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thành Ph§t ni®m,

Tây phß½ng Cñc LÕc

mµt ðß¶ng thông.

(M¤y Ði®u Sen Xanh)

In this era, when technology and
materialism flourish, we want to
take a careful look at the thinking
of the times and ask ourselves

whether or not this is a good age to
live in. Science has made great ad-
vances in technology and that cer-

tainly counts as good. But we should
also realize the truth in the saying,

“Anything taken to the ultimate

point

transforms into its opposite.”

In the case of technological ad-
vances, good things also beckon

misfortune. Let’s look at television,
for example, I know people will ob-
ject to my analysis of the TV, say-

ing “Dharma Master, you’re a
throwback to another age. You’re
an anachronism. You’re out of step

with the times.” Nonetheless, in my

Trong th©i Çåi hi�n nay, khi kÏ
thuÆt và chû nghïa vÆt chÃt lan
tràn, chúng ta cÀn xem xét cÄn
thÆn s¿ suy nghï cûa th©i Çåi và
t¿ hÕi xem Çây có phäi là th©i
kÿ tÓt ÇËp Ç� cho chúng ta sÓng
hay không. Khoa h�c Çã Çåt
nh»ng bÜ§c ti�n l§n v� kÏ thuÆt
và Çi�u này ch¡c ch¡n phäi
ÇÜ®c coi là m¶t Çi�u tÓt. NhÜng
chúng ta cÛng cÀn nên nhÆn
thÙc Çåo l� cûa câu: "VÆt cùng
t¡c phän," có nghïa là s¿ vÆt
phát tri�n Ç�n c¿c Çi�m thì quay
ngÜ®c låi.

Trong lãnh v¿c ti�n b¶ khoa
h�c kÏ thuÆt, Çi�u tÓt cÛng
ngÀm chÙa tai h�a. Ví dø hãy
xét v� vô tuy�n truy�n hình, tôi
bi�t có ngÜ©i së phän ÇÓi s¿
phân tích cûa tôi v� ti-vi, h� nói
"ThÜa ThÀy, thÀy Çã Çi lui vào
th©i Çåi khác rÒi. ThÀy låc hÆu
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opinion, the television is a menace to human life.
The television is a man-eater. Did you know that?
Look at children these days. Instead of doing their

schoolwork, they sit in front of the TV set. They’re
glued to the screen, and it eats up their very life-
force. The children might as well be dead, because

they will never learn the basic principles of being
good people. They only learn how to stare at the
television.

And what does the TV teach them? Every kind of
strange and freakish behavior you can imagine.

They learn precious little of value. The kids very
quickly learn to enact the evil and harmful lessons
they watch. In no time at all, they learn all the bad

things that people can do.

Before television came into the world, the people-

eater was radio. Radios sucked up humans’ life-
force. People used to stick a radio in their ear and
completely forgot everything else. Radios made us

forget about eating, sleeping, and the ordinary events
of life. Now the television has confused us to the
point of not knowing whether we’re coming or going.

Computers have followed along right after the tele-
vision. In Chinese, the word for computer trans-

lates literally into “electric brain”. In the future there
will be electric eyes, as well as electric ears, elec-
tric tongues, electric noses and electric bodies. Ev-

ery one of the six organs will have disposable mod-
ules, likes cassettes, and will gain an electric boost.
Eyes, ears, nose, tongue, body, and mind will be

computerized. Even the mind will tie in organically
with “know-it-all computer memory banks.” Is this
a good time to be a person? Impossible! This is a

dark age in human history.

In this benighted era, our wisdom has been stolen

away by material things. Nobody has any natural
wisdom to speak of. Our inherent brightness has
been replaced by products and goods. And once

rÒi. ThÀy không ÇÒng nhÎp v§i th©i Çåi." Tuy
nhiên, theo � ki�n cûa tôi, Ti-vi là m¶t Çe d�a
cho nhân loåi. Ti-vi là m¶t loåi æn thÎt ngÜ©i.
Qu� vÎ có bi�t Çi�u Çó không? Hãy xem các trÈ
em hi�n nay. Thay vì làm bài vª ª trÜ©ng, các
em ngÒi trÜ§c máy ti-vi. Các em bÎ dán cÙng
vào màn hình, và máy æn h�t sinh l¿c các em.
Nh»ng em này nhÜ Çã ch�t rÒi vì các em së
không bao gi© h�c ÇÜ®c nh»ng Çåo l� cæn bän
Ç� làm ngÜ©i tÓt. Các em chÌ h�c cách chæm
chæm nhìn ti-vi.

Và ti-vi Çã dåy gì cho các em? ñû loåi hành
vi kÿ lå khác thÜ©ng mà qu� vÎ có th� tÜªng
tÜ®ng ÇÜ®c. Các em h�c ÇÜ®c rÃt ít Çi�u có giá
trÎ. Các em h�c rÃt nhanh Ç� làm låi các bài h�c
xÃu xa và nguy håi mà các em ÇÜ®c xem. Và
ch£ng bao lâu, các em h�c ÇÜ®c tÃt cä các Çi�u
xÃu ác mà con ngÜ©i có th� làm.

TrÜ§c khi có ti-vi, loåi æn thÎt ngÜ©i là ra-Çi-
ô. Ra-Çi-ô hút h�t sinh l¿c con ngÜ©i. M�i ngÜ©i
thÜ©ng dán tai vào ra-Çi-ô và hoàn toàn quên
h�t m�i vi�c khác. Ra-Çi-ô làm chúng ta quên
æn, quên ngû, và quên các vi�c thông thÜ©ng
khác trong cu¶c sÓng. Bây gi© ti-vi Çã làm chúng
ta mê lÀm Ç�n n�i chúng ta không bi�t  là mình
Çang Ç�n hay Çang Çi.

Máy Çi�n toán (computer) Çã Ç�n theo ngay
sau ti-vi. Trong Hoa ng», ch» computer ÇÜ®c
dÎch thành "Çi�n não". Trong tÜÖng lai së có
Çi�n m¡t, Çi�n tai, Çi�n lÜ«i, Çi�n mÛi, Çi�n thân.
M�i giác quan cûa sáu giác quan này së có nh»ng
b¶ phÆn tiêu chuÄn hóa (modules) có th� li�ng
bÕ Çi, cÛng giÓng nhÜ bæng nh¿a cassette, và së
ÇÜ®c nåp Çi�n. M¡t, tai, mÛi, lÜ«i, thân và � së
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we substitute things for wisdom, then people will
grow up blank, like idiots. Wisdom will become out-
moded. People will no longer serve any useful func-

tion. Mark my words: in the future, people will be-
come obsolete. Would you say this is a serious prob-
lem or not? Look into it! People will soon be ren-

dered useless!

For instance, some unethical scientists now are busy

inventing miraculous monsters. You say it’s human?
It’s not really human. You say it’s an animal? It’s
not exactly an animal either. Since they graft hu-

man genes onto animal bodies and alter human genes
with animals strains, this mutual genetic modifica-
tion produces a freakish, mutant, hybrid that re-

sembles neither parent.

Now people can be born with horns, or elephant-

like trunks. In my opinion, a human born with a nose
like a pachyderm is more a goblin than a person.
These goblins and freaks are all within the realm of

possibility today.

Furthermore, the range of technology has grown

out of control. Within the next two centuries, tele-
phones and the like will be totally obsolete. Televi-
sions and computers will have disappeared. Every

person’s physical body will contain the capabilities
of these machines. Nobody will have to bother di-
aling a telephone or punching a touch-tone. A per-

son will only need to beam out the number of the
desired party from his own built-in phone, with its
antennae located in the eyebrows, perhaps, or from

his hair, and the other person will receive the call
the same built-in way. “Hello! Good morning!”
That’s how easy it will be to place a phone call.

Somebody may be thinking at this point, “Dharma
Master, that’s the craziest talk I’ve ever heard.”

Well, I ask you to consider this. How many people
would have believed you if five hundred years ago

ÇÜ®c Çi�n toán hóa. Ngay cä "kho k� Ùc toàn
thÙc cûa máy Çi�n toán" cÛng së ÇÜ®c nÓi li�n
nhÜ m¶t b¶ phÆn cûa trí óc. ñây có phäi là th©i
Çåi tÓt Ç� làm ngÜ©i không? H£n nhiên là không.
ñây chính là th©i Çåi Çen tÓi trong lÎch sº nhân
loåi.

Trong th©i Çåi Çen tÓi này, trí tu� chúng ta
bÎ vÆt chÃt cÜ§p Çi. Không ngÜ©i nào còn có trí
tu� t¿ nhiên. S¿ sáng suÓt n¶i tåi bÎ thay th� bªi
sän phÄm và hàng hóa. Và khi chúng ta thay th�
trí tu� b¢ng vÆt chÃt, thì con ngÜ©i l§n lên trÓng
r�ng nhÜ nh»ng kÈ kh©. Trí tu� trª thành l�i
th©i. Con ngÜ©i không còn phøc vø cho m¶t
chÙc næng nào h»u ích n»a. Hãy chú � l©i tôi:
Trong tÜÖng lai, con ngÜÖi së trª nên ÇÒ bÕ.
Qu� vÎ thÃy Çây có phäi là vÃn Ç� quan tr�ng
hay không? Hãy nhìn kÏ xem! Con ngÜ©i s¡p
trª thành vô døng!

Ví dø, m¶t sÓ khoa h�c gia vô Çåo ÇÙc hi�n
nay Çang bÆn r¶n phát minh nh»ng quái vÆt kÿ
lå. Qu� vÎ nói Çó là ngÜ©i? ñó không h£n là
ngÜ©i. Qu� vÎ nói Çó là thú vÆt? Nó cÛng không
h£n là thú vÆt. Bªi vì h� ghép t� bào di truy�n
cûa con ngÜ©i vào cÖ th� thú vÆt và thay Ç°i t�
bào di truy�n cûa con ngÜ©i v§i di truy�n thú
vÆt, vi�c bi�n Ç°i di truy�n h� tÜÖng này sän
sinh nh»ng giÓng lai Ç¶t bi�n khác thÜ©ng
không giÓng cha mË cûa chúng.

Bây gi© con ngÜ©i có th� sinh ra låi có sØng
ho¥c có vòi giÓng nhÜ voi. Theo � ki�n cûa tôi,
m¶t ngÜ©i sanh ra v§i mÛi giÓng loåi da dày thì
là qu� hÖn là ngÜ©i. Nh»ng loåi sinh vÆt dÎ dång
và khác thÜ©ng này Ç�u n¢m trong phåm vi có
th� th¿c hi�n ÇÜ®c hi�n nay.

Ngoài ra, phåm vi cûa máy Çi�n toán Çã phát
tri�n không ki�m soát n°i. Trong vòng hai th�
k� t§i, Çi�n thoåi và các thÙ tÜÖng t¿ së hoàn
toàn l�i th©i. Ti-vi và máy Çi�n toán së bi�n mÃt.
M�i cÖ th� con ngÜ©i së có nh»ng khä næng cûa
các máy này. Không ai cÀn phäi quay hay bÃm
sÓ Çi�n thoåi n»a. M�i ngÜ©i chÌ cÀn phát ra sÓ
mình muÓn g�i tØ Çi�n thoåi g¡n h£n trong
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you had said, “In five hundred years, there will be
airplanes, television, and radios?” Everyone would

have considered you insance. But all these inven-
tions are commonplace now.

Why do I mention this topic in the first place? Be-
cause we should recognize that advances in sci-
ence, and in material benefits are not necessarily

good for humanity in the long run. They are incom-
plete, imperfect benefits. Wisdom, on the other hand,
is the most thorough-going benefit for the whole

world. Thinking and attitudes born of morality and
virtue are thoroughly good for us all. The Buddha’s
Four Measureless Attitudes of kindness, compas-

sion, joy, and even-mindedness are totally advanta-
geous to all creatures. When we base ourselves in
thoughts such as these, then we can go ahead and

put technology to work for us. There’s no fear that
we will forget the fundamental aspects of human-
ity: our own bodies for example. In the future people

will forget entirely what people look like. We will
all become like animals. I’m not scolding you; this
prediction is a cold, hard fact.

That’s how the world turns. Good taken to the ulti-
mate point turns bad. Evil, once it reaches an ex-

treme, turns good. A person who is poor to the bit-
ter extreme of poverty can suddenly strike it rich,
while rich people can lose every penny overnight.

Once born, we are tiny infants, but we grow up,
grow old, get sick, and die. That’s the cycle of cre-
ation and destruction rolling on in the world. It is a

natural process of progressive, cyclical change. A
process of progressive, cyclical change. A process
of metabolism, and transformation. If we recog-

nize the state, then getting rich won’t especially
appeal to us any longer. And if we should lose our
wealth, then we will see things according to the

proverb:

“The superior person,

even in poverty,

ngÜ©i, v§i cÀn æn-ten có th� ª chân mày ho¥c
trong tóc, và ngÜ©i kia së nhÆn Çi�n thoåi g�i
Ç�n cÛng qua Çi�n thoåi g¡n trong ngÜ©i. "Hê-
lô, Chào ông bu°i sáng tÓt ÇËp!" Vi�c g�i Çi�n
thoåi së dÍ dàng nhÜ th�.

ñ�n Çây có ngÜ©i có th� nghï r¢ng, "ThÀy
Öi, Çây là bài nói chuy�n Çiên rÒ nhÃt mà tôi
tØng nghe."

Th� à, tôi yêu cÀu qu� vÎ cÙu xét Çi�u này.
Bao nhiêu ngÜ©i së tin qu� vÎ n�u cách næm
træm næm v� trÜ§c qu� vÎ nói, "Trong næm træm
næm n»a së có máy bay, ti-vi, và ra-Çi-ô" M�i
ngÜ©i së xem qu� vÎ là Çiên khùng. NhÜng
nh»ng phát minh này bây gi© Çã trª thành thông
thÜ©ng.

Tåi sao tôi låi Ç� cÆp Ç�n vÃn Ç� này? Bªi vì
chúng ta cÀn nhÆn thÙc r¢ng nh»ng ti�n b¶ khoa
h�c và các l®i ích v� vÆt chÃt không h£n là tÓt
cho nhân loåi v� lâu xa. Chúng chÌ là nh»ng ích
l®i chÜa ÇÀy Çû, bÃt toàn.

Trong khi Çó, trí tu� là s¿ ích l®i toàn häo
lâu dài cho toàn th� gi§i. S¿ suy nghï và thái Ç¶
xuÃt sanh tØ Çåo ÇÙc thì hoàn toàn tÓt ÇËp cho
tÃt cä chúng ta. BÓn Tâm Vô LÜ®ng cûa PhÆt -
TØ Bi H� Xä - hoàn toàn l®i ích cho tÃt cä chúng
sanh. Khi chúng ta d¿a vào nh»ng tÜ tÜªng nhÜ
vÆy, thì chúng ta có th� ti�n lên và Çem kÏ thuÆt
làm vi�c cho chúng ta. Không s® r¢ng chúng ta
së quên Çi nh»ng phÜÖng di�n cæn bän cûa nhân
loåi: nhÜ thân th� cûa mình ch£ng hån. Trong
tÜÖng lai ngÜ©i ta së hoàn toàn quên Çi con ngÜ©i
trông giÓng nhÜ th� nào. Chúng ta tÃt cä së trª
thành nhÜ thú vÆt. Tôi không phäi la rÀy qu� vÎ,
s¿ tiên Çoán này là m¶t s¿ thÆt lånh lùng và rõ
ràng.

ñó là cách thÙc th� gi§i së chuy�n bi�n. TÓt
Ç�n c¿c Çi�m trª thành xÃu. Ác, m¶t khi Ç�n
c¿c Çi�m, trª thành thi�n. M¶t ngÜ©i nghèo Ç�n
cùng c¿c có th� Ç¶t nhiên trª nên giàu có, trong
khi ngÜ©i giàu có th� mÃt såch h�t trong m¶t
Çêm. Khi sanh ra, chúng ta là ÇÙa bé sÖ sinh
nhÕ xíu, nhÜng rÒi chúng ta l§n lên, già nua,
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maintains his integrity.

The petty person stops at nothing

to strike it rich.”

So it is most important in this day and age of insan-
ity not to go crazy, and not to forget what it means

to be a person. We must keep in mind the original
purpose and appearance of human beings. When
speaking of the meaning of human life, I can say

frankly, that the most beneficial things I have run
across in my entire life are the Six Guidelines of the
City of Ten Thousand Buddhas.

The first of these is “not fighting.”  This rule ap-
plies unilaterally. I will not contend with anybody.

No matter what criticism you give me. I will accept
it without reservation. Call me what you will. A
small cat? Fine, I’m a cat. Call me a dog? Okay,

I’m a dog. However you perceive me in your mind,
that’s what I am. Do you see me as a Buddha? I’m
a Buddha. Do you see me as a Bodhisattva? That’s

what I am. “Everything is made from the mind
alone.” I am whatever you conceive me to be.

For my own part, I have my goals and purposes for
being a person. What are they? Simply not con-
tending with people, no matter who it is. You may

call me what you please, and I will wear that label.
I will acknowledge the name. That will be who I
am. I won’t contend with you.

The second rule is “no greed”. Whatever you own,
is yours. I don’t want it. And anything of mine that

you want, I will give to you. I actually will hand it
over. When I give, it’s not like the classic, greedy
Sangha-member, who constantly tells people to

“Give! Give! Give”, and who mouths the platitude,
“Left-home people do not crave wealth; but the
more there is, the better.” Any ordinary person

hopes that people will give to him, yet this monk is
not at all interested in being charitable towards oth-
ers. This is a wrong attitude. We should avoid it.

b�nh hoån và ch�t Çi. ñó là chu kÿ cûa thành
hoåi luân chuy�n trên th� gian này. ñó là s¿
bi�n Ç°i t¿ nhiên liên tøc theo chu kÿ. M¶t ti�n
trình bi�n Ç°i và chuy�n hóa. N�u chúng ta nhÆn
ra, ti�n trình làm giàu së không còn Ç¥c bi�t hÃp
dÅn ÇÓi v§i chúng ta n»a. Và n�u chúng ta có bÎ
mÃt mát tài sän, thì chúng ta së nhìn s¿ vi�c
theo ngån ng»:

     "NgÜ©i quân tº, dù nghèo vÅn luôn chánh tr¿c;
     KÈ ti�u nhân không tØ gì cä Ç� làm giàu."

Do Çó Çi�u quan tr�ng nhÃt trong th©i Çåi Çiên
rÒ này là ÇØng trª thành Çiên rÒ, và không quên
� nghïa cûa vi�c làm ngÜ©i. Chúng ta phäi nh§
Ç�n møc Çích ban ÇÀu và hình tÜ§ng con ngÜ©i.
Khi nói Ç�n � nghïa nhân sinh, tôi có th� nói rõ
ràng r¢ng nh»ng Çi�u h»u ích nhÃt mà tôi tØng
g¥p trong suÓt cu¶c Ç©i mình là Sáu Tông ChÌ
cûa Vån PhÆt Thành.

ThÙ nhÃt là "không tranh". ñi�u này áp
døng ÇÖn phÜÖng. Tôi së không tranh v§i bÃt
cÙ ai. DÀu qu� vÎ chÌ trích tôi nhÜ th� nào Çi
n»a, tôi së chÃp nhÆn không e dè gì cä. CÙ g�i
tôi nh»ng gì qu� vÎ muÓn. Con mèo nhÕ? TÓt,
tôi là con mèo. G�i tôi là con chó? ñÜ®c, tôi là
con chó. Qu� vÎ nhÆn thÙc tôi qua tâm cûa qu�
vÎ nhÜ th� nào, thì tôi là th� Ãy. Qu� vÎ có thÃy
tôi là PhÆt? Thì tôi là PhÆt. Qu� vÎ có thÃy tôi là
BÒ Tát? Thì tôi là nhÜ vÆy. "Vån pháp Ç�u do
tâm tåo." Tôi là nh»ng gì qu� vÎ nghï tôi là.

ñÓi v§i riêng tôi, tôi có nh»ng møc Çích làm
ngÜ©i cûa tôi. ñó là gì? ñÖn giän là không tranh
v§i ngÜ©i khác, dÀu ngÜ©i Çó là ai. Qu� vÎ có
th� g�i tôi là gì tùy thích, tôi së mang nhãn hi�u
Çó. Tôi së nhÆn tên Çó. Tôi së thành nhÜ vÆy.
Tôi së không tranh v§i qu� vÎ.

ñi�u thÙ hai là "không tham". Nh»ng gì qu�
vÎ sª h»u, Çó là cûa qu� vÎ. Tôi không muÓn sª
h»u chúng. Và bÃt cÙ cái gì cûa tôi mà qu� vÎ
muÓn, tôi së ÇÜa cho qu� vÎ. Tôi thÆt s¿ së ÇÜa
cho qu� vÎ. Khi tôi cho ra, không giÓng nhÜ vÎ
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As for “no seeking”, it means don’t look for op-
portunities to make a killing, or to score a fat profit.

Everybody in the world fights for advantages. If
we understand the principle of not seeking, and rest-
ing content, with few desires, then we won’t con-

tend with people any more. Someone who grasps
this point truly understands the Six Great Principles.

Why don’t we seek? It’s because we don’t want to
be selfish. The only reason a person would seek
for things is because of selfishness. With no self,

there’s no reason left to seek. And free of selfish-
ness, one won’t run after personal benefits. These
two of the Six Guidelines are inter-related. No self-
ishness creates the condition for not seeking per-
sonal advantages. The two names: “no selfishness”
and “no self-benefit” sound similar; in fact, they

have distinct differences.

The last one is “no lying”.  The only reason a per-

son would lie is out of fear; he’s afraid of losing his
selfish advantages. This fear moves him to criticize
everybody else, saying, “All of you are wrong. I’m

the only one who’s right. “ Why does he feel this
way? Because he fears he’ll lose his benefits to
other people. Someone who didn’t hanker after

personal profits would have no reason to tell a lie.
In the final analysis, what’s a lie worth, anyway? If
you can truly understand these Six Guiding Prin-

ciples, then you know what it means to be a person.

If you don’t understand the Six Guidelines, then

you’re simply running in lock-step with the rat-race
of this mad age. As long as you flow with the tide
of insanity, you’re just another madman, as crazy

as the next person.

That’s my message for you all today. I hope the

young people among you who hear me won’t go
insane. The elderly among you should even more
keep a grip in your sanity. The little children here

tæng tham lam Çi�n hình, thÜ©ng luôn bäo ngÜ©i
khác "BÓ thí! BÓ thí! BÓ thí," và mi�ng nói
"NgÜ©i xuÃt gia không tham s¿ giàu có, nhÜng
càng có nhi�u càng tÓt." BÃt cÙ m¶t ngÜ©i phàm
phu nào cÛng Ç�u mong mÕi ngÜ©i khác së cho
mình, nhÜng vÎ tæng này thì hoàn toàn không
thích ban ra cho ngÜ©i khác. ñây là m¶t thái Ç¶
sai trái. Chúng ta phäi tránh.

V� "không mong cÀu", có nghïa là ÇØng tìm cÖ
h¶i ki�m ti�n nhi�u nhanh chóng ho¥c có l®i
nhuÆn thÆt nhi�u. TÃt cä m�i ngÜ©i trên th� gi§i
tranh l®i. N�u chúng ta hi�u Çåo l� không mong
cÀu, và bi�t Çû, ít ham muÓn, thì chúng ta së
không tranh v§i ngÜ©i n»a. Nh»ng ngÜ©i hi�u
rõ Çi�m này thì thÆt s¿ hi�u Sáu ñåi Tông ChÌ.

Tåi sao chúng ta không mong cÀu? Vì chúng ta
không muÓn ích k�. L� do duy nhÃt Ç� m¶t ngÜ©i
mong cÀu Çi�u gì Çó là do lòng ích k�. Không
có cái ngã, thì không còn l� do gì Ç� mong cÀu.
Và khi không còn ích k�, ngÜ©i ta së không
Çu°i theo t¿ l®i. Trong Sáu ñåi Tông ChÌ, hai
tông chÌ này liên h� lÅn nhau. Không ích k� tåo
duyên cho không mong cÀu t¿ l®i. Hai tên
"không ích k�" và "không t¿ l®i" nghe thì hÖi
giÓng nhau, nhÜng th¿c t� có s¿ khác bi�t.

ñi�u cuÓi cùng là "không nói dÓi". L� do duy
nhÃt ngÜ©i ta nói dÓi là vì s® hãi; s® r¢ng së mÃt
cái l®i ích cûa mình. S¿ s® hãi này làm cho h�
luôn phê bình ngÜ©i khác, nói r¢ng, "TÃt cä m�i
ngÜ©i Ç�u sai, chÌ có mình tôi là Çúng." Vì sao
ngÜ©i Çó nghï nhÜ vÆy? Bªi vì ngÜ©i Çó s® r¢ng
së mÃt quy�n l®i cûa mình. N�u ngÜ©i nào
không tham lam l®i ích riêng tÜ thì không có l�
do gì Ç� nói dÓi. Phân tích Ç�n tÆn cùng, s¿ nói
dÓi có giá trÎ gì chÙ? N�u qu� vÎ thÆt s¿ hi�u rõ
Sáu ñåi Tông ChÌ này, qu� vÎ bi�t th� nào là �
nghïa cûa làm ngÜ©i. N�u qu� vÎ không hi�u
Sáu ñåi Tông ChÌ, thì qu� vÎ chÌ chåy bám sát
theo cu¶c Çua chen quy�t li�t cûa th©i Çåi Çiên
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can learn along with the
adults. Learn how not to go
crazy. I always say,

“Everything’s okay, no

problem!”

There’s a bit more to add
here. Don’t get scared
when you hear me call tele-

vision, radios, and comput-
ers man-eating goblins. No
need to be afraid. My hope

is that you will clearly recognize these things for
what they are. Once you recognize them, then elec-
tric gadgets lose their power to confuse you. That’s

enough to know. But if you’re confused by them,
then they can gobble you down.

The same principle applies to beauty. If the sight of
a pretty figure has the power to confuse you, then
you’ve been swallowed by a man-eater. If the sight

of money confuses you, then you’ve just been de-
voured by a man-eater. If your purpose is to estab-
lish a big reputation and fame confuses you, then

you’ve just be swallowed by the goblin of fame. If
good food confuses you, although you feel you’ve
just enjoyed a tasty dish, in fact, the food has eaten

you. The food has eaten your spiritual soul, your
Dharma-body. It has eaten up your wisdom, and
left you as stupid as can be.

If sleep keeps you in a stupor for several centuries,
and when you finally wake and see by your wrist

watch that it’s already half-past noon, and if then,
you simply roll over and go back to sleep, then
you’ve been devoured by sleep. Get the point?

        University of British Columbia

        February 9, 1985

rÒ này. HÍ qu� vÎ còn trôi theo dòng thûy tri�u
Çiên rÒ này, qu� vÎ vÅn là m¶t ngÜ©i Çiên rÒ,
cÛng Çiên rÒ nhÜ ngÜ©i k� mình.

ñó là thông Çi�p hôm nay cûa tôi gªi Ç�n
tÃt cä qu� vÎ. Tôi hy v�ng nh»ng ngÜ©i trÈ tu°i
trong thính giä nghe tôi së không trª thành Çiên
rÒ. Nh»ng ngÜ©i l§n tu°i së ráng gi» v»ng s¿
tÌnh táo cûa mình. Nh»ng em nhÕ có th� h�c
theo ngÜ©i l§n. H�c làm th� nào Ç� không bÎ
Çiên rÒ.

Tôi luôn nói "M�i s¿ Ç�u tÓt ÇËp cä, không
vÃn Ç� gì!" (Everything� s okay, no problem!)

CÛng cÀn thêm ª Çây m¶t chút. Qu� vÎ ÇØng
s® khi nghe tôi g�i ti-vi, ra-Çi-ô, và máy Çi�n
toán là nh»ng qu� æn thÎt ngÜ©i. Không cÀn phäi
s®. Ni�m hy v�ng cûa tôi là qu� vÎ së nhÆn rõ
nh»ng vÆt này là gì. M¶t khi nhÆn ra chúng, thì
nh»ng máy móc Çi�n tº này së mÃt quy�n næng
làm qu� vÎ mê lÀm. Bi�t nhÜ vÆy là Çû. NhÜng
n�u qu� vÎ Ç� chúng làm mê lÀm, thì chúng së
nuÓt chºng qu� vÎ.

ñåo l� này cÛng áp døng cho s¡c ÇËp. N�u
hình dáng ÇËp Çë làm qu� vÎ  Çiên Çäo, tÙc là
qu� vÎ Çã bÎ nuÓt chºng bªi qu� æn thÎt ngÜ©i.
N�u ti�n båc làm cho qu� vÎ mê m©, tÙc là qu�
vÎ Çã bÎ qu� æn thÎt ngÜ©i nhai nuÓt rÒi. N�u
møc Çích cûa qu� vÎ là tåo danh ti�ng l§n, thì
qu� vÎ Çã bÎ qu� danh v�ng nuÓt chºng rÒi. N�u
thÙc æn khi�n qu� vÎ mê Ç¡m, tuy cäm thÃy nhÜ
vØa thÜªng thÙc m¶t món æn ngon, nhÜng thÆt
ra, qu� vÎ Çã bÎ thÙc æn nuÓt chºng rÒi. Nó Çã
æn thÀn thÙc, pháp thân cûa qu� vÎ. Nó Çã nuÓt
h�t trí tu� cûa qu� vÎ, làm cho qu� vÎ mÃt h�t s¿
sáng suÓt, khi�n qu� vÎ trª nên ngu xuÄn. N�u
ngû nghÌ làm qu� vÎ Ç© ÇÅn nhi�u th� k�; cuÓi
cùng khi thÙc dÆy, thÃy Çã quá trÜa rÒi, låi læn
qua ngû ti�p, thì qu� vÎ Çã bÎ vi�c ngû nuÓt
chºng rÒi. Qu� vÎ hi�u rõ Çi�m này ch§?
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L¶i Cänh Tïnh
Ni Sß ChÑng Nghiêm

8.  8.  8.  8.  8.  PHI�N NãO Và BÒ ñ�.PHI�N NãO Và BÒ ñ�.PHI�N NãO Và BÒ ñ�.PHI�N NãO Và BÒ ñ�.PHI�N NãO Và BÒ ñ�.

TØ tham døc mà nóiTØ tham døc mà nóiTØ tham døc mà nóiTØ tham døc mà nóiTØ tham døc mà nói

• TÃt cä m�i chuy�n nhân ngã, thÎ phi,
trong ngoài, l� s¿... ch£ng th� hòa giäi
ÇÜ®c cÛng bªi do b¡t nguÒn tØ tham sân
si mà ra. Có ba thÙ này nên m§i có tranh
chÃp, cäi vã... vïnh viÍn ch£ng ngØng.

• Lòng tham không Çáy, døc v�ng không
b©. HÍ có mong cÀu thì së có tâm muÓn
ÇÜ®c muÓn Ç¡c. Có cÀu có Ç¡c thì së có
Çau kh° khi bÎ mÃt mát.

• Bi�n cä có th� ÇÜ®c lÃp b¢ng nhÜng phía
dÜ§i mÛi - cái mi�ng nhÕ bé - thì vïnh
viÍn ch£ng bao gi© có th� lÃp ÇÀy ÇÜ®c.

• Nhi�u mong cÀu thì nhi�u bi�n Ç°i.
Nhi�u bi�n Ç°i thì nhi�u chuy�n sinh.
Nhi�u chuy�n sinh thì  cÛng nhi�u
chuy�n di�t. Sinh di�t, di�t sinh: næm
tháng trôi mãi.

• Ai cÛng sÓng nhÜ nhau: nhÜng kÈ nhi�u
døc v�ng thì tÓn thÆt nhi�u sÙc l¿c m§i
có th� thÕa mãn tham v�ng Ç©i h�. Còn
kÈ ít døc v�ng thì sÓng ít Çòi hÕi, ít phi�n
não, låi còn ÇÜ®c yên °n suÓt cä cu¶c Ç©i.

• Rû bÕ lòng tham thì chuy�n së ÇÖn giän.
Bån së khi�n tâm linh Çåt t§i ch� yên l¥ng
và giäi thoát.

• ñåo tâm cÛng là l� tánh. N�u døc v�ng
ti�p tøc bành trÜ§ng mãi thì l� tánh së bÎ
chôn vùi. N�u phát tri�n l� tánh thì bån
së khÓng ch�, chÆn ÇÙng ÇÜ®c døc v�ng.

• Phi�n não: ÇØng nên nghï lÃy Ç©i sÓng
vÆt chÃt làm tiêu chuÄn (ÇÜ®c thÙ này
thì vui, không có thÙ kia thì buÒn). Phi�n
não vÓn do tâm tình phân bi�t mà ra. N�u
ngÜ©i ta không bi�t tri túc thì lúc nào h�
cÛng có phi�n não.

• Kh° não cûa Ç©i ngÜ©i thì ch¤ng k� gì
giàu nghèo, bÀn ti�n, cao qu�.

• Chúng sinh vÓn dï có th� cùng nhau
chung sÓng t¿ tåi, v§i sinh hoåt bình an,
tâm tình vui vÈ. NhÜng h� ch£ng ÇÜ®c
vÆy chÌ vì do có lòng tham cÀu quá l§n,
thúc ÇÄy bªi lòng ch£ng h� bi�t nhàm
chán, bi�t Çû.

• Ai ai cÛng muÓn có. Th� nào là có ? Có
tÙc là phi�n não.

• BÎnh tÆt Çau Ç§n: ÇØng xem nó quá
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nghiêm tr�ng. Lòng có phi�n não thì
không sao giäi thoát ÇÜ®c.

••••• ThÓng (Çau Ç§n) có hai danh tØ Çi chung
v§i nó: ThÓng kh° (Çau mà kh°) và thÓng
khoái (Çau mà sÜ§ng). Khi g¥p thÓng kh°
thì mình nên thÓng khoái. TÙc là xem kh°
nhÜ là tai ki�p, là vÆn hån. ThÓng kh°
có lúc h�t, tai ÜÖng có lúc ngØng. Do
vÆy, m¶t khi có bÎnh kh° t§i thì nó cÛng
Çã Çem theo s¿ sung sÜ§ng khoái låc sau
khi h�t bÎnh.

• Khi phi�n não v� quá khÙ ch�t Çi thì s¿
giäi thoát trong hi�n tåi m§i sän sinh.

• Mình phäi h�c cho có tâm bình thÜ©ng.
HÍ ai có tâm bình thÜ©ng thì bÃt luÆn
g¥p hoàn cänh gian nan, thº thách gì h�
cÛng Ç�u an nhiên t¿ tåi. H� thÃu suÓt
chuy�n Ç©i vÓn là nhÜ vÆy, do Çó không
s® hãi, bàng hoàng, âu lo ho¥c kh° não.

• MuÓn gi» cho lòng lúc nào cÛng an vui
thì bån tuy�t ÇÓi ch§ (nói) thÎ phi v�
chuy�n ngÜ©i khác. Có nh»ng kÈ lòng
luôn b¿c b¶i phi�n não là vì khi h� nghe
ngÜ©i khác nói m¶t l©i vô � (chåm t¿ ái)
thì h� låi (cho là cÓ � nói v� mình, nên
h�) Ç� nó trong lòng.

• Mª r¶ng cõi lòng thì phi�n não m§i có
th� Çoån trØ. Vì sao ngÜ©i ta có phi�n
não? Bªi vì lòng quá nhÕ hËp, ch£ng sao
dung nåp ÇÜ®c ngÜ©i mình không thích,
ho¥c kÈ tài giÕi hÖn mình.

• GiÆn d» b¿c b¶i ª trong lòng hay ngoài
m¥t: Ç�u là phi�n não. TÙc tÓi trong lòng:
là t¿ mình sinh phi�n não. GiÆn d» ra

m¥t: là phi�n hà rÓi loån kÈ khác.

• Bån hãy Çem bÎnh kh°, gian nan, phi�n
não nhÜ m¶t thÙ (cÖ h¶i) Ç� mình såc
Çi�n, m¶t cách giáo døc tÓt nhÃt cho Ç©i
mình. M�i ngày trong Ç©i là m�i m¶t
trang giÃy mà nh»ng ngÜ©i, nh»ng vi�c,
nh»ng thÙ phi�n não mà mình g¥p trong
ngày là nh»ng hàng ch» cänh tÌnh,
nh»ng l©i dåy qu� báu.

• Dùng phi�n não Ç� chuy�n hoán chúng
thành trí hu� thì phi�n não Çó m§i có �
nghïa.

• Có m¶t công án trong nhà thi�n thuy�t
minh r¢ng phàm làm chuy�n gì n�u ta
cÙ lo l¡ng, s® hãi thì Çó là bi�u hi�n cûa
tánh chÃp trÜ§c ngu si: Có m¶t thi�n sÜ
n� khi Çang ngÒi thi�n thì trÜ§c m¡t hi�n
ra m¶t cänh gi§i. Ngài nhìn thÃy m¶t kÈ
không ÇÀu hi�n ra. Ngài li�n nói: Không
ÇÀu thì bån ch£ng có Çau ÇÀu! Nói xong
thì cänh gi§i tiêu tan li�n. M¶t lúc sau
thì låi hi�n ra m¶t kÈ chÌ có ÇÀu và tÙ
chi nhÜng không có thân mình. Thi�n sÜ
nói: Không ru¶t không tim, thì bån ch£ng
Çói ch£ng lo! LÆp tÙc cänh gi§i Ãy bi�n
mÃt. Ch¥p sau låi hi�n ra kÈ không chân.
Thi�n sÜ låi nói: Không chân thì bån
ch£ng chåy læng xæng! Nói dÙt, cänh
cÛng bi�n. Thi�n sÜ do vÆy m§i ng¶ r¢ng:
trÀn cänh Ç�u thÆt vô tánh (không có thÆt).

• Phi�n não tÙc là bÒ Ç� (giác ng¶).
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ThiÅn Thð ThiÅn Nh¬n Qu�n ThÆ �m Bã
T�t Qu¨ng �i ViÅn M¬n Vá Ngi �i Bi
Tµm �¡ La Ni Kinh

H�n dÙch:  �õéng, Tµy ThiÅn Trîc, Sa Mán Gi¡ Phm �t Ma
ThiÌn gi¨ng:  Vn Phºt Th�nh Th¡nh, HÝa Thõìng TuyÅn HÜa.

Töïa cuûa Kinh laø "Thieân Thuû Thieân Nhaõn
Quaùn Theá AÂm Boà Taùt Voâ Ngaïi Ñaïi Bi Taâm
Ñaø-La-Ni Kinh." Trong phaàn giaûi thích töïa
kinh (Toång thích danh ñeà), laàn tröôùc ñaõ giaûi
thích "Thieân Thuû Thieân Nhaõn Quaùn Theá AÂm"
nay giaûi thích phaàn coøn laïi cuûa töïa kinh, töùc laø
"Boà Taùt Voâ Ngaïi Ñaïi Taâm Ñaø La Ni Kinh."

          Boà Ñeà Haûi

Theá neân, neáu quyù vò muoán hoïc Quaùn Theá
AÂm Boà Taùt thì quyù vò phaûi ñi cöùu ngöôøi giuùp
ñôøi, lôïi ích quaàn sanh. Coù ngöôøi noùi: �Toâi
khoâng coù khaû naêng gì caû�thöù nhaát, toâi khoâng
coù tieàn; thöù hai, toâi khoâng bieát thuyeát giaûng
Phaät phaùp, khoâng kheùo aên noùi. Vaäy thì toâi
laøm sao mang laïi lôïi ích cho nhaân loaïi ñöôïc?�

Toâi baûo cho quyù vò bieát: Quyù vò coù �mieäng
töø bi, löôõi phöông tieän.�  �Mieäng töø bi� töùc
laø coù loøng nhaân töø, khoâng chöôûi maéng ngöôøi
khaùc. �Löôõi phöông tieän� töùc laø duøng caên
löôõi cuûa mình laøm phöông tieän, chöù khoâng
phaûi ñeå noùi chuyeän thò phi. Ví nhö coù xaûy ra
söï xích mích gì ñoù, maø quyù vò, baèng phöông
tieän quyeàn xaûo giaûng noùi, laøm cho ñoâi beân
ñöôïc hoøa giaûi, hoaëc baèng lôøi leõ kheùo leùo maø
hoùa giaûi ñöôïc caùc tranh chaáp treân theá gian,
daäp taét ñöôïc hieåm hoïa chieán tranh theá giôùi�

ñoù laø quyù vò duøng �löôõi phöông tieän� vaäy.
Coù caâu:

�Mieäng töø bi, löôõi phöông tieän,
Coù tieàn, khoâng tieàn ñeàu taïo ñöùc ñöôïc.�

Coù tieàn hay khoâng coù tieàn ñeàu coù theå
taïo ñöôïc coâng ñöùc nhö nhau. Ñöông nhieân coù
tieàn thì cuõng coù toát hôn ñoâi chuùt, nhöng neáu
quyù vò khoâng coù tieàn thì baát taát phaûi lo buoàn,
cuõng chaúng neân nghó: �Toâi ngheøo quaù, laøm
sao laøm vieäc phöôùc ñöùc ñöôïc?� Laøm vieäc
coâng ñöùc coát laø ñeå cho quyù vò nuoâi döôõng
loøng haûo taâm, bieát laøm vieäc töø thieän, vaø laøm
moät con ngöôøi toát.

�Boà Taùt� laø Phaïn ngöõ, noùi ñaày ñuû laø
�Boà Ñeà Taùt Ñoûa.� �Boà Ñeà� dòch nghóa laø
�giaùc�; coøn �Taùt Ñoûa� laø �höõu tình.� Vaäy,
Boà Taùt coù nghóa laø moät ngöôøi ñaõ giaùc ngoä
giöõa ñaùm höõu tình, vaø cuõng coù nghóa laø moät
ngöôøi ñi giaùc ngoä taát caû chuùng höõu tình. Theá
naøo goïi laø loaøi �höõu tình�? Taát caû caùc loaøi
coù khí huyeát ñeàu ñöôïc goïi laø loaøi höõu tình.
Loaøi khoâng coù khí huyeát thì cuõng laø chuùng
sanh, song chuùng laø voâ tình�khoâng coù tình
caûm, khoâng coù caûm giaùc.

Ngöôøi ta thöôøng noùi: �Nhaân phi thaûo
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moäc, thuïc naêng voâ tình? (Con ngöôøi naøo phaûi
coû caây, sao nôõ voâ tình?)� Caâu naøy yù noùi coû
caây laø voâ tri voâ giaùc, khoâng coù tình caûm;
nhöng thaät ra, coû caây cuõng coù tình caûm vaäy,
chaúng qua laø thöù tình caûm meâ muoäi, khoâng
saùng suoát. Vì sao khoâng saùng suoát? Vì chuùng
toaøn laøm nhöõng vieäc ngu si cho neân môùi bò
bieán thaønh coû caây goã ñaù. Chuùng laø moät trong
möôøi hai loaïi chuùng sanh.

Caûnh giôùi cuûa Quaùn Theá AÂm Boà Taùt voán
baát khaû tö nghì. Chính vì caûnh giôùi baát khaû
tö nghì naøy raát baát khaû tö nghì, cho neân toâi
khoâng theå naøo dieãn taû ñöôïc! Baây giôø toâi keå
cho quyù vò nghe moät coâng aùn.

Thuôû tröôùc, coù moät ngöôøi noï trì tuïng Chuù
Ñaïi Bi ñaõ ñöôïc khoaûng möôøi hai naêm. Trong
suoát möôøi hai naêm aáy, oâng chaúng gaëp chuyeän
gì goïi laø kyø dieäu nhieäm maàu caû�Chuù Ñaïi
Bi chaúng bieán ra côm cho oâng aên, cuõng chaúng
laøm ra aùo quaàn cho oâng maëc�theá nhöng,
oâng vaãn tin töôûng vaø chaêm chæ, ñeàu ñaën trì
tuïng Chuù Ñaïi Bi. Moãi ngaøy oâng tuïng toái thieåu
laø 108 bieán, maø thoâng thöôøng laø nhieàu hôn
theá.

Moät laàn noï, oâng ñi chôi xa vaø phaûi nguû
qua ñeâm ôû nhaø troï. Taïi Trung Hoa, ôû moät
vaøi ñòa phöông coù loaïi quaùn troï goïi laø �haéc
ñieám.� Haéc ñieám laø gì? Ñoù laø moät thöù nhaø
troï traù hình cuûa boïn cöôùp. Boïn cöôùp naøy cuõng
töông töï nhö thoå phæ vaäy; coù ñieàu, thoå phæ thì
ra chaän ñöôøng ngöôøi ta maø cöôùp boùc, gieát
haïi, coøn chuùng thì ôû trong nhaø chôø ñôïi. Khi
coù khaùch tôùi quaùn cuûa chuùng taù tuùc, thaáy
khaùch mang theo tieàn cuûa, hoaëc ñeo nhieàu
vaøng baïc chaâu baùu, ra veû khaùch buoân giaøu
coù, thì chuùng lieàn ñöa khaùch ñeán moät caên
phoøng nhoû khaù töôm taát vaø coù cöûa rieâng ñeå
chuùng coù theå ra vaøo deã daøng. Sau ñoù, chuùng
leùn boû thuoác meâ trong röôïu cho khaùch uoáng
vaø ñeán khuya, thöøa cô khaùch nguû meâ meät,
chuùng leûn vaøo ñoaït heát tieàn baïc, ñoâi khi coøn
gieát ngöôøi luoân nöõa.

Ngöôøi trì tuïng Chuù Ñaïi Bi naøy ôû troï
trong haéc ñieám cuõng ñöôïc môøi uoáng thöù röôïu
coù boû thuoác meâ, nhöng vì thaâm tín Phaät Phaùp
neân oâng khoâng uoáng röôïu; do ñoù khoâng bò
truùng thuoác meâ. Ñeán nöûa ñeâm, ñang nguû oâng
chôït nghe coù tieáng chaân ngöôøi tieán vaøo phoøng
mình. OÂng heù maét nhìn ra, nhaùc thaáy boùng
moät löôõi dao saùng loaùng, oâng sôï ñeán cöùng caû
ngöôøi, töï nhuû: �Ngöôøi naøy caàm dao ñeán haún
laø ñeå gieát mình ñaây!�

Ngay luùc ñoù, beân ngoaøi boãng coù tieáng
ñaäp cöûa. Chuû quaùn�keû aâm möu gieát ngöôøi�
giaät mình giaáu voäi con dao, leûn ra khoûi phoøng,
roài hoûi voïng ra: �Ai ñoù? Ai goïi cöûa ñoù? Who
are you? Who?�

Ngöôøi ngoaøi cöûa ñaùp: �Toâi ñaây! Toâi hoï
Ñaäu, teân Du Baèng. Toâi coù moät ngöôøi baïn ôû
troï trong quaùn oâng. OÂng aáy teân laø ... Nhôø
oâng nhaén laïi laø toâi môøi oâng aáy saùng mai ñeán
nhaø toâi aên ñieåm taâm nheù!�

Chuû quaùn môû heù cöûa nhìn ra thì thaáy moät
ngöôøi ñaøn oâng trang phuïc gioáng nhö caûnh saùt,
lieàn nghó: �Thì ra vieân caûnh saùt naøy coù quen
bieát vôùi ngöôøi maø mình ñònh gieát. OÂng ta laø
baïn cuûa caûnh saùt! Caûnh saùt ñeán môøi oâng aáy
saùng mai ñi aên ñieåm taâm!� Vì theá, ñeâm aáy
gaõ chuû quaùn khoâng daùm ra tay gieát ngöôøi.

Saùng hoâm sau, chuû quaùn noùi vôùi oâng
khaùch troï chuyeân trì Chuù Ñaïi Bi: �OÂng coù
ngöôøi baïn teân Ñaäu Du Baèng ñeán tìm toái qua.
Luùc ñoù ñaõ khuya laém roài, maø oâng cuõng ñaõ ñi
nguû neân oâng aáy khoâng muoán ñaùnh thöùc oâng
daäy. OÂng aáy muoán môøi oâng hoâm nay ñeán nhaø
oâng aáy aên saùng.�

OÂng naøy vöøa nghe ñeán maáy tieáng �Ñaäu
Du Baèng� thì caûm thaáy raát quen thuoäc. Söïc
nhôù ba chöõ aáy voán ôû trong baøi Chuù Ñaïi Bi,
oâng chôït hieåu ra ngay, beøn noùi: �Ñuùng roài,
oâng aáy laø baïn toâi ñaáy. Chuùng toâi coù heïn gaëp
nhau saùng nay, choác nöõa toâi ñeán nhaø oâng aáy
aên saùng.�

Ngöôøi naøy loït vaøo saøo huyeät cuûa boïn cöôùp
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maø khoâng bò chuùng gieát haïi laø nhôø coù trì tuïng
Chuù Ñaïi Bi. Do ñoù, quyù vò ñöøng cho raèng trì
tuïng Chuù Ñaïi Bi laø chaúng coù ích lôïi. Ñeán
luùc quyù vò gaëp nguy hieåm, sanh maïng cuûa
quyù vò bò ñe doïa, baáy giôø quyù vò môùi nghieäm
ra ñöôïc dieäu duïng maàu nhieäm cuûa Chuù . Tuy
nhieân, hieän taïi quyù vò chöa gaëp chuyeän baát
traéc, nguy hieåm tôùi taùnh maïng, thì cuõng chöa
caàn ñeán söùc gia hoä cuûa Chuù Ñaïi Bi. Vaäy,
quyù vò chæ neân thaønh taâm chuyeân caàn trì tuïng
laø ñuû, vaø chôù baän taâm veà vieäc Chuù Ñaïi Bi
coù trôï giuùp gì trong vaán ñeà côm aên aùo maëc
cuûa mình hay khoâng!

Toâi ñaõ giaûng veà yù nghóa cuûa �Thieân Thuû
Thieân Nhaõn Quaùn Theá AÂm Boà Taùt�; baây giôø
noùi veà töø ngöõ �Quaûng Ñaïi.�

�Quaûng� laø roäng lôùn (chæ beà ngang).
�Ñaïi� laø cao to (chæ beà doïc). Boä Kinh naøy
coù theå noùi laø �hoaønh bieán thaäp phöông, thuï
cuøng Tam Giôùi��beà ngang thì truøm khaép
heát möôøi phöông, döïng ñöùng leân thì cao ñeán
toät cuøng cuûa Tam Giôùi. �Tam Giôùi� laø ba
coõi�Duïc Giôùi, Saéc Giôùi vaø Voâ Saéc Giôùi.
�Thaäp phöông,� nhö quyù vò ñeàu bieát, laø möôøi
phöông�Ñoâng, Taây, Nam, Baéc, Ñoâng Nam,
Taây Nam, Ñoâng Baéc, Taây Baéc, Treân vaø
Döôùi.

Hai caâu chuù trong Chuù Laêng Nghieâm laø
�A Na Leä. Tyø Xaù Ñeà,� cuõng haøm nghóa
�quaûng ñaïi��moät caâu nguï yù �hoaønh bieán
thaäp phöông,� vaø moät caâu laø �thuï cuøng Tam
Giôùi.� Taùc duïng cuûa hai caâu chuù naøy laø moãi
khi nieäm leân thì yeâu ma quyû quaùi, thieân ma
ngoaïi ñaïo, moät böôùc cuõng khoâng ñi ñöôïc,
khoâng coøn ñöôøng ñeå taåu thoaùt nöõa, ñaønh phaûi
chòu quy ñaàu phuïc thieän. ÔÛ ñaây, yù nghóa cuûa
töø ngöõ �quaûng ñaïi� trong teân ñeà cuûa Kinh
Ñaø-La-Ni thì cuõng vaãn vaäy, coù ñieàu laø coâng
naêng khoâng lôïi haïi baèng hai caâu chuù kia.

�Vieân Maõn� coù nghóa laø troøn ñaày, khoâng
coøn chuùt khieám khuyeát naøo nöõa.

�Voâ Ngaïi� coù nghóa laø khoâng coù gì

chöôùng ngaïi, ngaên trôû ñöôïc caû.
Caùi gì quaûng ñaïi, vieân maõn vaø voâ ngaïi?

Ñoù laø �Ñaïi Bi Taâm.� Ñaïi Bi Taâm thì vöøa
quaûng ñaïi, vöøa vieân maõn, laïi vöøa voâ ngaïi
nöõa. Ñaïi Bi Taâm coù coâng naêng döùt tröø khoå
naïn, cöùu vôùt chuùng sanh thoaùt khoûi moïi gian
nan khoán khoå; cho neân noùi: �Bi naêng baït
khoå��loøng bi maãn, thöông yeâu, coù theå döùt
saïch taát caû khoå luïy cho chuùng sanh.

Caùi gì coù ñöôïc coâng naêng döùt tröø moïi
noãi khoå cuûa chuùng sanh? Ñoù chính laø phaùp
Ñaø-La-Ni.

�Ñaø-La-Ni� laø Phaïn ngöõ; Hoa ngöõ dòch
laø �Toång Trì.� �Toång� töùc laø bao haøm taát caû
caùc phaùp, taát caû caùc phaùp ñeàu ôû trong ñoù.
�Toång� cuõng laø thuû laõnh, laø �caùi ñaàu� cuûa
taát caû caùc phaùp, coù coâng naêng khôi nguoàn taát
caû caùc phaùp. �Trì� laø chaáp trì, naém giöõ. �Trì�
caùi gì? �Trì voâ löôïng nghóa��voâ löôïng ñaïo
lyù ñeàu naèm trong söï chaáp trì, naém giöõ cuûa
quyù vò. Chæ caàn quyù vò trì tuïng Ña-La-Ni thì
seõ coù ñöôïc coâng naêng naøy.

Vaäy, trong teân ñeà cuûa boä kinh naøy, chöõ
�Kinh� laø teân chung (thoâng danh), vaø �Thieân
Thuû Thieân Nhaõn Quaùn Theá AÂm Boà Taùt
Quaûng Ñaïi Vieân Maõn Voâ Ngaïi Ñaïi Bi Taâm
Ñaø-La-Ni� laø teân rieâng (bieät danh). Kinh naøy
laáy Nhaân (ngöôøi) vaø Phaùp ñeå laäp thaønh ñeà
muïc hay töïa kinh (tittle)��Thieân Thuû Thieân
Nhaõn Quaùn Theá AÂm Boà Taùt� laø Nhaân; coøn
�Quaûng Ñaïi Vieân Maõn Voâ Ngaïi Ñaïi Bi Taâm
Ñaø-La-Ni� laø Phaùp. Laïi cuõng coù theå noùi raèng
ñeà muïc cuûa boä kinh naøy thuoäc loaïi Nhaân,
Phaùp, Duï laäp ñeà; trong ñoù, �Taâm� laø Duï.
�Ñaïi Bi Chuù� ví nhö caùi taâm Ñaïi Töø Bi tieàm
taøng trong moãi con ngöôøi, cho neân goïi laø
�Ñaïi Bi Taâm Ñaø-La-Ni.�

�Kinh� coù nghóa laø �kinh thöôøng baát
bieán��maõi maõi nhö theá, khoâng bao giôø thay
ñoåi.

Boä Kinh naøy laáy gì laøm Theå? Laáy Thaät-
töôùng laøm Theå. Thaät-töôùng chính laø Voâ-
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töôùng, maø Voâ-töôùng cuõng chính laø Thaät-
töôùng.

Coù Theå roài thì caàn phaûi coù Toâng�Toâng-
chæ. Vaäy, Kinh naøy laáy gì laøm Toâng-chæ? Laáy
�haøng phuïc chö ma, cheá phuïc ngoaïi ñaïo� laøm
Toâng-chæ.

Laáy gì laøm Duïng? Laáy söï dieät aùc sanh
thieän, bôùt khoå theâm vui, laøm choã Duïng.
�Haøng phuïc chö ma, cheá phuïc ngoaïi ñaïo� coù
nghóa laø tröø dieät ñieàu aùc, sanh khôûi ñieàu
thieän, döùt khoå theâm vui; do ñoù, �sanh thieän,
dieät aùc� chính laø löïc duïng cuûa boä Kinh naøy
vaäy.

Kinh naøy coù coâng naêng sanh thieän, dieät
aùc, cöùu khoå, ban vui; vaø laáy ñeà-hoà laøm giaùo
töôùng�dieäu vò ñeà-hoà vaø voâ thöôïng cam-loà
ñeàu ñöôïc löu xuaát töø boä Kinh naøy.

Treân ñaây laø duøng Nguõ Truøng Huyeàn
Nghóa�Danh, Theå, Toâng, Duïng, Giaùo�vaø
baûy loaïi laäp ñeà ñeå giaûi thích sô löôïc veà ñeà
muïc boä Kinh.

ÑÖÔØNG TAÂY THIEÂN-TRUÙC SA-
MOÂN GIAØ-PHAÏM-ÑAÏT-MA DÒCH.

Chuùng ta ñaõ tìm hieåu phaàn ñeà muïc, baây
giôø noùi veà dòch giaû. Boä Kinh naøy voán do ai
phieân dòch? Ñöôøng Taây Thieân-Truùc Sa-moân,
töùc laø döôùi trieàu ñaïi nhaø Ñöôøng coù moät vò
Sa-moân ngöôøi xöù Taây Thieân-Truùc. Taây
Thieân Truùc laø thuoäc AÁn Ñoä. Thôøi aáy, nöôùc
AÁn Ñoä goàm coù naêm vuøng: Nam AÁn, Baéc AÁn,
Ñoâng AÁn, Taây AÁn vaø Trung AÁn; vaø vò Sa
moân naøy ôû vuøng Taây AÁn.

�Sa-moân� nghóa laø gì? Sa-moân laø tieáng
Phaïn; Haùn ngöõ dòch laø �caàn töùc� �caàn tu
Giôùi Ñònh Hueä, töùc dieät tham saân si (sieâng
tu Giôùi Ñònh Hueä, döùt saïch tham saân si).

Oai nghi cuûa moät vò Sa-moân [sieâng tu
Giôùi luaät] laø nhö theá naøo? Tyø-kheo Maõ
Thaéng [luoân nghieâm trì oai nghi, giôùi luaät]
laø moät trong naêm vò ñeä töû xuaát gia ñaàu tieân

cuûa Ñöùc Phaät Thích Ca Maâu Ni, vaø cuõng laø
ngöôøi coù oai nghi toát ñeïp nhaát. Luùc chöa gaëp
Phaät, Toân-giaû Xaù Lôïi Phaát vaø Muïc Kieàn
Lieân tình côø thaáy Tyø-kheo Maõ Thaéng ñaép y,
oâm bình baùt ñi khaát thöïc. Ngaøi vöøa ñi vöøa
nhieáp trì chaùnh nieäm�maét quaùn muõi, muõi
quaùn mieäng, mieäng hoûi loøng, maét khoâng nhìn
daùo daùc, tai khoâng chöïc nghe ngoùng�tuy
chaân böôùc ñeàu maø daùng veû so vôùi nhaäp Ñònh
chaúng coù gì khaùc bieät. Baáy giôø, hai Toân-giaû
ñeàu kinh ngaïc: �OÀ! Sao ngöôøi naøy laïi coù
ñöôïc töôùng maïo toát ñeïp theá kia?� Vaø lieàn
ñeán thænh giaùo thaày Tyø-kheo: �Chaúng hay
Ngaøi hoïc phaùp ôû ñaâu maø coù ñöôïc oai nghi
tuyeät dieäu nhö theá?�

Maõ Thaéng Tyø-kheo ñaùp: �Toâi hoïc oai
nghi vôùi Ñöùc Phaät Thích Ca Maâu Ni.� Roài
Ngaøi ñoïc baøi keä:

�Chö phaùp tuøng duyeân sanh,
  Chö phaùp tuøng duyeân dieät.
  Ngaõ Phaät Ñaïi Sa-moân,
  Thöôøng taùc nhö thò thuyeát.�

Nghóa laø:
�Caùc phaùp töø duyeân sanh,
  Caùc phaùp theo duyeân dieät.
  Phaät ta Ñaïi Sa-moân,
  Thöôøng daïy nhö vaäy ñoù!�

Vò Sa-moân ngöôøi xöù Taây Thieân-Truùc
naøy chæ ñeå voûn veïn �Ñöôøng Taây Thieân-Truùc
Sa-moân,� chöù khoâng duøng hai chöõ �Tam
Taïng� trong danh xöng cuûa mình, coù leõ vì
Ngaøi chæ thoâng ñaït moät hoaëc hai taïng trong
soá ba taïng Kinh, Luaät vaø Luaän.

Giaø Phaïm Ñaït Ma dòch. �Giaø Phaïm Ñaït
Ma� laø teân cuûa vò Sa-moân ngöôøi xöù Taây
Thieân-Truùc, vaø coù nghóa laø �Kính Phaùp�
hoaëc �Toân Phaùp.� Ngaøi laø moät vò Sa-moân
raát möïc toân kính giaùo phaùp cuûa Ñöùc Phaät,
vaø chính ngaøi ñaõ dòch boä Kinh Ñaø-La-Ni naøy
töø tieáng AÁn Ñoä sang tieáng Trung Hoa.

          (coøn tieáp)
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Th¤t và Pháp HµiTh¤t và Pháp HµiTh¤t và Pháp HµiTh¤t và Pháp HµiTh¤t và Pháp Hµi
VÕn Ph§t Thành 2001VÕn Ph§t Thành 2001VÕn Ph§t Thành 2001VÕn Ph§t Thành 2001VÕn Ph§t Thành 2001

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 bababababa 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 3: t× ngày 11 ðªn 17

L ðÑc Quán Thª Âm B° Tát ðän sanh s¨ cØ hành vào chü nh§t ngày 11/3.

2) Tháng 8: t× ngày 5 ðªn 11

L ðÑc Quán Thª Âm B° Tát thành ÐÕo s¨ cØ hành vào chü nh§t ngày 5/11.

3) Tháng 10: t× ngày 28 ðªn ngày 3/11

L vía ðÑc Quán Thª Âm B° Tát Xu¤t Gia s¨ cØ hành vào chü nh§t
ngày 28/10.

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 16 ðªn ngày 22 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 16 tháng 9, ngày ð¥u
tiên cüa Th¤t.

L Vu LanL Vu LanL Vu LanL Vu LanL Vu Lan s¨ cØ hành vào chü nh§t ngày 2/9.

Ph§t Th¤t:
T× chü nh§t ngày 23 ðªn ngày 29 tháng 12, chuyên trì ni®m h°ng danh ðÑc
Ph§t A Di Ðà.
L vía ðÑc Ph§t A Di ÐàL vía ðÑc Ph§t A Di ÐàL vía ðÑc Ph§t A Di ÐàL vía ðÑc Ph§t A Di ÐàL vía ðÑc Ph§t A Di Ðà s¨ cØ hành vào chü nh§t ngày 30/12.
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Thi«n Th¤t:

-  Mµt tu¥n thi«n t§p mùa hè b¡t
ð¥u t× t¯i chü nh§t ngày 12 ðªn
chü  nh§t ngày 19 tháng 8.
-  Ba ngày thi«n t§p vào Thanks-
giving weekend t× t¯i thÑ nåm ngày
22 ðªn chü nh§t ngày 25 tháng 11.
-  Ba tu¥n thi«n th¤t mùa ðông
(ngay sau Ph§t th¤t) b¡t ð¥u t× ngày
31 tháng 12 nåm 2001 ðªn ngày 21
tháng 1 nåm 2002.

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

Cûng nhß m÷i nåm, vào d¸p l gi²
C¯ Lão Hòa Thßþng VÕn Ph§t
Thành ð«u t± chÑc 21 ngày Pháp
Hµi trì tøng Kinh Hoa Nghiêm. Kinh
ðßþc tøng b¢ng ba thÑ tiªng: Hoa,
Anh, Vi®t · ba Ph§t ði®n khác nhau.
Nåm nay, Pháp Hµi b¡t ð¥u t×Nåm nay, Pháp Hµi b¡t ð¥u t×Nåm nay, Pháp Hµi b¡t ð¥u t×Nåm nay, Pháp Hµi b¡t ð¥u t×Nåm nay, Pháp Hµi b¡t ð¥u t×
ngày ngày ngày ngày ngày 8 ðªn ngày 26 tháng 6.8 ðªn ngày 26 tháng 6.8 ðªn ngày 26 tháng 6.8 ðªn ngày 26 tháng 6.8 ðªn ngày 26 tháng 6.

L gi² cüa C¯ Lão HòaL gi² cüa C¯ Lão HòaL gi² cüa C¯ Lão HòaL gi² cüa C¯ Lão HòaL gi² cüa C¯ Lão Hòa
ThßþngThßþngThßþngThßþngThßþng  s¨ cØ hành vào thÑ bäy
ngày 30 tháng 6.ngày 30 tháng 6.ngày 30 tháng 6.ngày 30 tháng 6.ngày 30 tháng 6.

L Sám H¯iL Sám H¯iL Sám H¯iL Sám H¯iL Sám H¯i

Truy«n th¯ng VÕn Ph§t Thành, m²i
nåm vào mùa xuân ð«u LÕy VÕn
Ph§t Sám theo nghi thÑc trong Kinh
VÕn Ph§t. Nåm nay, Sám VÕn Ph§t
b¡t ð¥u t× thÑ nåm ngày 5 tháng
ðªn chü nh§t ngày 29 tháng 4.

L Ph§t ÐänL Ph§t ÐänL Ph§t ÐänL Ph§t ÐänL Ph§t Ðän      s¨ cØ hành vào chü
nh§t ngày 29 tháng 4 b¡t ð¥u t× 8
gi¶ sáng.

Truy«n TÕi Gia B° Tát Gi¾iTruy«n TÕi Gia B° Tát Gi¾iTruy«n TÕi Gia B° Tát Gi¾iTruy«n TÕi Gia B° Tát Gi¾iTruy«n TÕi Gia B° Tát Gi¾i
và U Minh Gi¾i:và U Minh Gi¾i:và U Minh Gi¾i:và U Minh Gi¾i:và U Minh Gi¾i:

Hàng nåm VÕn Ph§t Thành ð«u
có truy«n TÕi Gia B° Tát Gi¾i và
t± chÑc khóa h÷c B° Tát Gi¾i.
Nªu quý Ph§t tØ nguy®n mu¯n th÷
gi¾i xin ði«n ð½n ghi danh trß¾c,
nªu ðü ði«u ki®n, chùa s¨ thông
báo. Ph§t tØ mu¯n th÷ gi¾i phäi
trß¶ng trai và tham dñ khóa h÷c
gi¾i.  Xin liên lÕc v« chùa ð¬ l¤y
application form. Nåm nay,  khóa
h÷c b¡t ð¥u t× ngày 25 ðªn ngày25 ðªn ngày25 ðªn ngày25 ðªn ngày25 ðªn ngày
28 tháng 528 tháng 528 tháng 528 tháng 528 tháng 5, và l truy«n gi¾i s¨
cØ hành vào sáng thÑ hai ngày 2828282828
tháng 5tháng 5tháng 5tháng 5tháng 5.
L Truy«n U Minh Gi¾i là l truy«n
10 gi¾i cho vong linh thân nhân
quá c¯. L s¨ cØ hành vào chi«uchi«uchi«uchi«uchi«u
thÑ hai ngày 28 tháng 5thÑ hai ngày 28 tháng 5thÑ hai ngày 28 tháng 5thÑ hai ngày 28 tháng 5thÑ hai ngày 28 tháng 5.
Khóa tu và l Truy«n Gi¾i ð«u
b¢ng ba ngôn ngæ Anh, Hoa, Vi®t.
Nåm ngoái có h½n 250 v¸ phát tâm
th÷ TÕi Gia B° Tát Gi¾i và 700 v¸
U Minh Gi¾i. Nªu mu¯n thêm chi
tiªt xin liên lÕc v« VÕn Ph§t Thành.

Lång Nghiêm Pháp HµiLång Nghiêm Pháp HµiLång Nghiêm Pháp HµiLång Nghiêm Pháp HµiLång Nghiêm Pháp Hµi      t×
ngày 1 ðªn ngày 4 tháng 7, kÖ
ni®m 25 nåm thành l§p VÕn Ph§t
Thánh Thành.....
Website cüa VÕn Ph§t Thánh
Thành: wwwwwwwwwwwwwww.drba.or.drba.or.drba.or.drba.or.drba.orggggg
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 #24. Khoå Haïnh Tu Thieàn Taäp Ñònh

* B° Ð« Häi phát hành m²i 3 tháng. M÷i thß t×, góp ý
hay thïnh báo xin thß v« Dharma Realm Buddhist
Association (VÕn Ph§t Thành).  Chi phiªu góp ph¥n
¤n t¯ng, xin ð«: DRBA/Vietnamese Account.

Periodicals

Naêm hai möôi
baûy tuoåi (1866),
Ngaøi Hö Vaân laäp
chí tu khoå haïnh,
nguyeän chaám döùt
sanh töû. Nghó tôùi
Phaùp Sö Huyeàn
Trang thuôû xöa,
tröôùc khi sang AÁn

Ñoä ñaõ tinh taán töï reøn luyeän, taäp nhòn ñoùi nhòn
khaùt vaø ñi boä ñöôøng tröôøng, Ngaøi heát loøng
ngöôõng voïng. Nhaän thaáy mình chöùc traùch tuy
chu toaøn, song Ñaïo nghieäp chöa thaønh töïu,
Ngaøi quyeát ñònh töø boû moïi chöùc söï, trôû veà
nôi hang ñoäng ñeå tham Thieàn, soáng ñôøi kham
khoå, chæ aên haït tuøng, uoáng toaøn nöôùc suoái.

Keä taùn cuûa Hoøa Thöôïng Tuyeân Hoùa:

Cao taêng haïnh nguyeän kinh quyû thaàn,
Kim thaïch vi khai nhaát nieäm chaân,
Töø chöùc aån huyeät taäp tónh löï,
Giôùi Ñònh huaân tu Hueä nhaät minh.

Nghóa laø:
Cao taêng haïnh nguyeän, quyû thaàn sôï,
Chaân thaønh moät nieäm, vaøng ñaù vôõ,
Töø chöùc vaøo hang tu Thieàn quaùn,
Giôùi Ñònh huaân tu, Hueä saùng ngôøi.

Hay laø:
Tu khoå haïnh quyû thaàn neå nang,
Vaøng ñaù coøn ghi neùt huy hoaøng,
Choân vuøi danh lôïi nôi hang thaúm,
Ñònh Hueä tu trì nhaát theá gian.


