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Có bài th½ ð¥y ý v¸,
xin trình cho các bÕn nghe:

B¤t c¥u ðÕi ðÕo xu¤t mê ð°.
Túng phø hi«n tài khäi trßþng phu!

Bách niên quang âm thÕch höa chß¾c,
Nh¤t sinh thân tþ thüy bào phù.
Thê, tài phao hÕ phi quân hæu,

Tµi nghi®p tß½ng hình nan tñ khi!
Thí v¤n ðôi kim ðÆng s½n nhÕc,
Vô thß¶ng mäi ð¡c b¤t lai h°?

d¸ch:
Không c¥u ðÕo l¾n thoát ðß¶ng

mê
Ðã phø tài hi«n, sao trßþng phu?

Tråm nåm, ngày gi¶ nhß ði®n ch¾p.
Mµt ð¶i, thân gi¯ng b÷t nß¾c trôi.

Thê, tài: v¤t ði! - Nào th§t có
Tµi nghi®p: theo mình, khó d¯i ai.
ThØ höi ch¤t vàng cao b¢ng núi,
Mua ðßþc "vô thß¶ng" ð×ng lÕi

chång?

"B¤t c¥u ðÕi ðÕo xu¤t mê ð°."
Cuµc s¯ng cüa chúng ta th§t nhß gi¤c
mµng, nhß äo änh, nhß b÷t nß¾c, nhß
gi÷t sß½ng, nhß ði®n ch¾p. Các bÕn
hãy quan sát thØ xem! Sinh mÕng
con ngß¶i th§t vô thß¶ng, mà sñ
nghi®p cûng vô thß¶ng, và sñ giàu

sang phú quý lÕi càng vô thß¶ng. R¢ng:

"Vui là nhân cüa kh±"

M÷i lÕc thú trên ð¶i ð«u hàm tàng sñ
ðau kh±, không thöa ý. Vì thª mu¯n ly
kh±, luôn vui thì phäi tu ðÕo. Khi tu
ðÕo, vi®c ð¥u tiên là mình c¥n tr× bö
thói quen x¤u, tánh nªt höng. Mình có
phß½ng pháp gì tr× nó? Ðây, phß½ng
pháp: Mµt m£t, mình phäi kh¡c phøc
tánh nªt, ghép nó vào gi¾i lu§t; m£t
khác, mình phäi ðoÕn tr× døc v÷ng. Cä
hai m£t cùng làm thì m¾i mong có hi®u
quä, thành công.

Con ngß¶i, chï vì lòng tham s¡c døc
mà sinh ra. R°i cûng chính vì lòng
tham s¡c døc mà chªt. Ðây g÷i là thu§n
lßu - trôi theo dòng sinh tØ. Ngß¶i ð¶i
thu§n lßu trôi, nên chu±i sinh tØ, tØ
sinh không bao gi¶ ch¤m dÑt. Ngß¶i
xu¤t gia, tu ðÕo thì ngh¸ch lßu -ði
ngßþc dòng ð¶i, do ðó m¾i thành b§c
Thánh Hi«n. Vì v§y phong cách cüa
ngß¶i tu ðÕo th§t tß½ng phäi v¾i kë
tøc, ngß¶i ð¶i: Chuyên mà ngß¶i ð¶i
thích, kë tu ðÕo không thích; thÑ mà
ngß¶i ð¶i yêu, kë tu ðÕo không yêu.
Vi®c mà ngß¶i ð¶i mê, kë tu ðÕo không
mê. B·i vì ðã là kë tu, mình phäi c¥n
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c¥u ÐÕi ÐÕo ð¬ thoát khöi ðß¶ng mê.

Thª nào là ðß¶ng mê? TÑc là con ðß¶ng vô minh t¯i
tåm, b¸ ngu si ngñ tr¸. Vô lu§n bÕn mu¯n nh¡m phß½ng
hß¾ng nào ð¬ ði, bÕn cûng b¸ mê m¶, không rõ ¤t giáp
chi cä. R¯t cuµc bÕn không biªt tÕi sao vi®c lÕi nhß v§y!
Mê này cûng có nghîa là bÕn ðã lÕc m¤t phß½ng hß¾ng:
bÕn không còn nh§n biªt con ðß¶ng mình phäi ði næa,
do ðó lÕc bß¾c bào ch¯n m¸t mù. Các bÕn c¥n biªt:
Không c¥u ðÕo, th§t khó thoát ðß¶ng mê. Mu¯n thoát
ðß¶ng mê, ¡t phäi tu ðÕo. Mà tu ðÕo thì bÕn phäi c¥n
tìm b§c Minh Nhãn Thi®n Tri ThÑc - v¸ th¥y giác ngµ.
Là Thi®n Tri ThÑc, v¸ ¤y s¨ biªt cách làm sao dÕy ð²
bÕn, khiªn bÕn thoát sinh tØ, không còn k©t mãi tron
gvòng luân h°i l¦n qu¦n. Ðó chính là nh¶ v¸ Thi®n Tri
ThÑc có cái nhìn và trí hu® hoàn toàn chân chính, ch¡c
th§t; không mµt mäy may tà tri, tà kiªn v§y.

"Túng phø hi«n tài khäi trßþng phu?"
Nªu bÕn không c¥u ðÕo, không thoát ðß¶ng mê thì bÕn
ðã cô phø tài hi«n cüa chính mình ð¤y. Cûng tÑc là cô
phø trí hu® ðÑc tß¾ng, mà ðÑc Ph§t din tä r¢ng:

"M÷i chúng sinh, ai cûng ð¥y ðü
Trí hu® và ðÑc tß¾ng nhß ðÑc Nhß Lai."

Khi bÕn không tu, bÕn không có thành tñu. Khi cô phø,
bö lãng ði trí hu®, ðÑc tß¾ng - vi®c ¤y, g÷i là hành ðµng
cüa b§c trßþng phu sao?

"Bách niên quang âm thÕch höa chß¾c"
Dù cho ta có s¯ng ðªn tråm tu±i, th¶i gian trôi qua ch¾p
nhoáng nhß lØa x©t (khi xát 2 cøc ðá lØa), nhß ch¾p
m¡t. Vô cùng ng¡n ngüi v§y.

"Nh¤t sinh thân tþ thüy bào phù."
Cuµc ð¶i ta t× lúc sinh ðªn khi chªt, thân này tña h°
mµt cái b÷t nß¾c không khác. B÷t nß¾c ¤y l«u b«u trên
m£t nß¾c, tùy theo dòng mà trôi ðó trôi ðây. B÷t nß¾c
¤y - bên trong r²ng không - th§t là hß v÷ng, không ch¡c
thi®t chi cä. Sñ t°n tÕi cüa b÷t ¤y chï trong tích t¡c. B÷t
¤y cûng nhß thân ta. B·i v§y c¥n gì ta phäi lßu luyªn
nó? ch¤p trß¾c nó?

"Thê, tài phao hÕ phi quân hæu,"
Ðªn khi th¥n chªt ðªn, thì m£c cho bÕn giàu có, ti«n bÕc
nhi«u ðªn ðâu cûng không mua n±i cái chªt. R°i thì,
bao nhiêu cüa cäi châu ba,u ti«n bÕc, bÕn ðÕnh v¤t lÕi,
mµt xu cûng chÆng xách theo ðßþc. Lúc ¤y, tài bão
không còn là cüa bÕn næa, và ngay cä thê thiªp, con cái
- bÕn ðành tay tr¡ng ra ði, di®n kiªn Diêm Vß½ng.

"Tµi nghi®p tß½ng hình nan tñ khi"
B¤t lu§n là ác nghi®p gì bÕn ðã làm qua: nghi®p sát sinh
giªt chóc; nghi®p ån trµm, c¡p giñt; nghi®p tà dâm ngoÕi
tình; nghi®p nói d¯i l×a l÷c; nghi®p rßþu chè, trác táng;
- t¤t cä nghi®p ¤y ð«u theo bÕn nhß bóng theo hình.

"VÕn thÑ, không th¬ mang,
Chï nghi®p là bám sát."

Tråm ngàn vÕn thÑ bÕn không ðem theo ð£ng, song
nghi®p thì theo bÕn kh¡n khít, dù bÕn mu¯n hay không.
Các bÕn, ð×ng tñ dói gÕt mình: Nghi®p gì bÕn ðã tÕo
ra, nh¤t ð¸nh bÕn - chính bÕn - s¨ tñ th÷ quä báo.
Không mµt ai có th¬ thay thª, ch¸u tµi dùm bÕn ðâu.

"Thí v¤n ðôi kim ðÆng s½n nhÕc"
Ví nhß các bÕn ð¬ dành ti«n bÕc, tích tø cüa cäi ch°ng
ch¤t nhß núi, ðªn khi cái chªt ðªn, nhæng thÑ ¤y có ích
gì bÕn chång? Ð¬ cüa lÕi cho con cái ß? Ð¯i v¾i nhæng
ðÑa con giöi dang, chúng nào c¥n cüa h°i môn. (Vì
chúng có ðü sÑc ð¬ l§p nghi®p). Ð¯i v¾i nhæng ðÑa con
hß höng, nhæng thÑ cüa cäi ¤y chï khiªn nó dùng ð¬ tÕo
nghi®t, làm chuy®n hß. (Vì bän tính hß höng, bê b¯i mà
không sØa, thì ti«n vào tay chï thêm hÕi.)

"Vô thß¶ng mäi ð¡c b¤t lai h°?"
Tuy có ti«n bÕc, vàng ng÷c nhß núi, bÕn có th¬ ðút lót
ð¬ con quÖ vô thß¶ng, ông th¥n chªt ð×ng lÕi chång?
Làm sao ð£ng! Con quÖ vô thß¶ng thì công b¢ng l¡m,
nó không ðªm xïa ðªn tình riêng tß, cûng không ån h¯i
lµ, nh§n ti«n "lì xì" ðâu.

Ðó là ðÕi khái vi®c ngß¶i ð¶i, kë thª tøc. Ð¯i v¾i ngß¶i
tu ðÕo, mình phäi c¥n siêu xu¤t; không ð¬ b¸ nhæng thÑ
nói trên hÕn chª mình. Nªu các bÕn bây gi¶ không nh§n
chân, thành th§t v¾i chính mình, tu hành, thì bÕn còn
ðþi t¾i bao gi¶?

Møc ðích cüa tu ðÕo, hay cüa kë xu¤t gia là vì liu sinh
thoát tØ, siêu xu¤t luân h°i. Chúng ta không phäi · cõi
tr¥n này "ån no, r°i ch¶ chªt."

Các bÕn!
"Tß¾ng quân b¤t hÕ mã
Các tñ bôn ti«n tr¥n!"

nghîa là:
Ông tß¾ng không xu¯ng ngña

M÷i ngß¶i cÑ tiªn t¾i!

Hãy n± lñc tu hành!
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Nói Chuy®n V¾i H÷c Sinh Trß¶ng Trung H÷c LowellNói Chuy®n V¾i H÷c Sinh Trß¶ng Trung H÷c LowellNói Chuy®n V¾i H÷c Sinh Trß¶ng Trung H÷c LowellNói Chuy®n V¾i H÷c Sinh Trß¶ng Trung H÷c LowellNói Chuy®n V¾i H÷c Sinh Trß¶ng Trung H÷c Lowell

Vào ngày thÑ ba 19 tháng 5 nåm 1992, Tiªn-sî Tais
DeRosa, giáo sß Trß¶ng Trung H÷c Lowell, San
Franscisco, ðã hß¾ng dçn 102 h÷c sinh ðªn Kim S½n
Thánh Tñ tham dñ bu±i thuyªt-pháp do Hòa Thßþng
Tuyên Hóa giäng v« Ph§t pháp và Giáo-døc. Sau ðây
là bài giäng cüa Hòa thßþng.

Chào m×ng các em, các bÕn trë. Tôi hy v÷ng r¢ng các
em có mµt tß½ng lai rñc rÞ. Tôi hy v÷ng m²i em s¨
thành mµt ngß¶i vî-ðÕi, xu¤t chúng. Hy v÷ng các em
siêng nång h÷c hành. N² lñc g¡ng sÑc, các em s¨ giúp
cho thª-gi¾i tiªn bµ. Mu¯n thª-gi¾i tiªn bµ, trß¾c tiên
chúng ta phäi tñ biªt mình. Thanh thiªu niên là nhæng
ngß¶i chü, ngß¶i lãnh-ðÕo, và là mçu-mñc cho toàn thª
gi¾i. Vì v§y, là h÷c sinh, c¥n nh¤t các em t§p cho có
tánh nªt t¯t. Ði«u này cûng gi¯ng nhß xây n«n móng
mµt ngôi nhà. Nªu n«n nhà ðßþc xây dñng væng ch¡c,
ta s¨ không sþ dù ð¤t l· hay ðµng søp. Dù thª gi¾i này
tr· nên x¤u, ta cûng có th¬ xoay nó tr· lÕi con ðß¶ng
chánh. Chúng ta hãy nhìn thª gi¾i hôm nay. TÕi sao thª
gi¾i tr· thành x¤u?

Ngày nay thª gi¾i tr· thành x¤u b·i vì con ngß¶i ai ai
cûng ích kÖ mu¯n lþi riêng mình. H÷ cho giàu sang và
lþi lµc là nh¤t, không gì b¢ng. Khi ð£t giàu sang và tñ
lþi làm møc tiêu thì chúng ta s¨ ra sao? Chúng ta quên
ði ly trí, quên ði ðÕo-nghîa. Quên ði cä ði«u c½-bän làm
ngß¶i. Chúng ta chï biªt làm sao ð¬ kiªm nhi«u ti«n, ð¬
n±i tiªng; chï biªt døng công ð¬ c¥u danh lþi mà quên
trau d°i ðÑc hÕnh cüa mình. Th§t là ðáng thß½ng, cho
nên mình phäi chú ý.

Quä th§t là khó cho l¾p trë s¯ng trong th¶i này, b·i vì
nhæng phß½ng ti®n hi®n ðÕi nhß truy«n hình, comput-
ers ðang cám d² chúng ta, ðang làm cho mình ðiên ðäo,
và dçn d¡t mình ði vào ðß¶ng tà. Qua änh hß·ng cüa
truy«n hình và nhæng phß½ng ti®n kÛ-thu§t khác, xã
hµi d¯i gÕt chúng ta làm nhæng vi®c hÕi mình, hÕi ngß¶i.
Nhæng ban trë khi còn · b§c ti¬u-h÷c ðã biªt hút c¥n sa,
dùng ma túy, th§m chí còn buôn bán nhæng thÑ ¤y næa.
Các bÕn ¤y nghî ðó là côn gvi®c làm ån, là ngh« cüa
chúng. Trß¾c khi trß·ng thành, mình ðã h÷c cách tñ là
hÕi. Làm sao mà mình có th¬ nói r¢ng thª gi¾i này là
mµt n½i lý tß·ng ð¬ s¯ng trong khi mình chï h÷c cách
làm hÕi qu¯c gia, không ðßþc dÕy nhæng ði«u nhân
nghîa, chánh trñc, không ðßþc hß¾ng dçn theo con
ðß¶ng ðÕo ðÑc. Thay vào ðó, truy«n hình dÕy chúng ta
trµm c¡p, hành hung, ð¯t phá, và dâm loÕn: ðó là nhæng
thói hß t§t x¤u mà truy«n hình dÕy, trß¾c khi chúng ta
ðßþc h÷c nhæng ði«u cån bän làm ngß¶i. Ðó không
phäi là thiªu hi¬u biªt g¯c r làm ngß¶i là gì?

Khi ta còn trë, mình c¥n phäi h÷c hiªu thäo v¾i cha m©,
yêu mªn gia ðình, t±-qu¯c, h÷c cách phøc vø thiªt thñc
cho ð¤t nß¾c, và biªt giæ gìn thân th¬ mà cha m© ðã
truy«n th÷ này. Các em có nghî r¢ng nhæng ði«u này
quan tr÷ng h½n vi®c làm giàu? Dù chúng ta giàu có, nªu
không biªt giæ gìn thân th¬, không biªt yêu mªn gia
ðình và qu¯c gai, thì ð¶i chúng ta có nghîa lý gì? T¯i
thi¬u, dù nghèo, ta cûng không làm nhæng ði«u tai hÕi.
Nhßng mµt khi chúng ta giàu, xã-hµi li«n dÕy mình
cách s¯ng hß·ng an lÕc. Có phäi s¯ng là ð¬ hß·ng lÕc
sao? Có phäi s¯ng là ð¬ ån ch½i xa xï sao? CÑ m²i
phong thái trào lßu ðiên r° t¾i là chúng ta b¸ lôi cu¯n
theo sao? Tôi hy v÷ng r¢ng các em nhìn th§t kÛ và
nghiên cÑu v¤n-ð« này. M£c d¥u nhæng ði«u tôi nói thì
ð½n giän và nông cÕn, song ngß¶i ta ðã quên nhæng
ði«u ð½n giän và nông cÕn ¤y dù nó chÑa chân lý làm
ngß¶i.

Vì sao các em khi còn · b§c ti¬u-h÷c, phäi biªt hiªu
thäo v¾i cha m©, th¥y cô, anh ch¸, ngß¶i già cä? B·i vì
cha m© sanh ra mình; vì Ngß¶i mà ta hóa sanh, và kh·i
ð¥u cuµc s¯ng. Vì v§y, mình phäi nghî cách báo ân
Ngß¶i: Ngß¶i ðã ch¸u cñc kh±, nh¸n ð¡ng cay, nhß¶ng
êm ¤m ng÷t ngào, ð¬ nuôi n¤ng mình. T× chín tháng
cßu mang cho ðªn khi ta l¾n khôn: t¤t cä ð«u do mµt tay
Ngß¶i chåm sóc. B·i v§y mình phäi tìm cách báo ân
Ngß¶i.

Song · MÛ, khi con em t¾i 18 tu±i thì chúng nhß chim
ðü lông cánh, tñ do bay m¤t. Các em ¤y không còn nh¾
t¾i gì cha m© næa. R°i vì ðó, không biªt bao ngß¶i ðã
tr· thành kë cô ðµc khi tu±i già; nhæng kë ðã t×ng làm
cha m© nuôi n¤ng con mình - Song gi¶ ðây h÷ phäi ch¸u
lë loi, không ai chåm sóc, thß½ng yêu. Ð¤y chính là vì
con cái "quên g¯c r" ðó.

C± nhân dÕy r¢ng:
"Ngß¶i quân tØ chåm lo các g¯c.

Khi g¯c r væng ch¡c, ÐÕo s¨ phát sanh."

Ngß¶i biªt ðßþc ÐÕo-lý thì luôn biªt b±n ph§n phäi
làm. Y biªt làm sao phøc-vø xã hµi, ích lþi cho thª gi¾i.
B·i v§y khi còn là h÷c sinh, các em c¥n h÷c tinh th¥n
"Báo B±n" hay tr· v« g¯c r. Tr· v« g¯c r là phäi báo
ðáp ân dßÞng døc cüa cha m©. Vì lý ðó, các em th¤y c×u
non quÏ xu¯ng ð¬ bú sæa m©, và quÕ con khi l¾n lên, lÕi
tr· lÕi nuôi quÕ m©. Khi quÕ m© già yªu, chÆng ðü sÑc
bay ði tìm m°i, b¤y gi¶ quÕ con, thay m© tìm m°i v«
nuôi m© nó.

Ðó là sñ th§t hi¬n nhiên.
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Các em th¤y ðó: C¥m thú cûng biªt báo ân, ð«n ðáp
công ½n cha m©. Nhìn ð¶i nay: Con cái ða s¯ chÆng ai
ngó ngàng gì t¾i cha m© h÷ næa, th§m chí coi cha m©
nhß ngß¶i dßng v§y. ChÆng chút quan tâm! Ð¤y, chính
là m¤t g¯c, quên ngu°n. Hiªu thäo, báo ân là nhi®m vø
cån bän nh¤t cüa con ngß¶i! Không có hiªu, không báo
ân thì mình chÆng sánh b¢ng loài c¥m thú.

Khi hiªu thäo, g¯c r làm ngß¶i, ðßþc tr°ng sâu væng
thì ÐÕo s¨ sanh. ÐÕo là con ðß¶ng mình phäi ði. Là
khuôn mçu ð¬ mình hun ðúc cá tính, là thß¾c ðo ð¬
mình dña vào mà h÷c làm ngß¶i t¯t. Các em có biªt con
ðß¶ng mình ði, khuôn mçu mình theo và thß¾c ðo mình
dña chång? Nªu biªt, các em s¨ hi¬u ý nghîa nhân sinh
· tr¥n gian này.

Kh±ng tØ nói:
"Hiªu thäo v¾i cha m©
Hòa thu§n v¾i anh em

Ðó là g¯c r làm ngß¶i."

Hiªu thäo v¾i cha m©, kính ngß¶i l¾n tu±i: ðó là cån
bän ðÕo làm ngß¶i ð¤y các em Õ. Khi còn · ti¬u-h÷c,
h÷c sinh c¥n phäi h÷c hiªu thäo. Song · Tây phß½ng,
chÆng có trß¶ng nào dÕy ðÕo hiªu, dÕy kính tr÷ng b§c
trß·ng thßþng, hay dÕy làm sao chåm sóc gia ðình,
phøc vø t±-qu¯c, hay ngay cä dÕy chåm lo tñ thân. H÷c
sinh ð¶i nay không còn ðßþc nghe nh¡c t¾i nhæng ði«u
nhß v§y næa. Do ðó các em có th¬ h÷c hªt l¾p này ðªn
l¾p khác, trãi qua m÷i chß½ng trình giáo døc, song các
em vçn h° ð°, m½ h° lµn lÕo, không biªt ð£ng thª nào
r¯t ráo là ðÕo làm ngß¶i và g¯c r cüa làm ngß¶i là gì.

Khi · b§c ti¬u h÷c các em h÷c ðÕo hiªu. � b§c trung h÷c
các em c¥n h÷c làm sao phøc-vø t±-qu¯c, "t§n trung báo
qu¯c". B·i vì khi các em l¾n lên mµt chút, sñ hiªu thäo
cûng tri¬n khai rµng ra: chÆng nhæng hiªu thäo v¾i m©
cha, mà còn hiªu kính v¾i th¥y cô, sß trß·ng và cä Tam
Bäo næa. Møc ðích cüa giáo-døc là hun ðúc trong em
nhæng cá tính ¤y; song n«n giáo døc hi®n ðÕi ðã hoàn
toàn b± hÆn nhæng ði«u ¤y r°i!

B·i v§y khi tôi g£p Ông David Kearns, Phó Bµ-trß·ng
Bµ Giáo-døc · Hoa Th¸nh Ð¯n tôi bäo ông ta r¢ng:
"N«n giáo-døc ðang phá sän · kh¡p n½i trên thª-gi¾i.
Ðó là ði«u th§t ðáng sþ, th§t nguy c¤p mà chúng ta ai
cûng c¥n quan tâm. Nguyên nhân cüa mµn n«n giáo
døc phá sän là vì không ai còn dÕy ðÕo lý làm ngß¶i."
� b§c trung-h÷c, các em c¥n h÷c làm sao trung chánh
phøc vø ð¤t nß¾c. Có lòng trung tÑc là biªt phøc vø ð¤t
nß¾c mình mà không xâm hÕi nß¾c khác. Chúng ta
phäi tránh xâm lång nß¾c khác b·i vì ði xâm lßþc thì có
chiªn tranh; mà chiªn tranh thì s¨ hüy di®t không biªt
bao nhiêu sinh mÕng, t±n th¤t vô lßþng tài sän v§t ch¤t.
Mình phäi bäo-v® mãnh ð¤t cüa t± tiên: Ðúng. Song
mình không th¬ dùng vû khí hay v¾i ngân quÛ kh±ng
l° chª tÕo vû khí t¯i tân ð¬ xây dñng qu¯c phòng. Vì

sao? B·i vì ðó là nhæng bi®n pháp ngoài da, chï giäi
quyªt cái ng÷n. Nªu mu¯n có mµt n«n qu¯c phòng hùng
mÕnh, ta phäi giäi quyªt v¤n ð« cho tri®t ð¬, cho t§n
g¯c. Ðó là giáo døc ngß¶i dân. Chï có sñ giáo døc này,
không phäi là tích lûy quân sñ, m¾i tÕo n«n qu¯c phòng
tuy®t häo nh¤t.

B·i thª các em trung h÷c sinh c¥n t§p trung n² lñc h÷c
ð¬ giúp ð¶i; tñ mình h÷c ð¬ thành kë hæu døng, có công
v¾i xã hµi, có ðÑc v¾i m÷i ngß¶i, ðem lÕi hÕnh phúc
kh¡p thiên hÕ. Ðây là vi®c cån bän nh¤t, mà các em c¥n
luôn tñ nh¡c nhü. Không nên ích kÖ, chï biªt có mình,
chï lo cho mình: Ðó là thát ðµ h©p hòi cá nhân, ích kÖ.
Vì v§y, nhæng nåm · b§c trung h÷c, các em hãy h÷c làm
ngß¶i dân t¯t, hæu ích.

Khi vào ðÕi h÷c, các em hãy ðào sâu ðÕo ðÑc nhân bän,
hun ðúc cho mình mµt cá tính chæng chÕc. Ð¤y không
phäi r¢ng các em c¥n ðeo ðu±i chuy®n yêu ðß½ng lãng
mÕn. Khi chßa trß·ng thành, mà mình ðã h÷c v« "giáo
døc ái tình" · trß¶ng, thì thØ höi thÑ giáo døc ¤y dçn
mình ði v« ðâu? Khi còn v¸ thành niên, các em không
nên tùy ti®n nói chuy®n yêu ðß½ng, hay làm vi®c loÕn
luân giæa nam næ. Nªu ta quan ni®m r¢ng "trai không
bÕn gái là quái v§t, gái không bÕn trai là cù l¥n", thì quä
th§t thª gi¾i chúng ta ðang s¯ng nguy ng§p t® hÕi l¡m.
Thay vì quan tâm ðªn bài h÷c vÞ lòng trß¾c khi vào
ð¶i, bây gi¶ ngßþc lÕi, ngß¶i ta chï chú ý "m¯t" m¾i
nh¤t ngoài chþ! Thay vì phäi trß·ng dßÞng lúc mình
còn trë ðÑc tính nµi tÕi ßu vi®t, bây gi¶ ngßþc lÕi ngß¶i
ta chï b§n tâm chäi chu¯t cái b« ngoài, cái hß danh,
nhãn hi®u. Ð¤y g÷i là ðiên ðäo và ngu d¯t. Ð¤y chÆng
phäi là con ðß¶ng làm ngß¶i.

TÕi sao tôi nói n«n giáo døc · kh¡p thª gi¾i g¥n k« sñ
phá sãn toàn di®n? Là vì gi¾i trë b¸ "g£t" trß¾c khi
chúng chín mùi. Là vì ngß¶i ta ðã dÕy chuy®n nam næ
ái tình cho gi¾i trë quá s¾m. Vi®c này khác chi lúa chßa
chín mà ta vµi g£t. Khi lúa m¾i tr± bông mà ta ðã g£t, thì
mùa ¤y s¨ th¤t. Nªu m¥m m¾i lú mà ta vµi ng¡t, thì cu¯i
mùa, chÆng có gì ð¬ g£t.

Lao ð¥u vào chuy®n yêu ðß½ng tình ái, lúc mình chßa
trß·ng thành chæng chÕc thì cûng h®t v§y (lúa chßa
chín mà vµi ng¡t). Và dù r¢ng ðay là vi®c t® hÕi nh¤t,
ngß¶i ta ai cûng cho vi®c trai gái h©n hò, yêu ðß½ng
lãng mÕn là vi®c hþp th¶i, ðúng m¯t nh¤t. Th§t là quan
ni®m ðiên ðäo v« tình yêu. Ðáng bu°n thay!

Là sinh viên · b§c ðÕi h÷c, các em c¥n trau d°i ðÕo ðÑc
cüa mµt "ngß¶i l¾n": Phäi có lòng Nhân, ð¥y Nghîa
khí, biªt Hiªu thäo, biªt Thß½ng yêu anh em, giæ
lòng Trung, ð¥y Tín nhi®m, theo L nghi phép t¡c,
s¯ng thanh Liêm, biªt h± th©n. Hiªu, Ðª, Trung Tín
L Nghîa Liêm Sî là tám ðÑc ðµ mà thánh hi«n noi
theo. Khi các em s¯ng v¾i tám ðÑc ¤y, thì dù n«n giáo
døc có søp ð±, các em có th¬ cÑu vãn nó. Mình c¥n gì
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phäi m¤t công nghiên t¥m ðü thÑ lý thuyªt cao xa di®u
vþi; chï c¥n mình làm nhæng vi®c thñc tª, ð½n giän,
ngay trß¾c m¡t thôi là ðü ð¬ khiªn m÷i sñ t¯t ð©p.

H½n thª, khi · b§c ðÕi h÷c các em hãy t§p ð×ng tranh,
ng×ng tham, bö c¥u cÕnh, tránh ích kÖ, không tìm lþi
riêng mình, ð×ng giä d¯i. Nªu m÷i ngß¶i ai cûng t§p
nhß v§y thì chiªn tranh s¨ ng×ng, thª gi¾i s¨ hòa bình.
Gi£c giã chï làm thi®t hÕi sang mÕng, phá hüy tài sän;
không ai s¯ng sung sß¾ng trong chiªn tranh ðßþc. B·i
thª chúng ta hãy nh§n l¤y nhi®m vø giáo døc nhân loÕi
con ðß¶ng ðÕo ðÑc, cuµc s¯ng luân lý. Chï có vi®c giáo
døc ðÕo ðÑc luân lý. Chï có vi®c giáo døc ðÕo ðÑc luân
lý là phß½ng pháp th¥n, là viên thu¯c di®u cÑu vãn cøc
di®n nguy k¸ch cüa thª gi¾i.

Không gì hæu hi®u và nghiêm tr÷ng b¢ng hun ðúc ðÕo
ðÑc luân lý, h÷c cách làm ngß¶i. Th§t là vô nghîa khi ta
cÑ thám hi¬m không gian, nghiên cÑu khoa h÷c, trong
khi ta không biªt ðÕo ðÑc làm ngß¶i. Khoa h÷c kÖ thu§t
chï là ng÷n nghành, không phäi g¯c r. Dùng kÖ thu§t
máy móc ð¬ giäi quyªt v¤n ð« thì gi¯ng nhß "cách giày
gãi ngÑa", không phäi là phß½ng pháp tri®t ð¬. Và do
ðó s¨ vô ích và phí lñc.

Ngày nay ð¯i di®n v¾i sñ søp ð± cüa n«n giáo døc trên
toàn thª gi¾i, nªu ta biªt dùng ðÕo ðÑc luân lý, thì ta
vçn còn c½ hµi vãn h°i tình thª. B·i v§y · VÕn Ph§t
Thành, m÷i ngß¶i ð«u n± lñc dÑt bö lòng tranh giành,
ng×ng tham lam, thôi truy c¥u, không ích kÖ, chÆng tñ
lþi và không d¯i trá. Nªu ai cûng thñc hi®n nhæng ðÑc
tính trên thì dù mình có mu¯n hay không, thª gi¾i cûng
s¨ hòa bình - Hªt ai mu¯n gieo r¡t kh± ðau, và tranh
ch¤p. R¢ng:

Tranh là tâm ganh h½n
Ngßþc lÕi v¾i ðß¶ng ÐÕo,
Dçn sanh b¯n quan ni®m,
Thì sao ð¡c Tam Muµi?

Tiªc thay m£c dù h÷c sinh chúng ta biªt r¢ng tranh ch¤p
là sai l¥m, song các giáo sß, Th¥y, Cô thì lÕi tranh danh
tranh lþi! H÷ ðã tÕo nên mµt gu°ng máy giáo døc chï
nh¢m ðem lÕi cho h÷ lß½ng b²ng cao, tiªng tåm häo, lþi
lµc nhi«u.

Nªu ð¤y cûng là møc ðích ð¬ chúng ta theo, thì tôi phäi
thßa v¾i bÕn ¤y r¢ng: BÕn không hi¬u ý nghîa làm th¥y
giáô không phäi là nhà giáo døc chân chánh. Vì v§y tôi
hy v÷ng các em, các bÕn trë thông minh trí hu®, hãy
l¡ng nghe ðÕo lý, ch÷n ðß¶ng chánh; gÕt hÆn vi®c c¥u
danh tranh lþi ra khöi møc tiêu cüa ð¶i mình.

HÆn nhiên, ít bÕn trë thích nghe l¶i trên, và ða s¯ ch¡c
còn khó ch¸u là khác, tôi biªt! Nhi«u bÕn hoàn toàn
không thích! Song le, tôi không th¬ nói nhæng l¶i chï
c¯t v×a lòng các em. Dù ði«u tôi nói có ph§t lòng ngß¶i

nghe, tôi vçn phäi nói: Ðó là tính nªt cüa tôi. Xßa nay
tôi có thói quen ngu xu¦n chÆng biªt gì v« danh lþi, bÕn
bè cüa tôi là kiªn là mu¯i, nhæng v§t nhö bé th¤p kém!
Tôi không dám sánh mình v¾i nhæng b§c tiªng tåm, vî
ðÕi thông thái. Tôi chï là kë ngu d¯t, song l¶i tôi nói
hÆn nhiên vçn còn vài ngß¶i trí hu® không ghét, không
chê nó. Dù r¢ng nhi«u ngß¶i không thích l¶i tôi, tôi vçn
phäi nói. Ða s¯ ngß¶i ta cho r¢ng l¶i cû kÛ l²i th¶i,
chÆng ðúng "m¯t" gì cä.

Không sao! Cûng t¯t thôi, nªu tôi b¸ gÕt ra rìa! Càng ·
ngoài rìa, tôi càng phäi nói!

Tôi xin ng×ng l¶i.

"Là ðß¶ng ÐÕo, hãy tiªn bß¾c.
Không phäi ÐÕo, hãy lùi lÕi.

Ch÷n ðß¶ng lành mà làm theo
Có ði«u x¤u, hãy tæ sØa."

M²i chü Nh§t Th¥y H¢ng Th§t chü giäng kinh Dßþc Sß
tÕi H÷c Vi®n D¸ch Kinh Qu¯c Tª (International Transla-
tion Institution) b¡t ð¥u t× 8 gi¶ 30 ðªn 11 gi¶ sáng.
(ð«u có d¸ch sang Vi®t ngæ). Th¥y H¢ng Th§t là mµt
trong hai v¸ sß ngß¶i MÛ, ðã ði "tam bµ nh¤t bái" ðë c¥u
cho thª gi¾i hòa bình t× Los Angeles ðªn VÕn Ph§t
Thành trong su¯t h½n 2 nåm li«n. Ngoài ra, m²i ðêm tÕi
Vi®n D¸ch Kinh ð«u có chß½ng trình thuyªt giäng t× 7
gi¶ 30 chi«u ðªn 9 gi¶ t¯i.

Chß½ng trình nhß sau:

- T× thÑ ba ðªn thÑ bäy:
Kinh Lång Nghiêm: Ngû �m Ma
- Chü Nh§t: Kinh PhÕm Võng

Mu¯n biªt thêm chi tiªt, xin liên lÕc:

The International Translation Institute
1777 Murchison Drive,
Burlingame, CA 94010 - 4504
Tel. 9415) 692-5912 Fax: (415) 692-3017

- Bà Ngµ ÐÕo (510) 886-4612
- Bà Nguy®t (408) 258-4561
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Khóa Thuyªt Giäng Kinh

B±n Nguy®n và Công ÐÑc Cüa ÐÑc
Dßþc Sß Lßu-Ly-Quang Nhß-Lai

TÕi Chi Nhánh Burlingame

Kho tàng trong bóng t¯i:
Không ðèn soi sao th¤y?

Ph§t pháp không ngß¶i giäng
Dù giöi cûng khó không... "

Vi®c d¸ch kinh, giäng pháp không hÆn dành riêng cho
Tång Ni, mà còn là trách nhi®m cüa m²i ngß¶i con Ph§t.
Do v§y Hòa Thßþng Tuyên Hóa luôn khuyªn khích
ngß¶i tÕi gia cß sî tham gia giäng pháp, nêu th¡c m¡c,
san së kinh nghi®m tu trì. Ngß¶i ðªn dñ v×a là thính giä,
v×a là din giä, v×a "nh§n" pháp, v×a "thí" pháp, khi có
c½ hµi. Do ðó, ai n¤y v« nhà, ð«u cäm nghi®p th¤p thía,
b± ích vi®c tu.

G¥n ðây, tÕi vi®n D¸ch Kinh Qu¯c Tª, H.T. Tuyên Hóa
ðã hß¾ng dçn chß Tång Ni thuyªt giäng kinh "B±n
Nguy®n Và Công ÐÑc Cüa ÐÑc Dßþc Sß Lßu Ly Quang
Nhß Lai." M²i bu±i giäng ð«u do chß Tång Ni chü
ðµng trình bày, cµng thêm sñ ðóng góp cüa 2 v¸ cß sî
tình nguy®n tham gia din giäng.

Bu±i giäng s¨ b¡t ð¥u vào 9 gi¶ sáng, m²i chü nh§t tÕi:

1777 Murchison Dr.
Burlingame, CA

Tel. (415) 592-5912

Thính giä yêu c¥u t¾i trß¾c nØa gi¶ (8 gi¶ 30) ð¬ dñ l
tøng kinh Di Ðà. Pháp giäng b¢ng tiªng Anh và Quan
thoÕi s¨ ðßþc trñc tiªp d¸ch sang tiªng Vi®t.

Nghe pháp ðem lÕi nhi«u kinh nghi®m thú v¸! H.T.
Tuyên Hóa thïnh thoäng ghé lÕi Ñng c½ thuyªt pháp,
tùy theo sñ thành tâm và nhân duyên chín mùi cüa
thính giä. Ðây là d¸p báu vô vàn ð¬ ta thân c§n, ðãnh l,
cúng dß¶ng, h÷c höi mµt v¸ minh nhãn Thi®n Tri ThÑc.

Ð¬ bÕn suy gçm...Ð¬ bÕn suy gçm...Ð¬ bÕn suy gçm...Ð¬ bÕn suy gçm...Ð¬ bÕn suy gçm...
Vß½ng Phøng Nghi

Ði ðây ði ðó thuyªt pháp, ho¢ng ðÕo thì phäi l¤y vi®c
hiªn thân, hy sinh mÕng mình vì ðÕo, làm nguyên t¡c.
Sñ hi¬u biªt giáo pháp chï là Lý. Ðem sñ hi¬u biªt ¤y
thñc hành thì m¾i g÷i là ÐÕo. Giäng ÐÕo cho chân th§t
thì m¾i thÑc tïnh ðßþc ngß¶i nghe. Hành ÐÕo cho chân
th§t thì m¾i cäm hóa sØa ð±i ðßþc kë khác. ÐÕo có th¬
dßÞng tâm. ÐÑc thì dßÞng tánh. Nªu bÕn không có
công ðÑc chân th§t, thì bÕn không có khä nång cäm
hóa ngß¶i khác. Kë không thñc hành dù có giäng hay
ðªn ðµ tr¶i phäi mßa hoa, ngß¶i nghe s¨ vçn không tin
tß·ng, còn sanh phï báng. Kë có th§t hành, dù nói l¶i
thô s½, ngß¶i nghe vçn cäm th¤y có ðÕo ly, lòng vui tin
phøc.

B¡t ð¥u t× ngày 11 tháng 4, 1993 Hòa Thßþng Tuyên
Hóa s¨ giäng "Chí Công Thi«n Sß Nhân Quä Kinh"
vào m²i t¯i chü nh§t t× 7 ðªn 8 gi¶ t¯i tÕi:

Long Beach Thánh Tñ
3361 East Ocean Blvd.,
Long Beach, Ca 90803

Tel. (310) 438-8902

Nhân quä không thông thì r¤t d tÕo nghi®p, mà nghi®p
ðã tÕo thì sao thoát ðßþc luân h°i. Do v§y mong quý
Ph§t tØ ðªn nghe pháp.
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C¦m Nang Tu ÐÕoC¦m Nang Tu ÐÕoC¦m Nang Tu ÐÕoC¦m Nang Tu ÐÕoC¦m Nang Tu ÐÕo
Chß½ng 1: Tu HànhChß½ng 1: Tu HànhChß½ng 1: Tu HànhChß½ng 1: Tu HànhChß½ng 1: Tu Hành

Hòa Thßþng Quäng Khâm

T§p "C¦m Nang" này ðúc kªt tinh hoa nhæng l¶i dÕy
cüa v¸ Thánh Tång c§n ðÕi, Hòa Thßþng Quäng Khâm
(1892-1986). Là ngß¶i ðã giác ngµ, m²i l¶i dÕy cüa
Ngài trñc tiªp phá vÞ sñ vô minh, khiªn ta giác ngµ nhß
Ngài. Kinh Hoa Nghiêm dÕy r¢ng: "Chúng sanh nhß
ngß¶i b¸nh, Thi®n Tri ThÑc nhß bác sî, l¶i dÕy cüa Thi®n
Tri ThÑc nhß thu¯c hay. Thu¯c hay thì ð¡ng, song tr¸
làng b¸nh." B·i v§y trong t§p "C¦m Nang" này, bÕn s¨
th¤y mµi l¶i dÕy cüa Ngài ð«u vô cùng sâ,m sét, trñc
tiªp song ð½n giän; ng¡n g÷n d hi¬u mà hàm súc. Ðây
là ði¬m then ch¯t d¸ bi®t giæa l¶i nói ngß¶i ðã ngµ ðÕo
và kë chßa tïnh giác: Kë còn mê muµi thì c¥n l¶i giäng
cao xa, sâu s¡c, dùng trò ch½i trí thÑc chæ nghîâ song
thiªu thñc døng nµi tÕi. Nhæng l¶i dÕy cüa Ngài Hòa
Thßþng Quäng Khâm là nhæng l¶i mà không ai có th¬
b¡t chß¾c ð£ng, b·i vì nó ðßþc lßu xu¤t t× mµt nµi tâm
thâm chÑng và mµt cuµc ð¶i chân th§t thñc nghi®m,
"s¯ng" trong sñ thâm chÑng ¤y: Su¯t ð¶i, m²i ngày
Ngài chï ån mµt bØa ng÷ và chï ån trái cây; ngû thì ngû
ng°i; áo m£t tì chï mµt vài bµ. Ngài r¤t ít l¶i, không nói
chuy®n dông dài, bàn lu§n thª sñ tÕp nhÕp. Cä ð¶i v§t
sÞ hæu cüa Ngài hoàn toàn không! ChÆng có xe h½i,
chÆng có trß½ng møc ngân hàng, credit card, nhà riêng,
Tivi, tü lÕnh, radio... T¤t cä Ngài ð«u không có. Chính
b·i vì, và chï có, cuµc s¯ng r±ng không nhß v§y nên
Ngài m¾i thñc sñ an trø trong cänh gi¾i Chân Không
cüa tñ tâm. Ðây th§t là ði«u quý báu ð¬ chúng ta, kë
h§u h÷c, nh¤t là ngß¶i xu¤t gia, phän tïnh và thÑc tïnh.
Ð¯i tßþng tr÷ng thâm cüa t§p "C¦m Nang" là ngß¶i
xu¤t gia, song hoàn toàn Ñng døng cho kë tÕi gia. Khi
ð÷c "C¦m Nang", bÕn hãy hình dung nhß có mµt v¸
Tång già hi«n t×, 90 tu±i ngoài, ðang nói chuy®n cùng
mình v§y. Sách này, ð÷c là ð¬ áp døng, nó không phäi
là ti¬u thuyªt, truy®n, sách nghiên cÑu ð¬ tång kiªn
thÑc. Khi "C¦m Nang" này ðßþc ð÷c ð¬ cho biªt mà
thôi, thì bóng t¯i MÕt Pháp s¨ khó b¸ ð¦y lùi · tr¥n
gian. Khi "C¦m Nang" này ðßþc ð÷c ð¬ áp døng nhß
thu¯c lành tr¸ b¸nh hay nhß g§y ðÞ chân thì nó s¨ giúp
ta ð±i cái nhìn, sØa thói x¤u t§t hß, tr× suy nghî l¥m
lçn, hß¾ng dçn bß¾c tu ðúng ð¡n. Khi ðó ánh sáng b¤t
t§n cüa Chánh Pháp s¨ ch¡c ch¡n tràn ng§p n½i n½i:
trong tâm bÕn và nhæng gì quanh bÕn.

Chß½ng 1. Tu Hành

1. Tu Hành: tìm lÕi bän lai di®n møc.

è Pháp môn mà ta tu h÷c là pháp vô thßþng, là pháp

chÆng có hình tß¾ng gì, pháp · trong tâm.

è Xu¤t gia tu hành là vì møc ðích tìm lÕi bän lai di®n
møc, khuôn m£t th§t cüa mình khi cha m© chßa sinh ra
ta. Khi vi®c này các bÕn chßa sáng tö, thì trí hu® chßa
khai m·, cûng gi¯ng nhß m£t trång b¸ mây ðen che kín,
không th¬ hi¬n xu¤t quang minh ðßþc.

è Tu ðÕo là vì giäi thoát, không b¸ chìm ð¡m trong
luân h°i. Coi bÕn có th¬ tu ðªn ch² Ngû U¦n (s¡c, th÷,
tß·ng, hành thÑc) ð«u không chång?

è Tu ðÕo thì c¥n tr× tham, sân, si, ðÕt ðªn ch² thân
mi®ng, ý ð«u trong sÕch.

è T× thu· vô thüy t¾i nay, nghi®p chß¾ng mà mình
tÕo ra thì ð¥y ng§p nhß núi cao. Ngày nay các bÕn xu¤t
gia tu hành thì c¥n phäi tiêu nghi®p chß¾ng cüa mình
ði. Nªu không khéo tu hành, mà ngßþc lÕi, tÕo tµi nghi®p
thì núi cao nghi®p chß¾ng kia ngày càng ð¡p cao thêm;
vînh vin bÕn không còn cách gì nhäy ra khöi vòng
sinh tØ.

2. Cøc ðá cµt chân ngß¶i tu hành

A. Tham, Sân, Si.

è H bÕn kh·i tâm, ðµng ni®m thì tñ mình ðã sai l¥m
r°i ðó, là b·i do có cái "Ngã," cái "Tôi" t°n tÕi. Ðây là
ni®m r¤t vi tª, chï do ni®m này b¡t ð¥u kh·i d§y mà t¤t
cä ý nghî khác d¤y lên.

è CÑ chê kë khác sai, kë khác x¤u.
Còn mình thì luôn ðúng, luôn t¯t.
Nghe ngß¶i ta nói mình t¯t thì vui, thì thích.
B¸ kë khác chê x¤u thì khó ch¸u, thì r¥u.
Ðó ð«u là nhân ngã tß¾ng - th¤y th§t có mình có ngß¶i.
Khi tu hành mà còn có tß¾ng nhân ngã nhß trên thì
không th¬ yên ±n tu hành.
Khi còn ngã tß¾ng thì làm gì cûng th¤y có cái "ta", coi
cái "ta" này tr÷ng l¡m, phân ð¸nh ranh gi¾i "ta" và "b÷n
h÷" rõ ràng l¡m.
Nhß v§y thì chÆng có lþi gì cho vi®c tu, mà ngày ngày
lÕi do ðó phát sinh phi«n não.

è Nªu bÕn ð¡m trß¾c, ch¤p ch£t vào s¡c, thanh, hß½ng,
v¸, xúc, pháp - (hình, s¡c, âm thanh, hß½ng th½m, mùi
v¸, chÕm xúc và ý tß·ng) thì trí hu® không th¬ khai phát
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ð£ng.

è L² tai các ban lúc nào cûng thích nghe: nghe xem
có ai nói x¤u mình chång. M¡t lúc nào cûng thích nhìn
hình s¡c ð©p ðë. Ðó là nhæng thÑ chÆng lþi chi vi®c tu.

è Không tr× sÕch tham, sân, si, không có cách gì khai
trí hu® ðâu.

è Chï c¥n tham mµt thÑ gì ðó, là ðü khiªn ta tr· lÕi
vòng luân h°i r°i.

è Tham mµt thÑ thì nhi«u thêm mµt thÑ.
Ít ði mµt v÷ng ni®m thì b¾t ði mµt chút nghi®p, lÕi tång
thêm mµt ph¥n giäi thoát.

è Không th¬ n±i lòng tÑc gi§n, dù nhö nhß sþi lông.
Nªu không, mình chÆng th¬ nh§p ðÕo ð£ng.

è Nªu bÕn vçn còn lòng yêu ðß½ng tình ái, trong
quan h® phø mçu, bÕn bè, ð°ng sñ, bà con.... thì tråm
ngàn vÕn kiªp bÕn vçn mãi · trong luân h°i.

Nªu có hÕt gi¯ng Ph§t, thì sñ tu hành tß½ng ð¯i mau
h½n.

è Không nên ð¬ nhæng thÑ x¤u xa, rác rªn ch¤t ð¥y
ð¥u não, th§t là th¯ng kh± ð¤y! Không nên yêu thích
cái ð©p; hãy m£c cái y này (chï áo cà sa cüa chß tång ni)
mà trñc tiªp t¾i cõ Tây phß½ng. Nªu bÕn thích (m£c áo)
ð©p thì sau này khi · Tây phß½ng, s¨ có y phøc tñ nhiên
m£c vào, không c¥n phäi may phäi mua. Có kë chßa t¾i
Tây phß½ng song hi®n ðã có hình dáng nhß · bên ¤y r°i
.

(còn tiªp)
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Lowell High School Students Visit Gold Mountain MonasteryLowell High School Students Visit Gold Mountain MonasteryLowell High School Students Visit Gold Mountain MonasteryLowell High School Students Visit Gold Mountain MonasteryLowell High School Students Visit Gold Mountain Monastery
Ven. Master Hua

On Tuesday, May 19, 1992 over a hundred students led
by Dr. Tais DeRosa from Lowell High School in San
Franscisco came to Gold Mountain Monastery in
Chinatown to hear the Ven. Tripitaka Master Hsuan
Hua's talk on Buddhism and education. The following
is the Ven. Abbot's address to the students.

Greetings to all you young people with bright futures, I
hope that each one of you will become a great and out-
standing person. I hope that each one of you becomes
an uncommon person. I hope you will all work hard in
your studies. If you do it well, then you can help teh
world advance. If we want the whole world to advance,
tehn we have to recognize ourselves. Young people are
the owners of the world. They are the future leaders, and
models for the whold world. Therefore, the first thing we
need to do as students is to build our character well.
This is like laying the foundation of a house.

If the foundation of a house has been set in well, then we
needn't fear a landslide. We have no need to worry about
an earthquake. And if the world becomes a bad world,
we can set it right. Let's look at the world as it is. Why
has it gone bad? The world is in bad shape right now
because people care only about profiting themselves,
adn about getting personal advantages. We see wealth
adn benefits as number one; without equal. When this is
our goal, what do we do? Most of all, we forget reason,
we forget truth, we forget principles. We even forget our
foundation as people. We only know how to become
rich and famous, and we forget how good people be-
have. We should really pay close attention to this mat-
ter!

It is really hard to be a yound person these days, becasue
television has turned us upside down. Computers have
harmed us and tempted us down the wrong road.
Through the influence of television adn technological
conveniences, society dupes into doing things which
harm themselves and harm others. Our classmates in el-
ementary school have learned to use drugs, how to
smoke dope, and how to sell it too. Our classmates take
this as their job, their trade. Before we are mature, we
learn how to harm ourselves. How can you call this world
a proper place? We only learn how to do things that
destroy the country. We are not taught how to be hu-
mane or righteous. Or how to follow the Path, or how to
be virtuous. Instead, television teaches us how to kill,
how to steal, how to mug people, how to set fires, and
how to be promiscuous. These are the harmful, evil hab-

its that television teaches us. Before we understand how
to be a person in a basic way, we are taught these sub-
jects. This is all because we don't learn how to plant the
roots of a good personality.

The right things to learn when young are how to be filial
children to our parents, how to love our country, how to
be citizens in service to the nation, how to love our fami-
lies, and how to cherish our own bodies. This is much
more important than getting rich, don't you think? Now
suppose we were rich? If we don't know how to love our
countries or our families or how to cherish our own bod-
ies, what meaning is there in it? At least if we were poor
we wouldn't be able to go out and do such harmful things.
But as soon as we get rich, society tells us we should
enjoy a life of pleasure. Is pleasure what life is all about?
Are we truly living for luxuries? Should the next crazy
fad that comes down the road weep us up? Is that what
life is really for? I hope you will all really look into this,
and make it our study. Although the things I have said
are shallow and simple, something that everyone knows
well, even so, everyone has taken these shallow and
simple truths and forgotten all about them.

Why should elementary school students learn to be fil-
ial to their parents, their teachers, and their elders? It's
because our parents are our beginning. We get our start
from them. We are transformed out of their bodies. So we
should think to repay them. Our parents undergo a lot of
suffering to raise us. Yound people take all the sweet-
ness. Parents nurture us for nine months, and they change
our diapers. They take care of us so that we can become
people. Thus we ought to find a way to repay their kind-
ness.

But in America, as soon as the children reach age eigh-
teen, they grow wings and fly away. They cannot wait to
go off on their own, and pay no more attention to our
parents. As a result there are many lonely old people
who brought children into the world, but who now live
alone, with no one to care for or comfort them. This is
called forgetting our roots!

The ancients said,

"A superior person attends to the root.
When the roots are set in well, then the
Tao comes forth."

Someone who understand the Tao, that Path, knows what
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is to be done at all times. He understand how to be of
service to the world. That person who understands the
Tao is able to benefit the world. So the important thing to
do while we are in school is to learn the basics of being
a good person. Then when this lesson is done, you could
say we have gotten a good education.

The ancients also said,

"The lamb kneels down the take milk from its mother.
The crow retures to the nest to feed its parents."

You may have seen that when a baby lamb takes milk
from its mother it kneels down to drink. Crows return
back tothe nest with their beaks full of food to feel their
elders. The old crows may be unable to fly out and find
their own food, and the younger ones bring them their
food. This is a fact of nature, if you have ever watched
the behavior of crows.

So even animals know how to be filial and to repay the
kindness of their parents for bringing them into the world.
Now most of the yound people treat our parents with
less concern than we do strangers on the street. We
don't acknowledge their presence any more. This is called
forgetting the roots. This is our basic duty to attend to
as people. You might say that we don't even measure up
to the standards of animals if we ignore our filial duties.

Filial respect for our parents is our foundation of being a
person. Once that foundation is set in, then the Tao ap-
pears. The Tao is a road that we should walk. It is a
standard that we should observe. It is the rules for being
a good person, rules that we should cherish and trea-
sure. Do we know how to walk, how to meet the stan-
dards, how to follow the rules? Then we know what be-
ing a person is this world is all about.

So the ancients said,

"Filial respect and fraternity are the roots of being a
person."

This one principle of filial respect is our basis as people,
it is our duty. In elementary school we should learn filial
respect. But in this country, you won't find anyone teach-
ing how to obey parents, or how to respect elders, or
how to serve a country, or how to keep our families alive,
or cherish our bodies. Children simply don't get to hear
these teachings. So we may have come through the edu-
cational process and gone to every class, but we are still
all mixed up, and we don't know where being a person
begins or where we stand.

So the first thing we want to learn in high school is how
to be of service to our country. As we grow older we
learn how to repay the kindness of our parents, or our

teachers, and how to repay the kindness of the Triple
Jewel. This is what education is for. Modern education
has forgotten to teach us these basic concepts.

That is why I told David Kearns, the Deputy Secretary
of Education in Washington D.C. recently that educa-
tion in the entire world is on the brink on bankruptcy. It's
because nobody teaches the basics any more. When we
see this truth, by rights we should be deeply concerned,
or even alarmed, we should pay close attention to this
desperate situation. In high school we should learn to
serve our country. This means we should cherish our
own country and not use military force ot attack other
countries. We want to protect the soil of our nation, it's
true, but we don't do it with armies, weapons, or with big
budgets for military technology. This is a branch tip.
This is external. If we advocate national defense, we
should go to the heart of it, and educate the people. The
best national defense is educating the people, not in
amassing military power.

Our focus of study in high school should be how to help
the world, how to have merit for the world, how to have
virtue for the people, and how to benefit all humankind.
This is what is important, and what is basic. We shouldn't
only know how to run around all day long for ourselves,
for the ego. This is truly selfish and small. So in the high
school years we should learn to be good citizens for the
country.

In college we should deepen our study of human char-
acter, and study how to mold a solid character. This does
not mean that we should pursue love and romance. If we
aren't a grown up yet, but we learn about sex education
in school, then where will it lead? If we push our kids
out, to find a girlfriend or a boyfriend while they are so
young, then what will happen? We are considered freaks,
or losers, or wallflowers without a boyfriend or a girl-
friend. Since this is the style of the world, we can know
that the world is in bad trouble. No one worries about
the first lessons of life, but we are concerned instead to
be in step with the latest trend. Before we are mature, we
ignore building a good character, or improving our stud-
ies, instead we concern ourselves with being number
one, the king or queen of the school. This is really stu-
pid. This is not the way to become a real person.

Why do I say that the world's education is close to moral
bankruptcy? Because harvest our yound people before
they grow mature. We teach our children how to find
meaningful relationships, and talk about sex education.
This is like growing crops and trying to harvest them
before they have ripened. If the sprout has just come up,
and we pick it before it is riped, then the harvest will be
barren, and wasted. If we pick our sprouts before they
come to fruition, then there is no harvest at all.
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Premature involvement in romantic relationships is the
same way. But although it is the mostuseless adn worst
customs, people still consider early dating and romance
the best thing going, the most stylish thing to do. So we
are upside down about love and romance. This is really
sad.

When it is time to study in the university, students should
learn about humanness, righteousness, the Path, and
Virtue. We should investigate the Eight-fold Virtues of
the past. What are they? Filial respect, brotherhood, ser-
vice, trustworthiness or integrity, propriety, righteous-
ness, incorruptibility, and a sense of shame. If we can
practice these eight virtues, then even though the world's
education is on the brink of bankruptcy, we can still save
it. We do not need to investigate complicated, new-
fanged theories of education, we need only attend to the
simple places right before our eyes. Then everything
will go right.

What's more, if we could larn not to fight, not to be
greedy, not to seek, not be selfish, not to pursue per-
sonal gain, and not tell lies, and if everybody could do
this, then wars would stop and the world bould be at
peace. Wars are the worst, because they harm lives and
property; our resources are ruined in wars. This is not a
good way to live in the world. Our job as educators is to
teach Virtue in the Way. Values are the wonder drugs
that can save the world. These are the miracles cures for
what is wrong with the world right now. There is nothing
more useful or important to learn than the virtues and
principles that make the foundation for being a person.
There is nothing more useful to learn than values. Space
exploration and profound scientific research are mean-
ingless until we understand the basics of being a per-
son! Science is merely a branch tip, not the root. Look to
technology to solve our problems is a simple stop-gap
solution, not a basic cure. It is useless, and a waste of
effort.

We are at the brink of calamity now in education in the
world. But if we employ these methods, there is still a
chance to save it at the point of disaster. People at the
City of Ten Thousand Buddhas try not to fight, not to be
greedy, not to seek, and not to be selfish, not to want
personal benefits, and not to tell lies. If everyone in the
world could be this way, then even if you didn't want a
peaceful world, the world would still be peaceful. No-
body would be doing the things that create contention
and misery. It is said that

"Fighting is the attitude of victory and defeat,
It stands in opposition to the Way.

Further it produces the Four Mark Mind.
How can we approach samadhi?"

Even if we students know that fighting is wrong, still our

teachers are fighting for name and benefit. They design
a system that will bring them the highest salary, the great-
est fame and position, and the most benefits. If these are
our goals, then I say that we don't know what it means to
be a teacher. We are not true educators.

So I hope that all of you bright and wise young people
will walk the right road and not make the pursuit of fame
and benefit the goal of your life.

I know a few people like what I said today, and most of
you really dislike it. Many of you really didn't like it all. In
fact, the majority dislike what I said. Even so, I can't
simply say the things that you want to hear. In fact, the
things I say tend to turn people off wherever I go. But I
still have to say it all the same. That is the way my char-
acter is made. I have this stupid habit, which is that I'm
not into fame or reputation at all. My friends are ants and
mosquitoes, the smallest of creatures. I never dare to
compare myself with wise people.

All the same, even though I am so stupid and have no
great wisdom, still there are a few wise people in the
world who don't hate or reject the things I have to say.
Even though most people don't like this kind of talk, I am
not one to hide my light under a bushel, and remain
silent.

Most people feel that my words are really old-fashioned,
and not up wiht the times. That's just fine with me, I'm
happy to be out of it. The more out of it and not with it I
am, the more I have to speak my piece.

So I'll stop here today, and if what you have heard is the
Path, then please follow it. And if not, then retreat from
it. Select what is good and follow it, and select what is
not good and change it within yourself.
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Sinh HoÕt Thánh ThànhSinh HoÕt Thánh ThànhSinh HoÕt Thánh ThànhSinh HoÕt Thánh ThànhSinh HoÕt Thánh Thành
H¢ng Ngày

CÑ vào mùa xuân, hàng nåm VÕn Ph§t Thành có t± chÑc
lÕy sám VÕn Ph§t. L sám cån cÑ vào kinh Ph§t Thuyªt
VÕn Ph§t Danh. Kinh Hoa Nghiêm dÕy:

Nhß Lai r¤t khó ðßþc th¤y, nghe
Chúng sanh Ñc kiªp m¾i ð£ng g£p.

Th¶i MÕt Pháp, nghe ðßþc tên Ph§t, th¤y ðßþc tßþng
Ph§t ðã là nhân duyên thù th¡ng l¡m. Nay nh¶ sám VÕn
Ph§t, chúng ta s¨ nghe, s¨ ð÷c tøng, l lÕy, cúng dß¶ng
tán thán h½n mß¶i ngàn ðÑc Ph§t. Th§t công hÕnh nào
thù th¡ng b¢ng! ÐÑc Ph§t v¯n luôn hi®n ti«n phóng
quang gia b¸ cho chúng sanh. Chï b·i ta phi«n não, ngu
ám, chÆng thành tâm nên ta chÆng tiªp xúc ðßþc t×
quang cüa Ngài. Do ðó tr÷ng tâm cüa sám VÕn Ph§t là
ð¬ ta, v¾i phß½ng pháp l lÕy chß Ph§t, chân thành sám
h¯i v¾i tñ tâm và v¾i Ph§t, m÷i l²i l¥m, ác nghi®p ðã
tÕo. ÐÑc Thª Tôn dÕy r¢ng h ai cung kính, thành tâm l
Ph§t thì vô lßþng tµi nghi®p tÑc th¶i tiêu di®t, vô biên
phß¾c ðÑc ð°ng th¶i cø túc.

L VÕn Ph§t Sám s¨ kéo dài t× 28/4 ðªn ngày 23 tháng
5, nh¢m vào ngày Ph§t Ðän.

Th¾i khóa tu sám s¨ r¤t tinh t¤n và trang nghiêm theo
ðúng truy«n th¯ng do chß t± ð£t ra. Sám pháp bao quát
c¥u an, c¥u siêu và h°i hß¾ng.

Các v¸ ðÕo hæu có lòng tham dñ Ph¤p Hµi thù th¡ng n¥y
xin liên lÕc v¾i VÕn Ph§t Thành.

Sáng

3:30 ThÑc d§y
4:00 - 5:00 Công phu khuya
5:00 - 7:00 T¸nh t÷a / LÕy ÐÕi Bi Sám
6:15 - 6:45 Ði¬m tâm (dành cho cß sî)
7:00 - 8:00 Tøng kinh Hoa Nghiêm
8:00 - 10:45 Ch¤p tác / H÷c
11:00 - 12:20 Cúng Ng÷ & Th÷ Trai

Chi«u
1:00 - 2:30 LÕy ÐÕi Bi Sám
2:30 - 5:00 Ch¤p tác / H÷c
5:15 - 6:15 T¸nh t÷a
6:30 - 7:30 Công phu chi«u
7:30 - 9:00 Thính kinh
9:00 - 9:30 Trì Lång Nghiêm Tâm Chú

và H°i Hß¾ng
9:30 - 10:30 Tñ tu
10:30 t¯i Chï t¸nh

Chß½ng Trình Cu¯i Tu¥n
gi¯ng nhß h¢ng ngày, ngoÕi tr×:

8:00 - 10:45 sáng Trì chú Lång Nghiêm
2:30 - 5:00 chi«u Trì chú ÐÕi Bi

Chß½ng Trình L Bái Sám Gi¯ng Nhß
"Chß½ng Trình Sinh HoÕt H¢ng Ngày,"
ngoÕi tr× sáng t× 8 gi¶ ðªn 11 gi¶, chi«u t× 1
gi¶ ðªn 5 gi¶ là LÕy VÕn Ph§t.

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


