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Tôi

Ðêm dài d mµng v«
thôn cû,

Nåm hªt không quên
ph§n læ hành.

Mß¶i vÕn Ñc ðß¶ng
quê Cñc LÕc,

T¤t lòng mang m¬n
nhæng thâu canh!
     T¿ T� LÃO NH´N Hám nay l¡ ng¡y cuâi

n¯m, ng¡y mai b°t
½·u n¯m mèi.  Ngay

bµy gié chîng ta nÅn søa ½äi
nhùng tºp qu�n cñ.  Trong
qu� khö viÎc l¡m cða chîng
ta ½Ëu vÖ thÜi quen kháng tât,

Today is the last day of the

year designated by the cy

clical characters jya  (note:

the first of the Heavenly Stems) and

dz (note: the first of the Earthly

Branches).  Tomorrow is the begin-

ning of the year designated by the

characters yi (note:  the second of

the Heavenly Stems) and chou (note:

the second of the Earthly Branches).

Now is the time for us to change our

old habits.  In the past, due to bad

habits, there were very many ways

in which what we did was not in ac-

cord with the Dharma.  Starting from

tomorrow, we should make new

resolutions and become new people.

If we are never willing to “awaken

to what is right today and what was

wrong yesterday,” then we will not

make progress in our cultivation, and

will simply be wasting our time.

All of you! Don’t conceal your short-
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thºm chÏ ê nhiËu l¬nh vúc kháng ½õìc hìp
ph�p. B°t ½·u t÷ ng¡y mai c·n tuyÌn chàn
mæt tán ch× mèi, l¡m li con ngõéi mèi.  NÆu
nhõ kháng nhºn ng¡y nay l¡m viÎc ph¨i v¡
nhùng ng¡y qua l¡m viÎc tr�i théi viÎc tu hàc
kháng cÜ chi tiÆn bæ, ch× nhõ trong bÜng tâi
mé mÙt m¡ thái.

Quû vÙ kháng nÅn bao che d¶u c�i kháng tât
cða mÖnh m¡ ph¨i ph�t huy c�i tât cða chÏnh
mÖnh, cho nÅn gài l¡ th¶y kÀ hiËn lo tu søa
mÖnh l¡ vºy ½Ü.  Chîng ta c·n xem sú tu søa
cða Th·y T¯ng Tø, hàc tºp theo thÜi quen
cða vÙ hiËn triÆt n·y.  Trong s�ch Luºn Ngù
cÜ ghi viÎc ¶y nhõ sau:  �T¯ng tø viÆt:  Ngá
nhút tam tØnh ngá thµn, vÙ nhµn mõu nhi
b¶t trîng hã, vÙ b±ng hùu giao nhi b¶t tÏn hã,
truyËn b¶t tºp hã.�  Cµu trÅn nghØa l¡:  Th·y
T¯ng tø nÜi, måi ng¡y áng cÜ ba ½iËu ph¨i tú
kiÌm ½iÌm l¶y mÖnh.  Ph¡m l¡m mæt cáng viÎc
gÖ, ½¬ l¡m hÆt n¯ng lúc v¡ trung thúc hÆt söc
chõa?  Trong khi giao tiÆp vèi bn b¿ cÜ chå n¡o
kháng ½õìc th¡nh tÏn ch¯ng?  ViÎc hàc tºp måi
ng¡y cÜ chå n¡o chõa án tºp nghiÅn cöu chu ½�o
kháng?  �Ü l¡ léi ghi ch¾p chîng ta mõìn
l¡m t¶m gõçng soi chiÆu viÎc l¡m cða chîng
ta.

Trong s�ch Tam Tú Kinh DiÍn NghØa cÜ nÜi:
�Nhµn chi sç, T�nh Bän ThiÎn, Tºp Tõçng
viÍn, C¸n b¶t gi�o, T�nh N¬i thiÎn.�  �öa b¾
khi mèi sanh ra b¨n t�nh chîng nÜ ½Ëu lõçng
thiÎn, vÖ b¨n t�nh v¡ thiÎn lõçng g·n gði nhau
cho nÅn mèi nÜi �T�nh Tõçng Cºn.�  VË sau
lèn lÅn bÙ ho¡n c¨nh huµn tºp lµu ng¡y, tiÅm
nhiÍm thÜi quen tºt x¶u.  HÍ tiÅm nhiÍm m¡u
tr°ng th¡nh tr°ng, tiÅm nhiÍm m¡u v¡ng
th¡nh v¡ng, t�nh tÖnh d·n d·n xa thiÎn
lõçng, cho nÅn nÜi:  �Tºp Tõçng ViÍn.�
Trong théi kü n¡y nÆu kháng thõéng xuyÅn
gi�o dòc tât, søa ½äi nhùng thÜi quen kháng
tât ½Ì trê vË thiÎn lõçng théi t�nh tÖnh thay
½äi.

Lîc cÝn trÀ cÜ cha mÂ, th·y cá v¡ c�c vÙ tán
trõêng dy då ½Ì thay ½äi nhùng thÜi quen

comings and promote your long points.  There is a

saying, “When you see worthies, wish to be like

them.”   We should try to emulate Tseng Dz and

learn his style.  It is recorded in The Analects: Tseng
Dz said, “I daily examine myself on three points.
In carrying out plans for others, have I been dis-
loyal?  In interacting with friends, have I been
untrustworthy?  Have I failed to go over what I
was taught?” W hat Tseng Dz said was, “Every day

I have to take stock of myself concerning three mat-

ters.  In taking care of things, have I loyally and truly

done the best job I could?  In my relations with my

friends, were there some ways in which I violated

their trust?  Did I go over and review the lessons

which I studied each day?”  We can use this quota-

tion as a mirror for ourselves.

The Three Character Classic states this very clearly.

It says:  “People at their origin have natures of
fundamental goodness, to which their natures are
close;  but habits make them distant.  If they
are not taught, then their natures shift.”  The

basic  natures of children, when they are first born,

are good and wholesome.  Because  their original

natures are close to goodness, it says “to which their

natures are close.”  Gradually, as they grow up, they

are fashioned and influenced by their environment,

and become stained  by habits.  A saying describing

this goes:  “Something stained blue becomes blue;

something stained yellow becomes yellow.”  At that

point, their natural temperaments bit by bit depart

from goodness.  During that period, if you cannot

teach them well and reform their old bad habits, so

they return to their nature of goodness, their natural

temperaments will shift and change.

When you are young, your parents and elders come

and instruct you so you correct your faults and bad

habits.  However, once you are an adult, no one comes

to set you straight.  If you wish to change yourself

for the better, you have to make the corrections your-

self.  For that reason, today’s topic is “Changing Old

Habits and Making New Resolutions.”

We need to recognize our goals clearly.  How should

we act as people?  How can we become genuine
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kháng tât, khi lèn kháng cÜ ai dy då hõèng
d¹n, muân søa ½äi nhùng tºp qu�n kháng
tât théi tú mÖnh ph¨i l¡m l¶y.  VÖ vºy �BiÆn
c¨i tºp qu�n cñ, tuyÌn chàn tán ch× mèi� ½Ü
l¡ ½Ë t¡i trÖnh b¡y cïng quû vÙ hám nay.

Chîng ta ph¨i nhºn rß mòc tiÅu l¡m ngõéi
nhõ thÆ n¡o?  L¡m thÆ n¡o ½Ì th¡nh ngõéi
Phºt tø chµn ch�nh?  Phõçng chµm mèi l¡
gÖ?  Tán ch× mèi l¡ gÖ?  Nhùng v¶n ½Ë n·y
ph¨i hiÌu cho c´n kÀ.  NÆu kháng hiÌu rß
nhõ vºy théi kháng cÜ c�ch gÖ biÆn c¨i tºp
qu�n cñ, kháng cÜ
c�ch gÖ chàn ½õìc tán
ch× mèi ½õìc.  Quû vÙ
nÅn chî û ½Æn ½iÌm
n·y.

NÜi tÜm li v¶n ½Ë n·y
cñng ½çn gi¨n thái, ch×
tuµn h¡nh thúc hiÎn:
�chõ �c mc t�c, chîng
thiÎn phòng h¡nh�
nghØa l¡ t¶t c¨ ½iËu gÖ
�c ½÷ng l¡m, mài viÎc
thiÎn nÅn l¡m, thÆ l¡
½ð.  Ai ai cñng l¡m
nhõ thÆ tú nhiÅn mòc
tiÅu sÁ ½t ½õìc.

Theo phõçng chµm
mèi, ½em t¶t c¨ ghen
gh¾t ganh tÙ, chõèng ngi, câng cao, ng¬ mn,
tiÅu diÎt ho¡n to¡n kháng ½Ì chîng ph�t sanh
gµy ra ̈ nh hõêng.  L¡m thÆ n¡o tiÅu diÎt ½õìc
bân loi tµm lû b¶t ch�nh n·y?  �iËu ½Ü ph¨i
dïng 4 tµm vá lõìng T÷, BI Hý, X� ½Ì chøa
trÙ.  CÜ lÝng nhµn t÷ théi kháng ghen gh¾t
ganh tÙ, cÜ lÝng thõçng xÜt théi kháng cÜ
chõèng ngi, cÜ hoan hý théi kháng câng cao,
cÜ hý x¨ théi kháng ng¬ mn.  C�c vÙ nghiÅn
cöu v¶n ½Ë n·y th¶y cÜ hìp ½o lû hay
kháng?

Tán ch× mèi l¡ kháng tranh gi¡nh, kháng
tham lam, kháng mong c·u, kháng Ïch ký,

disciples of the Buddha?  What is the new direction

we will take?  What are our new resolves?  We need

to clarify these questions.  Otherwise, there will be

no way to change our old habits or make new reso-

lutions.  All of you should pay attention to this point!

Taken as a whole, this problem is very simple.  What

is required is actually putting in the work oneself.

“Not doing any evil, and offering up all good con-

duct” will suffice.  If everyone were to go in that

direction,  then everyone would very naturally achieve

his or her objective in being a person.

Our new direction is to

eradicate our habits of

jealousy, obstruction of

others, arrogance, con-

ceit and so forth com-

pletely, and not allow

them to operate.  How

can we eradicate those

four improper attitudes

of mind?  We can do it

by counteracting them

using the Four Unlim-

ited Minds of kindness,

compassion, sympa-

thetic joy, and renuncia-

tion. If you are kind

hearted, then you will

not be jealous.  If you

are compassionate, you

will not harbor a wish to obstruct others.  If your

attitude is one of sympathetic joy, you will not be

arrogant.  With a mind of renunciation, you will not

be conceited.  Look into this, all of you.  Does this

make sense or not?

Our new resolutions are:  not to fight, not to be
greedy, not to seek, not to be selfish, not to pur-
sue self-benefit, and not to lie.  Actually, these are

the old guiding principles of the Sagely City of Ten

Thousand Buddhas.  Even though you have heard

them very many times, you have not truly put them

into practice.  So long as you have not yet actually

practiced them, they are new. After you have put
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kháng tú lìi, kháng nÜi dâi.  Kü thiÎt m¶y
v¶n ½Ë n·y l¡ tán ch× xõa nay cða Vn Phºt
Th�nh Th¡nh, quû vÙ cñng t÷ng nghe nhiËu
l·n, nhõng chõa thúc h¡nh tháng suât.  ViÎc
gÖ chõa thúc h¡nh coi nhõ mèi c¨, khi ½¬
thúc h¡nh théi kháng cÜ gÖ mèi mÀ.  Hám
nay tái gi¨i b¡y li û nghØa cða s�u tán ch×
n·y, hy vàng quû vÙ chî û.

Chîng ta vÖ sao cÜ phiËn n¬o, lo l°ng?  �Ü l¡
do tranh gi¡nh, tham lam, mong c·u, Ïch ký,
tú lìi, nÜi dâi, chîng t�c qu�i chi phâi thµn
tµm nÅn quû vÙ kháng thÌ tú ti.  NÆu kháng
h¡ng phòc chîng nÜ, kháng tr�nh khÞi bÙ
½iÅn ½¨o.  �Ì ½t ½õìc c¨nh gièi kháng
phiËn, kháng n¬o, kháng lo, kháng nghØ théi
b¶t cö lîc n¡o cñng ph¨i hiÌu rß th¶u suât tú
ti.  VÖ sao chîng ta kháng thÌ hiÌu rß th¶u
suât, vÖ sao chîng ta kháng thÌ tú ti?  NÜi
tÜm li l¡ do sú chuyÌn biÆn cða s�u c¨nh
gièi trÅn.
Lîc nhÞ tái tranh hçn tranh thua vèi kÀ kh�c,
ám bòng b¶t bÖnh.  NÆu cÜ viÎc b¶t bÖnh tr÷
khi kháng biÆt, nÆu biÆt t¶t näi xïng ½em ra
tranh luºn ph¨i tr�i.  NÜi ½Æn tham, tái tham
c�i gÖ?  Tham ¯n (H·u hÆt trÀ con m°c tºt
n·y).  CÜ mÜn ¯n ngon, kháng cÜ ph·n cho
mÖnh nh¶t ½Ùnh ph¨i tranh, ph¨i ½Ýi cho
½õìc.

�Æn lîc mõéi hai tuäi tú nghØ li chuyÎn xõa
sao hãi ¶y mÖnh tranh d¡nh l¡m gÖ,  NghiÅn
cöu rß sai tr�i, søa ½äi theo lâi sâng mèi.  �·u
tiÅn ti gia ½Önh cîi ½·u trõèc cha mÂ tÞ lÝng
¯n n¯n.  Trong qu� khö cÜ nhiËu chuyÎn l¡m
cha mÂ lo l°ng, t÷ nay vË sau sÁ kháng tranh
d¡nh, tham lam, mong c·u, kháng Ïch ký,
kháng tú lìi nùa.  Tái c¨m th¶y r¶t thúc dòng
m¬i cho ½Æn ng¡y nay tràn ½éi l¡m ½îng ½iËu
¶y kháng hË sai tr�i.

Sau n¡y ngo¡i viÎc ly trõèc cha mÂ, cÝn ly
trõèc Tréi, �¶t, Vua, Th·y,ngõéi thµn, rãi
½Æn c�c bºc Th�nh nhµn, HiËn triÆt, ngõéi
½i thiÎn, ½i hiÆu, thºm chÏ ½Æn ngõéi ½i
�c cñng ly.  Ti sao vºy?  �iËu ½Ü l¡m cho

them into practice, they will no longer be new.  To-

day I am going to strum the same old tune, and talk

about the meaning of the Six Great Principles, and I

hope all of you will pay attention!

Why do we have afflictions?  Why do we have wor-

ries?  Our fighting, greed, seeking, selfishness, pur-

suit of self-benefit and lying are to blame. They con-

trol our bodies and minds so we are not free or at

ease. If we can subdue them, then we will not be

upside down, and will reach the state of freedom

from afflictions and troubles, worries and cares.  At

all times we will achieve contemplation at ease.  Why

do we not achieve contemplation, and why are we

not free and at ease?  To put it in a nutshell, it is

because we are turned by those six kinds of states.

When I was a little boy, I liked fight with people, to

redress injustices.  If something had been done un-

fairly, if I found out about it, I would definitely stand

up and go to set things right.  I was also greedy.

What was I greedy for?  I was greedy for things to

eat.  (All children have this problem.)  When there

was something good to eat, if I did not get a share, I

was sure to start fighting until I got it.

After I reached the age of twelve, I began introspect

about my character, wondering why I was so obsti-

nate.  When I had investigated to the point of under-

standing, then I changed my errors and started anew.

I began in my home to bow to my father and mother,

to express that I was sorry that in the past I had hurt

my parents in many ways.  From that time onwards,

I did not fight anymore, I was not greedy, I did not

seek, I was not selfish, and I did not pursue self-

benefit.  I felt these principles were very practical

and, having employed them up until this day, I in-

tend to adhere to them for my entire life without

changing.

Later on, besides bowing to my parents, I bowed to

heaven, earth, the ruler, my relatives, and my teach-

ers.  In addition, I bowed to the great sages on earth,

the great worthies, the greatly good people and greatly

filial people.  I also bowed to greatly evil people.  What

was that?  It was to cause them to change their evil
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hà c¨i �c hõèng thiÎn.  Måi ng¡y ti Phºt
Hàc viÎn ly t�m tr¯m l·n, m¶t c¨ hai tiÆng
½ãng hã, dï mõa giÜ kháng l¡m trê ngi.

L·n trõèc ½Æn chïa Kim Phºt ti Gia N¬ �i,
tái nÜi vèi c�c vÙ sõ Tam Bæ Nh¶t B�i (H±ng
Thºt v¡ H±ng TriËu):  �Quû vÙ cö thø ½i, nÆu
kháng tranh, kháng tham, kháng c·u ½Ü l¡
½iËu vi diÎu, kháng Ïch ký, tú lìi
l¡ ½iËu tâi vi diÎu trong nhùng c�i
diÎu ½Ü kháng cÝn ph�p n¡o
nhiÎm m·u hçn.  NÆu nhõ kháng
chµn ch�nh thúc h¡nh s�u tán ch×
trÅn, quû vÙ thø xem cÝn phõçng
ph�p n¡o hay hçn?  Quû vÙ thúc
h¡nh s�u ½i tán ch× n·y ½âi vèi
viÎc tu h¡nh t¶t cÜ tiÆn bæ.  NÆu
kháng théi miÍn b¡n.  VÁ b�nh
kháng thÌ no bòng ½Üi, n¶u c�t
kháng thÌ th¡nh cçm.�

S�u ½i tán ch× cða Vn Phºt
Th�nh Th¡nh, ai ai cñng ph¨i ghi
nhè kháng thÌ quÅn.  VÖ s�u tán
ch× n·y cho nÅn c�i gÖ tái cñng coi
nhõ kháng cÜ, c�i gÖ cñng bâ thÏ
ngõéi kh�c, kháng khuyÅn b¨o
ngõéi kh�c bâ thÏ cho tái.  �õçng nhiÅn cÜ
ngõéi bâ thÏ tái cñng kháng cú tuyÎt.  Tái
nhºn sú bâ thÏ, cÜ cç hæi tái ph¨i l¡m li mæt
c�i gÖ.  Tái l¡m ½õìc viÎc gÖ théi l¡m ½Æn nçi
½Æn chân, nÆu l¡m kháng ½õìc théi kháng
l¡m miÍn cõëng.

Quû vÙ cö nghØ thø xem, nÆu l¡m ½õìc nhõ
vºy théi cÝn gÖ ph¨i lo µu s·u muæn, ph¨i
kháng?  CÝn cÜ c�i gÖ buáng th¨ kháng ½õìc?
NÆu thúc h¡nh ½îng s�u tán ch×, l¡ quû vÙ
½¬ chµn ch�nh hiÌu rß Phºt Ph�p.  NÜi mæt
c�ch kh�c, Phºt Ph�p chµn ch�nh bao qu�t
cñng ê trong s�u ½i tán ch× n·y m¡ thái.

Kháng tranh gi¡nh nÅn kháng phm gièi s�t.
VÖ sao ph¨i s�t sanh?  Bêi tranh gi¡nh, anh
tranh tái cõèp, näi nÜng lÅn sanh giÆt ngõéi,
kháng tranh sÁ kháng phm s�t nÅn gièi s�t

ways and go towards the good.  Each day I bowed

in the courtyard more than eight hundred times,

which took two hours, regardless of the wind or rain.

Last time I went to Gold Buddha Monastery in

Canada, I told the two monks who did three steps

one bow (Dharma Masters Heng Sure and Heng

Chau):  “The two of you should try it.  If you do not

fight, are not greedy, do

not seek, are not selfish,

and not pursue self-ben-

efit, that is the wonderful

within the wonderful.

There is no Dharma more

wonderful than that.  Fur-

thermore, if you can ac-

tually put those Six Great

Principles into practice,

what could surpass that

Dharma?”  All of you!

Work hard at putting the

Six Great Principles into

practice, and then you will

make progress in your

cultivation.  Otherwise, it

is all equivalent to empty

talk.  Painting a cake will

not cure hunger, nor will boiling sand result in rice.

Everyone should keep in mind the Six Great Prin-

ciples of the Sagely City of Ten Thousand Buddhas

at all times, and not forget them.  For that reason, I

renounce everything and give everything away to

others, and am not always telling people to give to

me.  Of course, if people do give, I do not refuse.

However, I do my best to give, and I do a little as I

have the chance.  Whatever I am able to do, I do that

much; but I do not force things when they are be-

yond my means.

All of you, think it over.  If you can act like that,

what would you still have to worry about?  What

would you still be unable to put down?  If you truly

apply those Six Great Principles in practice, then you

really understand the Buddha Dharma.  To state this

another way, the truths of the Buddha Dharma are
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included in these Six Great Principles.

Not fighting is just not breaking the precept against

killing.  Why do people want to kill?  It is because

they want to fight.  You fight and I deprive, resulting

in actions of murder and arson.  If you neither fight

nor kill, then you are holding the precept against killing.

Not being greedy is just not breaking the precept

against stealing.  Why do people want to steal?  It is

because of greed.  They are greedy to have others’

possessions.  If you are not greedy, then you are

maintaining the precept against stealing.

Not seeking is just not breaking the precept against

lust.  Men pursuing women is seeking, and women

pursuing men is seeking too.  When they do not ob-

tain what they seek, their spirits are upside down, to

the point that they still seek in their dreams, and their

bodies and minds are not at peace.

Not being selfish is just not breaking the precept

against lying.  Why do people want to lie?  It is in

order to preserve their own benefits.  That is why

they are always deceiving people and speaking falsely.

If you are not selfish, then under all circumstances

you can speak the truth, and will not engage in deceit

or trickery.

Not pursuing self-benefit is just not breaking the pre-

cept against taking intoxicants.  People who take in-

½õìc giù ½îng.

Kháng tham sÁ kháng ¯n træm.  VÖ sao ph¨i
¯n træm?  VÖ tham.  Ngõéi tham lam théi
thö gÖ mÖnh cñng ham cÜ, kháng cÜ sanh ra
¯n træm, kháng tham théi gièi træm c°p sÁ
giù ½îng.

Kháng mong c·u théi tr�nh ½õìc dµm dòc.
Ngõéi nam muân ½õìc ngõéi nù, ngõéi nù
muân ½õìc ngõéi nam ½Ü l¡ mong c·u.  C·u
kháng ½õìc théi th·n hãn ½iÅn ½¨o, thºm
chÏ n±m mæng h¬y cÝn mong c·u th¶y ½iËu
mÖnh õèc, nÅn thµn tµm kháng ½õìc yÅn tÙnh.
Kháng Ïch ký théi kháng vàng ngù.  Ti sao
ph¨i vàng ngù, vÖ l¡m thÆ cÜ lìi Ïch cho tú
thµn mÖnh, cho nÅn ê ½µu cñng nÜi dâi nÜi
gt.  NÆu kháng Ïch ký g´p ho¡n c¨nh n¡o
cñng nÜi thºt théi kháng phm ½iËu dâi gt.

Kháng tú lìi théi kháng phm tøu gièi.  Ngõéi
uâng rõìu cho r±ng uâng rõìu l¡m cho m�u
huyÆt luµn lõu, cÜ lìi trong viÎc giù gÖn söc
khÞe, thµn thÌ nh¶t ½Ùnh cõéng tr�ng, khi
uâng rõìu cÜ c¨m gi�c bãng bËnh nhõ tiÅn.
T÷ vàng tõêng ½Ü, ngõéi uâng rõìu tán sïng
tú lìi cða hà.

Kháng vàng ngù töc nÜi dâi, nÜi hai ½·u
nghØa chµm bÙ thÜc chàc bÙ go, théi bao qu�t
n±m trong n¯m ½iËu trÅn, nhõng ½Ì mài ngõéi
c¨nh gi�c sú nguy hi cða ½iËu n¡y ½´ng
kháng phm ph¨i, nÅn mèi thÅm v¡o th¡nh
s�u tán ch×.

Bµy gié ti chïa Kim Phºt ê Vancouver, Gia
N¬ �i thõéng thõéng gi¨ng s�u ½i tán ch×
n·y ½Ì gi�o hÜa ngõéi gi¡, trung niÅn hay
thiÆu niÅn khiÆn hà tháng suât nhùng ½iËu
tràng yÆu cða Phºt Ph�p.  NÆu nhõ thºt sú
kháng tranh, kháng tham, kháng c·u, kháng
Ïch ký, kháng tú lìi, kháng vàng ngù théi x¬
hæi an tÙnh, gia ½Önh hnh phîc.

Ngõéi ta trÅn thÆ gièi n·y nÆu nghiÅm ch×nh
giù n¯m gièi kháng s�t sanh, kháng træm
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toxicants feel that the intoxicant will improve their

circulation, benefit their bodies, and certainly make

them well.  When they take the intoxicant, they feel

giddy and elated and that they have become immor-

tals.  People who take intoxicants have such false

thoughts, and the culprit is the pursuit of self-benefit.

Not lying is already included in the five items enu-

merated above, but in order to rouse  everybody’s

vigilance and reinforce the bad points of lying, an

additional item has been added as a warning.

Right now in Canada  in the city of Vancouver at

Gold Buddha Monastery, the Six Great Principles are

constantly being lectured.  They are taught to the

elderly, to the middle aged, and to the young, so that

people will know the essentials of the Buddha Dharma.

If you are truly able not to fight, not to be greedy, not

to seek, not to be selfish, not to pursue self-benefit,

and not to lie, then society will definitely be stable,

and households are sure to prosper.

If people in the world could strictly uphold the five

precepts and not kill, not steal, not engage in lust, not

lie, and not take intoxicants, then they would have no

afflictions or worries.  That is why I say that the Six

Great Principles are the most wonderful Dharma door.

You could also say they are “The unsurpassed, deep,

profound, subtle and wonderful Dharma which is

difficult to encounter in hundreds of thousands of

eons.  I now see, hear, receive it and uphold it, and I

vow to understand the Tathagata’s true meaning.”

I will say one thing more.  To be a Buddhist, one

must at the very least strictly uphold the five great

fundamental precepts, and genuinely put them into

practice.  Only then can one be happy and at ease.  If

you are unable to maintain these five types of pre-

cepts, then it will be even harder to maintain the two

hundred and fifty Bhikshu precepts, or the three hun-

dred and forty-eight precepts of a Bhikshuni.  There-

fore, our fundamental Teacher, Shakyamuni Buddha,

when he was about to enter nirvana in the Twin Trees

Forest, told the Venerable Ananda:  “Take the pre-

cepts as your Teacher.”  From this we can tell how

important the precepts are!

cõèp, kháng t¡ dµm, kháng vàng ngù, kháng
uâng rõìu théi kháng phiËn n¬o, kháng lo
l°ng.  VÖ vºy s�u ½i tán ch× n·y l¡ r¶t nhiÎm
m·u nhõ kinh cÜ nÜi:  �µy l¡ ph�p vá lõìng
m·u nhiÎm, tr¯m ng¡n vn kiÆp khÜ g´p, nay
chîng ta v÷a nghe, v÷a th¶y ph¨i lo gÖn giù
thi h¡nh, ½´ng hiÌu rß b¨n t�nh Nhõ Lai.

�¬ l¡ ngõéi con Phºt, ph¨i giù gÖn nghiÅm
ch×nh c�c gièi c¯n b¨n, triÎt ½Ì thúc h¡nh
mèi ½õìc an vui tú ti.  Gi¨ thiÆt kháng giù
näi n¯m gièi, thÖ quû vÙ Tü kheo ph¨i giù 250
gièi, Tü kheo ni giù ½Æn 348 gièi kháng dÍ gÖ
giù näi.  Cho nÅn khi �öc Phºt ThÏch Ca Mµu
Ni, lîc nhºp NiÆt B¡n ti r÷ng Song Thò d´n
ng¡i A Nan r±ng:  �H¬y l¶y gièi l¡m th·y.�
Bêi vºy gièi luºt quan tràng biÆt l¡ dõéng
n¡o!
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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

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)

PH�N SÁU:
CHÁNH TÍN HY HÿUCHÁNH TÍN HY HÿUCHÁNH TÍN HY HÿUCHÁNH TÍN HY HÿUCHÁNH TÍN HY HÿU

Tu B° Ð« bÕch Ph§t ngôn: Thª Tôn!Tu B° Ð« bÕch Ph§t ngôn: Thª Tôn!Tu B° Ð« bÕch Ph§t ngôn: Thª Tôn!Tu B° Ð« bÕch Ph§t ngôn: Thª Tôn!Tu B° Ð« bÕch Ph§t ngôn: Thª Tôn!
Phä hæu chúng sanh, ð¡c vån nhßPhä hæu chúng sanh, ð¡c vån nhßPhä hæu chúng sanh, ð¡c vån nhßPhä hæu chúng sanh, ð¡c vån nhßPhä hæu chúng sanh, ð¡c vån nhß
th¸ ngôn thuyªt chß½ng cú, sanhth¸ ngôn thuyªt chß½ng cú, sanhth¸ ngôn thuyªt chß½ng cú, sanhth¸ ngôn thuyªt chß½ng cú, sanhth¸ ngôn thuyªt chß½ng cú, sanh
th§t tín phü? Ph§t cáo Tu B° Ð«:th§t tín phü? Ph§t cáo Tu B° Ð«:th§t tín phü? Ph§t cáo Tu B° Ð«:th§t tín phü? Ph§t cáo Tu B° Ð«:th§t tín phü? Ph§t cáo Tu B° Ð«:
MÕc t¡c th¸ thuyªt. Nhß Lai di®tMÕc t¡c th¸ thuyªt. Nhß Lai di®tMÕc t¡c th¸ thuyªt. Nhß Lai di®tMÕc t¡c th¸ thuyªt. Nhß Lai di®tMÕc t¡c th¸ thuyªt. Nhß Lai di®t
h§u, h§u ngû bách tuª, hæu trì gi¾ih§u, h§u ngû bách tuª, hæu trì gi¾ih§u, h§u ngû bách tuª, hæu trì gi¾ih§u, h§u ngû bách tuª, hæu trì gi¾ih§u, h§u ngû bách tuª, hæu trì gi¾i
tu phúc giä, ß thØ chß½ng cú nångtu phúc giä, ß thØ chß½ng cú nångtu phúc giä, ß thØ chß½ng cú nångtu phúc giä, ß thØ chß½ng cú nångtu phúc giä, ß thØ chß½ng cú nång
sinh tín tâm, dî thØ vi th§t, ðß½ngsinh tín tâm, dî thØ vi th§t, ðß½ngsinh tín tâm, dî thØ vi th§t, ðß½ngsinh tín tâm, dî thØ vi th§t, ðß½ngsinh tín tâm, dî thØ vi th§t, ðß½ng
tri th¸ nhân b¤t ß nh¤t Ph§t, nh¸tri th¸ nhân b¤t ß nh¤t Ph§t, nh¸tri th¸ nhân b¤t ß nh¤t Ph§t, nh¸tri th¸ nhân b¤t ß nh¤t Ph§t, nh¸tri th¸ nhân b¤t ß nh¤t Ph§t, nh¸
Ph§t, tam tÑ ngû Ph§t nhi chüngPh§t, tam tÑ ngû Ph§t nhi chüngPh§t, tam tÑ ngû Ph§t nhi chüngPh§t, tam tÑ ngû Ph§t nhi chüngPh§t, tam tÑ ngû Ph§t nhi chüng
thi®n cån, dî ß vô lßþng thiên vÕnthi®n cån, dî ß vô lßþng thiên vÕnthi®n cån, dî ß vô lßþng thiên vÕnthi®n cån, dî ß vô lßþng thiên vÕnthi®n cån, dî ß vô lßþng thiên vÕn
Ph§t s·, chüng chß thi®n cån. VånPh§t s·, chüng chß thi®n cån. VånPh§t s·, chüng chß thi®n cån. VånPh§t s·, chüng chß thi®n cån. VånPh§t s·, chüng chß thi®n cån. Vån
th¸ chß½ng cú, nãi chí nh¤t ni®mth¸ chß½ng cú, nãi chí nh¤t ni®mth¸ chß½ng cú, nãi chí nh¤t ni®mth¸ chß½ng cú, nãi chí nh¤t ni®mth¸ chß½ng cú, nãi chí nh¤t ni®m
sinh t¸nh tín giä, Tu B° Ð«, Nhßsinh t¸nh tín giä, Tu B° Ð«, Nhßsinh t¸nh tín giä, Tu B° Ð«, Nhßsinh t¸nh tín giä, Tu B° Ð«, Nhßsinh t¸nh tín giä, Tu B° Ð«, Nhß
Lai t¤t tri, t¤t kiªn, th¸ chß chúngLai t¤t tri, t¤t kiªn, th¸ chß chúngLai t¤t tri, t¤t kiªn, th¸ chß chúngLai t¤t tri, t¤t kiªn, th¸ chß chúngLai t¤t tri, t¤t kiªn, th¸ chß chúng
sanh ð¡c nhß th¸ vô lßþng phúcsanh ð¡c nhß th¸ vô lßþng phúcsanh ð¡c nhß th¸ vô lßþng phúcsanh ð¡c nhß th¸ vô lßþng phúcsanh ð¡c nhß th¸ vô lßþng phúc
ðÑc. Hà dî c¯? Th¸ chß chúng sanhðÑc. Hà dî c¯? Th¸ chß chúng sanhðÑc. Hà dî c¯? Th¸ chß chúng sanhðÑc. Hà dî c¯? Th¸ chß chúng sanhðÑc. Hà dî c¯? Th¸ chß chúng sanh
vô phøc ngã tß¾ng, nhân tß¾ng,vô phøc ngã tß¾ng, nhân tß¾ng,vô phøc ngã tß¾ng, nhân tß¾ng,vô phøc ngã tß¾ng, nhân tß¾ng,vô phøc ngã tß¾ng, nhân tß¾ng,
chúng sanh tß¾ng, th÷ giä tß¾ng,chúng sanh tß¾ng, th÷ giä tß¾ng,chúng sanh tß¾ng, th÷ giä tß¾ng,chúng sanh tß¾ng, th÷ giä tß¾ng,chúng sanh tß¾ng, th÷ giä tß¾ng,
vô pháp tß¾ng di®c vô phi phápvô pháp tß¾ng di®c vô phi phápvô pháp tß¾ng di®c vô phi phápvô pháp tß¾ng di®c vô phi phápvô pháp tß¾ng di®c vô phi pháp
tß¾ng. Hà dî c¯? Th¸ chß chúngtß¾ng. Hà dî c¯? Th¸ chß chúngtß¾ng. Hà dî c¯? Th¸ chß chúngtß¾ng. Hà dî c¯? Th¸ chß chúngtß¾ng. Hà dî c¯? Th¸ chß chúng
sanh, nhßþc tâm thü tß¾ng t¡c visanh, nhßþc tâm thü tß¾ng t¡c visanh, nhßþc tâm thü tß¾ng t¡c visanh, nhßþc tâm thü tß¾ng t¡c visanh, nhßþc tâm thü tß¾ng t¡c vi
trß¾c ngã, nh½n, chúng sanh, th÷trß¾c ngã, nh½n, chúng sanh, th÷trß¾c ngã, nh½n, chúng sanh, th÷trß¾c ngã, nh½n, chúng sanh, th÷trß¾c ngã, nh½n, chúng sanh, th÷
giä. Nhßþc thü pháp tß¾ng tÑcgiä. Nhßþc thü pháp tß¾ng tÑcgiä. Nhßþc thü pháp tß¾ng tÑcgiä. Nhßþc thü pháp tß¾ng tÑcgiä. Nhßþc thü pháp tß¾ng tÑc
trß¾c ngã, nh½n chúng sanh th÷trß¾c ngã, nh½n chúng sanh th÷trß¾c ngã, nh½n chúng sanh th÷trß¾c ngã, nh½n chúng sanh th÷trß¾c ngã, nh½n chúng sanh th÷
giä. Hà dî c¯? Nhßþc thü phi phápgiä. Hà dî c¯? Nhßþc thü phi phápgiä. Hà dî c¯? Nhßþc thü phi phápgiä. Hà dî c¯? Nhßþc thü phi phápgiä. Hà dî c¯? Nhßþc thü phi pháp
tß¾ng tÑc trß¾c ngã nh½n chúngtß¾ng tÑc trß¾c ngã nh½n chúngtß¾ng tÑc trß¾c ngã nh½n chúngtß¾ng tÑc trß¾c ngã nh½n chúngtß¾ng tÑc trß¾c ngã nh½n chúng
sanh th÷ giä. Th¸ c¯, b¤t ßng thüsanh th÷ giä. Th¸ c¯, b¤t ßng thüsanh th÷ giä. Th¸ c¯, b¤t ßng thüsanh th÷ giä. Th¸ c¯, b¤t ßng thüsanh th÷ giä. Th¸ c¯, b¤t ßng thü
pháp, b¤t ßng thü phi pháp. Dî th¸pháp, b¤t ßng thü phi pháp. Dî th¸pháp, b¤t ßng thü phi pháp. Dî th¸pháp, b¤t ßng thü phi pháp. Dî th¸pháp, b¤t ßng thü phi pháp. Dî th¸
nghîa c¯, Nhß Lai thß¶ng thuyªt:nghîa c¯, Nhß Lai thß¶ng thuyªt:nghîa c¯, Nhß Lai thß¶ng thuyªt:nghîa c¯, Nhß Lai thß¶ng thuyªt:nghîa c¯, Nhß Lai thß¶ng thuyªt:
Nhß ðÆng TÏ Khßu tri ngã thyªtNhß ðÆng TÏ Khßu tri ngã thyªtNhß ðÆng TÏ Khßu tri ngã thyªtNhß ðÆng TÏ Khßu tri ngã thyªtNhß ðÆng TÏ Khßu tri ngã thyªt

pháp nhß phi®t dø giä, pháppháp nhß phi®t dø giä, pháppháp nhß phi®t dø giä, pháppháp nhß phi®t dø giä, pháppháp nhß phi®t dø giä, pháp
thßþng ßng xä, hà hu¯ng phi pháp.thßþng ßng xä, hà hu¯ng phi pháp.thßþng ßng xä, hà hu¯ng phi pháp.thßþng ßng xä, hà hu¯ng phi pháp.thßþng ßng xä, hà hu¯ng phi pháp.

Tu-b°-ð« bÕch Ph§t r¢ng: Thª-Tu-b°-ð« bÕch Ph§t r¢ng: Thª-Tu-b°-ð« bÕch Ph§t r¢ng: Thª-Tu-b°-ð« bÕch Ph§t r¢ng: Thª-Tu-b°-ð« bÕch Ph§t r¢ng: Thª-
tôn! Nhß có chúng sanh nào khitôn! Nhß có chúng sanh nào khitôn! Nhß có chúng sanh nào khitôn! Nhß có chúng sanh nào khitôn! Nhß có chúng sanh nào khi
nghe ðßþc l¶i l¨ chß½ng cú nhßnghe ðßþc l¶i l¨ chß½ng cú nhßnghe ðßþc l¶i l¨ chß½ng cú nhßnghe ðßþc l¶i l¨ chß½ng cú nhßnghe ðßþc l¶i l¨ chß½ng cú nhß
thª, sanh lòng tin chân th§tthª, sanh lòng tin chân th§tthª, sanh lòng tin chân th§tthª, sanh lòng tin chân th§tthª, sanh lòng tin chân th§t
chång?chång?chång?chång?chång?

Ph§t bäo Tu-b°-ð«: Ch¾ nóiPh§t bäo Tu-b°-ð«: Ch¾ nóiPh§t bäo Tu-b°-ð«: Ch¾ nóiPh§t bäo Tu-b°-ð«: Ch¾ nóiPh§t bäo Tu-b°-ð«: Ch¾ nói
nhß v§y!nhß v§y!nhß v§y!nhß v§y!nhß v§y!

Sau khi Nhß-lai di®t ðµ,Sau khi Nhß-lai di®t ðµ,Sau khi Nhß-lai di®t ðµ,Sau khi Nhß-lai di®t ðµ,Sau khi Nhß-lai di®t ðµ,
khoäng nåm tråm nåm sau cùng,khoäng nåm tråm nåm sau cùng,khoäng nåm tråm nåm sau cùng,khoäng nåm tråm nåm sau cùng,khoäng nåm tråm nåm sau cùng,
có ai trì gi¾i, tu phß¾c, ð¯i v¾icó ai trì gi¾i, tu phß¾c, ð¯i v¾icó ai trì gi¾i, tu phß¾c, ð¯i v¾icó ai trì gi¾i, tu phß¾c, ð¯i v¾icó ai trì gi¾i, tu phß¾c, ð¯i v¾i
nhæng chß½ng cú này có th¬ sanhnhæng chß½ng cú này có th¬ sanhnhæng chß½ng cú này có th¬ sanhnhæng chß½ng cú này có th¬ sanhnhæng chß½ng cú này có th¬ sanh
lòng tin, cho ðây là th§t, thì nênlòng tin, cho ðây là th§t, thì nênlòng tin, cho ðây là th§t, thì nênlòng tin, cho ðây là th§t, thì nênlòng tin, cho ðây là th§t, thì nên
biªt nhæng ngß¶i ¤y không phäibiªt nhæng ngß¶i ¤y không phäibiªt nhæng ngß¶i ¤y không phäibiªt nhæng ngß¶i ¤y không phäibiªt nhæng ngß¶i ¤y không phäi
· n½i mµt ÐÑc Ph§t, hai ÐÑc· n½i mµt ÐÑc Ph§t, hai ÐÑc· n½i mµt ÐÑc Ph§t, hai ÐÑc· n½i mµt ÐÑc Ph§t, hai ÐÑc· n½i mµt ÐÑc Ph§t, hai ÐÑc
Ph§t, ba, b¯n nåm ÐÑc Ph§t gieoPh§t, ba, b¯n nåm ÐÑc Ph§t gieoPh§t, ba, b¯n nåm ÐÑc Ph§t gieoPh§t, ba, b¯n nåm ÐÑc Ph§t gieoPh§t, ba, b¯n nåm ÐÑc Ph§t gieo
tr°ng cån lành, mà ðã · ch² vôtr°ng cån lành, mà ðã · ch² vôtr°ng cån lành, mà ðã · ch² vôtr°ng cån lành, mà ðã · ch² vôtr°ng cån lành, mà ðã · ch² vô
lßþng ngàn vÕn ÐÑc Ph§t gieolßþng ngàn vÕn ÐÑc Ph§t gieolßþng ngàn vÕn ÐÑc Ph§t gieolßþng ngàn vÕn ÐÑc Ph§t gieolßþng ngàn vÕn ÐÑc Ph§t gieo
tr°ng cån lành.tr°ng cån lành.tr°ng cån lành.tr°ng cån lành.tr°ng cån lành.

Nhæng ngß¶i nghe chß½ng cúNhæng ngß¶i nghe chß½ng cúNhæng ngß¶i nghe chß½ng cúNhæng ngß¶i nghe chß½ng cúNhæng ngß¶i nghe chß½ng cú
này, th§m chí chï mµt ni®m sanhnày, th§m chí chï mµt ni®m sanhnày, th§m chí chï mµt ni®m sanhnày, th§m chí chï mµt ni®m sanhnày, th§m chí chï mµt ni®m sanh
tín tâm, này Tu-b°-ð«! Nhß-laitín tâm, này Tu-b°-ð«! Nhß-laitín tâm, này Tu-b°-ð«! Nhß-laitín tâm, này Tu-b°-ð«! Nhß-laitín tâm, này Tu-b°-ð«! Nhß-lai
ð«u biªt hªt, ð«u th¤y hªt.ð«u biªt hªt, ð«u th¤y hªt.ð«u biªt hªt, ð«u th¤y hªt.ð«u biªt hªt, ð«u th¤y hªt.ð«u biªt hªt, ð«u th¤y hªt.

Các chúng sanh này ðßþc vôCác chúng sanh này ðßþc vôCác chúng sanh này ðßþc vôCác chúng sanh này ðßþc vôCác chúng sanh này ðßþc vô
lßþng phß¾c ðÑc nhß thª. TÕi vìlßþng phß¾c ðÑc nhß thª. TÕi vìlßþng phß¾c ðÑc nhß thª. TÕi vìlßþng phß¾c ðÑc nhß thª. TÕi vìlßþng phß¾c ðÑc nhß thª. TÕi vì
sao? Vì các chúng sanh ¤y khôngsao? Vì các chúng sanh ¤y khôngsao? Vì các chúng sanh ¤y khôngsao? Vì các chúng sanh ¤y khôngsao? Vì các chúng sanh ¤y không
còn tß¾ng ngã, tß¾ng nhân,còn tß¾ng ngã, tß¾ng nhân,còn tß¾ng ngã, tß¾ng nhân,còn tß¾ng ngã, tß¾ng nhân,còn tß¾ng ngã, tß¾ng nhân,
tß¾ng chúng sanh, tß¾ng th÷ giä.tß¾ng chúng sanh, tß¾ng th÷ giä.tß¾ng chúng sanh, tß¾ng th÷ giä.tß¾ng chúng sanh, tß¾ng th÷ giä.tß¾ng chúng sanh, tß¾ng th÷ giä.

Không có tß¾ng pháp, cûngKhông có tß¾ng pháp, cûngKhông có tß¾ng pháp, cûngKhông có tß¾ng pháp, cûngKhông có tß¾ng pháp, cûng
không có tß¾ng phi pháp. Vìkhông có tß¾ng phi pháp. Vìkhông có tß¾ng phi pháp. Vìkhông có tß¾ng phi pháp. Vìkhông có tß¾ng phi pháp. Vì
s ao ?sao ?sao ?sao ?sao ?
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Vì nªu các chúng sanh ¤y,Vì nªu các chúng sanh ¤y,Vì nªu các chúng sanh ¤y,Vì nªu các chúng sanh ¤y,Vì nªu các chúng sanh ¤y,
tâm còn ch¤p tß¾ng, là còn ch¤ptâm còn ch¤p tß¾ng, là còn ch¤ptâm còn ch¤p tß¾ng, là còn ch¤ptâm còn ch¤p tß¾ng, là còn ch¤ptâm còn ch¤p tß¾ng, là còn ch¤p
ngã, nhân, chúng sanh, th÷ giä.ngã, nhân, chúng sanh, th÷ giä.ngã, nhân, chúng sanh, th÷ giä.ngã, nhân, chúng sanh, th÷ giä.ngã, nhân, chúng sanh, th÷ giä.
Nªu còn ch¤p tß¾ng cüa PhápNªu còn ch¤p tß¾ng cüa PhápNªu còn ch¤p tß¾ng cüa PhápNªu còn ch¤p tß¾ng cüa PhápNªu còn ch¤p tß¾ng cüa Pháp
tÑc còn ch¤p ngã, nhân, chúngtÑc còn ch¤p ngã, nhân, chúngtÑc còn ch¤p ngã, nhân, chúngtÑc còn ch¤p ngã, nhân, chúngtÑc còn ch¤p ngã, nhân, chúng
sanh, th÷ giä. Vì sao? Vì nªu cònsanh, th÷ giä. Vì sao? Vì nªu cònsanh, th÷ giä. Vì sao? Vì nªu cònsanh, th÷ giä. Vì sao? Vì nªu cònsanh, th÷ giä. Vì sao? Vì nªu còn
ch¤p tß¾ng phi pháp tÑc cònch¤p tß¾ng phi pháp tÑc cònch¤p tß¾ng phi pháp tÑc cònch¤p tß¾ng phi pháp tÑc cònch¤p tß¾ng phi pháp tÑc còn
ch¤p tß¾ng ngã, nhân, chúngch¤p tß¾ng ngã, nhân, chúngch¤p tß¾ng ngã, nhân, chúngch¤p tß¾ng ngã, nhân, chúngch¤p tß¾ng ngã, nhân, chúng
sanh, th÷ giä.sanh, th÷ giä.sanh, th÷ giä.sanh, th÷ giä.sanh, th÷ giä.

B·i v§y, không nên ch¤pB·i v§y, không nên ch¤pB·i v§y, không nên ch¤pB·i v§y, không nên ch¤pB·i v§y, không nên ch¤p
pháp, không nên ch¤p phi pháp.pháp, không nên ch¤p phi pháp.pháp, không nên ch¤p phi pháp.pháp, không nên ch¤p phi pháp.pháp, không nên ch¤p phi pháp.
Vì ý nghîa ðó nên Nhß-lai thß¶ngVì ý nghîa ðó nên Nhß-lai thß¶ngVì ý nghîa ðó nên Nhß-lai thß¶ngVì ý nghîa ðó nên Nhß-lai thß¶ngVì ý nghîa ðó nên Nhß-lai thß¶ng
nói: Các ông tÏ kheo! Nên biªtnói: Các ông tÏ kheo! Nên biªtnói: Các ông tÏ kheo! Nên biªtnói: Các ông tÏ kheo! Nên biªtnói: Các ông tÏ kheo! Nên biªt
pháp cüa ta ví nhß thuy«n bè,pháp cüa ta ví nhß thuy«n bè,pháp cüa ta ví nhß thuy«n bè,pháp cüa ta ví nhß thuy«n bè,pháp cüa ta ví nhß thuy«n bè,
ðªn pháp còn nên bö, hu¯ng làðªn pháp còn nên bö, hu¯ng làðªn pháp còn nên bö, hu¯ng làðªn pháp còn nên bö, hu¯ng làðªn pháp còn nên bö, hu¯ng là
phi pháp.phi pháp.phi pháp.phi pháp.phi pháp.

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

Tu-b°-ð« bÕch Ph§tTu-b°-ð« bÕch Ph§tTu-b°-ð« bÕch Ph§tTu-b°-ð« bÕch Ph§tTu-b°-ð« bÕch Ph§t
r¢ng: Thª-tôn! Nhß cór¢ng: Thª-tôn! Nhß cór¢ng: Thª-tôn! Nhß cór¢ng: Thª-tôn! Nhß cór¢ng: Thª-tôn! Nhß có
chúng sanh nào khichúng sanh nào khichúng sanh nào khichúng sanh nào khichúng sanh nào khi
nghe ðßþc l¶i l¨nghe ðßþc l¶i l¨nghe ðßþc l¶i l¨nghe ðßþc l¶i l¨nghe ðßþc l¶i l¨
chß½ng cú nhß thª,chß½ng cú nhß thª,chß½ng cú nhß thª,chß½ng cú nhß thª,chß½ng cú nhß thª,
sanh lòng tin chânsanh lòng tin chânsanh lòng tin chânsanh lòng tin chânsanh lòng tin chân
th§t chång?th§t chång?th§t chång?th§t chång?th§t chång?
Ph§t bäo Tu-b°-ð«:Ph§t bäo Tu-b°-ð«:Ph§t bäo Tu-b°-ð«:Ph§t bäo Tu-b°-ð«:Ph§t bäo Tu-b°-ð«:
Ch¾ nói nhß v§y!Ch¾ nói nhß v§y!Ch¾ nói nhß v§y!Ch¾ nói nhß v§y!Ch¾ nói nhß v§y!

�Tu-b°-ð« bÕch Ph§t r¢ng,�
là do Ngài A Nan thêm vào
khi kiªt t§p kinh ði¬n

�Nhß có chúng sanh,�
tÑc trß·ng lão Tu-b°-ð« có
sñ hoài nghi, ho£c giä, khi nghe ðßþc l¶i
trong m¤y chß½ng cú ðó�tÑc là kinh�
không biªt ngß¶i ta có th¬ tin mµt cách
chân thành chång? Trß·ng lão Tu-b°-ð«
höi Ph§t nhß v§y thì Ph§t bäo r¢ng: �Ông
không nên nói cách ðó, không nên nói nhß
v§y!" Vì sao?

Sau khi Nhß-lai di®t ðµ, khoängSau khi Nhß-lai di®t ðµ, khoängSau khi Nhß-lai di®t ðµ, khoängSau khi Nhß-lai di®t ðµ, khoängSau khi Nhß-lai di®t ðµ, khoäng
nåm tråm nåm sau cùng, có ainåm tråm nåm sau cùng, có ainåm tråm nåm sau cùng, có ainåm tråm nåm sau cùng, có ainåm tråm nåm sau cùng, có ai
trì gi¾i, tu phß¾c, ð¯i v¾i chß½ngtrì gi¾i, tu phß¾c, ð¯i v¾i chß½ngtrì gi¾i, tu phß¾c, ð¯i v¾i chß½ngtrì gi¾i, tu phß¾c, ð¯i v¾i chß½ngtrì gi¾i, tu phß¾c, ð¯i v¾i chß½ng

cú này có th¬ sanh lòng tin, chocú này có th¬ sanh lòng tin, chocú này có th¬ sanh lòng tin, chocú này có th¬ sanh lòng tin, chocú này có th¬ sanh lòng tin, cho
ðây là th§t, thì nên biªt nhængðây là th§t, thì nên biªt nhængðây là th§t, thì nên biªt nhængðây là th§t, thì nên biªt nhængðây là th§t, thì nên biªt nhæng
ngß¶i ¤y không phäi · n½i mµtngß¶i ¤y không phäi · n½i mµtngß¶i ¤y không phäi · n½i mµtngß¶i ¤y không phäi · n½i mµtngß¶i ¤y không phäi · n½i mµt
ÐÑc Ph§t, hai ÐÑc Ph§t, ba, b¯n,ÐÑc Ph§t, hai ÐÑc Ph§t, ba, b¯n,ÐÑc Ph§t, hai ÐÑc Ph§t, ba, b¯n,ÐÑc Ph§t, hai ÐÑc Ph§t, ba, b¯n,ÐÑc Ph§t, hai ÐÑc Ph§t, ba, b¯n,
nåm ÐÑc Ph§t gieo tr°ng cånnåm ÐÑc Ph§t gieo tr°ng cånnåm ÐÑc Ph§t gieo tr°ng cånnåm ÐÑc Ph§t gieo tr°ng cånnåm ÐÑc Ph§t gieo tr°ng cån
lành, mà ðã · ch² vô lßþng ngànlành, mà ðã · ch² vô lßþng ngànlành, mà ðã · ch² vô lßþng ngànlành, mà ðã · ch² vô lßþng ngànlành, mà ðã · ch² vô lßþng ngàn
vÕn ÐÑc Ph§t gieo tr°ng cånvÕn ÐÑc Ph§t gieo tr°ng cånvÕn ÐÑc Ph§t gieo tr°ng cånvÕn ÐÑc Ph§t gieo tr°ng cånvÕn ÐÑc Ph§t gieo tr°ng cån
lành.lành.lành.lành.lành.

Th¶i gian nåm tråm nåm ð¥u, bao g°m
th¶i gian khi ÐÑc Ph§t còn tÕi thª, g÷i là
th¶i "thi«n ð¸nh kiên c¯," cûng là khoäng
th¶i gian có nhi«u ngß¶i tu hành ðßþc
chÑng quä. Th¶i kÏ tiªp, nåm tråm nåm,
g÷i là th¶i "ða vån kiên c¯," và trong
khoäng th¶i gian này m÷i ngß¶i ð«u nghiên

cÑu kinh ði¬n. Kª
ðó, nåm tråm
nåm, g÷i là th¶i
kÏ "tñ miªu kiên
c¯." Sau ðó là
th¶i mÕt pháp,
g÷i là th¶i "ð¤u
tranh kiên c¯,"
tÑc là th¶i bây gi¶
cüa chúng ta ðây.

ÐÑc Ph§t nói:
"Sau ngày ta di®t
ðµ nåm tråm
nåm, kë nào
chuyên trì gi¾i
lu§t, tu phß¾c, và
ð¯i v¾i ðoÕn này
trong Kinh Kim
Cang, h÷ sanh

lòng tin, coi ý nghîa này cüa kinh là chân
th§t, không hß d¯i. Ông nên biªt r¢ng kë
ðó ðã t×ng gieo tr°ng cån lành, không phäi
chï trong mµt kiªp, hai kiªp, ba kiªp, b¯n
kiªp ho£c nåm kiªp mà ðã gieo tr°ng cån
lành trong vô lßþng, ngàn vÕn kiªp."

Gieo tr°ng cån lành là thª nào? Cån
lành là phäi gieo tr°ng trß¾c Tam-bäo.
Cúng dß¶ng Tam-bäo là gieo cån lành, cung
kính Tam-bäo là gieo cån lành, tin y vào
Tam-bäo là gieo cån lành. Cån lành và cån
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ác là hai loÕi. Nªu ta không gieo cån lành,
cån ác cüa ta s¨ tång trß·ng; nªu ta không
tin y Tam-bäo, cûng khiªn cho cån ác tång
trß·ng; ta xa lánh Tam-bäo tÑc là ta xa
lánh cån lành; ta thân c§n v¾i Tam-bäo,
tÑc là ta làm tång trß·ng cån lành. Ngß¶i
· châu B¡c-câu-lß không th¤y Ph§t, không
nghe Pháp, không th¤y Tång, nên cån lành
cüa h÷ b¸ ðoÕn, do ðó h÷ sanh ra · châu
B¡c-câu-lß, tuy ðßþc hß·ng tu±i th÷ dài
lâu, nhßng cûng lâm vào mµt trong tám
nÕn (bát nÕn, tam ð°). Quí v¸ mu¯n làm
cho cån lành n¦y n·, t¤t phäi cúng dß¶ng,
cung kính, y tin Tam-bäo.
Qui y Tam-bäo là s½ bµ gieo
tr°ng cån lành, sau ðó th÷
nåm gi¾i, tám gi¾i, B°-tát
gi¾i, mß¶i gi¾i, r°i th÷ ðªn
gi¾i tÏ kheo, hai tråm nåm
mß½i gi¾i. Cái ðó g÷i là các
nhân duyên ð¬ gieo tr°ng
cån lành. Giæ nåm gi¾i, tu
th§p thi®n, cûng ð«u là vi®c
gieo tr°ng cån lành.

Cån lành là mµt cái gì,
nhìn thì không th¤y, l¡ng tai
thì không nghe, ngØi không
có mùi. Khi nào các v¸ ði
gieo tr°ng cån lành, gieo
xong, cûng không th¤y mµt
cäm giác gì, b·i vì nó là vô tß¾ng. � ph¥n
trên, chúng ta chÆng nghe câu "phàm cái
gì có tß¾ng ð«u là hß v÷ng" hay sao? Có
tß¾ng là hß d¯i, không tß¾ng chính là chân
th§t. Chúng ta chï biªt có mµt chuy®n là lo
l¡ng cho t¤m thân này, mà không lo gì
cho cån lành. Cån lành là gì? Là trí hu® cüa
ta, chính là pháp thân cüa ta, không khác,
chï có tên g÷i là khác mà thôi. Cån lành
tÑc là cái g¯c lành, cái c½ s· t¯t, ta phäi lo
tu sØa. Nªu ta có c½ s· t¯t, pháp thân cüa
ta s¨ hi¬n hi®n, trí hu® cüa ta s¨ tång trß·ng,
cái công nång thñc tß¾ng bát nhã v¯n có
cüa ta s¨ vì thª mà ðßþc khôi phøc.

Cho nên tr°ng cån lành, phäi nên gieo
tr°ng trß¾c Tam-bäo, ð¬ mµt ngày kia quä

B°-ð« có th¬ kªt thành trái, chÆng ðªn n²i
u±ng phí công gieo tr°ng. Nªu lÕi gieo
tr°ng cån lành tÕi ch² ngoÕi ðÕo, thì tr°ng
ðßþc bao nhiêu, th¶i gian bao lâu, cûng
coi nhß hß d¯i, chÆng th§t. Phàm tr°ng
thi®n cån, thì có thi®n cån gì cûng nên gieo
tr°ng, cho nên nói: "Chß ác mÕc tác, chúng
thi®n phøng hành" (ð×ng làm các ði«u ác,
làm các ði«u thi®n).

Nhæng ngß¶i nghe chß½ng cúNhæng ngß¶i nghe chß½ng cúNhæng ngß¶i nghe chß½ng cúNhæng ngß¶i nghe chß½ng cúNhæng ngß¶i nghe chß½ng cú
này, th§m chí chï mµt ni®m sanhnày, th§m chí chï mµt ni®m sanhnày, th§m chí chï mµt ni®m sanhnày, th§m chí chï mµt ni®m sanhnày, th§m chí chï mµt ni®m sanh
tín tâm, ông Tu-b°-ð«! Nhß-laitín tâm, ông Tu-b°-ð«! Nhß-laitín tâm, ông Tu-b°-ð«! Nhß-laitín tâm, ông Tu-b°-ð«! Nhß-laitín tâm, ông Tu-b°-ð«! Nhß-lai

ð«u biªt, ð«u th¤yð«u biªt, ð«u th¤yð«u biªt, ð«u th¤yð«u biªt, ð«u th¤yð«u biªt, ð«u th¤y
hªt cä.hªt cä.hªt cä.hªt cä.hªt cä.

B·i vì ngß¶i ta ðã tr°ng
cån lành · ch² vô lßþng
ngàn vÕn v¸ Ph§t, nên mµt
khi nghe Kinh Kim Cang,
thì chï mµt ni®m là ðã
sanh lòng tin, r¤t thanh
t¸nh và thu¥n khiªt. Ni«m
tin ðó là mµt loÕi tinh
thu¥n, không vß¾ng chút
nào nghi ho£c, r¤t chân,
r¤t th§t. Ph§t bäo Tu-b°-
ð« phäi nên hi¬u r¢ng
Nhß-lai ¡t biªt và ¡t th¤y
ngß¶i ðó.

Các chúng sanh này ðßþc vôCác chúng sanh này ðßþc vôCác chúng sanh này ðßþc vôCác chúng sanh này ðßþc vôCác chúng sanh này ðßþc vô
lßþng phß¾c ðÑc nhß thª. TÕilßþng phß¾c ðÑc nhß thª. TÕilßþng phß¾c ðÑc nhß thª. TÕilßþng phß¾c ðÑc nhß thª. TÕilßþng phß¾c ðÑc nhß thª. TÕi
làm sao? Các chúng sanh ¤ylàm sao? Các chúng sanh ¤ylàm sao? Các chúng sanh ¤ylàm sao? Các chúng sanh ¤ylàm sao? Các chúng sanh ¤y
không còn tß¾ng ngã, tß¾ngkhông còn tß¾ng ngã, tß¾ngkhông còn tß¾ng ngã, tß¾ngkhông còn tß¾ng ngã, tß¾ngkhông còn tß¾ng ngã, tß¾ng
nhân, tß¾ng chúng sanh, tß¾ngnhân, tß¾ng chúng sanh, tß¾ngnhân, tß¾ng chúng sanh, tß¾ngnhân, tß¾ng chúng sanh, tß¾ngnhân, tß¾ng chúng sanh, tß¾ng
th÷ giä.th÷ giä.th÷ giä.th÷ giä.th÷ giä.

Phß¾c ðÑc cüa các chúng sanh này th§t là
vô lßþng vô biên. TÕi sao v§y? B·i vì h÷
không có tß¾ng ngã, không có tß¾ng nhân,
không có tß¾ng chúng sanh, không có
tß¾ng th÷ giä. Thª nào là không có tß¾ng
ngã? Không có tß¾ng ngã tÑc là không có
ta, coi mình nhß không có. Thª nào g÷i là
không có tß¾ng nhân? TÑc là không có
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ngß¶i. Ta cûng không, ngß¶i cûng không,
nhân ngã ð«u không có, cho nên chúng
sanh cûng không có luôn. Chúng sanh là
không thì tñ nhiên không có th÷ giä. Tß¾ng
th÷ giä là ni«m hy v÷ng s¯ng mãi mãi, h
luyªn tiªc mµt cái gì, không mu¯n nó b¸
hß höng, g÷i là tß¾ng th÷ giä.

Không có tß¾ng pháp, cûngKhông có tß¾ng pháp, cûngKhông có tß¾ng pháp, cûngKhông có tß¾ng pháp, cûngKhông có tß¾ng pháp, cûng
không có tß¾ng phi pháp. Vìkhông có tß¾ng phi pháp. Vìkhông có tß¾ng phi pháp. Vìkhông có tß¾ng phi pháp. Vìkhông có tß¾ng phi pháp. Vì
s ao ?sao ?sao ?sao ?sao ?

Nhân mà không, thì pháp cûng không, hªt
thäy m÷i tß¾ng cüa pháp cûng không, cûng
nhß tß¾ng cüa các thÑ không phäi pháp,
cûng ð«u không luôn. TÕi bän th¬, không
có gì là pháp, cûng nhß không có gì là
chÆng phäi pháp, nguyên do b·i ðâu v§y?

Vì nªu các chúng sanh ¤y, tâmVì nªu các chúng sanh ¤y, tâmVì nªu các chúng sanh ¤y, tâmVì nªu các chúng sanh ¤y, tâmVì nªu các chúng sanh ¤y, tâm
còn ch¤p tß¾ng, là còn ch¤p ngã,còn ch¤p tß¾ng, là còn ch¤p ngã,còn ch¤p tß¾ng, là còn ch¤p ngã,còn ch¤p tß¾ng, là còn ch¤p ngã,còn ch¤p tß¾ng, là còn ch¤p ngã,
nhân, chúng sanh, th÷ giä. Nªunhân, chúng sanh, th÷ giä. Nªunhân, chúng sanh, th÷ giä. Nªunhân, chúng sanh, th÷ giä. Nªunhân, chúng sanh, th÷ giä. Nªu
còn giæ tß¾ng Pháp tÑc còn ch¤pcòn giæ tß¾ng Pháp tÑc còn ch¤pcòn giæ tß¾ng Pháp tÑc còn ch¤pcòn giæ tß¾ng Pháp tÑc còn ch¤pcòn giæ tß¾ng Pháp tÑc còn ch¤p
ngã, nhân, chúng sanh, th÷ giä.ngã, nhân, chúng sanh, th÷ giä.ngã, nhân, chúng sanh, th÷ giä.ngã, nhân, chúng sanh, th÷ giä.ngã, nhân, chúng sanh, th÷ giä.
Vì sao? Vì nªu còn ch¤p tß¾ngVì sao? Vì nªu còn ch¤p tß¾ngVì sao? Vì nªu còn ch¤p tß¾ngVì sao? Vì nªu còn ch¤p tß¾ngVì sao? Vì nªu còn ch¤p tß¾ng
phi pháp tÑc còn ch¤p tß¾ngphi pháp tÑc còn ch¤p tß¾ngphi pháp tÑc còn ch¤p tß¾ngphi pháp tÑc còn ch¤p tß¾ngphi pháp tÑc còn ch¤p tß¾ng
ngã, nhân, chúng sanh, th÷ giä.ngã, nhân, chúng sanh, th÷ giä.ngã, nhân, chúng sanh, th÷ giä.ngã, nhân, chúng sanh, th÷ giä.ngã, nhân, chúng sanh, th÷ giä.

Nªu trong tâm cüa chúng sanh còn có
tß¾ng, tÑc hãy còn ch¤p tß¾ng, ch¤p có
mình, có ngß¶i, có chúng sanh, có th÷ giä,
thì không th¬ giäi thoát ðßþc, không th¬
g÷i là ðã chân chánh buông xä. Nªu còn
ðeo l¤y tß¾ng pháp, pháp chÆng th¬ không,
thì cûng là ch¤p ngã, nhân, chúng sanh,
th÷ giä, b¯n thÑ tß¾ng. Nªu giæ tß¾ng phi
pháp, thì cûng ch¤p ngã, nhân, chúng sanh,
th÷ giä, ðâu có phá ðßþc chúng.

B·i v§y, không nên ch¤p pháp,B·i v§y, không nên ch¤p pháp,B·i v§y, không nên ch¤p pháp,B·i v§y, không nên ch¤p pháp,B·i v§y, không nên ch¤p pháp,
không nên ch¤p phi pháp. Vì ýkhông nên ch¤p phi pháp. Vì ýkhông nên ch¤p phi pháp. Vì ýkhông nên ch¤p phi pháp. Vì ýkhông nên ch¤p phi pháp. Vì ý
nghîa ðó nên Nhß-lai thß¶ng nói:nghîa ðó nên Nhß-lai thß¶ng nói:nghîa ðó nên Nhß-lai thß¶ng nói:nghîa ðó nên Nhß-lai thß¶ng nói:nghîa ðó nên Nhß-lai thß¶ng nói:
Các ông tÏ kheo! Nên biªt phápCác ông tÏ kheo! Nên biªt phápCác ông tÏ kheo! Nên biªt phápCác ông tÏ kheo! Nên biªt phápCác ông tÏ kheo! Nên biªt pháp
cüa ta ví nhß thuy«n bè, ðªncüa ta ví nhß thuy«n bè, ðªncüa ta ví nhß thuy«n bè, ðªncüa ta ví nhß thuy«n bè, ðªncüa ta ví nhß thuy«n bè, ðªn

pháp còn nên bö, hu¯ng là phipháp còn nên bö, hu¯ng là phipháp còn nên bö, hu¯ng là phipháp còn nên bö, hu¯ng là phipháp còn nên bö, hu¯ng là phi
pháp.pháp.pháp.pháp.pháp.

B·i thª cho nên, không th¬ giæ tß¾ng cüa
pháp, mà tß¾ng cüa cái chÆng phäi pháp
cûng phäi buông bö. B·i do ý nghîa ¤y mà
quí v¸ thß¶ng nghe Ph§t nói: "Các ông tÏ-
kheo! m÷i pháp tôi nói v¾i các ông ví nhß
mµt chiªc thuy«n v§y." Cái thuy«n ðó ð¬
làm gì? Thuy«n ðó dùng ð¬ vßþt cái b¬
kh± sanh tØ, khi nào cái kh± sanh tØ hªt,
thì phäi bö cái thuy«n ðó ði. Còn nhß chßa
hªt sanh tØ, thì phäi c¥n thuy«n ð¬ tu hành,
cho nên có câu: "Qua sông r°i, không c¥n
ðò." Ta ðã qua ðßþc sông r°i thì không
c¥n vác theo cái ðò ð¬ ði tiªp. Nªu quä quí
v¸ ðã qua t¾i b¶ r°i mà còn nói r¢ng không
biªt ð¬ con ðò · ðâu nên phäi vác theo ði,
thì m÷i ngß¶i s¨ coi quí v¸ là ngß¶i ðiên
khùng.

Cái pháp chân chánh mà còn phäi
buông bö nó, hu¯ng chi là cái không phäi
pháp, l¨ nào không bö nó ði? Pháp còn
phäi bö, chÆng phäi pháp thì lÕi càng phäi
bö g¤p!
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Kinh Sách Bång �n T¯ngKinh Sách Bång �n T¯ngKinh Sách Bång �n T¯ngKinh Sách Bång �n T¯ngKinh Sách Bång �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)

- Bång ð÷c Khai Th¸ 2 - Bång ð÷c Khai Th¸ 2 - Bång ð÷c Khai Th¸ 2 - Bång ð÷c Khai Th¸ 2 - Bång ð÷c Khai Th¸ 2 (g°m 6 cu¯n).(g°m 6 cu¯n).(g°m 6 cu¯n).(g°m 6 cu¯n).(g°m 6 cu¯n).
- Kinh A Di Ðà do HT Tuyên Hóa lßþc giäi.- Kinh A Di Ðà do HT Tuyên Hóa lßþc giäi.- Kinh A Di Ðà do HT Tuyên Hóa lßþc giäi.- Kinh A Di Ðà do HT Tuyên Hóa lßþc giäi.- Kinh A Di Ðà do HT Tuyên Hóa lßþc giäi.
- Chß½ng ÐÕi Thª Chí B° Tát Ni®m Ph§t- Chß½ng ÐÕi Thª Chí B° Tát Ni®m Ph§t- Chß½ng ÐÕi Thª Chí B° Tát Ni®m Ph§t- Chß½ng ÐÕi Thª Chí B° Tát Ni®m Ph§t- Chß½ng ÐÕi Thª Chí B° Tát Ni®m Ph§t
  Viên Thông do C¯ Lão Hòa Thßþng lßþc  Viên Thông do C¯ Lão Hòa Thßþng lßþc  Viên Thông do C¯ Lão Hòa Thßþng lßþc  Viên Thông do C¯ Lão Hòa Thßþng lßþc  Viên Thông do C¯ Lão Hòa Thßþng lßþc
  giäi.  giäi.  giäi.  giäi.  giäi.
- Bång ð÷c "Chß½ng ÐÕi Thª Chí B° Tát- Bång ð÷c "Chß½ng ÐÕi Thª Chí B° Tát- Bång ð÷c "Chß½ng ÐÕi Thª Chí B° Tát- Bång ð÷c "Chß½ng ÐÕi Thª Chí B° Tát- Bång ð÷c "Chß½ng ÐÕi Thª Chí B° Tát
  Ni®m Ph§t Viên Thông Lßþc Giäi" (1  Ni®m Ph§t Viên Thông Lßþc Giäi" (1  Ni®m Ph§t Viên Thông Lßþc Giäi" (1  Ni®m Ph§t Viên Thông Lßþc Giäi" (1  Ni®m Ph§t Viên Thông Lßþc Giäi" (1
  cu¯n).  cu¯n).  cu¯n).  cu¯n).  cu¯n).
- Pháp Ngæ: ngæ løc hay nhæng l¶i khai- Pháp Ngæ: ngæ løc hay nhæng l¶i khai- Pháp Ngæ: ngæ løc hay nhæng l¶i khai- Pháp Ngæ: ngæ løc hay nhæng l¶i khai- Pháp Ngæ: ngæ løc hay nhæng l¶i khai
  th¸ cüa C¯  Lão Hòa Thßþng.  th¸ cüa C¯  Lão Hòa Thßþng.  th¸ cüa C¯  Lão Hòa Thßþng.  th¸ cüa C¯  Lão Hòa Thßþng.  th¸ cüa C¯  Lão Hòa Thßþng.

  Ban Vi®t ngæ cüa Vi®n d¸ch Kinh s¨ tiªp tøc phiên
d¸ch và ¤n t¯ng nhæng dçn giäi v« Kinh Lu§n cùng
các bài Pháp thoÕi cüa C¯ Lão Hòa Thßþng. Kính
mong quý Ph§t tØ hoan hÖ h² trþ công ðÑc ¤n t¯ng
kinh sách và bång ð÷c cüa b±n Vi®n ðßþc viên mãn.
Chi phiªu xin ð«  DRBA/ Vietnamese Account.

Xin Lßu Ý: Ban Phiên D¸ch Vi®t Ngæ và B° Ð« Häi
ðã thay ð±i ð¸a chï. Ð¸a chï m¾i là:

Gold Sage Monastery
11455 Clayton Road
San Jose, CA 95127
Tel. (408) 923 - 7243
Fax. (408) 923 - 1064

Ngæ LøcNgæ LøcNgæ LøcNgæ LøcNgæ Løc
cüa HT Tuyên Hóacüa HT Tuyên Hóacüa HT Tuyên Hóacüa HT Tuyên Hóacüa HT Tuyên Hóa

          ����������
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Nguy®n

ThÆ n¡o gài l¡ NguyÎn?  - NguyÎn l¡
û nguyÎn, töc l¡ chå û hõèng ½Æn,
tµm nghØ ½iËu gÖ ½Ü rãi ph�t ra léi

nguyÎn.  NguyÎn cÜ bân thö töc l¡:

Chîng sanh vá biÅn thÎ nguyÎn ½æ,
PhiËn n¬o vá tºn thÎ nguyÎn ½on,

Ph�p mán vá lõìng thÎ nguyÎn hàc,
Phºt ½o vá thõìng thÎ nguyÎn th¡nh.

Chõ Phºt cïng Bã t�t thuê qu� khö, chõ Phºt,
Bã t�t ê hiÎn ti; chõ Phºt, Bã t�t trong tõçng
lai cñng ½Ëu y theo bân ho±ng thÎ nguyÎn
n¡y m¡ tu h¡nh chöng qu¨.  Bân ho±ng thÎ
nguyÎn n¡y l¡ y theo bân ½Æ m¡ ph�t ra.  Bân
½Æ l¡:  Khä ½Æ, DiÎt ½Æ, Tºp ½Æ v¡ �o ½Æ.

Y theo Khä ½Æ thÖ ph�t ra léi nguyÎn:  �Chîng
sanh vá biÅn thÎ nguyÎn ½æ�; y theo Tºp ½Æ
thÖ ph�t léi nguyÎn �PhiËn n¬o vá tºn thÎ
nguyÎn ½on�; y theo �o ½Æ thÖ ph�t ra léi
nguyÎn �Ph�p mán vá lõìng thÎ nguyÎn
hàc�;  y theo DiÎt ½Æ thÖ ph�t ra léi nguyÎn
�Phºt ½o vá thõìng thÎ nguyÎn th¡nh.�
Hçn nùa, bân ho±ng thÎ nguyÎn cñng l¡
chiÆu theo ba khä:  Khä khä, H¡nh khä, Hoi
khä cða chîng sanh m¡ ph�t ra.  Khä khä
chÏnh l¡ nhùng ngh¿o cïng khân khä cða
chîng sanh.  Hoi khä chÏnh l¡ chîng sanh
dï ½õìc gi¡u sang, nhõng sú gi¡u sang ½Ü
hõ hoi ½i.  H¡nh khä chÏnh l¡ ½¬ kháng ph¨i
bÙ khä sê vÖ ngh¿o thiÆu, cñng kháng ph¨i l¡
gi¡u sang bÙ hõ hoi, m¡ l¡ h¡nh khä cða vá
thõéng biÆn ½äi.  T÷ nhÞ ½Æn lèn, t÷ lèn ½Æn
gi¡, t÷ gi¡ ½Æn chÆt, suât c¨ mæt ½éi niÎm
niÎm ½äi déi, cho nÅn cÜ ba khä.

T�m khä:  Sanh, gi¡, bÎnh, chÆt, �i biÎt ly,
o�n t°ng hæi, c·u b¶t ½°c, ngñ ¶m xÏ thnh.

Sanh l¡ khä, gi¡ l¡ khä, cÜ bÎnh l¡ khä, lîc
chÆt li c¡ng khä, sanh gi¡ bÎnh chÆt ½Ëu l¡
khä; �öc Phºt ThÏch Ca Mµu Ni nhçn nhÖn
th¶y khä sanh gi¡ bÎnh chÆt liËn ph�t tµm
xu¶t gia, tu h¡nh.  �i biÎt ly khä l¡ nåi khä
½âi vèi ngõéi mÖnh yÅu thÏch m¡ vÖ ho¡n c¨nh
n¡o ph¨i xa lÖa.  YÅu m¡ ph¨i xa lÖa l¡ mæt
thö khä, m¡ kháng yÅu li thõéng hæi tò ê
mæt chå cñng l¡ mæt thö khä, ½Ü gài l¡ O�n
T°ng hæi khä.  VÏ dò:  MÖnh kháng thÏch ngõéi
¶y, ê mæt nçi n¡o ½Ü li chm m´t vèi ngõéi
¶y v¡ cïng l¡m viÎc chung vèi hà, nåi ¶y gài
l¡ O�n t°ng hæi khä.   Li cÜ mæt thö gài l¡
C·u b¶t ½°c khä, nghØa l¡ kháng toi lÝng
mong muân, mong muân ½õìc m¡ kháng thÌ
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½õìc.  Khi chõa ½õìc thÖ lo l°ng cho ½õìc,
khi ½¬ ½õìc rãi thÖ sì m¶t m�t.  Nhõng c�i
thö khä lo ½õìc lo m¶t kháng kÌ gÖ lìi hi,
chÏnh l¡ Ngñ ¶m xÏ thnh khä.  Ngñ ¶m l¡
S°c, thà, tõêng, h¡nh, thöc.  N¯m thö n¡y
giâng nhõ l¡ ngàn løa ch�y b÷ng b÷ng.  S°c,
thà, tõêng, h¡nh, thöc, n¯m ¶m n¡y gié gié
kh°c kh°c ½Ëu ½i theo trÅn thµn thÌ chîng ta
gµy nÅn vá v¡n sú thâng khä.

Ngo¡i t�m khä ra cÝn cÜ vá lõìng vá biÅn
khä nùa.  Ti sao cÜ qu� nhiËu khä nhõ vºy?
�Ü l¡ vÖ chîng ta trong ½éi qu� khö gieo trãng
qu� nhiËu nhçn khä, cïng l¡m bn b¿ vèi
chîng m¡ kháng muân xa lÖa, vÖ thÆ gieo
trãng nhçn duyÅn cða khä n¡y m¡ nhºn l¶y
khä qu¨.

Cho nÅn nÜi:

�Muân biÆt nhçn ½éi trõèc, h¬y xem ½éi nay
nhºn qu¨ gÖ�.
�Muân biÆt qu¨ ½éi sau, h¬y xem ½éi n¡y gieo
nhçn gÖ�.

VÖ thÆ gieo trãng nhçn l¡nh thÖ sÁ hõêng kÆt
qu¨ l¡nh, gieo trãng nhçn �c thÖ sÁ nhºn kÆt
qu¨ �c, lîc qu¨ th¡nh thòc thÖ lÝng r¶t sì
h¬i.  Bã t�t thÖ sì nhçn chè kháng sì qu¨;
cÝn chîng sanh thÖ sì qu¨ chè kháng sì nhçn.
Sì töc l¡ sì h¬i.  Bã t�t thÖ sì nhçn chè kháng
sì qu¨, cho nÅn c¸n thºn, d¿ d´t, kháng trãng
nhçn khä, vÖ thÆ c�c Ng¡i kháng cÜ qu¨ khä.
� théi qu� khö, khi chõa rß ½o lû, c�c Ng¡i
cñng gieo trãng nhçn khä; hiÎn ti qu¨ khä
½Æn, c�c Ng¡i vui vÀ tiÆp nhºn, vÖ hiÌu rß r±ng
thà khä thÖ hÆt khä, hõêng phõèc thÖ hÆt
phõèc.  Nhõng chîng sanh sì qu¨ m¡ kháng
sì nhçn, khi gieo trãng nhçn b¶t kÌ l¡ nhçn
tât hay x¶u, nhçn thiÎn hay �c, cö cho l¡ viÎc
nhÞ kháng ¯n thua gÖ, cho nÅn m´c tÖnh gµy
to, kháng ½Ì tµm c¸n thºn mæt tÏ n¡o.  Nhçn
gÖ cñng gieo, nÅn khi hà khä thÖ thà ho¡i
kháng hÆt, rãi than van r±ng:  �Sao m¡ g´p
c�i thö ho¡n c¨nh trè trÅu nhõ vºy?�  �¬ sì

nhºn l¶y qu¨ khä, thÆ thÖ trõèc kia ½÷ng gieo
trãng nhçn khä cÜ hçn kháng?  Sanh vË thÆ
gièi Cúc Lc ê phõçng Tµy thÖ kháng cÜ näi
khä, ch× thà c�c ½iËu vui.  Kháng cÜ mæt chît
khä n¡o l¡ vÖ ngõéi ê ½Ü ½Ëu thanh tÙnh,
kháng cÜ tµm tranh ½ua, tham dòc, si mÅ v¡
ba �c ½o.  VÖ kháng cÜ ba ½æc tham sµn si
cho nÅn kháng cÜ ba thö �c ½o.  Ba �c ½o
l¡ do ba ½æc biÆn hiÎn ra.

Phºt ½æ t¶t c¨ chîng sanh m¡ kháng th¶y
mæt chîng sanh n¡o ½õìc diÎt ½æ, ½Ü chÏnh
l¡ ph�t tµm khiÆn cho t¶t c¨ ngõéi tu Bã t�t
½o, khiÆn t¶t c¨ ngõéi lÖa khä ½õìc vui, khiÆn
t¶t c¨ ngõéi ½Ëu ½õìc th¡nh Ch�nh gi�c.
D·u ½æ chîng sanh nhõng kháng cÜ tõèng
½æ chîng sanh.  �æ sanh lÖa tõèng, lÖa tõèng
½æ sanh, kháng dÏnh m°c v¡o tõèng m¡ nÜi:
�Chîng sanh n¡y l¡ cða tái ½æ, chîng sanh
kia cñng cða tái ½æ, ½æ 1 ngõéi,...10 ngõéi,
tái ½æ ½õìc 10 chîng sanh�.  �æ chîng sanh
ph¨i l¡ kháng tÏnh sâ, cÜ tÏnh sâ thÖ cÜ ch¶p
trõèc, kháng tÏnh sâ thÖ kháng ch¶p trõèc.
�æ m¡ kháng ½æ, kháng ½æ m¡ ½æ, ½Ü mèi
thiÎt l¡ ½æ chîng sanh.  Chîng sanh bÅn
ngo¡i dØ nhiÅn l¡ ½�ng ½æ.  Chîng sanh trong
tú t�nh cñng ph¨i ½�ng ½æ.  Trong tú t�nh
cÜ 84.000 chîng sanh, c¡ng c·n ph¨i ½æ cho
nÜ tu h¡nh th¡nh Phºt, nhºp NiÆt b¡n.  �æ
chîng sanh, cÜ ½æ l¡ ½æ phiËn n¬o cða chîng
sanh, kháng ½æ thÖ chîng sanh v¹n cÝn phiËn
n¬o, m¡ phiËn n¬o cÜ 84.000 thö.  H¡ng NhÙ
th÷a döt ½õìc KiÆn ho´c v¡ Tõ ho´c, nhõng
v¹n cÝn Tr·n sa ho´c.  Bã t�t cÜ Vá minh
ho´c.  Vá minh l¡ thö n´ng nË nhöt.  Chîng
sanh tr÷ ½õìc KiÆn tõ ho´c, Tr·n sa ho´c,
nhõng v¹n cÝn Vá minh ho´c.  Bã t�t �²ng
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gi�c döt ½õìc Tr·n sa ho´c, khi s°p th¡nh
Phºt, h¬y cÝn mæt ph·n Sanh tõèng vá minh
rât sau, cñng giâng nhõ 84.000 sìi láng ch×
cÝn th÷a li mæt sìi, ch× c·n nhä ½õìc sìi
láng ½Ü l¡ xong.  Bã t�t �²ng gi�c döt ½õìc
Sanh tõèng vá minh, liËn chöng DiÎu gi�c,
töc th¡nh Phºt.
Sau gài l¡ KiÆn ho´c?  - KiÆn l¡ ½âi c¨nh khêi
tµm tham �i.  �âi c¨nh gièi khêi tµm tham
cïng tµm �i, kháng th¶y rß c¨nh gièi n¡y m¡
nhºn r±ng t¶t c¨ l¡ thºt cÜ.  VÖ nhºn cho l¡
thºt nÅn ¯n cçm cñng l¡ thºt, ngð ngh× cñng
l¡ thºt, kháng cÜ bn b¿ cñng cho l¡ thºt, ½Ü
chÏnh l¡ kháng rß r¡ng.  Th¶y (kiÆn), cho l¡
tât ½Âp, rãi sanh ra tham �i vá cïng vá tºn,
kháng bao gié biÆt ½ð biÆt ch�n, ½Ü chÖnh l¡
KiÆn ho´c, ½âi c¨nh khêi tµm tham �i.

Sao gài l¡ Tõ ho´c?  - Tõ ho´c chÏnh l¡ mÅ lû
khêi tµm phµn biÎt, ½âi lû kháng th¶u suât
m¡ khêi ra phµn biÎt.  Kháng biÆt vÙ Ph�p sõ
½Ü gi¨ng cÜ ½îng kháng?  CÜ chå n¡o hay
kháng?  CÜ lìi Ïch gÖ cho mÖnh kháng?  Kháng
lìi Ïch thÖ kháng muân l¡m.  ViÎc mÖnh l¡m
nh¶t ½Ùnh ph¨i cÜ lìi Ïch, ch× th¶y truèc m´t
3 t¶c, m¡ ch²ng th¶y ½õìc trõèc m´t 4 t¶c.
Ch× th¶y c¨nh trõèc m°t m¡ ch²ng th¶y ½õìc
nçi chân xa xái kia.  �Ü ½Ëu l¡ Tõ ho´c.

Tõ ho´c chÏnh l¡ nhùng tõ tõêng kháng rß
r¡ng, mç mç hã hã.  Kháng ½îng cho l¡ ½îng.
V÷a rãi tái nÜi nhºn cho ¯n cçm l¡ thºt, m´c
�o cñng l¡ thºt, nÆu kháng ph¨i l¡ gi¨ thÖ
anh th¶y c�i gÖ l¡ thºt õ?  M´c �o, ¯n cçm,
ngð ngh× ½Ëu l¡ qu� trÖnh cða ½éi ngõéi.  Anh
kháng c·n ch¶p trõèc ph¨i nhºn chµn l¡ thÆ
n¡o.  NÆu anh kháng ch¶p trõèc thÖ cÜ thÌ
nhÂ nh¡ng tú ti.  CÝn nÆu anh ch¶p trõèc
thÖ sÁ bÙ thâng khä.  NÆu anh cho l¡ t¶t c¨
½Ëu kháng thºt, thÖ sÁ kháng cÜ tham �i, giâng
nhõ trong chiÅm bao l¡m nhùng viÎc lung
tung.  NghØ ra nhõ thÆ anh sÁ buáng bÞ hÆt,
mài sú tÖnh rãi sÁ qua ½i.  NÆu anh bÞ kháng
½õìc thÖ cÜ ch¶p trõèc, mài sú tÖnh sÁ kháng
qua ½õìc.  �Ü l¡ KiÆn ho´c.  CÜ 88 ph¸m

KiÆn ho´c v¡ 81 ph¸m Tõ ho´c.  Ph� ½õìc
KiÆn ho´c trong ba cßi thÖ chöng ½õìc Sç qu¨
A-la-h�n.  KiÆn ho´c kháng ph� ½õìc thÖ
kháng thÌ n¡o chöng qu¨ ½õìc.  �âi vèi t¶t
c¨ c¨nh gièi anh cÜ tµm �i kháng?  CÜ tµm
tham kháng?  �âi vèi c¨nh cÜ khêi tµm tham
�i kháng?  �âi vèi c¨nh gièi v÷a lÝng cÜ khêi
tµm tham �i kháng?  �âi vèi c¨nh gièi kháng
v÷a lÝng cÜ khêi tµm giºn gh¾t kháng?  Anh
cÜ thÌ tr÷ bÞ ½õìc tµm tham �i kháng?  NÆu
anh thiÎt kháng cÜ, thÖ rât cuæc nÜ sÁ kháng
cÝn tãn ti.  L¡m sao biÆt �anh kháng cÜ tham
�i?�  Nhçn vÖ anh cÝn biÆt cÜ chÏnh mÖnh
trong ½Ü cho nÅn anh nÜi kháng tham kháng
�i, nhõng m¡ li cÝn cÜ c�i Ng¬ ê trong, vÖ
chõa chöng Sç qu¨ nÅn chõa ph� ½õìc.  ViÎc
½Ü kháng ph¨i nÜi kháng l¡ kháng mæt c�ch
dÍ d¡ng.

Ngñ lìi sø  l¡:  Thµn kiÆn, BiÅn kiÆn, T¡ kiÆn,
KiÆn thð kiÆn, Gièi c¶m thð kiÆn.  Sao gài l¡
Lìi?  -Lìi l¡ ½Æn nhanh chÜng, tr�i vèi �æn
l¡ ½Æn chºm chp.

1.  Thµn kiÆn:  Ch¶p trõèc ½µy l¡ thµn thÌ
cða ta.  Thµn thÌ cða ta g·y ½i, c¨m th¶y
¯n kháng ngon, m´c kháng v÷a û, ê kháng
tho¨i m�i.  Thµn thÌ ta nhõ thÆ thÖ l¡m sao
an to¡n ½õìc?  Suât ng¡y t÷ s�ng tèi tâi cö
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lo nghØ vË mÖnh.

2.  BiÅn kiÆn:  ChÏnh l¡ ch¶p ½on ch¶p
thõéng.  Ch¶p ½on thÖ cho r±ng ngõéi ta
chÆt ½i trê vË vèi hõ kháng, kháng cÝn gÖ nùa,
nhõ d·u hÆt ½¿n t°t.  Ch¶p thõéng thÖ cho l¡
con ngõéi chÆt ½i, thÖ sao?  V¹n l¡m ngõéi
nùa; chÜ m¬i m¬i l¡m chÜ, m¿o cö l¡m m¿o
ho¡i; ngõéi luán luán l¡m ngõéi, chè kháng
½äi l¡m chÜ m¿o ½õìc.  Nhùng kiÆn ch¶p nhõ
trÅn lc v¡o nhÙ biÅn nÅn gài l¡ BiÅn kiÆn,
kháng hìp vèi Trung ½o.  �éi n¡y l¡m ngõéi,
½éi sau v¹n l¡m ngõéi.  CÞ v¹n l¡ cÞ, cµy v¹n
l¡ cµy, ngõéi kháng thÌ l¡m sîc sanh, cñng
kháng thÌ l¡m quý.  �Ü chÏnh l¡ BiÅn kiÆn.

3.  T¡ kiÆn l¡ thÆ n¡o?  - T¡ kiÆn l¡ cho r±ng
l¡m l¡nh kháng cÜ qu¨ b�o l¡nh, l¡m �c cñng
kháng cÜ qu¨ b�o �c.  Hà b�c kháng nhçn
qu¨, ho¡n to¡n kháng nhçn kháng qu¨.  Hà
kháng tin l¡m l¡nh ½õìc phõèc, l¡m �c ph¨i
tæi.

4. Gièi c¶m thð kiÆn:  Dy ngõéi giù gièi bÝ,
gièi chÜ.  Giù gièi bÝ l¡ b°t chõèc theo bÝ ¯n
cÞ.  Ti sao thÆ?  Nhçn vÖ hà th¶y biÆt sai
l·m, th¶y bÝ ½õìc sanh lÅn tréi cho nÅn b°t
chõèc theo bÝ, th¶y chÜ ½õìc sanh lÅn tréi
cho nÅn b°t chõèc theo chÜ.

Gièi kiÆn:  Kháng ph¨i nhçn ch¶p l¡ nhçn,
cñng l¡ gièi thð.  Ngõéi xu¶t gia giù gièi cÜ
tµm ch¶p trõèc n¡y, hà ch¶p r±ng ta hay giù
gièi, gièi n¡y l¡ gièi cða ta giù, cÜ mæt thö
tµm hay giù gièi v¡ nhùng gièi ½õìc giù.  Hà
kháng biÆt r±ng b¨n thÌ cða gièi xõa n¡y vân
l¡ rång kháng, kháng nÅn ch¶p trõÜc.  HÍ cÜ
ch¶p trõèc thÖ biÆn th¡nh Gièi thð.

5.  KiÆn thð kiÆn:  Kháng ph¨i qu¨ ch¶p l¡
qu¨.  Kháng ph¨i l¡ qu¨ rât r�o, hà cho ½Ü l¡
qu¨ rât r�o.  Hà cho Tö ThiËn ThiÅn v¡ Tö
Kháng Xö l¡ NiÆt b¡n, ½Ü gài l¡ �kháng ph¨i
qu¨ ch¶p l¡ qu¨�.

Tö ThiËn:  Sç thiËn thiÅn, NhÙ thiËn thiÅn,
Tam thiËn thiÅn, Tö thiËn thiÅn.

Ngõéi tàa thiËn lÅn ½Æn c¨nh gièi Sç thiËn cÜ
thÌ kháng cÝn thê nùa, kháng cÜ sú há h¶p.
� c¨nh gièi n¡y tuy kháng cÝn há h¶p nhõng
v¹n cÜ mæt niÎm ½æng, mæt khi ph�t sanh
niÎm ½æng n¡y thÖ há h¶p sÁ trê li.  �Ü l¡ Sç
thiËn.

NhÙ thiËn l¡ mch ½öt rãi, khi há h¶p kháng
cÝn nùa thÖ mch cñng ng÷ng luán, giâng
nhõ ngõéi chÆt.  Tuy mch ng÷ng ½ºp nhõng
kháng ph¨i chÆt.  �Ü l¡ c¨nh gièi cða NhÙ
thiËn.

Tam thiËn l¡ ngãi cho ½Æn û niÎm cñng
ng÷ng b´t.  � Sç thiËn, NhÙ thiËn kháng cÝn
há h¶p nùa, mch cñng ng÷ng ½ºp, nhõng
li cÝn û niÎm, ½Æn Tam thiËn thÖ û niÎm ½Ü
cñng kháng cÝn nùa vÖ thõéng ê trong ½Ùnh.

�Æn Tö thiËn thÖ ch× cÝn thöc m¡ thái.  Tam
thiËn kháng cÜ û niÎm l¡ kháng cÜ û niÎm
thá, nhõng û niÎm tÆ v¹n cÝn; ½Æn Tö thiËn
c¨ û niÎm tÆ cñng döt luán.  C¨nh gièi n¡y
ch× l¡ con ½õéng c·n ph¨i kinh qua cða ngõéi
tu ThiËn, chè kháng ph¨i l¡ qu¨ chöng.
Kháng ch× nÜi Tö thiËn, m¡ ngay c¨ Tö kháng
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xö:  Kháng vá biÅn xö, Thöc vá biÅn xö, Vá
sê hùu xö, Phi tõêng phi phi tõêng xö cñng
ch²ng qua ch× l¡ mæt thö ½Ùnh, chè kháng
ph¨i l¡ qu¨ chöng; nÆu cÜ ch¶p l¶y (KiÆn thð)
thÖ cÜ thÌ cho c¨nh gièi n¡y l¡ NiÆt b¡n v¡
cho l¡ chöng ½°c qu¨ A-la-h�n thö tõ.  Nhõ
Vá V¯n Tü-kheo cho Tö thiËn l¡ Tö qu¨, ½Ü
l¡ vÖ anh ta kháng tháng hiÌu.  Nhùng KiÆn
ho´c...ê trÅn l¡ Ngñ lìi sø.

Tõ ho´c... l¡ Ngñ  ½æn sø.  �æn töc l¡ ½Æn
chºm chp.  Ngñ ½æn sø l¡ tham, sµn, si, mn,
nghi.  Ti sao ngõéi ta cÜ phiËn n¬o?  - �Ü l¡
vÖ cÜ vá minh.  Sau khi Vá minh sanh ra thÖ
cÜ Tr·n sa ho´c.  Tr·n sa ho´c cÝn gài l¡ Vá
minh ho´c, töc l¡ kháng cÜ hiÌu biÆt ½îng
½°n.  Tõ ho´c cñng cÜ thÌ gài l¡ Vá kiÆn ho´c,
ti vÖ sau khi Vá minh sanh ra b¿n cÜ tham,
nghØ r±ng ph¨i cÜ ½õìc c�i gÖ ½Ü, b¿n sanh ra
tµm tham, rãi sanh ra c�c thö phiËn n¬o;
phiËn n¬o mæt khi sanh ra, sÁ sanh ra tµm
Sµn; tµm Sµn mæt khi sanh ra thÖ ch× biÆt vË
mÖnh m¡ ch²ng biÆt cÜ ngõéi kh�c.  VÖ ch×
biÆt cÜ mÖnh, cho nÅn khi tµm sµn hºn sanh
ra thÖ muân h th¶p gi� trÙ cða ngõéi kh�c.
CÜ thö tµm n¡y chÏnh l¡ ngu si, kháng phµn
biÎt ½õìc ph¨i qu¶y tr°ng ½en, b¶t kÌ t¶t c¨.
NguyÅn do chÏnh l¡ kháng biÆt ½o lû, ngay
½Æn ngu si, ph¨i qu¶y, cong ngay, ½en tr°ng
½Ëu kháng nhºn ra.   VÖ ngu is mèi sanh ra
tµm kiÅu mn.  VÖ cÜ tµm kiÅu mn nÅn li
sanh ra nghi ngé, kháng tin ½o lû do b¶t cö
ai gi¨ng gi¨i.  ThiÎt cñng kháng tin, gi¨ c¡ng
kháng tin nùa.  Sanh ra mài thö ho¡i nghi,
½Ü chÏnh l¡ Tõ ho´c.  Do KiÆn ho´c, Tõ ho´c,
Tr·n sa ho´c m¡ th¡nh c�c thö Vá minh
phiËn n¬o.  Cho nÅn c�c thö phiËn n¬o vá
cïng vá tºn kháng cÜ lîc n¡o hÆt.  Trõèc tÖnh
hÖnh n¡y ngõéi tu h¡nh ph¨i nõçng v¡o Tö
½Æ m¡ ph�t léi thÎ nguyÎn:  �PhiËn n¬o vá
tºn thÎ döt tr÷�.

�Ph�p mán vá lõìng thÎ nguyÎn hàc�, nghØa
l¡ ngõéi tu h¡nh c·n ph¨i hiÌu rß c�c thö
ph�p mán.  C�c thö ph�p mán nhiËu vá lõìng

vá biÅn, cñng chÏnh l¡ mæt thö ph�p mán ½Ì
tu h¡nh.  NÆu kháng rß biÆt phõçng ph�p
thÖ kháng thÌ tu h¡nh ½õìc, vÖ muân tu h¡nh
thÖ ph¨i hiÌu rß phõçng ph�p.  Phõçng ph�p
n¡y r¶t nhiËu, nhiËu ½Æn vá lõìng vá biÅn,
cho nÅn ph¨i nõçng theo �o ½Æ m¡ ph�t
nguyÎn lúc:  �Ph�p mán vá lõìng thÎ nguyÎn
hàc�.

Sao gài l¡ ph�p mán vá lõìng?  Vá lõìng
ph�p mán t÷ ½µu m¡ cÜ?  - �y l¡:  Phºt nÜi
t¶t c¨ ph�p nhçn vÖ t¶t c¨ tµm cða chîng
sanh.  NÆu kháng t¶t c¨ tµm, thÖ c·n gÖ t¶t c¨
ph�p?  T¶t c¨ ph�p ½Ëu do tµm chîng sanh
m¡ cÜ, vÖ tµm chîng sanh cÜ ng¡n sai muán
kh�c, c�c thö kháng giâng nhau, tµm cða måi
con ngõéi ½Ëu kháng giâng nhau, cho nÅn
ph�p mán cñng cÜ nhiËu thö kháng ½ãng.
TÜm t°t li ph�p cÜ ba thö:  Phºt ph�p, tµm
ph�p v¡ chîng sanh ph�p.  Ba ph�p n¡y sanh
ra Tö ½Æ, Lòc ½æ, 12 nhçn duyÅn, 37 ph¸m
Trì ½o... Cho nÅn nÜi:  �Ph�p mán vá lõìng
thÎ nguyÎn hàc�.

Ph�p mán cÜ r¶t nhiËu, giâng nhõ chîng ta
gi¨ng bæ kinh n¡y xong li gi¨ng ½Æn bæ kinh
kh�c, ½Ü kháng ph¨i l¡ do vá lõìng hay sao?
Chîng ta hiÎn ti gi¨ng kinh cñng nhõ mæt
giàt nõèc trong biÌn c¨ m¡ thái!  Chè kháng
l¡ t¶t c¨ nõèc trong biÌn c¨ ½Ëu ½õìc hÆt.
Chîng ta hàc Phºt ph�p ½Ì l¡m gÖ?  Ti sao
ph¨i hàc Phºt ph�p?  Nhçn vÖ hàc Phºt ph�p
chÏnh l¡ muân ½õìc th¡nh Phºt.

Nhõng th¡nh Phºt cÜ ph¨i l¡ vàng tõêng
kháng?

-Th¡nh Phºt kháng ph¨i l¡ vàng tõêng ½µu,
ti vÖ vÙ Phºt l¡ qu¨ vÙ xõa nay s³n cÜ cða
chîng ta, mài ngõéi ½Ëu cÜ thÌ th¡nh Phºt,
vÖ thÆ chîng ta ph¨i nhanh mæt bõèc ½Ì sèm
th¡nh qu¨ Phºt, v¡ y theo DiÎt ½Æ m¡ ph�t
léi nguyÎn:  �Phºt ½o vá thõìng thÎ nguyÎn
th¡nh�.
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DiÎt ½Æ chÏnh l¡ ½t ½Æn NiÆt b¡n, ½t ½Æn
qu¨ vÙ rât r�o thanh tÙnh b¶t sanh b¶t diÎt,
cho nÅn nÜi l¡ �Phºt  ½o vá thõìng thÎ
nguyÎn th¡nh�.  Chîng ta ½âi vèi sú kiÎn
th¡nh Phºt kháng c·n ph¨i ho¡i nghi nùa;
nhõng nÆu cÜ ho¡i nghi, cñng cÜ thÌ th¡nh
Phºt, duy cÜ ½iËu chºm mæt chît m¡ thái.
NÆu kháng cÜ tµm ho¡i nghi thÖ sÁ th¡nh Phºt
sèm hçn.  T¶t c¨ chîng sanh ½Ëu cÜ Phºt
t�nh, ½Ëu cÜ thÌ l¡m Phºt, nhõng kháng thÌ
nÜi:  �T¶t c¨ chîng sanh ½Ëu l¡ Phºt�.  NÆu
chÙu tu h¡nh thÖ mèi cÜ thÌ th¡nh Phºt, nÆu
kháng chÙu tu h¡nh thÖ t¶t c¨ chîng sanh
v¹n ch× l¡ chîng sanh m¡ thái, kháng thÌ
th¡nh Phºt ½õìc.  L¡m Phºt l¡ lû, nhõng cñng
cÜ mæt c�i ��o th¡nh Phºt�, vèi ½iËu kiÎn
l¡ ph¨i nõçng theo ph�p tu h¡nh.  NÆu kháng
nõçng theo ph�p tu h¡nh thÖ c�c tµm tham,
sµn, si, mn, nghi ½Ëu kháng t÷ bÞ ½õìc,
kháng thÌ n¡o mau th¡nh Phºt ½õìc.  VÖ thÆ
nÅn ph¨i ph�t bân ho±ng thÎ nguyÎn.  Chîng
ta b¶t luºn l¡ l¡m viÎc gÖ cñng c·n ph¨i ph�t
léi nguyÎn trõèc, rãi sau mèi theo léi nguyÎn
m¡ thúc h¡nh.  CÜ thÆ mèi ½t ½Æn mòc ½Ïch,
hy vàng mèi cÜ thÌ th¡nh túu ½õìc.

NÜi ½Æn ½µy, tái nhè li mæt cáng �n:  CÜ
mæt l·n �öc Phºt ThÏch Ca Mµu Ni mang
theo r¶t nhiËu ½Î tø ½Æn mæt nõèc nà ½Ì gi�o
hÜa chîng sanh.  Ngõéi trong nõèc n¡y
th¶y Phºt ½Æn liËn ½Üng cøa li, kháng
cÜ ai chÙu bâ thÏ, cñng kháng ai ½Æn cung
kÏnh ch¡o hÞi.  Phºt ½¬ ½Æn nõèc ¶y rãi,
kháng cÜ ai ra ½Ün rõèc, vÖ kháng cÜ
duyÅn vèi c�c ½i th·n v¡ nhçn dµn ê
½Ü.  Nhõng khi ng¡i Mòc KiËn LiÅn ½Æn
thÖ c¨ quâc võçng, ½i th·n v¡ nhçn dµn
½Ëu hõèng vË Ng¡i cung
kÏnh ½¨nh lÍ, tranh nhau ½Æn cîng dõéng.
C�c ½Î tø Phºt th¶y thÆ, nhõng kháng
biÆt ti sao, b¿n hÞi Phºt:  �Ti sao Phºt
½Æn nõèc n¡y kháng ai chÙu cîng dõéng
c¨, m¡ Ma Ha Mòc KiËn LiÅn, ½Î tø Phºt,
½i ½Æn ½µy li ½õìc mài ngõéi tranh nhau
cîng dõéng?�  Phºt ½�p:  ��Ü l¡ do nhçn
duyÅn ½éi trõèc�.

T÷ vá lõìng kiÆp vË trõèc, Mòc KiËn LiÅn
cïng Phºt ê chung mæt chå, Mòc KiËn LiÅn
lÅn nîi ½ân cði, cÝn �öc Phºt xuâng dõèi
nîi søa ½õéng v¡ r¶t gh¾t b·y ong, m¡ Mòc
KiËn LiÅn li r¶t thÏch chîng.  �öc Phºt ThÏch
Ca lîc ¶y, khi cÝn tu nhçn, thõéng l¶y khÜi
hun ½ât chîng, m¡ Mòc KiËn LiÅn li bÙ
chîng ½ât ½au nhöc.  Tuy bÙ ½au nhöc,
nhõng Mòc KiËn LiÅn kháng dïng løa ½Ì hun
½ât, tr�i li cÝn ph�t nguyÎn:  �VË sau tái
½°c ½o sÁ ½æ trõÜc b·y ong cÜ nhiËu t�nh
Tu-la n¡y�.  �éi ½éi kiÆp kiÆp vË sau, b¡y
ong n¡y biÆn th¡nh ra ngõéi trong mæt nõèc.
Ong chîa l¡ vua, c�c ong thì l¡ dµn.  Ng¡y
xõa Phºt ThÏch Ca nhçn vÖ gh¾t chîng, t÷ng
dïng khÜi hun ½ât chîng, nÅn bµy gié ½Æn
nõèc ¶y kháng cÜ ai ra ½Ün tiÆp, quâc võçng,
½i th·n, nhçn dµn cñng kháng chÙu cîng
dõéng Ng¡i.  Tr�i li, Ng¡i Mòc KiËn LiÅn ½¬
cÜ ph�t nguyÎn sau khi ½°c ½o sÁ ½æ b·y
ong n¡y, cho nÅn ½éi n¡y g´p li nhau thÖ
quâc võçng v¡ nhçn dµn nõèc ¶y tranh nhau
½Æn cîng dõéng.  Do ½µy chîng ta biÆt r±ng
nhçn qu¨ r¶t tràng yÆu, vÖ thÆ nh¶t ½Ùnh ph¨i
ph�t nguyÎn.

            (TrÏch t÷ Kinh Phºt ThuyÆt A Di �¡,
             HT TuyÅn HÜa lõìc gi¨i).
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Thông BáoThông BáoThông BáoThông BáoThông Báo

VÕn Ph§t Thánh ThànhVÕn Ph§t Thánh ThànhVÕn Ph§t Thánh ThànhVÕn Ph§t Thánh ThànhVÕn Ph§t Thánh Thành
(Th¤t và Pháp Hµi nåm 1999)(Th¤t và Pháp Hµi nåm 1999)(Th¤t và Pháp Hµi nåm 1999)(Th¤t và Pháp Hµi nåm 1999)(Th¤t và Pháp Hµi nåm 1999)

Quán Âm Th¤t:Quán Âm Th¤t:Quán Âm Th¤t:Quán Âm Th¤t:Quán Âm 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:

1) Tháng 4: t× ngày 4 ðªn ngày 10
L vía ðÑc Quán Thª Âm B° Tát s¨ cØ hành vào
chü nh§t ngày 4/4.

2) Tháng 7: t× ngày 25 ðªn 31
L ðÑc Quán Thª Âm B° Tát thành ÐÕo s¨ cØ hành
vào chü nh§t ngày 25/7.

3) Tháng 10: t× ngày 24 ðªn ngày 30
L vía ðÑc Quán Thª Âm B° Tát Xu¤t Gia s¨ cØ
hành vào chü nh§t ngày 24/10.

Ð¸a TÕng Th¤t:Ð¸a TÕng Th¤t:Ð¸a TÕng Th¤t:Ð¸a TÕng Th¤t:Ð¸a TÕng Th¤t:
T× chü nh§t ngày 5 ðªn thÑ bäy ngày 11 tháng 9,
chuyên tøng Kinh Ð¸a TÕng và trì ni®m h°ng danh
ðÑc  Ð¸a TÕng B° Tát.
L vía ÐÑc Ð¸a TÕng B° Tát s¨ cØ hành vào chü
ngày 5 tháng 9, ngày ð¥u tiên cüa Th¤t.

L Vu LanL Vu LanL Vu LanL Vu LanL Vu Lan s¨ t± chÑc vào chü nh§t ngày 22/8.

Ph§t Th¤t:
T× chü nh§t ngày 19 ðªn  thÑ bäy ngày 25 tháng
12 nåm 1999, chuyên trì ni®m h°ng danh ðÑc Ph§t
A Di Ðà.
L vía ðÑc Ph§t A Di Ðà s¨ cØ hành vào chü nh§t
ngày  19/12/1999.

Thi«n Th¤t:
-  Mµt tu¥n thi«n t§p mùa hè dành cho beginners
b¡t ð¥u t× chü nh§t ngày 1 ðªn chü nh§t ngày 8
tháng 8.
-  Ba tu¥n thi«n th¤t mùa ðông b¡t ð¥u ngay sau
Ph§t th¤t, t× ngày 26 tháng 12 nåm 1999 ðªn ngày
16 tháng 1 nåm 2000.

Hoa Nghiêm Pháp HµiHoa Nghiêm Pháp HµiHoa Nghiêm Pháp HµiHoa Nghiêm Pháp HµiHoa Nghiêm Pháp Hµi

Cûng nhß m÷i nåm ð¬ kÖ ni®m ngày C¯ Lão Hòa
Thßþng viên t¸ch, VÕn Ph§t Thành ð«u t± chÑc
Pháp Hµi Hoa Nghiêm, trong su¯t 21 ngày chuyên
trì tøng Kinh Hoa Nghiêm, b¡t ð¥u t× 8 gi¶ sáng

ðªn 5 gi¶ chi«u. Nåm nay, Pháp Hµi b¡t ð¥u t×
ngày 20 tháng 6 ðªn ngày 10 tháng 7.
L gi² cüa C¯ Lão Hòa Thßþng s¨ cØ hành vào
ngày ð¥u tiên cüa Pháp Hµi tÑc là vào chü nh§t
ngày 20 tháng 6.

VÕn Ph§t SámVÕn Ph§t SámVÕn Ph§t SámVÕn Ph§t SámVÕn Ph§t Sám

Haèng naêm, cö ùvaøo muøa Xuaân, Vaïn Phaät
Thaùnh Thaønh coù toå chöùc laïy Saùm Vaïn

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

Kinh Hoa Nghieâm daïy :

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

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

Leã Vaïn Phaät Saùm seõ keùo daøi töø 1 ñeán
21 thaùng 5.
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Hòa Thßþng Hß Vân H÷a Truy®n
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Ngài Hß Vân và ngß¶i em h÷ là Phú Qu¯c có m¯i thâm tình
huynh ð® g¡n bó, tôn tr÷ng lçn nhau. Phú Qu¯c cûng nghiên
cÑu tìm hi¬u Ph§t pháp nên chàng có ð°ng chí hß¾ng, ð°ng
tâm ðÕo nhß ngài. Do ðó lúc ngài ðßþc 19 tu±i, ngài cùng
Phú Qu¯c bö nhà lên ðß¶ng t¾i Cù S½n ð¬ xu¤t gia tu ðÕo.
Lúc ra ði ngài có làm bài th½ tên "Bì ÐÕi Ca" (Bài hát cüa Túi
Th¸t) lßu lÕi cho hai ngß¶i vþ h÷ Ði«n và h÷ Ðàm.

Hòa Thßþng Tuyên Hóa có bài k® khen nhß sau:

Ph§t hóa ðß¶ng ð®, ðµ A Nan,
Công hài Phú Qu¯c thß¾ng Cù S½n,
Thù ð° ð°ng quy nh¤t bï kh±ng,
Bï trßþng phu h«, ngã di®c nhiên.

D¸ch là:
Ph§t dÕy em h÷, ðµ A Nan,
Ngài cùng Phú Qu¯c t¾i Cù S½n,
Ðß¶ng tuy sai khác, ðích là mµt,
Ngài là trßþng phu, ta cûng v§y.


