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Tôi

Hi®n tÕi tôi cäm th¤y nhi«u
chuy®n tôi làm khi xßa sai
l¥m r¤t nhi«u. Thª nào là
nhæng chuy®n sai l¥m? Ph§t
Giáo ð« xß¾ng "vô ngã"
nhßng tôi lÕi thß¶ng có cái
"ngã"; b·i vì có cái "ngã" cho
nên không biªt ðªn ngß¶i
khác. Cån bän là phäi "quên
mình, quên ngß¶i" m¾i
ðúng; song, tôi thì lÕi "nh¾
mình, quên ngß¶i"! Do vì
quên bÇng ngß¶i khác nên
không biªt ðßþc h÷ ðã làm
r¤t nhi«u vi®c cho ðÕo Ph§t;
ðó là mµt ði«u sai l¥m khiªn
tôi áy náy vô cùng.

Hi®n tÕi, Ph§t Giáo Tây
phß½ng b¡t ð¥u phát tri¬n,
các v¸ phäi ð°ng tâm n² lñc,

Right now I feel that there were
many errors in the way I did
things in the past.  What sorts
of errors do I mean?  Buddhism
advocates having no self, but I
always thought in terms of self.
It was just due to retaining a self
that, for me, there were no oth-
ers.  Basically, one is supposed
"to have no views of others and
have no self;" but in my case
there was simply myself and no
other people.  I forgot about
others by being unaware that
other people had done many
things in Buddhism.  That was a
mistaken outlook, and some-
thing I regret very much.

At present, Buddhism is just be-
ginning in the West, and all of
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ðoàn kªt nh¤t trí üng hµ Ph§t giáo, ð°ng
lòng hi®p sÑc xi¬n dß½ng Ph§t Giáo. Mình
không nên bài bác lçn nhau, phân tông
chia phái, bênh chùa mình, chê chùa khác;
càng không nên phân chia màu da, qu¯c
t¸ch. B¤t lu§n là ÐÕi Th×a hay Ti¬u Th×a,
t¤t cä nên cùng nhau ðoàn kªt lÕi, chân
th§t tu hành ð¬ Ph§t Giáo càng ngày càng
phát tri¬n!

Các v¸ phäi ðem cái "ngã" d©p ði, coi ngß¶i
và mình ð°ng mµt th¬, phäi tñ mình làm
gß½ng cho kë khác, nhß v§y thì ti«n ð°
Ph§t Giáo m¾i tr· nên xán lÕn ð£ng. CÑ
bß¾c t×ng bß¾c nhß v§y mà cäm hóa
ngß¶i khác; ð×ng dùng thª lñc ð¬ uy hiªp
mà phäi dùng ðÕo ðÑc ð¬ khiªn ngß¶i ta
kính phøc. Không ra oai, d÷a nÕt cho ngß¶i
ta sþ; càng không nên c¯ng cao ngã mÕn,
tñ cao tñ ðÕi, cho r¢ng mình giöi h½n m÷i
ngß¶i. Vì làm nhß v§y tÑc là vçn còn ngã
kiªn, ngã ch¤p, ngã mÕn, ngã tß¾ng; nhæng
thÑ ðó nªu chßa tr× di®t thì s¨ là chß¾ng
ngÕi trên ðß¶ng ÐÕo, khiªn Ph§t Giáo phäi
suy yªu d¥n d¥n và mình s¨ có tµi v¾i Ph§t.

Các v¸ phäi l¤y sñ phøc hßng Ph§t Giáo
làm trách nhi®m cüa mình, không sþ gian
kh±, không sþ khó khån. Hãy vì Ph§t Giáo
mà n² lñc, tình nguy®n hiªn thân cho ÐÕo
mà chÆng có ý mßu ð°, tính toán. Nªu ai
cûng ðßþc nhß v§y thì Ph§t Giáo làm sao
không có ngày phøc hßng ðßþc? Chúng ta
phäi giæ gìn tôn chï: "L²i cüa kë khác là l²i
cüa chính mình."  Phäi có ðßþc tß tß·ng
nhß v§y thì m¾i không sinh ra tâm phân
bi®t, chia r¨, thì m¾i tránh cái nhìn sai l®ch.
Tôi thß¶ng nói r¢ng:

"Chân nh§n tñ kÖ thác,
MÕc lu§n tha nhân phi.

us must work together.  We need to unite to
support and protect Buddhism, being of like
mind and cooperating in our efforts to help Bud-
dhism expand.  We cannot continue to act with-
out due consideration and slander each other.
We must stop dividing up into factions and sects,
stubbornly seeing things in terms of elite groups
and cliques.  It is even more important to rid
ourselves of national and racial prejudice.
Whether we adhere to the Mahayana or the
Theravada, we have to join together and truly
do the work ourselves, and in that way Bud-
dhism will spread far and wide.  All of us must
put down our egos, so that self and others be-
come one.  If we can do that, then an unbounded
future lies ahead for Buddhism.

By setting excellent personal examples and be-
ing good role models for Buddhists, we will
gradually have an influence on people.  It is es-
sential not to bully and oppress people.  We
should gain respect by having virtue, rather than
making people fear our authority.  Furthermore,
we must not be haughty and arrogant, consid-
ering ourselves more capable than anyone else.
To behave in such a way is to be someone with
a view of a self, with ego attachments; some-
one conceited who has not emptied out the mark
of self.  A person like that is an obstruction to
Buddhism who brings about Buddhism’s decline,
amounting to a criminal with regard to Buddhism.

We should take reviving Buddhism as our own
personal responsibility, enduring hardship and
resentment to work for Buddhism.  We ought
to devote ourselves willingly to Buddhism, with-
out a trace of ulterior motives, without the least
expectations.  If everyone can be that way, then
nothing will stand in the way of reviving Buddhism.

The principle we should maintain is that other
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Tha phi tÑc ngã phi,
Ð°ng th¬ danh ÐÕi bi."

Nghîa là:
"Nh§n th§t r¢ng mình sai,
Ð×ng bàn t¾i l²i ngß¶i.
L²i ngß¶i là l²i ta,
Ð°ng th¬ m¾i ÐÕi bi."

Làm ðßþc nhß v§y thì nh¤t ð¸nh kh¡p n½i
ð«u hòa bình, tuy®t ð¯i chÆng có tâm tranh
ch¤p; b·i:

"Sñ sñ ðô häo khÑ,
TÏ khí nan hóa liu.
Chân nång b¤t sinh khí,
Tñu th¸ vô giá bäo.
Tái nhßþc b¤t oán nhân,
Sñ sñ ðô nång häo.
Phi«n não vînh b¤t sinh,
Oan nghi®t na lý träo?
Thß¶ng khiêu nhân b¤t ð¯i,
Tñ kÖ kh± v¸ liu!"

D¸ch là:
"Chuy®n gì cûng êm xuôi,
Tính nóng là khó nguµi.
Nªu th§t chÆng n±i nóng,
Chính ðó, báu vô ng¥n.
Nªu lÕi không oán ngß¶i,
M÷i vi®c s¨ êm xuôi.
Vînh vin không lo phi«n,
Oan nghi®t nào truy ðu±i?
Thß¶ng xoi mói l²i ngß¶i,
Kh± mình vçn chßa nguôi!"

H°i xßa tôi chï th¤y cái sai cüa ngß¶i khác
nên tôi r¤t ðau kh±. Nay thì tôi coi m÷i
ngß¶i ð«u ðúng, cho nên tôi r¤t thoäi mái.
Câu "kh¦u ð¥u thi«n" cüa tôi là: "M÷i sñ
ð«u O.K.!"***

people’s faults are just our own.  If we can think
like that, then we will not discriminate or be bi-
ased.  I regularly tell you:  “ We should truly
admit our own mistakes, and not discuss the

faults of others.  Others’ faults are just our
own.  Identity in substance is called great

compassion.”  If you can all act according that
that principle, you will definitely be able to live
together in harmony, with no signs of intrigue or
strife.  As it is said:   “ Everything else can be

dealt with easily, but our tempers are hard
to change.  Truly managing not to get angry

is itself a priceless jewel.  If you also do not
blame people, everything can turn out well.

If you never give rise to afflictions, how
could vengeance for offenses locate you?  But

if you are always finding fault with others,
then your own suffering has not yet come to

an end.”  Because I constantly used to see oth-
ers as being wrong, I myself have experienced
a great deal of suffering.  Now I look upon oth-
ers as being right, and so I myself am very happy.
My motto is:  “Everything’s okay.”  With great
auspiciousness and great benefit, may the myriad
things prosper and flourish!***

Kinh Sách BångKinh Sách BångKinh Sách BångKinh Sách BångKinh Sách Bång
�n T¯ng�n T¯ng�n T¯ng�n T¯ng�n T¯ng

- Khai Th¸ 1, 2, 3:  Nhæng bài Pháp thoÕi cüa
  Hòa Thßþng Tuyên Hóa

- Hoa Sen Ngày Xuân:  Ngæ Løc cüa
      Hòa Thßþng Tuyên Hóa

- C¦m Nang Tu ÐÕo:  Ngæ Løc cüa
  Hòa Thßþng Quäng Khâm

- Bång ð÷c Khai Th¸ 1 (g°m 6 cu¯n)

Nªu quý mu¯n thïnh nhæng bång sách
trên, xin g·i cß¾c phí v« Long Beach
Monastery. Chi phiªu xin ð«  Dharma
Realm Buddhist  Association hay
DRBA/ Vietnamese Account.



Trang 4                 B° Ð« Häi

      Sß Cô ChÑng Nghiêm (Master Cheng Yen)
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 (Buddhist Compassion
Relief Tzu Chi Foundation). 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. Hi®n tÕi
Buddhist Compassion Relief Tzu Chi Foundation
ðã có chi nhánh tÕi Nam Phi, Á Cån Ðình, Bï, Hoa
KÏ cûng nhß Nh§t Bän, Thái Lan...  Sß Cô ðßþc
trao t£ng Ramon Magsaysay Award nåm 1991 và
cûng ðã ðßþc ð« ngh¸ länh giäi thß·ng Nobel
Hòa Bình nåm 1993. Nhæng l¶i khuyên sau ðây
là l¶i cô bän thân kinh nghi®m, nói lÕi cho chúng
ta ð¬ ð¯i di®n v¾i hoàn cänh thñc tª m²i ngày.

L¶i Cänh Tïnh
Sß Cô ChÑng Nghiêm

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

sinh mÕng phøng hiªn chúng sinh.
Ðã hiªn sinh mÕng thì con tin tß·ng
r¢ng con có th¬ nhçn nÕi v¾i chúng
sinh, v¾i vÕn pháp."
Ph§t nói: "Con có tinh th¥n nhß v§y
thì t¯t l¡m. Phß½ng nam hoang dã,
ngß¶i · ð¤y chÆng ðªm xïa gì t¾i lý
l¨ phäi trái, nªu con t¾i ðó, h÷
không ch¤p nh§n con thì con làm
sao?"
"Con s¨ dùng phß½ng pháp ôn hoà
t× t×,  không ng×ng thuyªt phøc
h÷."
 "Nªu h÷ chÆng nhæng không ch¤p
nh§n, lÕi còn phän kháng, thì con
làm sao?"
  "Thì con ch¸u ðñng hªt m÷i thÑ
ð¬ kh¡c phøc."
  "Nªu h÷ m¡ng nhiªc chß·i b¾i,
thì con làm sao?"
  "Thì con s¨ cám ½n h÷, vì h÷ chï
chß·i  mà chÆng ðánh ð§p gì!"
  "Nªu nhß h÷ ðµng thü ðánh con
thì con làm sao?"
  "Thì con s¨ cám ½n h÷, vì h÷ chï
m¾i ðánh mà chßa vác dao xách
g§y lÕi hÕi con."
  "Nªu h÷ vác dao múa g§y, lÕi
chém con thì con làm sao?"
  "Thì con s¨ cám ½n h÷, vì h÷ chï
m¾i t±n hÕi ðªn da th¸t ch¾ chßa
thi®t hÕi ðªn tánh mÕng con."

¨ ÐÑc Phú Lâu Na có l¥n thành kh¦n
quÏ trß¾c m£t Ph§t yêu c¥u cho
phép ngài ði ho¢ng pháp lþi sinh.
N½i ngài ch÷n là ch¯n vô cùng
hoang dã · phß½ng nam. Ph§t höi:
"Ho¢ng pháp là vi®c khó. C¥n con
có lòng nhçn nÕi v¾i chúng sinh và
v¾i m÷i sñ. Con có ngh¸ lñc này
chång?" ÐÑc Phú lâu Na ðáp r¢ng:
"Ðã vào cØa Ph§t, con phäi ðem
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  "Nªu h÷ vung ðao chém chÆng lßu
tình, giªt chªt con ði, thì con làm
sao?"
  "Thì con s¨ cám ½n h÷. Ð¶i ngß¶i
vì có thân nên có ðü thÑ kh±. Nay
con ðã nghe ð£ng Ph§t pháp, th¬
hµi ðßþc lý m¥u, sau ðó có c½ hµi
ðem thân này phøc vø chúng sinh,
hy sinh cho chúng sinh, vì pháp mà
bö mÕng, khiªn con ð¶i này ðÕt t¾I
giäi thoát cao quý nh¤t. Do ðó con
phäi cám ½n h÷ ðã giúp con hoàn
thành ðÕo nghi®p B° tát."
Kh± trong thiên hÕ, chÆng chi b¢ng
thân này. Do v§y, bö tøc tu ðÕo,
hiªn thân phøc vø chúng sinh. Ðó
là pháp c¡t ðÑt ngu°n kh±.

¨ Có cô vþ l¤y ch°ng làm quan l¾n
v¾i nhà nß¾c. Sinh hoÕt ðáng l¨ phäi
mÛ mãn hÕnh phúc l¡m ch¾. Nhßng
cô ta cÑ kh± v¾i bà nhÕc, xem bà
nhß oán ð¸ch. Lúc nào cûng kình
ð¸ch v¾i bà cø. Ðªn n±i ðÑa con gái
cüa cô ta h±n hào v¾i cô thì cô cho
r¢ng ðó là do bà nhÕc phø vì chåm
nom sån sóc dÕy d² ðÑa cháu t×
bé nên ðã làm nó hß. M÷i trách
nhi®m ð«u ð± lên ð¥u bà nhÕc. Tôi
höi cô ta:   " Vì sao cô kªt oán chu¯c
thù v¾i bà cø ch¾?" Cô ta h¢n h÷c:
"Nh¡c ðªn tên bà là tôi ðã gi§n sôi
lên r°i." Tôi nói:   "Cô là gß½ng cüa
con cái. Cô ð¯i ðãi v¾i bà cø ra sao
thì con gái cô s¨ b¡t chß¾c h®t nhß
v§y. Con cô s¨ ð¯i xØ h®t nhß cô
ð¯i xØ v¾i bà thân cüa cô. Vì v§y cô
nên hiªu thäo v¾i bà cø nhà ð¬ làm
gß½ng cho con cái." Cô nghe r°i thì
ð±i tánh, nói r¢ng: "Sß cô! M÷i
chuy®n ð«u là l²i l¥m cüa tôi gây ra
cä. Thôi t× nay v« sau, tôi s¨ n² lñc

sØa ð±i."
Hiªu thäo là con ðß¶ng hai chi«u:
Mu¯n con cái mình hiªu thäo, mình
phäi hiªu thäo v¾i cha m© mình
trß¾c hªt.

¨ Hiªu thäo v¾i cha m© mà ðßþc cha
m© chúc phúc, thì m¾i ðßþc ngß¶i
ngoài chúc phúc.

¨ Ði hiªn máu là hÕnh cÑu ngß¶i, cûng
là cách báo ð«n công ½n cha m©.
(CÑu ngß¶i là vi®c hiªu thäo, b·i vì
t¤t cä chúng sinh ð«u là cha m©
quyªn thuµc cüa mình trong nhi«u
ð¶i nhi«u kiªp.)

¨ Thiên ðß¶ng và ð¸a ngøc ð«u do
tâm ni®m cüa mình tÕo ra. Không
c¥n phäi suy tß v« thiên ðß¶ng ð¸a
ngøc, chï c¥n hªt sÑc sån sóc tâm
mình.

¨ Sinh m®nh là thÑ chÆng có gì bäo
chÑng. Mình phäi trân quý nhæng
gì hi®n có, t§n døng t×ng giây t×ng
phút, ð¬ phát huy nång lñc cüa ð¶i
mình.

       (còn tiªp)

Ngày Kính LãoNgày Kính LãoNgày Kính LãoNgày Kính LãoNgày Kính Lão

vào chü nh§t ngày 1 thángvào chü nh§t ngày 1 thángvào chü nh§t ngày 1 thángvào chü nh§t ngày 1 thángvào chü nh§t ngày 1 tháng
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Biu din tr¯ng Taiko vàBiu din tr¯ng Taiko vàBiu din tr¯ng Taiko vàBiu din tr¯ng Taiko vàBiu din tr¯ng Taiko và
trin lãm tranh t× 1:00trin lãm tranh t× 1:00trin lãm tranh t× 1:00trin lãm tranh t× 1:00trin lãm tranh t× 1:00
ðªn 3:00 PM. Kính m¶iðªn 3:00 PM. Kính m¶iðªn 3:00 PM. Kính m¶iðªn 3:00 PM. Kính m¶iðªn 3:00 PM. Kính m¶i
quý Ph§t tØ tham dñ.quý Ph§t tØ tham dñ.quý Ph§t tØ tham dñ.quý Ph§t tØ tham dñ.quý Ph§t tØ tham dñ.
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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

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)
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trø ß tß¾ng. Hà dî c¯? Nhßþc B°trø ß tß¾ng. Hà dî c¯? Nhßþc B°trø ß tß¾ng. Hà dî c¯? Nhßþc B°trø ß tß¾ng. Hà dî c¯? Nhßþc B°trø ß tß¾ng. Hà dî c¯? Nhßþc B°
Tát b¤t trø tß¾ng b¯ thí, kÏ phß¾cTát b¤t trø tß¾ng b¯ thí, kÏ phß¾cTát b¤t trø tß¾ng b¯ thí, kÏ phß¾cTát b¤t trø tß¾ng b¯ thí, kÏ phß¾cTát b¤t trø tß¾ng b¯ thí, kÏ phß¾c
ðÑc b¤t khä tß lßþng. Tu B° Ð«! ¿ðÑc b¤t khä tß lßþng. Tu B° Ð«! ¿ðÑc b¤t khä tß lßþng. Tu B° Ð«! ¿ðÑc b¤t khä tß lßþng. Tu B° Ð«! ¿ðÑc b¤t khä tß lßþng. Tu B° Ð«! ¿
ý vân hà? Ðông phß½ng hß khôngý vân hà? Ðông phß½ng hß khôngý vân hà? Ðông phß½ng hß khôngý vân hà? Ðông phß½ng hß khôngý vân hà? Ðông phß½ng hß không
khä tß lß½ng phü? Ph¤t dã, Thªkhä tß lß½ng phü? Ph¤t dã, Thªkhä tß lß½ng phü? Ph¤t dã, Thªkhä tß lß½ng phü? Ph¤t dã, Thªkhä tß lß½ng phü? Ph¤t dã, Thª
Tôn! Tu B° Ð«! Nam Tây B¡cTôn! Tu B° Ð«! Nam Tây B¡cTôn! Tu B° Ð«! Nam Tây B¡cTôn! Tu B° Ð«! Nam Tây B¡cTôn! Tu B° Ð«! Nam Tây B¡c
phß½ng tÑ duy thßþng hÕ hß không,phß½ng tÑ duy thßþng hÕ hß không,phß½ng tÑ duy thßþng hÕ hß không,phß½ng tÑ duy thßþng hÕ hß không,phß½ng tÑ duy thßþng hÕ hß không,
khä ß tß lßþng phü? Ph¤t dã, Thªkhä ß tß lßþng phü? Ph¤t dã, Thªkhä ß tß lßþng phü? Ph¤t dã, Thªkhä ß tß lßþng phü? Ph¤t dã, Thªkhä ß tß lßþng phü? Ph¤t dã, Thª
tôn! Tu B° Ð«! B° Tát vô trø tß¾ngtôn! Tu B° Ð«! B° Tát vô trø tß¾ngtôn! Tu B° Ð«! B° Tát vô trø tß¾ngtôn! Tu B° Ð«! B° Tát vô trø tß¾ngtôn! Tu B° Ð«! B° Tát vô trø tß¾ng
b¯ thí, phß¾c ðÑc di®c phøc nhßb¯ thí, phß¾c ðÑc di®c phøc nhßb¯ thí, phß¾c ðÑc di®c phøc nhßb¯ thí, phß¾c ðÑc di®c phøc nhßb¯ thí, phß¾c ðÑc di®c phøc nhß
th¸ b¤t khä tß lßþng. Tu B° Ð«! B°th¸ b¤t khä tß lßþng. Tu B° Ð«! B°th¸ b¤t khä tß lßþng. Tu B° Ð«! B°th¸ b¤t khä tß lßþng. Tu B° Ð«! B°th¸ b¤t khä tß lßþng. Tu B° Ð«! B°
Tát ðän ßng nhß s· giáo trø.Tát ðän ßng nhß s· giáo trø.Tát ðän ßng nhß s· giáo trø.Tát ðän ßng nhß s· giáo trø.Tát ðän ßng nhß s· giáo trø.

LÕi næa, Tu-b°-ð«! B°-tát ð¯iLÕi næa, Tu-b°-ð«! B°-tát ð¯iLÕi næa, Tu-b°-ð«! B°-tát ð¯iLÕi næa, Tu-b°-ð«! B°-tát ð¯iLÕi næa, Tu-b°-ð«! B°-tát ð¯i
v¾i pháp nên không có ch² trøv¾i pháp nên không có ch² trøv¾i pháp nên không có ch² trøv¾i pháp nên không có ch² trøv¾i pháp nên không có ch² trø
(vô s· trø) mà làm vi®c b¯ thí.(vô s· trø) mà làm vi®c b¯ thí.(vô s· trø) mà làm vi®c b¯ thí.(vô s· trø) mà làm vi®c b¯ thí.(vô s· trø) mà làm vi®c b¯ thí.

Có nghîa là b¯ thí mà chÆngCó nghîa là b¯ thí mà chÆngCó nghîa là b¯ thí mà chÆngCó nghîa là b¯ thí mà chÆngCó nghîa là b¯ thí mà chÆng
trø s¡c, b¯ thí mà chÆng trøtrø s¡c, b¯ thí mà chÆng trøtrø s¡c, b¯ thí mà chÆng trøtrø s¡c, b¯ thí mà chÆng trøtrø s¡c, b¯ thí mà chÆng trø
thanh, hß½ng, v¸, xúc, pháp.thanh, hß½ng, v¸, xúc, pháp.thanh, hß½ng, v¸, xúc, pháp.thanh, hß½ng, v¸, xúc, pháp.thanh, hß½ng, v¸, xúc, pháp.

Tu-b°-ð«! B°-tát nên b¯ thíTu-b°-ð«! B°-tát nên b¯ thíTu-b°-ð«! B°-tát nên b¯ thíTu-b°-ð«! B°-tát nên b¯ thíTu-b°-ð«! B°-tát nên b¯ thí
nhß thª, chÆng trø n½i tß¾ng.nhß thª, chÆng trø n½i tß¾ng.nhß thª, chÆng trø n½i tß¾ng.nhß thª, chÆng trø n½i tß¾ng.nhß thª, chÆng trø n½i tß¾ng.

Vì sao? Nªu B°-tát b¯ thí màVì sao? Nªu B°-tát b¯ thí màVì sao? Nªu B°-tát b¯ thí màVì sao? Nªu B°-tát b¯ thí màVì sao? Nªu B°-tát b¯ thí mà
chÆng trø tß¾ng, thì phß¾c ðÑcchÆng trø tß¾ng, thì phß¾c ðÑcchÆng trø tß¾ng, thì phß¾c ðÑcchÆng trø tß¾ng, thì phß¾c ðÑcchÆng trø tß¾ng, thì phß¾c ðÑc
không th¬ suy lß¶ng ðßþc. Tu-b°-không th¬ suy lß¶ng ðßþc. Tu-b°-không th¬ suy lß¶ng ðßþc. Tu-b°-không th¬ suy lß¶ng ðßþc. Tu-b°-không th¬ suy lß¶ng ðßþc. Tu-b°-
ð«! Ý ông nghî sao?ð«! Ý ông nghî sao?ð«! Ý ông nghî sao?ð«! Ý ông nghî sao?ð«! Ý ông nghî sao?

Hß không · phß½ng ðông, cóHß không · phß½ng ðông, cóHß không · phß½ng ðông, cóHß không · phß½ng ðông, cóHß không · phß½ng ðông, có
th¬ suy lß¶ng ðßþc chång?th¬ suy lß¶ng ðßþc chång?th¬ suy lß¶ng ðßþc chång?th¬ suy lß¶ng ðßþc chång?th¬ suy lß¶ng ðßþc chång?

Thßa không, Thª-tôn!Thßa không, Thª-tôn!Thßa không, Thª-tôn!Thßa không, Thª-tôn!Thßa không, Thª-tôn!
Tu-b°-ð«! có th¬ suy lß¶ng hßTu-b°-ð«! có th¬ suy lß¶ng hßTu-b°-ð«! có th¬ suy lß¶ng hßTu-b°-ð«! có th¬ suy lß¶ng hßTu-b°-ð«! có th¬ suy lß¶ng hß

không · phß½ng nam, tây, b¡c, b¯nkhông · phß½ng nam, tây, b¡c, b¯nkhông · phß½ng nam, tây, b¡c, b¯nkhông · phß½ng nam, tây, b¡c, b¯nkhông · phß½ng nam, tây, b¡c, b¯n
phß½ng góc và trên dß¾i, ðßþcphß½ng góc và trên dß¾i, ðßþcphß½ng góc và trên dß¾i, ðßþcphß½ng góc và trên dß¾i, ðßþcphß½ng góc và trên dß¾i, ðßþc
chång?chång?chång?chång?chång?

Thßa không, Thª-tôn!Thßa không, Thª-tôn!Thßa không, Thª-tôn!Thßa không, Thª-tôn!Thßa không, Thª-tôn!
Tu-b°-ð«! B°-tát b¯ thí màTu-b°-ð«! B°-tát b¯ thí màTu-b°-ð«! B°-tát b¯ thí màTu-b°-ð«! B°-tát b¯ thí màTu-b°-ð«! B°-tát b¯ thí mà

không trø tß¾ng, thì phß¾c ðÑckhông trø tß¾ng, thì phß¾c ðÑckhông trø tß¾ng, thì phß¾c ðÑckhông trø tß¾ng, thì phß¾c ðÑckhông trø tß¾ng, thì phß¾c ðÑc
cûng nhß v§y, không th¬ suy lß¶ngcûng nhß v§y, không th¬ suy lß¶ngcûng nhß v§y, không th¬ suy lß¶ngcûng nhß v§y, không th¬ suy lß¶ngcûng nhß v§y, không th¬ suy lß¶ng
ðßþc.ðßþc.ðßþc.ðßþc.ðßþc.

Tu-b°-ð«! B°-tát phäi trø ðúngTu-b°-ð«! B°-tát phäi trø ðúngTu-b°-ð«! B°-tát phäi trø ðúngTu-b°-ð«! B°-tát phäi trø ðúngTu-b°-ð«! B°-tát phäi trø ðúng
theo l¶i dÕy nhß thª.theo l¶i dÕy nhß thª.theo l¶i dÕy nhß thª.theo l¶i dÕy nhß thª.theo l¶i dÕy nhß thª.

Lßþc giäi:Lßþc giäi:Lßþc giäi:Lßþc giäi:Lßþc giäi:
ÐoÕn kinh này g÷i là ph¥n "Di®u hÕnh vô
trø". Vô trøVô trøVô trøVô trøVô trø nghîa là không ðßþc ch¤p
trß¾c, chÆng ch¤p trß¾c thì s¨ ðßþc giäi
thoát, giäi thoát tÑc là s¨ ðßþc tñ do, tñ
do nghîa là không có cái gì trói buµc.

� trên ðã t×ng giäng r¢ng B°-tát phäi
lìa m÷i tß¾ng, không ch¤p các tß¾ng ngã,
nhân, chúng sanh, th÷ giä. Nªu B° tát còn
ch¤p trß¾c b¯n tß¾ng tÑc chÆng phäi là
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ðã chân chánh phát B° ð« tâm. Bây gi¶ lÕi
giäng rõ thêm v« ý nghîa này næa.

LÕi næa, Tu-b°-ð«! B°-tát ð¯i v¾i phápLÕi næa, Tu-b°-ð«! B°-tát ð¯i v¾i phápLÕi næa, Tu-b°-ð«! B°-tát ð¯i v¾i phápLÕi næa, Tu-b°-ð«! B°-tát ð¯i v¾i phápLÕi næa, Tu-b°-ð«! B°-tát ð¯i v¾i pháp
nên không có ch² trø (vô s· trø) mànên không có ch² trø (vô s· trø) mànên không có ch² trø (vô s· trø) mànên không có ch² trø (vô s· trø) mànên không có ch² trø (vô s· trø) mà
làm vi®c b¯ thí.làm vi®c b¯ thí.làm vi®c b¯ thí.làm vi®c b¯ thí.làm vi®c b¯ thí.

Không nhæng B°-tát phäi lìa tß¾ng, mà ·
trong pháp b¯ thí cûng không nên có ch²
trø (vô s· trø), nghîa là phäi ðü yªu t¯ cüa
"tam luân th¬ không." Tam luân th¬ không
là thª nào? ThÑ nh¤t, trong lòng không
còn ý tß·ng là ta b¯ thí. ThÑ hai, không
còn ý tß·ng ngß¶i ðßþc b¯ thí là ai. Quan
ni®m v« nång và s· cüa b¯ thí ð«u không
còn næa. ThÑ ba là hình tß¾ng cüa v§t
ðem b¯ thí, là ti«n bÕc hay b¤t cÑ v§t døng
gì khác cûng ð«u không vß¾ng m¡c và lìa
ðßþc. Thñc hi®n ðßþc các yªu t¯ cüa tam
luân th¬ không này thì m¾i g÷i là b¯ thí
không ch¤p tß¾ng. B¯ thí mà lìa tß¾ng b¯
thí, m¾i là chân chánh b¯ thí. Còn nhß b¯
thí mà ch¤p tß¾ng thì chÆng có công ðÑc
gì. Phäi là không ch¤p tß¾ng m¾i ðßþc
công ðÑc là vô lßþng. Nên kinh nói ð×ng
trø n½i pháp.

Nghîa là b¯ thí mà chÆng trø s¡c, b¯Nghîa là b¯ thí mà chÆng trø s¡c, b¯Nghîa là b¯ thí mà chÆng trø s¡c, b¯Nghîa là b¯ thí mà chÆng trø s¡c, b¯Nghîa là b¯ thí mà chÆng trø s¡c, b¯
thí mà chÆng trø thanh, hß½ng, v¸, xúc,thí mà chÆng trø thanh, hß½ng, v¸, xúc,thí mà chÆng trø thanh, hß½ng, v¸, xúc,thí mà chÆng trø thanh, hß½ng, v¸, xúc,thí mà chÆng trø thanh, hß½ng, v¸, xúc,
pháp.pháp.pháp.pháp.pháp.

ChÆng nhæng không ch¤p tß¾ng, mà b¯
thí cûng chÆng th¬ trø vào s¡c, vào thanh,
hß½ng, v¸, xúc, pháp, cä sáu tß¾ng cüa
løc tr¥n cûng là không cä. Nªu nhß ta b¯
thí mà còn ch¤p trø vào s¡c, ch¤p trø
vào thanh, hß½ng, v¸, xúc, pháp, thì công
ðÑc chï có gi¾i hÕn mà thôi. Phäi không
có ch² nào ch¤p trß¾c, công ðÑc m¾i có
th¬ vô hÕn lßþng.

Tu-b°-d«! B°-tát nên b¯ thí nhß thª,Tu-b°-d«! B°-tát nên b¯ thí nhß thª,Tu-b°-d«! B°-tát nên b¯ thí nhß thª,Tu-b°-d«! B°-tát nên b¯ thí nhß thª,Tu-b°-d«! B°-tát nên b¯ thí nhß thª,
chÆng trø n½i tß¾ng.chÆng trø n½i tß¾ng.chÆng trø n½i tß¾ng.chÆng trø n½i tß¾ng.chÆng trø n½i tß¾ng.

B° tát b¯ thí mà không ch¤p tß¾ng, ví dø
nhß ta quyên ðßþc cho chùa n÷ nåm ngàn
ð°ng, thì không nên nghî r¢ng công ðÑc
cüa ta nhß v§y là không nhö! Ho£c giä, ta
cúng cho c½ quan t× thi®n nào ðó mµt
tråm ngàn ð°ng, cûng không nên nghî ðó
là công ðÑc l¾n. Cúng ðßþc ðªn mµt tråm
ngàn ð°ng, mà trong lòng còn mãi cái tråm
ngàn ð°ng ðó, thì cái s¯ ti«n này trß¾c sau
cûng chï là mµt tråm ngàn ð°ng, không
th¬ tång thêm næa. Khi hªt s¯ mµt tråm
ngàn ð°ng, thì công ðÑc cûng theo ðó mà
tiêu ma không còn gì. Nói ngßþc lÕi, nªu
b¯ thí không ch¤p tß¾ng, thì mµt ph¥n
ti«n nào ðó bö ra cûng s¨ mang lÕi công
ðÑc vô lßþng vô biên. Làm b¯ thí, phäi
nên hi¬u cho rõ cách b¯ thí, nªu không y
chiªu ðúng phß½ng pháp mà tu hành, thì
d¥u có tu trong bao nhiêu ðÕi kiªp nhi«u
nhß s¯ cát bøi, cûng không sao thành
công. TÕi sao v§y? Gi¯ng nhß n¤u cát ð¬
thành c½m, thì n¤u ðªn khi nào m¾i thành
c½m ðßþc?

Vì sao? Nªu B°-tát b¯ thí mà chÆngVì sao? Nªu B°-tát b¯ thí mà chÆngVì sao? Nªu B°-tát b¯ thí mà chÆngVì sao? Nªu B°-tát b¯ thí mà chÆngVì sao? Nªu B°-tát b¯ thí mà chÆng
trø tß¾ng thì phß¾c ðÑc không th¬trø tß¾ng thì phß¾c ðÑc không th¬trø tß¾ng thì phß¾c ðÑc không th¬trø tß¾ng thì phß¾c ðÑc không th¬trø tß¾ng thì phß¾c ðÑc không th¬
suy lß¶ng ðßþc. Tu-b°-ð«! Ý ông nghîsuy lß¶ng ðßþc. Tu-b°-ð«! Ý ông nghîsuy lß¶ng ðßþc. Tu-b°-ð«! Ý ông nghîsuy lß¶ng ðßþc. Tu-b°-ð«! Ý ông nghîsuy lß¶ng ðßþc. Tu-b°-ð«! Ý ông nghî
sao?sao?sao?sao?sao?

Ph§t bäo: "B°-tát b¯ thí không nên ch¤p
tß¾ng, vì sao? Nªu nhß B°-tát không ch¤p
tß¾ng mà làm vi®c b¯ thí, thì phß¾c ðÑc ðó
không sao có th¬ suy tính và ðo lß¶ng ðßþc.
Ông Tu-b°-ð«! Ý ông thª nào?"

Hß không · phß½ng ðông, có th¬ suyHß không · phß½ng ðông, có th¬ suyHß không · phß½ng ðông, có th¬ suyHß không · phß½ng ðông, có th¬ suyHß không · phß½ng ðông, có th¬ suy
lß¶ng ðßþc chång?lß¶ng ðßþc chång?lß¶ng ðßþc chång?lß¶ng ðßþc chång?lß¶ng ðßþc chång?
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Thßa không, Thª-tôn!Thßa không, Thª-tôn!Thßa không, Thª-tôn!Thßa không, Thª-tôn!Thßa không, Thª-tôn!
Tu-b°-ð«! Hß không · phß½ng nam,Tu-b°-ð«! Hß không · phß½ng nam,Tu-b°-ð«! Hß không · phß½ng nam,Tu-b°-ð«! Hß không · phß½ng nam,Tu-b°-ð«! Hß không · phß½ng nam,
tây, b¡c, b¯n góc, trên, dß¾i, có th¬tây, b¡c, b¯n góc, trên, dß¾i, có th¬tây, b¡c, b¯n góc, trên, dß¾i, có th¬tây, b¡c, b¯n góc, trên, dß¾i, có th¬tây, b¡c, b¯n góc, trên, dß¾i, có th¬
suy lß¶ng ðßþc chång?suy lß¶ng ðßþc chång?suy lß¶ng ðßþc chång?suy lß¶ng ðßþc chång?suy lß¶ng ðßþc chång?
Thßa không, Thª-tôn!Thßa không, Thª-tôn!Thßa không, Thª-tôn!Thßa không, Thª-tôn!Thßa không, Thª-tôn!

TÕi làm sao lÕi nói r¢ng b¯ thí mà không
ch¤p tß¾ng thì phß¾c ðÑc không th¬ nghî
lß¶ng ðßþc? Bây gi¶ l¤y mµt thí dø: Chï
l¤y riêng hß không · phß½ng ðông thôi, ta
có th¬ tß·ng tßþng ra hß không ðó rµng
l¾n ch×ng nào chång? Ông Tu-b°-ð« nghe
Ph§t höi nhß v§y li«n ðáp: "Thßa không,
chÆng th¬ nghî lß¶ng ðßþc." Ph§t li«n höi
tiªp: "Hß không · phß½ng ðông không th¬
nghî lß¶ng ðßþc, v§y hß không · phß½ng
nam, tây, b¡c, b¯n góc, trên và dß¾i, có
th¬ nghî lß¶ng ðßþc chång?" Ông Tu-b°-
ð« ðáp: "Thßa không, không th¬ nghî
lß¶ng."

Tu-b°-ð«! B° tát b¯ thí mà không trøTu-b°-ð«! B° tát b¯ thí mà không trøTu-b°-ð«! B° tát b¯ thí mà không trøTu-b°-ð«! B° tát b¯ thí mà không trøTu-b°-ð«! B° tát b¯ thí mà không trø
tß¾ng, thì phß¾c ðÑc cûng nhß v§y,tß¾ng, thì phß¾c ðÑc cûng nhß v§y,tß¾ng, thì phß¾c ðÑc cûng nhß v§y,tß¾ng, thì phß¾c ðÑc cûng nhß v§y,tß¾ng, thì phß¾c ðÑc cûng nhß v§y,
không th¬ nghî lß¶ng.không th¬ nghî lß¶ng.không th¬ nghî lß¶ng.không th¬ nghî lß¶ng.không th¬ nghî lß¶ng.

Ph§t lÕi bäo ông Tu-b°-ð« mµt l¥n næa
r¢ng, B° tát mà không ch¤p tß¾ng làm
vi®c b¯ thí, thì phß¾c ðÑc cûng không th¬
nghî lß¶ng, gi¯ng nhß hß không · các
phß½ng ðông, tây, nam, b¡c, b¯n góc, trên
và dß¾i. Công ðÑc ðó vînh vin t°n tÕi.
Còn nhß b¯ thí mà ch¤p tß¾ng, tÑc là có
hình tß¾ng, dî nhiên không th¬ t°n tÕi
mãi mãi.

Tu-b°-ð«! B°-tát phäi trø ðúng theoTu-b°-ð«! B°-tát phäi trø ðúng theoTu-b°-ð«! B°-tát phäi trø ðúng theoTu-b°-ð«! B°-tát phäi trø ðúng theoTu-b°-ð«! B°-tát phäi trø ðúng theo
l¶i dÕy nhß thª.l¶i dÕy nhß thª.l¶i dÕy nhß thª.l¶i dÕy nhß thª.l¶i dÕy nhß thª.

Ông Tu-b°-ð«! B°-tát s½ phát tâm b°-ð«,
phäi y theo l¶i dÕy nhß thª ð¬ tu, ð¬ hành
trì. Phäi b¯ thí, nhßng b¯ thí r°i thì phäi

quên ði, ðó là không ch¤p tß¾ng. Ph§t biªt
rõ tâm cüa t¤t cä các chúng sanh, biªt rõ
chúng ta không quên nhæng vi®c b¯ thí ðã
làm, không quên nhæng công ðÑc  cüa
chính mình, nên Ph§t khöi c¥n ghi nh¾
công ðÑc ðó. Ch¶ khi nào ta quên, Ph§t
m¾i nh¾ lÕi cho. Quý v¸ có ch¡c mình ghi
nh¾ kÛ không? Hay Ph§t nh¾ giùm cho thì
ch¡c h½n? Bäo r¢ng mình quên và Ph§t
cûng quên thì sao? V§y là không còn công
ðÑc gì næa hªt sao? Cái ðó sai r°i! Ð×ng
có sþ! Quý v¸ có quên chång, Ph§t vçn ghi
nh¾ mãi. TÕi sao v§y? ÐoÕn sau Kinh Kim
Cang có nói: "T¤t cä tâm tß·ng cüa chúng
sanh nhß thª nào, Nhß-lai ð«u biªt." Trong
lòng ta nghî ra sao, Ph§t ð«u nh¾, ð«u hay
biªt. Ta chï nghî ta có công ðÑc, thì Ph§t
và B°-tát nghî ngay r¢ng: "À! Ngß½i ðã ghi
nh¾ công ðÑc cüa ngß½i r°i.  Thôi! Ta chÆng
c¥n ghi nh¾ làm chi næa, ngß½i ráng nh¾
l¤y cho mình."

Khi làm ði«u gì t¯t, thì lòng ta ghi nh¾,
còn làm ði«u gì không t¯t, quý v¸ có nh¾
không? Bình thß¶ng làm mµt chuy®n gì
không t¯t xong, ta nghî r¢ng ta quên luôn
nó ði, chï khi làm chuy®n t¯t ta m¾i nh¾.
Nay, làm chuy®n t¯t, chúng ta nên quên,
vì có quên m¾i tÕo c½ hµi ð¬ ta làm thêm
chuy®n t¯t. Làm chuy®n không t¯t thì lÕi
nên ghi nh¾, vì có nh¾ thì ta m¾i tránh
không gây thêm chuy®n không t¯t næa.
Cûng gi¯ng nhß chúng ta nay tu h÷c Ph§t-
pháp, m²i l¥n g£p ngày vía cüa ÐÑc Ph§t,
các v¸ B°-tát và các v¸ xu¤t gia chÑng ðÕo,
ta nên hªt lòng hªt sÑc tÕo thêm công ðÑc.
Ðã ðành nhæng ngày thß¶ng ta phäi làm
công ðÑc, nhßng ðªn các ngày vía cüa Ph§t
và B°-tát thì công ðÑc s¨ g¤p bµi, g¤p
tråm ngàn vÕn l¥n h½n. Sao lÕi thª? Ví dø
nhß hôm nay, ðúng ngày kÖ ni®m ÐÑc

(xin tiªp trang 15)
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hiªu kinh cüa ph§t giáo
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Nhµn dÙp mïa Vu Lan, cñng nhõ v¡o LÍ VÏa
�öc �Ùa Tng Bã T�t v¡o ng¡y 20 th�ng 9,
chîng tái xin trÏch mæt ½on trong Kinh �Ùa Tng
Bän NguyÎn Lõìc Gi¨i cða Câ L¬o HÝa Thõìng,
nÜi vË táng ch× cða kinh �Ùa Tng, ½Ì gièi thiÎu
½Æn quû ½æc gi¨ kinh �Ùa Tng, mæt HiÆu kinh
cða Phºt gi�o.

Táng ch× cða bæ Kinh �Ùa Tng n±m trong
t�m chù:  �HiÆu ½o, �æ sanh,  Bt khä, B�o
µn.�  T�m chù n¡y muân nÜi lÅn ½iËu gÖ?
ChÏnh l¡ nÜi lÅn ½o lû hiÆu th¨o vèi cha mÂ.
Con ngõéi biÆt hiÆu th¨o vèi cha mÂ thÖ sÁ
l¡m tréi ½¶t rng rê.  ViÎc khiÆn tréi ½¶t c¨m
½æng, cñng chÏnh l¡ lÝng hiÆu th¨o cha mÂ,
nÅn nÜi:  �ThiÅn ½Ùa tràng hiÆu, hiÆu ½õçng
tiÅn.�  Chù HiÆu n¡y r¶t quan tràng.  Ch×
c·n mæt chù �HiÆu� thÖ c¨ nh¡ ½õìc bÖnh
an.  �HiÆu thuºn ho¡n sanh hiÆu thuºn tø.�
(Cha mÂ biÆt hiÆu th¨o thÖ sÁ sinh con hiÆu
th¨o) NÆu nhõ quû vÙ hiÆu th¨o vèi cha mÂ
mÖnh, thÖ sau n¡y con c�i sÁ hiÆu th¨o vèi
quû vÙ; cÝn nÆu nhõ quû vÙ kháng hiÆu th¨o ,
thÖ con c�i cða quû vÙ sÁ kháng hiÆu th¨o vèi
quû vÙ.  Cho nÅn vÖ sao ph¨i hàc l¡m ngõéi?
L¡m ngõéi cÜ û nghØa gÖ?  �÷ng nÜi r±ng tái
sinh ra l¡m ngõéi, mæt c�ch qu� mç hã l¡
xong. Kháng ph¨i vºy ½µu! Gâc rÍ cða c�ch
l¡m ngõéi l¡ ta ph¨i biÆt bän phºn hiÆu th¨o
vèi cha mÂ.  Bêi vÖ cha mÂ chÏnh l¡ tréi ½¶t,
cha mÂ l¡ sõ trõêng, cha mÂ cñng l¡ chõ Phºt.
NÆu nhõ quû vÙ kháng cÜ cha mÂ thÖ quû vÙ sÁ
kháng cÜ ½õìc thµn thÌ n¡y, m¡ kháng cÜ thµn
thÌ n¡y thÖ quû vÙ sÁ kháng bao gié th¡nh Phºt.
Cho nÅn quû vÙ muân th¡nh Phºt thÖ trõèc tiÅn
ph¨i hiÆu th¨o vèi cha mÂ. Do vºy ½iËu thö
nh¶t chÏnh l¡ HiÆu �o.

Táng ch× thö hai cða bæ Kinh n¡y l¡ ��æ sinh.�
Sao gài l¡ ½æ sinh?  T÷ bé bÅn n¡y sang bé
bÅn kia gài l¡ �½æ�; t÷ sinh tø ½Æn NiÆt B¡n

cñng gài l¡ �½æ�; t÷ phiËn n¬o tèi th¡nh Bã
½Ë cñng gài l¡ �½æ.�  NÜi ½æ sinh chÏnh l¡ ½æ
chîng sinh.  �æ chîng sinh kháng ph¨i nÜi
½æ mæt ngõéi, hai ngõéi, cñng kháng ph¨i
½æ ba ngõéi, n¯m ngõéi m¡ gài l¡ ½æ chîng
sinh.  �æ chîng sinh l¡ ½æ t¶t c¨ mõéi hai
lo¡i chîng sinh, gi�o hÜa, khiÆn hà ½Ëu ph�t
tµm Bã ½Ë, sèm th¡nh Phºt qu¨. �µy mèi gài
l¡ ½æ chîng sinh.

Thö ba l¡ �Bt khä�, vÖ ½µy l¡ bæ Kinh dy ta
bt tr÷ nhùng khä n¬o cða chîng sinh.

Thö tõ l¡ �B�o µn�, nghØa l¡ ph¨i b�o µn cha
mÂ.  T�m chù HiÆu ½o, Bt khä, �æ sinh,
B�o µn n¡y l¡ Táng ch× cða Kinh �Ùa Tng.
NÆu nhõ gi¨ng rß r¡ng thÖ r¶t l¡ nhiËu, cho
nÅn tái ch× gi¨ng kþ nhùng ½iËu quan tràng,
sau ½Ü thÖ c�c vÙ sÁ hiÌu rß.

NÜi ½Æn ½o hiÆu n¡y, cÜ ngõéi v÷a nghe nÜi
thÖ liËn nghØ.  �Tái ph¨i vË nh¡ hiÆu th¨o vèi
cha mÂ.�  Nhõng vË ½Æn nh¡, g´p cha mÂ thÖ
liËn quÅn ½i viÎc hiÆu th¨o.  Ti sao quÅn?
ChÏnh l¡ vÖ mÖnh kháng biÆt ½îng ½°n thÆ
n¡o l¡ lÝng hiÆu th¨o.  �Ì b¡y tÞ lÝng hiÆu
th¨o ½îng ½°n bn c·n ph¨i hàc Phºt ph�p.
Quû vÙ ê ½µy hàc Phºt ph�p töc  l¡ hiÆu th¨o
vèi cha mÂ. Kháng c·n nÜi tái vË nh¡ mèi l¡
hiÆu th¨o cha mÂ, ½Ì khi vË ½Æn nh¡ li quÅn
hiÆu th¨o cha mÂ.  Quû vÙ ê ½µy hàc Phºt
ph�p, l¡m mæt ngõéi tât trÅn thÆ gièi, ½iËu
n¡y ½âi vèi thÆ gièi thÖ cÜ lìi.  CÜ lìi cho thÆ
gièi, thÖ chÏnh l¡ hiÆu th¨o vèi cha mÂ.

HiÆu cÜ bân loi:  CÜ tiÌu hiÆu, ½i hiÆu, viÍn
hiÆu, cºn hiÆu. C�i gÖ gài l¡ tiÌu hiÆu?  �TiÌu
hiÆu� l¡ hiÆu vèi gia ½Önh, chÏnh l¡ cÜ hiÆu
thuºn vèi cha mÂ cða mÖnh ê nh¡, chö chõa
hiÆu thuºn vèi t¶t c¨ mài ngõéi, chõa cÜ thÌ
l¡m mæt ngõéi hiÆu qu¨ng ½i.  �HiÆu qu¨ng
½i� l¡ gÖ?  HiÆu qu¨ng ½i chÏnh l¡ ��i
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hiÆu�, hiÆu vèi kh°p thiÅn h, xem t¶t c¨ cha
mÂ trÅn ½éi l¡ cha mÂ cða mÖnh.  �µy gài l¡
hiÆu th¨o vèi t¶t c¨ mài ngõéi.  Nhõng ½i
hiÆu n¡y cÝn chõa nÜi ½Æn viÎc hiÆu th¨o
chµn ch�nh.  �HiÆu th¨o chµn ch�nh� l¡ sao?
Chµn hiÆu� l¡ ch× khi n¡o quû vÙ th¡nh Phºt
mèi gài l¡ Chµn hiÆu.  LÝng hiÆu n¡y võìt
ngo¡i  bân loi hiÆu kia; nÜ l¡ mæt loi hiÆu
chµn ch�nh.  Cho nÅn dï phò thµn kháng
cho ph¾p ½öc ThÏch Ca xu¶t gia,  nhât Ng¡i
ê trong cung, nhõng Ng¡i v¹n l¾n ½i xu¶t gia
tu h¡nh.  Ng¡i tu khä hnh s�u n¯m trÅn nîi
TuyÆt, rãi sau ½Ü Ng¡i ngæ ½o th¡nh Phºt
dõèi cæi cµy Bã ½Ë, ½µy l¡ sú hiÆu th¨o chµn
ch�nh.  Cho nÅn sau khi Ng¡i th¡nh Phºt,
Ng¡i lÅn cung tréi thuyÆt ph�p cho mÂ.  Quû
vÙ xem ½µy cÜ ph¨i l¡ �Chµn HiÆu� kháng?

ThÆ n¡o gài l¡ �cºn hiÆu�?  Cºn hiÆu l¡ con
ngõéi theo théi ½i ng¡y nay m¡ hiÆu th¨o
vèi cha mÂ, ½i hàc cñng l¡ phõçng ph�p hiÆu
th¨o vèi cha mÂ, ½µy gài l¡ cºn hiÆu.  �ViÍn
hiÆu� l¡ hiÆu th¨o muán ½éi; cºn hiÆu l¡ hiÆu
th¨o ½éi n¡y.  Cºn hiÆu cñng cÜ thÌ nÜi l¡
tiÌu hiÆu, nhõng cñng cÜ Ït nhiËu kháng
giâng.  ViÍn hiÆu l¡ hiÆu th¨o muán ½éi, nhõ
Trung Quâc cÜ 24 ngõéi con hiÆu, 24 ngõéi
con hiÆu n¡y l¡ hiÆu th¨o muán ½éi, vÖ hà ½¬
½Ì li tiÆng thçm cho muán ½éi.

NÜi ½Æn �NhÙ thºp tö hiÆu� n¡y thÖ Trung
Quâc cÜ mæt ngõéi gài l¡ �äng VØnh.  �äng
VØnh cÝn gài l¡ �äng �m.  �äng VØnh r¶t
hiÆu th¨o vèi cha mÂ.  H¡ng xÜm cða anh ta
cÜ mæt ngõéi hà Võçng, gài l¡ Võçng Kü.
�äng VØnh l¡ ngõéi ngh¿o, kháng cÜ tiËn,
Võçng Kü l¡ ngõéi gi¡u cÜ.  Nhõng mÂ cða
�äng VØnh, vÖ nhé cÜ ngõéi con hiÆu th¨o
nÅn ½õìc khÞe mnh mºp mp.  M´c dï ½¬
lèn tuäi, nhõng t÷ s�ng ½Æn tâi b¡ luán c¨m
th¶y vui vÀ.  CÝn b¡ mÂ cða Võçng Kü m´c
dï tiËn bc sung tîc, ¯n thÖ cÜ thÙt heo, thÙt
g¡, c�, vÙt, to¡n thö ngon vºt l, nhõng li
âm yÆu bÎnh hon.  B¡ ta kháng cÜ mæt chît
vui vÀ, luán ½au buãn.  CÜ mæt hám �äng
VØnh kháng cÜ ê nh¡, Võçng Kü cñng kháng
cÜ ê nh¡, b¡ âm mèi hÞi b¡ mºp:  �Nh¡ b¡
ngh¿o nhõ thÆ, cñng kháng cÜ gÖ ngon ½Ì
¯n.  Vºy ti sao b¡ mºp nhõ vºy?  B¡ lèn tuäi

nhõ thÆ, m¡ mºp nhõ vºy l¡ lû do gÖ?  MÂ
cða �äng VØnh mèi nÜi vèi mÂ cða Võçng
Kü r±ng:  �Bêi vÖ con cða tái r¶t l¡ hiÆu th¨o,
nÜ kháng d�m l¡m mæt viÎc gÖ x¶u c¨, li r¶t
thºt th¡ ½îng ½°n, c·n cï l¡m viÎc.  Tái kháng
cÜ ½iËu chi ½au buãn vË nÜ, li r¶t h¡i lÝng.
Tµm hãn tho¨i m�i, thµn thÌ khÞe mnh, tái
thÏch nhõ vºy, nÅn tái mºp ½õìc.�  Sau ½Ü
mÂ cða �äng VØnh töc l¡ b¡ mºp hÞi li b¡
âm:  �B¡ cÜ tiËn nhõ thÆ, ¯n to¡n l¡ thö ngon
vºt l, ti sao li âm nhõ vºy? B¡ âm nhõ cµy
sºy, cÜ ph¨i l¡ bÎnh gÖ kháng?  B¡ âm n¡y
liËn tr¨ léi:  �Tái h¨!  Tuy cÜ tiËn, tuy cÜ ½ã
¯n ngon, nhõng ½öa con cða tái, t�nh nÜ
kháng thºt th¡, kháng ½îng ½°n, thõéng l¡m
nhùng h¡nh vi phi ph�p; hám hay phm
ph�p, ng¡y mai cñng phm ph�p.  Ba hám
nay bÙ sai nha b°t tra hÞi, mai li cÜ lÎnh gài
cða phð ½õéng gøi ½Æn.  Tái t÷ s�ng ½Æn tâi,
ch× lo l°ng cho ½öa con n¡y, ¯n dï ngon c�ch
m¶y cñng c¨m th¶y kháng vui, t÷ s�ng ½Æn
tâi lîc n¡o cñng õu s·u, lo buãn.  Cho nÅn
tái c¡ng ng¡y c¡ng âm ½i, mºp kháng näi,
½Ëu l¡ vÖ buãn búc chuyÎn n¡y�...

�HiÆu�, tuy cÜ viÍn hiÆu, cºn hiÆu, ½i hiÆu,
tiÌu hiÆu, nhõng nÜi ½Æn sú hiÆu th¨o chµn
ch�nh, thÖ  chµn hiÆu chÏnh l¡ tu h¡nh ½Ì
sau n¡y th¡nh Phºt.  C�c vÙ hám nay hàc
Phºt ph�p, kháng trê vË nh¡, chÏnh l¡ sú hiÆu
th¨o chµn chÏnh, ½îng l¡ biÆt hàc Phºt. CÜ
thÌ h¡nh trÖ phºt ph�p thÖ mèi l¡ sú hiÆu th¨o
½îng ½°n nh¶t.***

L Kính LãoL Kính LãoL Kính LãoL Kính LãoL Kính Lão

M²i nåm chùa dành riêng mµt ngày ð¬ các con
em, các v¸ h§u b¯i có d¸p bày tö lòng cung kính,
thß½ng yêu ðªn các v¸ trß·ng lão, ông bà, cha
m©. Vào ngày này chùa s¨ có tøng kinh, chúc
th÷, bi¬u din tr¯ng Taiko, trin lãm ngh® thu§t.
T¤t cä là dành cho các bô lão. Chß½ng trình b¡t
ð¥u vào lúc 9 gi¶ ngày 1 tháng 11, 98. Kính m¶i
các v¸ trß·ng b¯i trên 65 tu±i tham dñ.
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Höi: L Vu Lan xu¤t xÑ t× kinh nào?
Ðáp: L Vu Lan xu¤t xÑ t× kinh Ph§t thuyªt Vu Lan
B°n. Theo kinh này Ph§t có dÕy ngài Møc Ki«n Liên
r¢ng: “Là ð® tØ cüa Ph§t tu hành ðÕo hiªu thäo, các
con phäi thß¶ng nh¾ nghî cúng dß¶ng cha m© mình.
Hàng nåm nh¢m ngày r¢m tháng bäy các con phäi
sinh lòng hiªu thäo ð¯i v¾i cha m© ð¶i này cûng nhß
cha m© trong bäy ð¶i quá khÑ mà cØ hành pháp hµi
Vu-Lan, cúng dß¶ng chß Ph§t và chß Tång ð¬ báo
ðáp ân ðÑc mà cha m© ðã nuôi dßÞng mình.”  Ngài
Møc Ki«n Liên vâng theo l¶i Ph§t, thiªt trai cúng
dß¶ng mß¶i phß½ng tång chúng, h°i hß¾ng công ðÑc
v« cho m© mình · dß¾i ð¸a ngøc, khiªn bà ðßþc thoát
thân ngÕ quÖ, vãng sinh t¸nh ðµ.

Höi: Ý nghîa cüa chæ Vu Lan B°n là gì?
Ðáp: Vu Lan B°n là d¸ch âm t× chæ PhÕn Ullambana.
Ý d¸ch là cÑu ðäo huy«n. Theo ngài Tông M§t, Vu
Lan nghîa là ðäo huy«n, ám chï cñc hình b¸ treo
(huy«n)  ngßþc (ðäo) cüa chúng sinh trong ð¸a ngøc.
B°n tÑc là cái ch§u, cái thau, tßþng trßng cho v§t cÑu
hµ nhæng chúng sinh ¤y. Do ðó cách d¸ch thông
thß¶ng cüa l Vu Lan là l “CÑu ðäo huy«n, giäi
th¯ng kh±”  (Vu Lan B°n Kinh S¾, quy¬n hÕ).

Höi: Làm sao cÑu ðµ chúng sinh, cØu huy«n th¤t t±,
trong hÕ gi¾i?
Ðáp: Kinh k¬ lÕi r¢ng ngài Møc Ki«n Liên dùng sÑc
mÕnh th¥n thông cüa cá nhân mình ð¬ thØ cÑu m©
mình · ð¸a ngøc mà th¤t bÕi. Do ðó, mu¯n cÑu ðµ
chúng sinh trong cõi ð¸a ngøc, ngÕ quÖ, mình c¥n
phäi nh¶ t¾i ðÕo lñc cüa t§p th¬ chß Tång, nhæng v¸
chân th§t tu hành. Xßa kia, vào r¢m tháng tß, ðÑc
Ph§t và chß Tång kiªt hÕ, (nghîa là an trø mµt ch² ð¬
tu hành, không ra ngoài kh¤t thñc ð¬ tránh phäi
dçm lên côn trùng sâu b÷ sinh sän ð¥y ðçy vào
mùa mßa). R¢m tháng bäy, là ngày cu¯i cùng cüa
mùa hÕ, Ph§t và chß Tång t« tñu ð¬ tøng gi¾i,
thuyªt pháp.  B¤y gi¶ chß Tång s¨ dùng ðÕo lñc
thanh t¸nh cüa mình ð¬ h°i hß¾ng v« chúng sinh
ðang chiø th¯ng kh± trong cõi dß¾i.

Höi: Trong l Vu Lan phäi cúng dß¶ng ra sao ?
Ðáp: Theo nhß Ph§t dÕy, nhæng ai mu¯n báo hiªu
cho cha m© bäy ð¶i thì phäi ðem thßþng v¸ ¦m thñc
an trí n½i mµt cái ch§u (hay ð° ðñng) ð¬ cúng dß¶ng

chß Tång trong mß¶i phß½ng. S· dî dùng ch§u hay
ð° ðñng có dung tích l¾n là mu¯n ám chï r¢ng t¤t cä
ð° cúng dß¶ng là dành cho t§p th¬ Tång ðoàn ch¾
không dành riêng cho v¸ Tång ð£c bi®t nào. T¤t cä
ð° v§t cúng dß¶ng ¤y s¨ ðßþc phân ph¯i ð°ng ð«u
cho t¤t cä Tång Ni.

Höi: L Vu Lan m²i qu¯c gia, m²i ð¸a phß½ng ð«u
t± chÑc khác nhau, nhß v§y t± chÑc thª nào thì tß½ng
ð¯i phù hþp v¾i tinh th¥n chánh pháp Ph§t dÕy?
Ðáp: Vua Võ Ðª vào nåm ÐÕi Ð°ng thÑ tß (538
AD) ðã t×ng t¾i chùa Ð°ng Thái ð¬ làm l trai tång,
cúng dß¶ng. Sau r°i m²i nåm, tr· thành thông l®,
các vua hoàng ðª ð«u r¤t coi tr÷ng l Vu Lan. Ð¶i
Ðß¶ng, vua ÐÕi Tông còn t± chÑc cñc kÏ long tr÷ng,
b¢ng cách cho thïnh Tång Ni , thiªt b°n cúng dß¶ng
· trong hoàng cung. V« sau truy«n th¯ng ph± c§p
kh¡p nhân gian, nhi«u màu mè s¡c thái thª tøc (nhß
ð¯t vàng bÕc, ti«n gi¤y, cúng kiªng..), cûng nhß nhæng
phong tøc nhân gian (ðàn ca múa hát) ðßþc thêm
vào, hoàn toàn không phäi chân lý Ph§t dÕy. Sau này
vào ð¶i nhà Thanh, có nhi«u Tång chü trß½ng làm l
cung phøng Vu Lan B°n, cúng dß¶ng Tam bäo vào
ban ngày, còn ban t¯i thì cúng cô h°n, siêu ðµ quÖ ðói.
Ð¯i v¾i ngß¶i tÕi gia, tinh th¥n cån bän nh¤t mà l
Vu Lan nh¢m bi¬u hi®n, n¢m · trong ba phß½ng di®n:

1. Trên phß½ng di®n cån bän làm ngß¶i, thì l Vu
Lan là c½ hµi làm ta phän tïnh: khiªn mình biªt
hiªu thäo v¾i cha m© còn s¯ng và biªt b±n ph§n
phäi giäi cÑu cha m© bäy ð¶i xßa kia cûng nhß
giäi cÑu t¤t cä ngÕ quÖ, ð¸a ngøc chúng sinh.

2. Trên phß½ng di®n tu phß¾c tu hu®, thì l Vu
Lan là c½ hµi ð¬ ta tu tâm chân thành: mình
phäi biªt cung kính cúng dß¶ng chß Tång,
phøng sñ Tam Bäo.

3. Trên phß½ng di®n giäi thoát, thì l Vu Lan là c½
hµi ð¬ ta tu tâm ðÕi bi: mình phäi th¤y sñ th¯ng
kh± cüa m÷i chúng sinh nhß là cüa chính mình.

B·i vì nµi dung siêu ðµ vong linh là mµt công
vi®c r¤t trang tr÷ng, nghiêm túc. Do ðó m÷i s¡c
thái tiêu khi¬n, hß¾ng ngoÕi ð«u không ðem ðªn
lþi ích chân th§t và ch¡c hÆn s¨ không ðem lÕi
công ðÑc, nªu không mu¯n nói là s¨ gieo tr°ng
nhân kh± cho mai sau.

                      B° Ð« Häi

Vu LanVu LanVu LanVu LanVu Lan



Trang 12                 B° Ð« Häi

Thông BáoThông BáoThông BáoThông BáoThông Báo

VÕn Ph§t Thành

ÐÕi Bi Th¤t:ÐÕi Bi Th¤t:ÐÕi Bi Th¤t:ÐÕi Bi Th¤t:ÐÕi Bi Th¤t:
M²i nåm VÕn Ph§t Thành ð«u t± chÑc ba l¥n
Quán Âm Th¤t. M²i th¤t kéo dài bäy ngày,
chuyên tu trì ni®m h°ng danh ðÑc Quán Thª
Âm B° Tát. Th¤t Quán Thª Âm l¥n thÑ ba t×
ngày 1 ðªn ngày 7 tháng 11, và  l vía ðÑc
Quán Thª Âm B° Tát Xu¤t Gia s¨ cØ hành
vào chü nh§t ngày 1 tháng 11.

Ph§t Th¤t:Ph§t Th¤t:Ph§t Th¤t:Ph§t Th¤t:Ph§t Th¤t:
T× chü nh§t ngày 27 tháng 12 nåm 1998
ðªn  chü nh§t ngày 3 tháng 1 nåm 1999,
chuyên trì ni®m h°ng danh ðÑc A Di Ðà Ph§t.
L vía ÐÑc Di Ðà cØ hành vào chü nh§t ngày
3/1/ 1999.

Thi«n Th¤tThi«n Th¤tThi«n Th¤tThi«n Th¤tThi«n Th¤t:::::
Thi«n th¤t mùa ðông b¡t ð¥u ngay sau Ph§t
th¤t, t× ngày 4 ðªn ngày 26 tháng 1 nåm
1999.

Nhæng khóa tu hay th¤t trên là c½ hµi r¤t t¯t
ð¬ quý Ph§t tØ chuyên tâm døng công, là môi
trß¶ng r¤t t¯t ð¬ cho công phu ðßþc miên  m§t.
Xin liên lÕc VÕn Ph§t Thành (707) 462-0939
ð¬ biªt thêm chi tiªt.

Tu Vi®n Long Beach

ÐÕi Bi Th¤t:ÐÕi Bi Th¤t:ÐÕi Bi Th¤t:ÐÕi Bi Th¤t:ÐÕi Bi Th¤t:
     - Vào thÑ bäy ngày 11 tháng 10 t× 7 gi¶
sáng ðªn 7 gi¶ chi«u chuyên trì tøng chú ÐÕi
Bi. T× 7 gi¶  chi«u ðªn 9 gi¶ t¯i có Pháp thoÕi.
Có truy«n Bát Quan Trai Gi¾i vào lúc 6 gi¶
sáng.
     - Ba ngày cu¯i tu¥n vào d¸p Thanksgiv-
ing t× thÑ nåm ngày 26 ðªn thÑ bäy ngày 28
tháng 11, b¡t ð¥u t× 7 gi¶ sáng. Có thuyªt

giäng v« phß½ng pháp trì tøng và ích lþi trì
tøng chú ÐÕi Bi. Mong quý Ph§t tØ tham dñ.
Th¶i khóa nhß sau:

6:00  Truy«n Bát Quan Trai Gi¾i
7:00 - 10: 45 Trì chú ÐÕi Bi

(20 phút  ði nhiu ni®m, 20
 phút ng°i ni®m, 20 phút ni®m
 th¥m. Nhß thª ni®m su¯t
 trong lúc ðµng hay tînh).

11:00  Cúng ng÷ và th÷ trai
13:00   LÕy sám h¯i (ðänh l ðÑc Quán

Thª Âm B° Tát).
13:30 - 17:45 Trì chú ÐÕi Bi
18:00  Công phu chi«u
19:00 - 21:00  Pháp thoÕi
21:15  H°i hß¾ng, Hoàn mãn.

Ph§t Th¤t Mùa Ðông;Ph§t Th¤t Mùa Ðông;Ph§t Th¤t Mùa Ðông;Ph§t Th¤t Mùa Ðông;Ph§t Th¤t Mùa Ðông;

Chuyên trì ni®m danh hi®u ÐÑc Ph§t A Di
Ðà trong su¯t bäy ngày t× ngày 25 ðªn 31
tháng 12, b¡t ð¥u t× 7 gi¶ sáng. M²i ðêm t×
7 gi¶ ðªn 9 gi¶ t¯i ð«u có thuyªt giäng. L
Sái t¸nh ðÕo tràng vào lúc 7 gi¶ t¯i ngày 24.
Gi¾i Bát Quan Trai truy«n vào 6 gi¶ sáng ngày
25. Mu¯n biªt thêm chi tiªt (ch² ·, chß½ng
trình...), xin liên lÕc v¾i Tu Vi®n. Ðây là c½
hµi t¯t ð¬ chúng ta có th¬ buông xä chuy®n
ð¶i døng công trong su¯t bäy ngày, mong quý
Ph§t tØ tham dñ. Th¶i khóa nhß sau:

6:00  Truy«n Bát Quan Trai Gi¾i
7:00 - 10: 45 Tøng kinh A Di Ðà

Trì ni®m danh hi®u
ÐÑc A Di Ðà Ph§t

(20 phút  nhiu ni®m, 20 phút
ng°i ni®m, 20 phút ni®m
th¥m. Nhß thª ni®m su¯t trong
lúc ðµng hay tînh).

11:00 Cúng ng÷ và th÷ trai
13:00 LÕy sám h¯i (ðänh l ðÑc A Di

  Ðà Ph§t).
13:30 - 17:45 Ni®m Ph§t
18:00 Công phu chi«u
19:00 - 21:00 Pháp thoÕi
21:00 ÐÕi H°i Hß¾ng
21:30 Hoàn mãn.
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LTS: ÐÑc Ph§t dÕy r¢ng: Làm ngß¶iLTS: ÐÑc Ph§t dÕy r¢ng: Làm ngß¶iLTS: ÐÑc Ph§t dÕy r¢ng: Làm ngß¶iLTS: ÐÑc Ph§t dÕy r¢ng: Làm ngß¶iLTS: ÐÑc Ph§t dÕy r¢ng: Làm ngß¶i
cho tròn r°i m¾i làm Ph§t.cho tròn r°i m¾i làm Ph§t.cho tròn r°i m¾i làm Ph§t.cho tròn r°i m¾i làm Ph§t.cho tròn r°i m¾i làm Ph§t.
Bên Trung Hoa ðÕo làm ngß¶i là trungBên Trung Hoa ðÕo làm ngß¶i là trungBên Trung Hoa ðÕo làm ngß¶i là trungBên Trung Hoa ðÕo làm ngß¶i là trungBên Trung Hoa ðÕo làm ngß¶i là trung
tâm n«n täng giáo døc cüa ðÕo Kh±ng.tâm n«n täng giáo døc cüa ðÕo Kh±ng.tâm n«n täng giáo døc cüa ðÕo Kh±ng.tâm n«n täng giáo døc cüa ðÕo Kh±ng.tâm n«n täng giáo døc cüa ðÕo Kh±ng.
Chúng tôi xin trích dçn l¶i dÕy v« ðÕoChúng tôi xin trích dçn l¶i dÕy v« ðÕoChúng tôi xin trích dçn l¶i dÕy v« ðÕoChúng tôi xin trích dçn l¶i dÕy v« ðÕoChúng tôi xin trích dçn l¶i dÕy v« ðÕo
làm ngß¶i qua ph¥n ÐÕi Tßþng Truy®nlàm ngß¶i qua ph¥n ÐÕi Tßþng Truy®nlàm ngß¶i qua ph¥n ÐÕi Tßþng Truy®nlàm ngß¶i qua ph¥n ÐÕi Tßþng Truy®nlàm ngß¶i qua ph¥n ÐÕi Tßþng Truy®n
do ðÑc Kh±ng TØ giäi thích · 64 quëdo ðÑc Kh±ng TØ giäi thích · 64 quëdo ðÑc Kh±ng TØ giäi thích · 64 quëdo ðÑc Kh±ng TØ giäi thích · 64 quëdo ðÑc Kh±ng TØ giäi thích · 64 quë
trong Kinh D¸ch. Ph¯i hþp v¾i quëtrong Kinh D¸ch. Ph¯i hþp v¾i quëtrong Kinh D¸ch. Ph¯i hþp v¾i quëtrong Kinh D¸ch. Ph¯i hþp v¾i quëtrong Kinh D¸ch. Ph¯i hþp v¾i quë
D¸ch là nhæng l¶i dÕy trong t§p Lu§nD¸ch là nhæng l¶i dÕy trong t§p Lu§nD¸ch là nhæng l¶i dÕy trong t§p Lu§nD¸ch là nhæng l¶i dÕy trong t§p Lu§nD¸ch là nhæng l¶i dÕy trong t§p Lu§n
Ngæ mà ngài Tång Sâm, mµt ð® tØ cüaNgæ mà ngài Tång Sâm, mµt ð® tØ cüaNgæ mà ngài Tång Sâm, mµt ð® tØ cüaNgæ mà ngài Tång Sâm, mµt ð® tØ cüaNgæ mà ngài Tång Sâm, mµt ð® tØ cüa
ðÑc Kh±ng TØ chép lÕi. T¤t cä nhængðÑc Kh±ng TØ chép lÕi. T¤t cä nhængðÑc Kh±ng TØ chép lÕi. T¤t cä nhængðÑc Kh±ng TØ chép lÕi. T¤t cä nhængðÑc Kh±ng TØ chép lÕi. T¤t cä nhæng
kë thành tñu, b§c quân tØ, vî nhân,kë thành tñu, b§c quân tØ, vî nhân,kë thành tñu, b§c quân tØ, vî nhân,kë thành tñu, b§c quân tØ, vî nhân,kë thành tñu, b§c quân tØ, vî nhân,
thánh nhân, hay kë giác ngµ ð«u xâythánh nhân, hay kë giác ngµ ð«u xâythánh nhân, hay kë giác ngµ ð«u xâythánh nhân, hay kë giác ngµ ð«u xâythánh nhân, hay kë giác ngµ ð«u xây
dñng sñ nghi®p trên n«n täng ðÕo ðÑcdñng sñ nghi®p trên n«n täng ðÕo ðÑcdñng sñ nghi®p trên n«n täng ðÕo ðÑcdñng sñ nghi®p trên n«n täng ðÕo ðÑcdñng sñ nghi®p trên n«n täng ðÕo ðÑc
ch¡c th§t, kiªn giäi th¤u tri®t và tâmch¡c th§t, kiªn giäi th¤u tri®t và tâmch¡c th§t, kiªn giäi th¤u tri®t và tâmch¡c th§t, kiªn giäi th¤u tri®t và tâmch¡c th§t, kiªn giäi th¤u tri®t và tâm
lßþng rµng l¾n. H÷ là nhæng kë lúclßþng rµng l¾n. H÷ là nhæng kë lúclßþng rµng l¾n. H÷ là nhæng kë lúclßþng rµng l¾n. H÷ là nhæng kë lúclßþng rµng l¾n. H÷ là nhæng kë lúc
nào cûng xoay v« g¯c, nhìn ngßþc lÕinào cûng xoay v« g¯c, nhìn ngßþc lÕinào cûng xoay v« g¯c, nhìn ngßþc lÕinào cûng xoay v« g¯c, nhìn ngßþc lÕinào cûng xoay v« g¯c, nhìn ngßþc lÕi
tâm mình, s¯ng v¾i giá tr¸ và lý tß·ngtâm mình, s¯ng v¾i giá tr¸ và lý tß·ngtâm mình, s¯ng v¾i giá tr¸ và lý tß·ngtâm mình, s¯ng v¾i giá tr¸ và lý tß·ngtâm mình, s¯ng v¾i giá tr¸ và lý tß·ng
cao thßþng. Không nao núng trß¾c thªcao thßþng. Không nao núng trß¾c thªcao thßþng. Không nao núng trß¾c thªcao thßþng. Không nao núng trß¾c thªcao thßþng. Không nao núng trß¾c thª
lñc và áp lñc, không ng×ng cäi thi®nlñc và áp lñc, không ng×ng cäi thi®nlñc và áp lñc, không ng×ng cäi thi®nlñc và áp lñc, không ng×ng cäi thi®nlñc và áp lñc, không ng×ng cäi thi®n
t¥m nhìn và sñ hi¬u biªt, h÷ tìm cácht¥m nhìn và sñ hi¬u biªt, h÷ tìm cácht¥m nhìn và sñ hi¬u biªt, h÷ tìm cácht¥m nhìn và sñ hi¬u biªt, h÷ tìm cácht¥m nhìn và sñ hi¬u biªt, h÷ tìm cách
c¯ng hiªn nång lñc ð¶i mình mµt cáchc¯ng hiªn nång lñc ð¶i mình mµt cáchc¯ng hiªn nång lñc ð¶i mình mµt cáchc¯ng hiªn nång lñc ð¶i mình mµt cáchc¯ng hiªn nång lñc ð¶i mình mµt cách
thiªt thñc nh¤t.thiªt thñc nh¤t.thiªt thñc nh¤t.thiªt thñc nh¤t.thiªt thñc nh¤t.
Tài li®u tham khäo và trích d¸ch g°mTài li®u tham khäo và trích d¸ch g°mTài li®u tham khäo và trích d¸ch g°mTài li®u tham khäo và trích d¸ch g°mTài li®u tham khäo và trích d¸ch g°m
có :có :có :có :có :
Tiªng Vi®t: Kinh D¸ch cüa Ngô T¤t T¯,Tiªng Vi®t: Kinh D¸ch cüa Ngô T¤t T¯,Tiªng Vi®t: Kinh D¸ch cüa Ngô T¤t T¯,Tiªng Vi®t: Kinh D¸ch cüa Ngô T¤t T¯,Tiªng Vi®t: Kinh D¸ch cüa Ngô T¤t T¯,
Chu D¸ch cüa Phan Bµi ChâuChu D¸ch cüa Phan Bµi ChâuChu D¸ch cüa Phan Bµi ChâuChu D¸ch cüa Phan Bµi ChâuChu D¸ch cüa Phan Bµi Châu
Tiªng Hoa: D¸ch Kinh ÐÕi Toàn, TÑTiªng Hoa: D¸ch Kinh ÐÕi Toàn, TÑTiªng Hoa: D¸ch Kinh ÐÕi Toàn, TÑTiªng Hoa: D¸ch Kinh ÐÕi Toàn, TÑTiªng Hoa: D¸ch Kinh ÐÕi Toàn, TÑ
Thß Ðµc B±n, Lu§n Ngæ Chú GiäiThß Ðµc B±n, Lu§n Ngæ Chú GiäiThß Ðµc B±n, Lu§n Ngæ Chú GiäiThß Ðµc B±n, Lu§n Ngæ Chú GiäiThß Ðµc B±n, Lu§n Ngæ Chú Giäi
Tiªng Anh: The Essential Confucius doTiªng Anh: The Essential Confucius doTiªng Anh: The Essential Confucius doTiªng Anh: The Essential Confucius doTiªng Anh: The Essential Confucius do
Thomas Cleary d¸ch, The Wisdom ofThomas Cleary d¸ch, The Wisdom ofThomas Cleary d¸ch, The Wisdom ofThomas Cleary d¸ch, The Wisdom ofThomas Cleary d¸ch, The Wisdom of
Confucius cüa Lin Yu TangConfucius cüa Lin Yu TangConfucius cüa Lin Yu TangConfucius cüa Lin Yu TangConfucius cüa Lin Yu Tang

KINH D�CH:KINH D�CH:KINH D�CH:KINH D�CH:KINH D�CH:

Quë Khôn: Quân tØ dî h§u ðÑcQuë Khôn: Quân tØ dî h§u ðÑcQuë Khôn: Quân tØ dî h§u ðÑcQuë Khôn: Quân tØ dî h§u ðÑcQuë Khôn: Quân tØ dî h§u ðÑc

täi v§t.täi v§t.täi v§t.täi v§t.täi v§t.
(Quë Khôn: B§c quân tØ dùng(Quë Khôn: B§c quân tØ dùng(Quë Khôn: B§c quân tØ dùng(Quë Khôn: B§c quân tØ dùng(Quë Khôn: B§c quân tØ dùng
ðÕo ðÑc sâu dày ð¬ chuyên ch·ðÕo ðÑc sâu dày ð¬ chuyên ch·ðÕo ðÑc sâu dày ð¬ chuyên ch·ðÕo ðÑc sâu dày ð¬ chuyên ch·ðÕo ðÑc sâu dày ð¬ chuyên ch·
muôn loài.)muôn loài.)muôn loài.)muôn loài.)muôn loài.)

Lßþc giäi:Lßþc giäi:Lßþc giäi:Lßþc giäi:Lßþc giäi:
Ðây là quë thÑ hai trong Kinh D¸ch.
Quë Khôn là quë nói v« hình tßþng
cüa ð¤t. Ð¤t thì rµng rãi, sâu dày. Ngß¶i

quân tØ nhìn ðó mà b¡t chß¾c, ð¬ tâm
lßþng và ðÕo ðÑc cûng nhß ð¤t: rµng
rãi sâu dày. Ð¤t thì nuôi dßÞng m÷i
hÕt gi¯ng, trß·ng dßÞng cây cö, ðem
lÕi lþi ích cho muôn v§t. Ngß¶i quân
tØ nhìn ðó nên b¡t chß¾c tính ð¤t:
trß·ng dßÞng, lþi lÕc kë khác. Nói v«
rµng rãi thì chÆng có gì b¢ng lòng ðÕi
bi. Nói v« sâu dày thì chÆng gì h½n
lòng nhân. Tu theo quë Khôn thì mình
c¥n nuôi dßÞng lòng ðÕi bi nhân t×,
lúc nào cûng sÇn sàng giúp ngß¶i, thành
tñu ngß¶i. Ð¯i xØ v¾i kë khác, b§c quân
tØ chï dùng ðÕo ðÑc, mong sao có th¬
th§t sñ giúp ích cho ngß¶i; chÆng dùng
thü ðoÕn, tính toán v¸ kÖ, chÆng h¶i
hþt trên ð¥u môi chót lßÞi ð¬ v×a lòng
ngß¶i. Do lòng t× bi, b§c quân tØ  lúc
nào cûng ôn hòa nhu thu§n, không ð¬
ý nghî l¶i nói ác ôn gi§n dæ, thâm ðµc
ð¯ kÜ, hÕi ngß¶i t±n ðÑc, có c½ hµi
kh½i d§y. Tu ðÕo Càn là tu trí hu®, tu
ðÕo Khôn là tu ðÑc hÕnh, t× bi nhân
h§u v§y.

L¶i dÕy trong sách L¶i dÕy trong sách L¶i dÕy trong sách L¶i dÕy trong sách L¶i dÕy trong sách Lu§n NgæLu§n NgæLu§n NgæLu§n NgæLu§n Ngæ cüa cüa cüa cüa cüa
ÐÑc Kh±ng TØ có liên quan ðªn ðoÕnÐÑc Kh±ng TØ có liên quan ðªn ðoÕnÐÑc Kh±ng TØ có liên quan ðªn ðoÕnÐÑc Kh±ng TØ có liên quan ðªn ðoÕnÐÑc Kh±ng TØ có liên quan ðªn ðoÕn
trên:trên:trên:trên:trên:

TØ viªt: Ngã v¸ kiªn háo nhân giä, ¯TØ viªt: Ngã v¸ kiªn háo nhân giä, ¯TØ viªt: Ngã v¸ kiªn háo nhân giä, ¯TØ viªt: Ngã v¸ kiªn háo nhân giä, ¯TØ viªt: Ngã v¸ kiªn háo nhân giä, ¯
b¤t nhân giä. Háo nhân giä, vô dîb¤t nhân giä. Háo nhân giä, vô dîb¤t nhân giä. Háo nhân giä, vô dîb¤t nhân giä. Háo nhân giä, vô dîb¤t nhân giä. Háo nhân giä, vô dî
thß¾ng chi. � b¤t nhân giä kÏ vithß¾ng chi. � b¤t nhân giä kÏ vithß¾ng chi. � b¤t nhân giä kÏ vithß¾ng chi. � b¤t nhân giä kÏ vithß¾ng chi. � b¤t nhân giä kÏ vi
nhân hï, b¤t sØ b¤t nhân giä gia h°nhân hï, b¤t sØ b¤t nhân giä gia h°nhân hï, b¤t sØ b¤t nhân giä gia h°nhân hï, b¤t sØ b¤t nhân giä gia h°nhân hï, b¤t sØ b¤t nhân giä gia h°
kÏ thân. Hæu nång nh¤t nh§t døngkÏ thân. Hæu nång nh¤t nh§t døngkÏ thân. Hæu nång nh¤t nh§t døngkÏ thân. Hæu nång nh¤t nh§t døngkÏ thân. Hæu nång nh¤t nh§t døng
kÏ lñc ß nhân hï h°? Ngã v¸ kiªn lñckÏ lñc ß nhân hï h°? Ngã v¸ kiªn lñckÏ lñc ß nhân hï h°? Ngã v¸ kiªn lñckÏ lñc ß nhân hï h°? Ngã v¸ kiªn lñckÏ lñc ß nhân hï h°? Ngã v¸ kiªn lñc
b¤t túc giä. Cái hæu chi hï, ngã v¸b¤t túc giä. Cái hæu chi hï, ngã v¸b¤t túc giä. Cái hæu chi hï, ngã v¸b¤t túc giä. Cái hæu chi hï, ngã v¸b¤t túc giä. Cái hæu chi hï, ngã v¸

          (Tiªp Theo)(Tiªp Theo)(Tiªp Theo)(Tiªp Theo)(Tiªp Theo)
Ð�O LÀM NG¿�IÐ�O LÀM NG¿�IÐ�O LÀM NG¿�IÐ�O LÀM NG¿�IÐ�O LÀM NG¿�I
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chi kiªn giä. (4:6)chi kiªn giä. (4:6)chi kiªn giä. (4:6)chi kiªn giä. (4:6)chi kiªn giä. (4:6)
(Kh±ng TØ nói r¢ng: Tôi chßa th¤y(Kh±ng TØ nói r¢ng: Tôi chßa th¤y(Kh±ng TØ nói r¢ng: Tôi chßa th¤y(Kh±ng TØ nói r¢ng: Tôi chßa th¤y(Kh±ng TØ nói r¢ng: Tôi chßa th¤y
kë ßa thích sñ nhân t×, cûng chßakë ßa thích sñ nhân t×, cûng chßakë ßa thích sñ nhân t×, cûng chßakë ßa thích sñ nhân t×, cûng chßakë ßa thích sñ nhân t×, cûng chßa
g£p kë ghét bö sñ b¤t nhân. Kë thíchg£p kë ghét bö sñ b¤t nhân. Kë thíchg£p kë ghét bö sñ b¤t nhân. Kë thíchg£p kë ghét bö sñ b¤t nhân. Kë thíchg£p kë ghét bö sñ b¤t nhân. Kë thích
lòng nhân thì tr· nên t¯t (ðÕo ðÑc)lòng nhân thì tr· nên t¯t (ðÕo ðÑc)lòng nhân thì tr· nên t¯t (ðÕo ðÑc)lòng nhân thì tr· nên t¯t (ðÕo ðÑc)lòng nhân thì tr· nên t¯t (ðÕo ðÑc)
h½n. Kë ghét bö sñ b¤t nhân thìh½n. Kë ghét bö sñ b¤t nhân thìh½n. Kë ghét bö sñ b¤t nhân thìh½n. Kë ghét bö sñ b¤t nhân thìh½n. Kë ghét bö sñ b¤t nhân thì
chính là có lòng nhân ðó v§y; b·i vìchính là có lòng nhân ðó v§y; b·i vìchính là có lòng nhân ðó v§y; b·i vìchính là có lòng nhân ðó v§y; b·i vìchính là có lòng nhân ðó v§y; b·i vì
y không ð¬ cho sñ b¤t nhân ðøngy không ð¬ cho sñ b¤t nhân ðøngy không ð¬ cho sñ b¤t nhân ðøngy không ð¬ cho sñ b¤t nhân ðøngy không ð¬ cho sñ b¤t nhân ðøng
ðªn mình. Có ai trong mµt ngày t§nðªn mình. Có ai trong mµt ngày t§nðªn mình. Có ai trong mµt ngày t§nðªn mình. Có ai trong mµt ngày t§nðªn mình. Có ai trong mµt ngày t§n
lñc thñc hành lòng nhân chång? Tôilñc thñc hành lòng nhân chång? Tôilñc thñc hành lòng nhân chång? Tôilñc thñc hành lòng nhân chång? Tôilñc thñc hành lòng nhân chång? Tôi
chÆng th¤y ai thiªu sÑc lñc ð¬ làmchÆng th¤y ai thiªu sÑc lñc ð¬ làmchÆng th¤y ai thiªu sÑc lñc ð¬ làmchÆng th¤y ai thiªu sÑc lñc ð¬ làmchÆng th¤y ai thiªu sÑc lñc ð¬ làm
ði«u ðó cä [tÑc là tr· nên nhân t×].ði«u ðó cä [tÑc là tr· nên nhân t×].ði«u ðó cä [tÑc là tr· nên nhân t×].ði«u ðó cä [tÑc là tr· nên nhân t×].ði«u ðó cä [tÑc là tr· nên nhân t×].
Giä sØ có kë nhß v§y [không ðü khäGiä sØ có kë nhß v§y [không ðü khäGiä sØ có kë nhß v§y [không ðü khäGiä sØ có kë nhß v§y [không ðü khäGiä sØ có kë nhß v§y [không ðü khä
nång ð¬ tr· nên nhân t×], thì tôinång ð¬ tr· nên nhân t×], thì tôinång ð¬ tr· nên nhân t×], thì tôinång ð¬ tr· nên nhân t×], thì tôinång ð¬ tr· nên nhân t×], thì tôi
cûng chßa th¤y qua.)cûng chßa th¤y qua.)cûng chßa th¤y qua.)cûng chßa th¤y qua.)cûng chßa th¤y qua.)

Lßþc giäi:Lßþc giäi:Lßþc giäi:Lßþc giäi:Lßþc giäi:
Lòng nhân t× thì có sÇn trong m²i
ngß¶i chúng ta. B·i vì tiêm nhim thói
quen x¤u, giáo døc sai l¥m, g¥n güi
bÕn bè b¤t nhân, nên ta không biªt
kh½i d§y lòng nhân. Lòng nhân t× ðôn
h§u là lòng thß½ng ngß¶i, yêu thích
ði«u thi®n, lúc nào cûng chï mu¯n kë
khác t¯t. Th¤y kë khác ðau kh± thì lòng
b¤t nhçn, nên ra tay cÑu. Th¤y kë khác
thiªu th¯n thì lòng lân mçn, nên tìm
cách giúp. Trß·ng dßÞng lòng nhân t×
ðªn viên mãn thì nó biªn thành lòng
ðÕi bi cüa nhà Ph§t. Thª Tôn dÕy r¢ng
muôn  hÕnh lành do lòng ðÕi bi mà
trß·ng thành; m÷i Ph§t pháp ð«u dña
vào tâm ðÕi bi mà thiªt l§p.

TØ viªt: C¦u chí ß nhân hï, vô ác dã.TØ viªt: C¦u chí ß nhân hï, vô ác dã.TØ viªt: C¦u chí ß nhân hï, vô ác dã.TØ viªt: C¦u chí ß nhân hï, vô ác dã.TØ viªt: C¦u chí ß nhân hï, vô ác dã.
(4:4)(4:4)(4:4)(4:4)(4:4)
(ÐÑc Kh±ng TØ dÕy r¢ng: Kë l§p chí(ÐÑc Kh±ng TØ dÕy r¢ng: Kë l§p chí(ÐÑc Kh±ng TØ dÕy r¢ng: Kë l§p chí(ÐÑc Kh±ng TØ dÕy r¢ng: Kë l§p chí(ÐÑc Kh±ng TØ dÕy r¢ng: Kë l§p chí
hß¾ng ð¬ tu lòng nhân t× thì chÆnghß¾ng ð¬ tu lòng nhân t× thì chÆnghß¾ng ð¬ tu lòng nhân t× thì chÆnghß¾ng ð¬ tu lòng nhân t× thì chÆnghß¾ng ð¬ tu lòng nhân t× thì chÆng
bao gi¶ làm chuy®n ác.)bao gi¶ làm chuy®n ác.)bao gi¶ làm chuy®n ác.)bao gi¶ làm chuy®n ác.)bao gi¶ làm chuy®n ác.)

Lßþc giäi:Lßþc giäi:Lßþc giäi:Lßþc giäi:Lßþc giäi:
Lòng nhân t× cûng nhß lòng ðÕi bi, là

g¯c cüa m÷i hÕnh lành. ÐÑc Ph§t dÕy
ta phäi quán sát t¤t cä ngß¶i næ là ch¸,
là m© cüa mình, t¤t cä ngß¶i nam là
cha, là anh cüa mình. M÷i chúng sinh
ð«u là bà con quyªn thuµc cüa mình
trong nhi«u ð¶i nhi«u kiªp. Quán sát
nhß v§y thì ta làm sao sinh ý nghîa t±n
hÕi chúng sinh ðßþc.

TØ viªt: B¤t nhân giä, b¤t khä dî cØuTØ viªt: B¤t nhân giä, b¤t khä dî cØuTØ viªt: B¤t nhân giä, b¤t khä dî cØuTØ viªt: B¤t nhân giä, b¤t khä dî cØuTØ viªt: B¤t nhân giä, b¤t khä dî cØu
xÑ ß¾c, b¤t khä dî trß¶ng lÕc. NhânxÑ ß¾c, b¤t khä dî trß¶ng lÕc. NhânxÑ ß¾c, b¤t khä dî trß¶ng lÕc. NhânxÑ ß¾c, b¤t khä dî trß¶ng lÕc. NhânxÑ ß¾c, b¤t khä dî trß¶ng lÕc. Nhân
giä an nhân. Trí giä lþi nhân. (4:2)giä an nhân. Trí giä lþi nhân. (4:2)giä an nhân. Trí giä lþi nhân. (4:2)giä an nhân. Trí giä lþi nhân. (4:2)giä an nhân. Trí giä lþi nhân. (4:2)
(ÐÑc Kh±ng TØ dÕy r¢ng: Kë b¤t(ÐÑc Kh±ng TØ dÕy r¢ng: Kë b¤t(ÐÑc Kh±ng TØ dÕy r¢ng: Kë b¤t(ÐÑc Kh±ng TØ dÕy r¢ng: Kë b¤t(ÐÑc Kh±ng TØ dÕy r¢ng: Kë b¤t
nhân thì không th¬ ch¸u ðñng lâunhân thì không th¬ ch¸u ðñng lâunhân thì không th¬ ch¸u ðñng lâunhân thì không th¬ ch¸u ðñng lâunhân thì không th¬ ch¸u ðñng lâu
cänh kh¯n kh±, cûng không th¬cänh kh¯n kh±, cûng không th¬cänh kh¯n kh±, cûng không th¬cänh kh¯n kh±, cûng không th¬cänh kh¯n kh±, cûng không th¬
hß·ng th÷ lâu dài cänh an lÕc phúhß·ng th÷ lâu dài cänh an lÕc phúhß·ng th÷ lâu dài cänh an lÕc phúhß·ng th÷ lâu dài cänh an lÕc phúhß·ng th÷ lâu dài cänh an lÕc phú
quý. Kë có lòng nhân thì b¤t lu§nquý. Kë có lòng nhân thì b¤t lu§nquý. Kë có lòng nhân thì b¤t lu§nquý. Kë có lòng nhân thì b¤t lu§nquý. Kë có lòng nhân thì b¤t lu§n
lúc nào, hoàn cänh nào y cûng nhânlúc nào, hoàn cänh nào y cûng nhânlúc nào, hoàn cänh nào y cûng nhânlúc nào, hoàn cänh nào y cûng nhânlúc nào, hoàn cänh nào y cûng nhân
t×. Kë có trí hu® thì g£p hoàn cänht×. Kë có trí hu® thì g£p hoàn cänht×. Kë có trí hu® thì g£p hoàn cänht×. Kë có trí hu® thì g£p hoàn cänht×. Kë có trí hu® thì g£p hoàn cänh
nào cûng biªt dùng lòng nhân.)nào cûng biªt dùng lòng nhân.)nào cûng biªt dùng lòng nhân.)nào cûng biªt dùng lòng nhân.)nào cûng biªt dùng lòng nhân.)

Lßþc giäi:Lßþc giäi:Lßþc giäi:Lßþc giäi:Lßþc giäi:
Kë có lòng nhân thì lúc nào cûng tñ tÕi
an lÕc v¾i chính mình, v¾i hoàn cänh.
Kë b¤t nhân, chÆng có t× bi thì tâm
tính thô phù, chÆng có lý tß·ng, nhân
sinh quan nhö h©p, d b¸ ngoÕi cänh
chi ph¯i, cäm giác an toàn thì l® thuµc
vào ngoÕi cänh, v§t ch¤t, ho£c dß lu§n.
Do v§y kë b¤t nhân thì không bao gi¶
an vui v¾i hoàn cänh, v¾i thñc tÕi mình
ðang s¯ng. � cänh nghèo hèn kh¯n ð¯n
thì trách tr¶i trách ngß¶i, truy danh trøc
lþi. � cänh giàu sang sung túc thì phung
phí, xa xï, kiêu ngÕo, vô luân. Nói tóm
kë b¤t nhân chÆng bao gi¶ suy nhân
nghî quä, l¡ng tâm tñ ki¬m hành vi. CÑ
m£c tình ð¬ døc v÷ng lôi kéo dçn d¡t.
Trái lÕi kë nhân h§u t× bi thì dù · hoàn
cänh nào, y cûng tñ tÕi, không b¸ hoàn
cänh ¤y làm hß tánh, tiêm nhim thói
x¤u. ÐÑc Ph§t dÕy r¢ng có t× bi trí hu®
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thì m¾i chuy¬n cänh, chuy¬n nghi®p
ðßþc. Thiªu t× bi trí hu® thì s¨ b¸ cänh
chuy¬n, nghi®p chuy¬n là v§y.

TØ C¯ng viªt: Nhß hæu bác thí ß dânTØ C¯ng viªt: Nhß hæu bác thí ß dânTØ C¯ng viªt: Nhß hæu bác thí ß dânTØ C¯ng viªt: Nhß hæu bác thí ß dânTØ C¯ng viªt: Nhß hæu bác thí ß dân
nhi nång tª chúng, hà nhß? Khä v¸nhi nång tª chúng, hà nhß? Khä v¸nhi nång tª chúng, hà nhß? Khä v¸nhi nång tª chúng, hà nhß? Khä v¸nhi nång tª chúng, hà nhß? Khä v¸
nhân h°? TØ viªt: Hà sñ ß nhân? T¤tnhân h°? TØ viªt: Hà sñ ß nhân? T¤tnhân h°? TØ viªt: Hà sñ ß nhân? T¤tnhân h°? TØ viªt: Hà sñ ß nhân? T¤tnhân h°? TØ viªt: Hà sñ ß nhân? T¤t
dã thánh h°! Nghiêu, thu¤n kÏ dodã thánh h°! Nghiêu, thu¤n kÏ dodã thánh h°! Nghiêu, thu¤n kÏ dodã thánh h°! Nghiêu, thu¤n kÏ dodã thánh h°! Nghiêu, thu¤n kÏ do
b¸nh chß! Phù, nhân giä, kÖ døc l§pb¸nh chß! Phù, nhân giä, kÖ døc l§pb¸nh chß! Phù, nhân giä, kÖ døc l§pb¸nh chß! Phù, nhân giä, kÖ døc l§pb¸nh chß! Phù, nhân giä, kÖ døc l§p
nhi l§p nhân; KÖ døc ðÕt nhi ðÕtnhi l§p nhân; KÖ døc ðÕt nhi ðÕtnhi l§p nhân; KÖ døc ðÕt nhi ðÕtnhi l§p nhân; KÖ døc ðÕt nhi ðÕtnhi l§p nhân; KÖ døc ðÕt nhi ðÕt
nhân. Nång c§n thü ví, khä v¸ nhânnhân. Nång c§n thü ví, khä v¸ nhânnhân. Nång c§n thü ví, khä v¸ nhânnhân. Nång c§n thü ví, khä v¸ nhânnhân. Nång c§n thü ví, khä v¸ nhân
chi phß½ng dã dî. (6:28)chi phß½ng dã dî. (6:28)chi phß½ng dã dî. (6:28)chi phß½ng dã dî. (6:28)chi phß½ng dã dî. (6:28)
(Ngài TØ C¯ng höi r¢ng: Mµt kë b¯ thí(Ngài TØ C¯ng höi r¢ng: Mµt kë b¯ thí(Ngài TØ C¯ng höi r¢ng: Mµt kë b¯ thí(Ngài TØ C¯ng höi r¢ng: Mµt kë b¯ thí(Ngài TØ C¯ng höi r¢ng: Mµt kë b¯ thí
ân trÕch, cÑu giúp dân chúng thì nhßân trÕch, cÑu giúp dân chúng thì nhßân trÕch, cÑu giúp dân chúng thì nhßân trÕch, cÑu giúp dân chúng thì nhßân trÕch, cÑu giúp dân chúng thì nhß
thª nào? Y có phäi là kë có lòng nhânthª nào? Y có phäi là kë có lòng nhânthª nào? Y có phäi là kë có lòng nhânthª nào? Y có phäi là kë có lòng nhânthª nào? Y có phäi là kë có lòng nhân
chßa? ÐÑc Kh±ng TØ trä l¶i r¢ng: Lòngchßa? ÐÑc Kh±ng TØ trä l¶i r¢ng: Lòngchßa? ÐÑc Kh±ng TØ trä l¶i r¢ng: Lòngchßa? ÐÑc Kh±ng TØ trä l¶i r¢ng: Lòngchßa? ÐÑc Kh±ng TØ trä l¶i r¢ng: Lòng
nhân nào phäi chï có v§y? E r¢ng lòngnhân nào phäi chï có v§y? E r¢ng lòngnhân nào phäi chï có v§y? E r¢ng lòngnhân nào phäi chï có v§y? E r¢ng lòngnhân nào phäi chï có v§y? E r¢ng lòng
nhân mà làm tròn thì thành thánh v§y!nhân mà làm tròn thì thành thánh v§y!nhân mà làm tròn thì thành thánh v§y!nhân mà làm tròn thì thành thánh v§y!nhân mà làm tròn thì thành thánh v§y!
Ngay nhß vua Nghiêu vua Thu¤n, cácNgay nhß vua Nghiêu vua Thu¤n, cácNgay nhß vua Nghiêu vua Thu¤n, cácNgay nhß vua Nghiêu vua Thu¤n, cácNgay nhß vua Nghiêu vua Thu¤n, các
ngài chï sþ mình không làm tròn. Chongài chï sþ mình không làm tròn. Chongài chï sþ mình không làm tròn. Chongài chï sþ mình không làm tròn. Chongài chï sþ mình không làm tròn. Cho
nên nói v« lòng nhân tÑc là: H mìnhnên nói v« lòng nhân tÑc là: H mìnhnên nói v« lòng nhân tÑc là: H mìnhnên nói v« lòng nhân tÑc là: H mìnhnên nói v« lòng nhân tÑc là: H mình
mu¯n thành tñu thì trß¾c hªt hãymu¯n thành tñu thì trß¾c hªt hãymu¯n thành tñu thì trß¾c hªt hãymu¯n thành tñu thì trß¾c hªt hãymu¯n thành tñu thì trß¾c hªt hãy
thành tñu kë khác, mình mu¯n thôngthành tñu kë khác, mình mu¯n thôngthành tñu kë khác, mình mu¯n thôngthành tñu kë khác, mình mu¯n thôngthành tñu kë khác, mình mu¯n thông
ðÕt (ðÕt ðÕo), thì trß¾c hªt hãy làm këðÕt (ðÕt ðÕo), thì trß¾c hªt hãy làm këðÕt (ðÕt ðÕo), thì trß¾c hªt hãy làm këðÕt (ðÕt ðÕo), thì trß¾c hªt hãy làm këðÕt (ðÕt ðÕo), thì trß¾c hªt hãy làm kë
khác thông ðÕt (ðÕt ðÕo). Biªt xét ði«ukhác thông ðÕt (ðÕt ðÕo). Biªt xét ði«ukhác thông ðÕt (ðÕt ðÕo). Biªt xét ði«ukhác thông ðÕt (ðÕt ðÕo). Biªt xét ði«ukhác thông ðÕt (ðÕt ðÕo). Biªt xét ði«u
mình hy v÷ng, mong c¥u cûng là ði«umình hy v÷ng, mong c¥u cûng là ði«umình hy v÷ng, mong c¥u cûng là ði«umình hy v÷ng, mong c¥u cûng là ði«umình hy v÷ng, mong c¥u cûng là ði«u
mà kë khác mong ß¾c thì tÑc là phß½ngmà kë khác mong ß¾c thì tÑc là phß½ngmà kë khác mong ß¾c thì tÑc là phß½ngmà kë khác mong ß¾c thì tÑc là phß½ngmà kë khác mong ß¾c thì tÑc là phß½ng
pháp ð¬ sinh lòng nhân v§y.)pháp ð¬ sinh lòng nhân v§y.)pháp ð¬ sinh lòng nhân v§y.)pháp ð¬ sinh lòng nhân v§y.)pháp ð¬ sinh lòng nhân v§y.)

Lßþc giäi:Lßþc giäi:Lßþc giäi:Lßþc giäi:Lßþc giäi:
ÐÕo cüa quë Khôn là ðÕo cüa ð¤t,
trß·ng dßÞng vÕn v§t. ÐÕo cüa B° tát
là ðÕo t× bi, chï biªt hy sinh thân mình
ð¬ hoá ðµ chúng sinh, không tìm c¥u
an lÕc tñ lþi. Ph§t dÕy mình phäi l¤y
vi®c giáo hóa cÑu ðµ chúng sinh là pháp
môn tu hành. Quá trình trß·ng dßÞng,
thành tñu kë khác cûng là quá trình
giúp ta trß·ng dßÞng tâm B° ð«, tâm
ðÕi bi. B·i thª lþi tha cûng là tñ lþi.

    (còn tiªp)  (còn tiªp)  (còn tiªp)  (còn tiªp)  (còn tiªp)

Kinh Kim Cang...Kinh Kim Cang...Kinh Kim Cang...Kinh Kim Cang...Kinh Kim Cang...

Ph§t A Di Ðà, quý v¸ nh¾ t¾i, ðªn làm công
ðÑc, thì ðÑc A Di Ðà Ph§t tÕi cõi t¸nh ðµ
Thß¶ng t¸ch quang, Ngài s¨ biªt t¾i: "À!
TÕi cái ngày kÖ ni®m sinh nh§t cüa Ph§t A
Di Ðà, nhæng thi®n tín này ðã làm công
ðÑc, công ðÑc ðó g¤p ngàn vÕn l¥n công
ðÑc lúc bình th¶i."

Hôm nay, ngày 22 tháng 12 nåm 1968,
làm l khai quang Ph§t A Di Ðà, tôi nói
b¯n câu k® sau, b¯n câu này không có ·
trong sách nào hªt:

Di-ðà ph± vân vô lßþng quang
Kim nh§t khai quang quang vô lßþng
Vô lßþng quang chiªu vô lßþng qu¯c
Nh¤t thiªt chúng sanh vô lßþng quang.

Chæ A Di Ðà là âm cüa tiªng PhÕn, có
nghîa là Vô Lßþng Quang, cûng g÷i là Vô
Lßþng Th÷, tÑc là hào quang sáng chói
không lß¶ng ðßþc, và tu±i th÷ cûng dài
lâu không th¬ ðªm ðßþc.

Hôm nay khai quang vía cüa Ngài,
quang này sáng vô lßþng vô biên, b·i Ngài
là vô lßþng quang (quang là ánh sáng) nên
quang ðó là vô lßþng. Quang vô lßþng thì
ra làm sao? Quang mà vô lßþng thì chiªu
soi vô lßþng qu¯c, do ðó t¤t cä các chúng
sanh ð«u biªn thành vô lßþng quang cä.

Hôm nay ngày khai quang cûng là ngày
ðän sanh cüa ðÑc A Di Ðà Ph§t, chúng ta
là nhæng ngß¶i tin Ph§t, nên nhân ðó mà
làm công ðÑc. Có ti«n thì quyên ti«n, có
lñc thì xu¤t lñc, m²i ngß¶i chúng ta cÑ thª
mà b¯ thí công ðÑc. Làm b¯ thí nhßng
không ch¤p tß¾ng, ð×ng nghî t¾i nó, m¾i
th§t là b¯ thí chân chánh.

     (còn tiªp)(còn tiªp)(còn tiªp)(còn tiªp)(còn tiªp)
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     Nåm ngài 17 tu±i, ngài ðã kh¯n ð¯n tu t§p pháp ngoÕi
ðÕo ðßþc ba nåm. Tâm ngài hªt sÑc chán nän th¤t v÷ng,
thß¶ng luôn nghî t¾i chuy®n xu¤t gia làm Tång. Mµt bØa n÷,
th×a lúc ngß¶i chú v¡ng nhà, ngài lén tr¯n ði, ð¸nh tâm ði
t¾i Nam NhÕc tìm chùa ð¬ xu¯ng tóc xu¤t gia. Nào ng¶, trên
ðß¶ng xu¯ng núi ngài b¸ nhæng ngß¶i nhà cüa chú mình
rßþt theo b¡t lÕi. Thª là tâm nguy®n chßa ðßþc thñc hi®n,
ngài ðã b¸ khuyên ép phäi tr· v« nhà.

     Hòa Thßþng Tuyên Hóa có bài k® r¢ng:

Thoát tøc ly tr¥n hi®u T¤t ÐÕt,
Thøc ý khi khu kinh lµ hi®p,
Cánh vô bäo kí Thiên Vß½ng trþ,
Chung b¸ täi h°i nhßng quy gia.

     D¸ch là:

Ly tr¥n thoát tøc theo T¤t ÐÕt, (TÑc là theo Ph§t)
Ai biªt ðß¶ng núi h©p lÕi gh«nh,
ChÆng có ngña quý, Thiên Vß½ng giúp,
R¯t b¸ phát giác phäi quy gia.


