân danh
cha m© mà chép lÕi kinh này! Hãy nhân
danh cha m© mà tøng ð÷c kinh này! Hãy
vì cha m© mà cúng dß¶ng Tam Bäo (Ph§t,
Pháp, Tång). Hãy vì cha m© mà trì gi¾i
t¸nh thñc (ån chay). Hãy vì cha m© mà
hành pháp b¯ thí và tu phß¾c ðÑc. Nªu
các ngß½i có th¬ làm nhæng ði«u này,
các ngß½i là nhæng ngß¶i con hiªu thäo.

        Trong Kinh Sigalaka Sutra, Ph§t dÕy cß sî
Sigalaka làm thª nào ð¬ s¯ng thi®n lß½ng và
hÕnh phúc. Ph§t ðã tóm lßþc nhæng b±n ph§n
và trách nhi®m mà con phäi làm ð¬ ð«n ðáp
công ½n cha m©, ½n th¥y, ½n bÕn, ½n vþ ch°ng,
½n nhæng ngß¶i lao tác, và ½n nhæng nhà tu
hành. ÐoÕn dß¾i ðây la l¶i dÕy v« bÕn t¯t và
cách quän lý tài sän cá nhân.

   Ðây là mµt ngß¶i bÕn hay giúp ðÞ
mình, kia là mµt ngß¶i bÕn khi nghèo
hèn cûng nhß lúc giàu sang, này là mµt
ngß¶i bÕn chï con ðß¶ng chính, n÷ là
mµt ngß¶i bÕn tình thân th¡m thiªt:  mµt
kë khôn ngoan biªt rõ giá tr¸ cüa b¯n
loÕi bÕn trên và trân quý h÷ nhß mµt
ngß¶i m© trân quý ðÑa con thß½ng yêu
nh¤t.

      (tiªp theo trang 18)
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    Hoà Thßþng Quäng Khâm
(tiªp theo t× s¯ 33)

Chß½ng VI: HÕnh Xu¤t Gia

6. ÐÕo Cao Mµt T¤c,
     Ma Cao Mµt Thß¾c

¨ Nghi®p ác mình tÕo ra t× nhi«u kiªp thì cao
ng¤t nhß núi. Ð¶i này, khi mình ði tu, nhæng
ác nghi®p ¤y có th¬ xu¤t hi®n. Do ðó, có lúc
mình cäm th¤y cái nghi®p sau khi xu¤t gia lÕi
nhi«u h½n lúc còn tÕi gia. B¤y gi¶, mình c¥n
có sÑc lñc mÕnh m¨ ð¬ vßþt qua. Nªu mình
không hàng phøc ðßþc phi«n não, lÕi kh·i
tâm ðµng ni®m, thì s¨ tÕo thêm nghi®p m¾i!

¨ Xu¤t gia tu hành là vi®c không t¥m thß¶ng.

¨ Vi®c xu¤t gia thì nhi«u l¡m. Khi nhæng kë oán,
thân, chü nþ (· kiªp trß¾c) ðªn ðòi nþ, thì
mình sanh b®nh ho£c g£p ðü thÑ chuy®n r¡c
r¯i kéo t¾i. Nªu mình chÆng vßþt qua ðßþc
thì không cách gì an lòng tu ÐÕo ð£ng. Do ðó,
khi bÕn b®nh kh±, hãy tñ khuyªn khích, sách
t¤n chính mình. LÕy Ph§t, ni®m Ph§t nhi«u
h½n thì nghi®p chß¾ng s¨ tiêu tan.

¨ Kë tÕi gia nhìn (sinh hoÕt ngß¶i tu) nhßng
không hi¬u, nên cho là ngß¶i tu kh± s· l¡m.
Ð¯i v¾i kë có ÐÕo-tâm không kiên c¯, thì y
coi ð¶i tu nhß là cuµc s¯ng · ð¸a ngøc tr¥n
gian; y luôn cäm th¤y vi®c gì cûng không t¯t
và không tñ tÕi, lÕi sanh phi«n não nhi«u. Có
nhi«u v¸ tuy ÐÕo-tâm kiên c¯ h½n, song do

hÕt gi¯ng x¤u gieo tr°ng t× nhi«u kiªp
trß¾c, nên tuy nghe Sß-phø giäng dÕy mà
không ð¬ vào lòng gì cä. Änh hß·ng cüa tr¥n
gian thª tøc ð¯i v¾i h÷ thì còn n£ng n«, sâu
ð§m l¡m.

¨ � chùa mình, các bÕn còn th¤y ngß¶i t¾i t×
m÷i n½i: nào là tß¾ng mÕo thª này, hình s¡c
thª kia... ðü cä. Nhæng Tång, Ni trë tu±i thì ý
ni®m v« tình cäm yêu ðß½ng còn n£ng n« l¡m.
Khi th¤y nhæng c£p trai gái ðªn, nªu các v¸ b¸
cänh tßþng ¤y làm tâm dao ðµng, r°i sanh
lòng ß¾c mu¯n, ßa thích, thì các v¸ s¨ dÑt m¤t
ÐÕo-tâm (tâm tu hành). Nªu các v¸ nh§n ð¸nh
tâm trÕng ßa thích cüa mình là tµi l²i, thì m¾i
có ÐÕo-tâm.

¨ Kë xu¤t gia trë tu±i th¶i nay th§t r¤t nguy hi¬m.
H÷ r¤t d b¸ ngoÕi cänh làm thay ð±i chí
hß¾ng. Nhæng kë nØa ð¶i xu¤t gia (tÑc là ðã
kªt hôn r°i), thì ðã nªm hªt mùi ð¶i, nên ð¯i
v¾i ngoÕi cänh, h÷ có ph¥n nào tñ chü h½n.
Song le, nªu  ngß¶i trë tu±i xu¤t gia mà ch¸u
tu hành ðàng hoàng, thì trí hu® s¨ khai m·,
r¤t d thành tñu.

S¯ sau:
  Chß½ng vii: Xu¤t Gia và TÕi Gia

C¦m Nang Tu ÐÕo
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Ngß¶i tu càng chuyên chú vào ðÕo thì ðÕo
hÕnh m²i ngày mµt sáng chói. Tâm càng
hß¾ng nµi phän chiªu thì tánh càng ngày càng
hóa. Do ðó tu ðÕo mà thiªu công phu hàm dßÞng
thì khó  giæ ðÕo, tánh ð¸nh, phát hu®. C¯t tüy
cüa sñ dßÞng ðÕo ¤y n¢m · n½i chæ thång b¢ng,
nhu nhçn. Theo Kinh Hoa Nghiêm, có mß¶i thái
ðµ mà chß B° tát thß¶ng hun ðúc, hàm dßÞng
ð¬ tâm ý thång b¢ng, lòng tr· nên nhu hoà, nhçn
nÕi. Ðó là:

1.1.1.1.1. Không xä tâm b° ð«: Tâm chí lúc nào cûng
hß¾ng v« ðÕo, chÆng vß¾ng vào ð¶i. Dù ·
trong ð¶i, cûng không chÕy theo danh, lþi,
quy«n, thª, hß·ng thø. Do ðó ðÕo phong tñ
nhiên cao thßþng, tñ tÕi.

2.2.2.2.2. Xa r¶i thái ðµ và quan ni®m nhö h©p,Xa r¶i thái ðµ và quan ni®m nhö h©p,Xa r¶i thái ðµ và quan ni®m nhö h©p,Xa r¶i thái ðµ và quan ni®m nhö h©p,Xa r¶i thái ðµ và quan ni®m nhö h©p,
hÕn chª cüa hàng nh¸ th×a:hÕn chª cüa hàng nh¸ th×a:hÕn chª cüa hàng nh¸ th×a:hÕn chª cüa hàng nh¸ th×a:hÕn chª cüa hàng nh¸ th×a: tÑc là thái
ðµ tu giäi thoát cho chính mình, không l§p
ðÕi nguy®n, không th¤y ðß¶ng tu là vô t§n
và không th¤y nhi®m vø cüa mình ð¯i v¾i
chúng sinh. Khi có quan ni®m nhö h©p hÕn
chª, ngß¶i tu s¨ d tñ gò bó, tñ áp lñc, tñ
ðóng khung, r°i sinh ra phi«n não, r¯i nhiu
thân tâm.

3.3.3.3.3. Thß¶ng quan sát ð¬ làm ích cho chúngThß¶ng quan sát ð¬ làm ích cho chúngThß¶ng quan sát ð¬ làm ích cho chúngThß¶ng quan sát ð¬ làm ích cho chúngThß¶ng quan sát ð¬ làm ích cho chúng
sinh:sinh:sinh:sinh:sinh: Chuy®n gì cûng nghî t¾i chúng sinh
trß¾c. Phäi sÆn sàng tha thÑ cho l²i l¥m cüa
kë khác, phäi nghî ðªn lþi ích kë khác trß¾c
khi nghî ðªn mình. Ý nghî tha thÑ là cån
bän làm tâm nhu nhuyªn, hòa d¸u.

4.4.4.4.4. Thß¶ng làm chúng sinh an trø n½i Ph§tThß¶ng làm chúng sinh an trø n½i Ph§tThß¶ng làm chúng sinh an trø n½i Ph§tThß¶ng làm chúng sinh an trø n½i Ph§tThß¶ng làm chúng sinh an trø n½i Ph§t
pháp:pháp:pháp:pháp:pháp: TÑc là làm cho h÷ hi¬u ðßþc chân lý
ðÕo Ph§t hi¬n hi®n trong ð¶i s¯ng hàng ngày.
Khi thiªu chân lý sâu s¡c ð¬ chï ðÕo và hi¬n
bày thñc ch¤t cüa cuµc s¯ng, mình s¨ khó
ðÕt t¾i ði¬m thång b¢ng trong tâm linh.

5.5.5.5.5. Thß¶ng tu nhæng hÕnh mà chß B° TátThß¶ng tu nhæng hÕnh mà chß B° TátThß¶ng tu nhæng hÕnh mà chß B° TátThß¶ng tu nhæng hÕnh mà chß B° TátThß¶ng tu nhæng hÕnh mà chß B° Tát

làm: làm: làm: làm: làm: TÑc là thß¶ng suy nghî xem giä sØ chß
B° Tát ð¯i di®n v¾i nhæng khó khån tß½ng tñ
nhß mình g£p, thì các ngài s¨ nghî gì và làm gì
ð¬ kh¡c phøc nó? Các ngài làm sao tu løc ðµ
trong ð¶i s¯ng hàng ngày? Do suy nghî theo
chß thánh hi«n mình s¨ vßþt ra ngoài nhæng
cänh gi¾i ðiên ðäo bª t¡c do suy nghî, tà kiªn
và phi«n não cüa mình tÕo ra. Nh¶ v§y, lòng s¨
tr· nên nhu hòa, sáng su¯t.

6 .6 .6 .6 .6 . Không có thái ðµ s· ð¡c ð¯i v¾i vi®c tuKhông có thái ðµ s· ð¡c ð¯i v¾i vi®c tuKhông có thái ðµ s· ð¡c ð¯i v¾i vi®c tuKhông có thái ðµ s· ð¡c ð¯i v¾i vi®c tuKhông có thái ðµ s· ð¡c ð¯i v¾i vi®c tu
hành cûng nhß ð¯i v¾i m÷i chuy®n trênhành cûng nhß ð¯i v¾i m÷i chuy®n trênhành cûng nhß ð¯i v¾i m÷i chuy®n trênhành cûng nhß ð¯i v¾i m÷i chuy®n trênhành cûng nhß ð¯i v¾i m÷i chuy®n trên
ð¶ið¶ið¶ið¶ið¶i: tÑc là không nghî r¢ng mình tu hành thì
phäi ðÕt t¾i cái gì, ð¡c cái gì. Do ðó không tñ
tÕo áp lñc v¾i chính mình. Tâm s¨ thß thái tñ
tÕi tu hành, và nh¶ ðó tr· nên nhu hoà, cân
b¢ng.

7.7.7.7.7. Khi có công ðÑc hay cån lành gì thì mìnhKhi có công ðÑc hay cån lành gì thì mìnhKhi có công ðÑc hay cån lành gì thì mìnhKhi có công ðÑc hay cån lành gì thì mìnhKhi có công ðÑc hay cån lành gì thì mình
ð«u h°i hß¾ng cho chúng sinh hªt.ð«u h°i hß¾ng cho chúng sinh hªt.ð«u h°i hß¾ng cho chúng sinh hªt.ð«u h°i hß¾ng cho chúng sinh hªt.ð«u h°i hß¾ng cho chúng sinh hªt.

8.8.8.8.8. Không ch¤p trß¾c vào b¤t kÏ thân tß¾ngKhông ch¤p trß¾c vào b¤t kÏ thân tß¾ngKhông ch¤p trß¾c vào b¤t kÏ thân tß¾ngKhông ch¤p trß¾c vào b¤t kÏ thân tß¾ngKhông ch¤p trß¾c vào b¤t kÏ thân tß¾ng
nào cüa chß Ph§t cä: nào cüa chß Ph§t cä: nào cüa chß Ph§t cä: nào cüa chß Ph§t cä: nào cüa chß Ph§t cä: Làm t¤t cä nhæng công
hÕnh nhß l kính chß Ph§t, xßng tán Nhß Lai,
th×a sñ cúng dß¶ng, song mình không c¥u
cÕnh, ch¤p trß¾c vào thân tß¾ng cüa Ph§t. Càng
b¾t ch¤p trß¾c thì tâm càng b¾t mong c¥u; ít
c¥u thì thêm tñ tÕi.

9.9.9.9.9. Thß¶ng tß duy v« m÷i pháp, m÷i sñ ð¬Thß¶ng tß duy v« m÷i pháp, m÷i sñ ð¬Thß¶ng tß duy v« m÷i pháp, m÷i sñ ð¬Thß¶ng tß duy v« m÷i pháp, m÷i sñ ð¬Thß¶ng tß duy v« m÷i pháp, m÷i sñ ð¬
xa r¶i m÷i sñ thü trß¾c ch¤p ch£t: xa r¶i m÷i sñ thü trß¾c ch¤p ch£t: xa r¶i m÷i sñ thü trß¾c ch¤p ch£t: xa r¶i m÷i sñ thü trß¾c ch¤p ch£t: xa r¶i m÷i sñ thü trß¾c ch¤p ch£t: Tß duy
là nhìn theo chân lý, nghî theo l¶i Ph§t dÕy. Có
chân lý chiªu soi thì mình m¾i th¤y su¯t chân
tß¾ng vÕn sñ; có th¤y su¯t thì m¾i hªt ch¤p
trß¾c ð£ng.

10.10.10.10.10. Thß¶ng giæ gìn các gi¾i lu§tThß¶ng giæ gìn các gi¾i lu§tThß¶ng giæ gìn các gi¾i lu§tThß¶ng giæ gìn các gi¾i lu§tThß¶ng giæ gìn các gi¾i lu§t: nhß ngû gi¾i,
th§p gi¾i, b° tát gi¾i. H phá gi¾i thì tu gì cûng
vô hi®u quä. Giæ gi¾i và tu ðÑc t× bi là hai vi®c
làm không th¬ tách r¶i ð£ng. Do v§y, ngß¶i tÕi
gia, m¾i phát tâm h÷c Ph§t, c¥n thiªt nh¤t
phäi ån chay ð¬ th¬ hi®n lòng t× bi. Không

Phß½ng Pháp Tu T§p Ð¬ Tâm
Ý Ðßþc Nhu Hòa và Nhçn NÕi
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trß¶ng chay nhßng mong ð¡c ð¸nh, ð¡c ðÕo,
hay vãng sinh Cñc LÕc là chuy®n tuy®t ð¯i
không th¬ có.

Kinh Bäo Vân và Kinh Vô Lßþng Th÷ cûng dÕy v«
nhæng cách nhu nhçn nhß sau:

1.1.1.1.1. Nµi nhçnNµi nhçnNµi nhçnNµi nhçnNµi nhçn: Khi g£p nhæng thÑ làm ðau ð¾n
thân xác hay bÑc bách tâm trí thì mình không
sinh phi«n não, bñc bµi.

2.2.2.2.2. NgoÕi nhçnNgoÕi nhçnNgoÕi nhçnNgoÕi nhçnNgoÕi nhçn: Khi ð¯i di®n v¾i nhæng hoàn
cänh kh± não bên ngoài, mình không sinh
lòng sân nhuª gi§n dæ.

3.3.3.3.3. Pháp nhçnPháp nhçnPháp nhçnPháp nhçnPháp nhçn: Khi nghe nói t¾i kinh ði¬n sâu
xa vi di®u, lòng không sþ hãi, mà lÕi tinh t¤n
siêng nång ð÷c tøng chúng.

4.4.4.4.4. Tùy Ph§t giáo nhçnTùy Ph§t giáo nhçnTùy Ph§t giáo nhçnTùy Ph§t giáo nhçnTùy Ph§t giáo nhçn: Khi tâm v×a móng
kh·i mäy lòng gi§n dæ hay phi«n não thì l§p
tÑc tß duy suy nghî r¢ng: Thân ta do ðâu mà
an trø? M÷i sñ (pháp tß¾ng) do ðâu mà kh·i
d§y? Quan sát nhß v§y s¨ chÆng th¤y g¯c cüa
lòng sân h§n, chÆng th¤y nó t× ðâu sinh ra,
duyên kh·i nên có, do ðó ch¤m dÑt lòng gi§n
dæ th¸nh nµ.

5.5.5.5.5. Vô phß½ng s· nhçnVô phß½ng s· nhçnVô phß½ng s· nhçnVô phß½ng s· nhçnVô phß½ng s· nhçn: � m÷i th¶i ði¬m, m÷i
n½i ch¯n, lúc nào cûng giæ tâm thái thång
b¢ng, hàm dßÞng mµt sñ m«m mÕi nhu hòa.

6.6.6.6.6. Tu xÑ xÑ nhçnTu xÑ xÑ nhçnTu xÑ xÑ nhçnTu xÑ xÑ nhçnTu xÑ xÑ nhçn: Hay còn g÷i là bình ðÆng
nhçn; tÑc là chÆng c¥n biªt thân hay s½, cao
hay th¤p, bÕn hay thù, ai ai mình cûng ðem
lòng bình ðÆng mà nhçn th÷ m÷i chuy®n.

7.7.7.7.7. Phi s· vi nhçnPhi s· vi nhçnPhi s· vi nhçnPhi s· vi nhçnPhi s· vi nhçn: Nghîa là lòng nhçn nÕi chÆng
phäi do mµt nhân duyên nào ðó sinh ra, cûng
chÆng vì lý do sþ s®t, hay vì lý do mu¯n thi
ân, hay mu¯n thu§n theo tình hình, hay vì h±
th©n. TÑc là cách tu t§p sñ nhçn nÕi chÆng
phäi vì do mµt áp lñc nào bên ngoài thúc ð¦y.

8.8.8.8.8. B¤t bÑc não nhçnB¤t bÑc não nhçnB¤t bÑc não nhçnB¤t bÑc não nhçnB¤t bÑc não nhçn: Hay còn g÷i là vô nhuª
nhçn, tÑc là khi g£p ngh¸ch cänh phäi ch¸u
khu¤t, ch¸u nhøc, mình vçn nhçn th÷ ð£ng.

9.9.9.9.9. Bi tâm nhçnBi tâm nhçnBi tâm nhçnBi tâm nhçnBi tâm nhçn: Khi  b¸ chúng sinh hüy nhøc,
chØi b¾i, làm xúc phÕm tri«n nhiu, nhßng
lòng mình vçn không tÑc gi§n. Ngßþc lÕi mình
c¥n kh·i lòng t× bi, thß½ng xót, phát

nguy®n ðµ h÷.

10.10.10.10.10. Th® nguy®n nhçnTh® nguy®n nhçnTh® nguy®n nhçnTh® nguy®n nhçnTh® nguy®n nhçn: Hay thành tñu th®
nguy®n nhçn; chß B° tát nh¾ lÕi r¢ng: khi
xßa m¾i tu mình t×ng phát nguy®n cÑu ðµ
chúng sinh; ngày nay nªu mình sinh lòng tÑc
gi§n não hÕi chúng sinh thì chÆng nhæng
không th¬ ðµ chính mình, mà lÕi chÆng ðem
lþi ích gì cho chúng sinh. B° tát tß duy nhß
v§y nên không kh·i lòng sân nhuª mà cam
th÷ nhçn nh¸n.

         B° Ð« Häi

     Ngß¶i trí ðßþc giáo døc và kÖ lu§t rèn
ðúc thì ngß¶i ¤y sáng ng¶i nhß mµt ng÷n
häi ðång; ông ta vì c¥n mçn lß½ng thi®n
mà làm giàu nhß ong l¤y m§t hay kiªn
xây t±. V¾i cüa cäi m° hôi nß¾c m¡t, ông
ta làm lþi cho ngß¶i. Ngß¶i ta nên chia
cüa cäi mình làm ra thành b¯n ph¥n: Mµt
ph¥n có th¬ xØ døng ð¬ hß·ng thø theo
cách mình mu¯n. Hai ph¥n có th¬ dùng
ð¬ ð¥u tß và mµt ph¥n dành ra nhß là dñ
træ cho nhæng lúc c¥n thiªt.

        Ð¯i v¾i mµt cß sî, mµt tÏ kheo hay mµt
tÏ kheo ni, gi¾i là n«n móng thiªt yªu cho
m÷i sñ hi¬u biªt và kinh nghi®m tâm linh
chân th§t. M£c d¥u các gi¾i ði«u khác nhau
giæa nhæng ngß¶i xu¤t gia và cß sî, giæa nam
và næ tu sî, møc ðích c¥n ðÕt và tinh th¥n
c¥n vun b°i ð«u gi¯ng nhau: Ðó là sñ nuôi
dßÞng nhæng ðÑc tính khiªn cho ð¸nh lñc
n¦y n· và trí hu® phát huy.

         (còn tiªp)

S½ Lßþc v« Ph§t Giáo
(tiªp theo t× trang 15)
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V¤n Ðáp
B¯ Thí C½ Ph§n
(Organ Donations)

Höi:Höi:Höi:Höi:Höi: B¯ thí và t× bi là hÕnh cüa Ph§t tØ. Kinh Ph§t có nói ðªn công ðÑc cüa b¯ thí t× tài v§t ðªn thân
th¬, trß¾c khi ðªn pháp thí. Trong báo Los Angeles Times có ðång bài khuyªn khích chß½ng trình
Organ Donation (b¯ thí c½ ph§n trong thân th¬ sau khi chªt). Th¥y nghî có nên ph± biªn chß½ng trình
này cho các Ph§t tØ không?

Minh Hà

Ðáp: Ðáp: Ðáp: Ðáp: Ðáp: Thßa bác, ðúng v§y, hÕnh b¯ thí và lòng t× bi là c¯t tüy cüa ðÕo Ph§t. Trong kinh ði¬n ðÕi th×a,
sñ b¯ thí ðßþc ð£c bi®t nh¤n mÕnh. Lúc ðÑc Thích Ca Mâu Ni còn · nhân ð¸a tu hÕnh b° tát, ð¶i nào
Ngài cûng xä bö thân mÕng mình ð¬ cúng dß¶ng chúng sinh và ð¬ c¥u ðÕo vô thßþng. Kinh mô tä
ngài lóc th¸t nuôi ßng, móc m¡t cÑu ngß¶i, xä thân cÑu b¥y h± v.v.. (xin xem Jataka Tales). Trong Kinh
Hoa Nghiêm, ph¦m Th§p HÕnh có ðoÕn nhß sau:

Giä sØ trong m²i mµt ni®m có vô lßþng vô s¯ chúng sinh t¾i ch² ðÑc b° tát mà bÕch r¢ng: Nhân
giä! Chúng tôi là nhæng kë thiªu th¯n, không chút tß tài, nghèo ðói yªu ¾t kh¯n kh±, mÕng yªu
s¡p chªt. Xin nguy®n rü lòng t× mçn b¯ thí thân th¸t cüa ngài ð¬ chúng tôi nh¶ nó mà s¯ng.
B¤y gi¶ b° tát l§p tÑc b¯ thí cho h÷, khiªn h÷ lòng ðßþc sung sß¾ng, mãn túc.

Do v§y chuy®n b¯ thí thân th¬ hay c½ ph§n cüa thân là vi®c không trái v¾i lý ðÕo, b·i vì ðây là hÕnh
b° tát. Trên thñc tª, mình phäi xem ðây là mµt công hÕnh, mµt phß½ng pháp tu hànhlà mµt công hÕnh, mµt phß½ng pháp tu hànhlà mµt công hÕnh, mµt phß½ng pháp tu hànhlà mµt công hÕnh, mµt phß½ng pháp tu hànhlà mµt công hÕnh, mµt phß½ng pháp tu hành ch¾
không phäi chï ð½n thu¥n là mµt hành ðµng t¯t, lþi ích kë khác. Ð¬ hi¬u rõ tình hu¯ng h½n, ta có th¬
chia vi®c hiªn c½ ph§n thành hai loÕi:

1. HIªN C½ PH§N LÚC CÒN S¯NG: Ðây là mµt pháp môn cüa ðÕo b° tát. Nªu có khä nång b¯ thí,
bÕn hãy t§n lñc b¯ thí. Chúng ta hãy theo dõi tß tß·ng cüa b° tát khi ngài ð¯i di®n v¾i hoàn cänh phäi
hiªn dâng thân th¬ ð¬ giúp kë khác nhß sau:

Vô lßþng tråm ngàn chúng sinh nhß thª t¾i c¥u xin ngài thân th¬. B° tát ð¯i v¾i h÷ chÆng h« chán
nän, th¯i chí, ngßþc lÕi ngài càng tång trß·ng lòng t× bi. Càng th¤y h÷ t¾i xin, ngài càng thêm vui
m×ng, và suy nghî nhß v§y:  Tôi ðßþc thi®n lþi! Nhæng chúng sinh này là ruµng phß¾c cüa tôi.
H÷ là nhæng ngß¶i bÕn lành, tôi chÆng c¥u thïnh mà h÷ tñ ðµng t¾i dÕy, làm tôi thâm nh§p vào
trong Ph§t pháp. Vì thª tôi phäi tùy ðây tu h÷c, chÆng nên làm ngßþc nguy®n v÷ng chúng sinh.
Ngài lÕi suy nghî nhß v¥y: Nguy®n xin t¤t cä nhæng thi®n cån mà tôi ðã tÕo ra, ðang tÕo ra hay s¨
tÕo ra khiªn tôi, trong ð¶i v¸ lai, · b¤t kÏ thª gi¾i nào, cûng ð£ng th÷ sinh v¾i thân to l¾n. R°i
dùng thân th¬ ¤y, xin làm no ðü t¤t cä nhæng chúng sinh ðói khát kh¯n kh±. Nªu chï có mµt
chúng sinh chßa ðßþc no ðü, tôi nguy®n không xä mÕng này.

2. HI�N C´ PH�N SAU KHI CH�T: Sau khi chªt m²i ngß¶i chúng ta s¨ xä bö thân xác này và s¨ hi®n
hæu trong trÕng thái g÷i là thân trung ¤m. Trong cänh gi¾i trung ¤m, mình chÆng th¬ suy nghî nhß
thß¶ng ngày óc näo suy nghî. Nhæng t§p quán, thói quen ðã t×ng tích t§p lúc còn s¯ng (tham lam,
gi§n dæ, ð¯ kÜ, dâm døc.. .) s¨ ði«u khi¬n mình. Có hai trß¶ng hþp:

1. Ð¯i v¾i ngß¶i không tu hành, ho£c không chân tu: Khi s¯ng mà ta có tánh ích kÖ bön sën, chÆng
b¯ thí, chÆng hy sinh, ch¤p trß¾c vào thân th¬, thì khi chªt khó có th¬ b¯ thí. Thß¶ng thß¶ng vi®c b¯
thí c½ ph§n phäi ðßþc tiªn hành tÑc kh¡c (trong vòng tám gi¶ sau khi chªt), tÑc là trong khoäng th¶i
gian mà th¥n thÑc cüa kë chªt vçn còn tri giác v« ði«u ki®n cüa th¬ xác. Lúc ¤y do vì chÆng t§p tánh

          (tiªp theo trang 6)



Dharma Realm Buddhist Association *
Long Beach Sagely Monastery
3361 East Ocean Boulevard
Long Beach, CA 90803 - USA
e-Mail: BoDeHai@AOL.com

Non-Profit Org.
US POSTAGE

PAID
Long Beach, CA
Permit No.432

To :

* B° Ð« Häi phát hành m²i 2 tháng. M÷i thß t×,
góp ý hay thïnh báo xin thß v« Long Beach Mon-
astery.  Chi phiªu üng hµ ¤n t¯ng, xin ð«:
DRBA/B° Ð« Häi Newsletter.

Hòa Thßþng Hß Vân H÷a Truy®n

7. Cá Voi Ðªn  Ch¥u Thuy«n Pháp

Tháng hai, niên hi®u Hàm Phong thÑ nh¤t (1851), phø
thân Ngài có vi®c phäi ðªn Ðài Loan, Ngài cûng ði theo.
Khi thuy«n nhö lß¾t ra bi¬n cä mêng mông thì b±ng g£p
mµt con cá voi kh±ng l°, to nhß núi, n¢m ch¡n trß¾c thuy«n.
M÷i ngß¶i trên thuy«n ð«u kinh hãi, ð°ng thanh ni®m
Nam Mô ÐÕi Bi Quán Thª Âm B° Tát. Mµt lát sau, chï còn
th¤y th¤p thoáng ðuôi cá t× t× khu¤t d¥n xu¯ng bi¬n.

Hoà Thßþng Tuyên Hóa có bài k® r¢ng:

Thiên Long cung kính b¤t vi hï,
Cñ kình tri«u bái di®c bình thß¶ng,
Ngu giä vô tri xßng vi quái,
Trí giä hæu nhãn cùng pháp nguyên.

D¸ch là:
Thiên Long cung kính chÆng làm vui,
Cá voi ch¥u lÕy, chuy®n cûng thß¶ng,
Kë ngu chÆng rõ, cho r¢ng lÕ,
Ngß¶i trí sáng m¡t, t§n pháp ngu°n.


