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Con ngß¶i · ð¶i, ai cûng b¸ ngoÕi
cänh sáu tr¥n làm xoay chuy¬n. Khi
sáu cån b¸ sáu tr¥n chuy¬n, bÕn s¨
lÕc m¤t phß½ng hß¾ng. Lúc ¤y, h
m¡t nhìn hình s¡c, bÕn li«n chÕy theo
hình s¡c. Khi nghe âm thanh, bÕn
li«n ðu±i theo âm thanh. Khi nªm
mùi v¸, bÕn rßþt theo mùi v¸. Khi
ngØi hß½ng v¸, bÕn cûng truy ðu±i
nó. Xúc chÕm v§t gì là bÕn ch¤p trß¾c
vào v§t ¤y. Vi tª nh¤t là khi pháp
tr¥n - hình änh trong tâm thÑc n±i
lên - thì bÕn chÕy theo nó ngay. Ð¤y
g÷i là b¸ cänh gi¾i-thÑ mình cäm
nh§n-xoay chuy¬n, hay b¸ løc t£c làm
dao ðµng.

BÕn c¥n phäi:
"Nhãn quán hình s¡c, nµi vô hæu.

Nhî thính tr¥n sñ, tâm b¤t tri."

Nghîa là:
"M¡t nhìn hình s¡c, lòng tr¯ng

không.
Tai nghe m÷i chuy®n, tâm chÆng

ðµng."

LÕi næa:
"Ðøng chuy®n li«n tïnh ngµ tÑc

thoát tr¥n gian.
Ðøng chuy®n mà mê m¶ thì ð÷a

tr¥m luân."

G£p b¤t kÏ vi®c gì, bÕn hãy tñ höi xem
mình có TrÕch Pháp Nhãn - cái nhìn
thâm thüng bi®n bi®t chân lý - chång?
Hay bÕn chÆng nh§n thÑc?

R¢ng:
     "Ni®m ni®m chiªu soi chân lý
       Tâm tâm dÑt sÕch v÷ng tr¥n.
       Nhìn su¯t tánh ch¤t m÷i vi®c
       ChÆng có vi®c gì m¾i më."

Nguyên vån:
       Ni®m ni®m chiªu chân lý
       Tâm tâm tÑc v÷ng tr¥n
       Biªn quán chß pháp tánh
       Cánh vô nh¤t pháp tân.

Ni®m ni®m chiªu soi chân lý:
Trong m²i suy tß, bÕn hãy luôn chiªu
soi chân lý. Chân lý là sñ th§t chí lý, là
ch² tr· v« r¯t ráo nh¤t. Chân lý không
th¬ tách r¶i m÷i sñ m÷i vi®c. R¶i m÷i
sñ ra thì không có chân lý. R¶i chân lý
thì cûng không còn có vi®c gì t°n tÕi.
Chân lý và sñ vi®c thì B¤t Nh¸. Khi
mµi tß tß·ng, bÕn ð«u không tách r¶i
chân lý thì ðó chính là bÕn chiªu soi
chân lý ð¤y.

Tâm tâm dÑt sÕch v÷ng tr¥n:
Trong m²i tích t¡c, m²i ý ni®m, bÕn
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hãy ng×ng b£t v÷ng tr¥n. Nghîa là ng×ng b£t v÷ng tß·ng
tß lñ, tr¥n lao cüa lòng bÕn. Khi v÷ng tß·ng tr¥n lao
l¡ng b£t, chân lý s¨ tñ hi®n. Lúc ðó công phu quán
chiªu cüa bÕn k¬ nhß thành tñu ð¤y.

Nhìn su¯t tánh ch¤t m÷i vi®c:
Bây gi¶ bÕn hãy quan sát bän tính cüa t¤t cä m÷i sñ m÷i
vi®c xem.

ChÆng có vi®c gì m¾i më:
M÷i thÑ xßa nay v¯n nhß v§y! Có thÑ gì là m¾i më ðâu!

Nªu bÕn hi¬u rõ b¯n câu trên, thì bÕn có mµt chút ít
nh§n thÑc v« Ph§t giáo ð¤y. Tiªc thay, chúng ta có kë
còn chÆng hi¬u chi v« ðÕo Ph§t! Thª mà ta lÕi cÑ nói cÑ
giäng thÑ pháp cao siêu, c¯ng cao ngã mÕn, khinh
thß¶ng m÷i sñ. Khi mình chßa hàng phøc ðßþc sáu cån
và sáu tr¥n, mà lÕi kiêu ngÕo vì cho r¢ng mình có nh¾
biªt ðßþc chút chuy®n, thì mình th§t là l¥m lçn l¡m!
Làm v§y, chÆng nhæng mình không th¤u hi¬u chân lý,
mà ngßþc lÕi, ðã døng công phu n½i thÑ tr¥n lao ð¤y.
Do ðó, t¯t nh¤t là ta ð×ng nên nói chuy®n. M²i ngày
b¾t nói vài l¶i, ni®m thêm vài tiªng Ph§t. R¢ng:

"V÷ng tß·ng ð§p cho chªt,
  Pháp thân m¾i ð£ng s¯ng."

Nguyên vån:
Ðä ð¡c ni®m ð¥u tü
Kª nhæ Pháp thân hoÕt.

Mµt khi bÕn ðánh chªt ti®t chu²i v÷ng tß·ng, thì khi
¤y, pháp thân l§p tÑc hi¬n lµ. Th§t d nhß tr· bàn tay!
Nªu bÕn có th¬ tr· ngßþc lÕi thì phi«n não là B° ð«. BÕn
tr· không ðßþc thì B° ð« chï là phi«n não. Do v§y, B°
ð« ví nhß nß¾c, phi«n não ví nhß bång. Bång là do nß¾c
mà ra. song nß¾c không phäi là bång. Khi nß¾c ðông
ð£c thì thành bång. Trong bång thì ðü thành ph¥n cüa
nß¾c. Khi nß¾c g£p lÕnh, nß¾c m¾i kªt bång. G§p lÕnh
là ví dø lúc bÕn ðøng phäi cänh gi¾i, r°i sanh phi«n
não. Nªu khi ðøng phäi cänh gi¾i, bÕn biªt dùng dß½ng
quang chiªu soi, thì bång s¨ tan. Khi ¤y bång là nß¾c,
nß¾c cûng là bång. Nªu bÕn chÆng th¬ chiªu d÷i, làm
tan bång thì bång vçn s¨ là bång mà nß¾c vçn là nß¾c,
Chï khác nhau mµt chút xíu thôi, song tiªc thay, chúng
ta không ai hi¬u ð£ng cái chút xíu d¸ bi®t ¤y! Vì v§y t×
sáng t¾i chi«u ta cÑ thích ån phi«n não h½n ån bánh
bao, chä giò! Ån hªt bæa này ðªn bæa khác; ån hoài mà
không no, lÕi phäi ån tiªp, ån mãi. A! B° ð«! Nào nghe
nào biªt ðªn nó!

Hãy höi xem trong chúng ta, ai biªt h°i quang tñ xét?
BÕn hãy höi chính mình: "Ta có bao gi¶ n±i gi§n chång?
Ta có sanh phi«n não chång?" Nªu là không thì bÕn
chÆng xa B° ð« l¡m ðâu. Nªu bÕn t×ng nóng gi§n, t×ng
sanh phi«n não, thì B° ð« cách bÕn xa l¡c.

Ð¤y- là quan ði¬m cüa tôi, quan ði¬m cüa các bÕn ra sao
thì "I don't know!".

Døc thÑc sanh tØ ví
Thä tß½ng bång thüy tÖ
Thüy kªt tÑc thàng bång
Bång tiêu phäi thành thüy

KÖ tØ t¤t ßng sinh
Xu¤t sinh hoàn phøc tØ
Bång thüy b¤t tß½ng thß½ng
Sinh tØ hoàn song mÛ.

D¸ch:
Mu¯n hi¬u dø sanh tØ
Ðem bång - nß¾c ra so:
Nß¾c ðông ð£c thành bång
Bång tan biªn thành nß¾c.

H chªt thì phäi sinh
Sinh ra r°i lÕi chªt
Bång - nß¾c không t±n hÕi
Sinh tØ ð©p hai ð¢ng.

Din nghîa: Sinh và tØ: bän th¬ cüa chúng là mµt mà
bi¬u hi®n thì sai bi®t. Ví nhß bång và nß¾c cùng bän
tánh mà bi¬u hi®n trÕng thái b¤t ð°ng: bång cÑng, nß¾c
m«m. Sinh và tØ, r¯t ráo cûng chï là mµt thÑ, song khác
trÕng thái. H có sinh ra thì phäi chªt. H chªt r°i, ¡t
phäi tái sinh. Do ðó sinh và tØ bình ðÆng. Ngß¶i tu ðÕo,
vì v§y, không tham sinh, không sþ chªt, cûng không
ghét bö nhàm chán hay ð¡m ðu¯i ch¤p trß¾c vào m÷i
hi®n tßþng trong sinh tØ, do ðó vßþt thoát sinh tØ, lÕi ðµ
chúng sinh siêu xu¤t sinh tØ - mà chÆng c¥n hüy phá
m÷i sñ trong sinh tØ: ð¤y là hÕnh B° Tát.

*Hàn S½n - sß s¯ng vào ð¶i Ðß¶ng, tß½ng truy«n là hóa
thân cüa ðÑc Vån Thù, thß¶ng cùng v¾i Th§p Ð¡c (Ph±
Hi«n B° Tát hóa thân) th±i lØa, chë cüi, quét d÷n nhà
bªp · chùa Qu¯c Thanh.

Th½Th½Th½Th½Th½
Bång - Nß¾cBång - Nß¾cBång - Nß¾cBång - Nß¾cBång - Nß¾c

Hàn S½n*
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ChÑng ÐÕo CaChÑng ÐÕo CaChÑng ÐÕo CaChÑng ÐÕo CaChÑng ÐÕo Ca
TÏ Kheo H¢ng Th§t

Ti¬u dçn:
Th¥y H¢ng Th§t & H¢ng Tri«u là hai v¸ sß MÛ ði "3
bß¾c 1 lÕy" t× Los Angeles ðªn VÕn Ph§t Thành. Hai
Th¥y là mô phÕm cüa sñ tu hành chân chánh. Sau ðây
là nhæng suy nghî cüa Th¥y H¢ng Th§t v« tác ðµng cüa
"bøi tr¥n âm thanh" lên tâm thÑc ngß¶i tu. Làm sao giäi
thoát bøi tr¥n ¤y? Xin ð¬ bÕn suy gçm.

Hôm ¤y ngày l Ph§t Ðän, tôi räo bß¾c vào phòng ån tu
vi®n Nhß Lai. �ng loa n½i ¤y phát inh öi tiªng tr¯ng,
tiªng ð¶n - loäng xoäng nhÕc Rock'n roll mà tôi chßa
h« nghe qua. L§p tÑc, tai tôi v¬nh lên; r°i b¤t giác da
th¸t tôi phän Ñng d¤y ðµng nhß mµt phän xÕ. Tôi cäm
nghe mình nhß b¸ xâm uª. M²i n¯t nhÕc ¤y dµi vào ð¥u
tôi, h®t nhß m²i gi÷t mñc ðen l¤m vào gi¤y tr¡ng. Ðây
là l¥n ð¥u tiên và duy nh¤t - tôi nghe bän "ChÑng ÐÕo
Ca*".

Dù l¶i nhÕc có Ph§t Pháp ði næa, song âm ði®u kích
ðµng cüa nó ðã biªn ðÕo tràng thanh t¸nh bæa trßa thÑ
bäy, trong phút ch¯c, thành n½i nhäy nhót tßng b×ng ·
YMCA (hµi quán thanh niên). Bän nhÕc ¤y cÑ ngân
vang mãi trong ð¥u tôi ðang · ngßÞng cØa sñ t¸ch l£ng;
và r°i, kh½i d§y ng÷n lØa cháy ng¥m cüa lòng tôi. Ð¸nh
lñc ð¯i v¾i kë s½ c½ th§t khó thành mà d m¤t l¡m thay!

Kinh nghi®m này ðúng là mµt Thi®n tri thÑc cüa b« trái:
b·i vì nh¶ nó mà tôi rõ mình ch¤p trß¾c sâu ð§m, vß¾ng
víu nhß keo s½n vào bøi tr¥n âm thanh. Khi không th§t
có ð¸nh lñc, tai tâi vçn ham ngóng tiªng tr¯ng, ði®u
ð¶n, tiªng sáo và gi÷ng hát các cô. Xßa kia, tôi vçn hay
l¡ng nghe chúng h¢ng gi¶ kia mà.

Chùa phäi là n½i cÑu giúp, n½i che ch· cho nhæng l± tai
ðã b¸ âm thanh tr¥n tøc qu¤y ðøc. Và v¾i chánh pháp,
gi÷ng cam l° cüa Ph§t s¨ rØa sÕch tai ta. Vì v§y, khi
ðøng phäi Rock'n roll ngay trong phòng ån cüa chùa,
th§t sñ ðã ð¦y ngßþc tôi vào nhæng ðß¶ng xßa l¯i cû
mà tôi mu¯n quên hÆn ði...

Sáu nåm r°i, ðây là l¥n ð¥u tiên tôi ghé m¡t liªc nhìn tÕp
chí Time. Tôi có cäm giác nhß mình ðang rÑt bö nhæng
cánh hoa bé böng cüa tâm linh. Dß âm t× vi®c ð÷c vài
cµt báo, liªc nhìn vài hình änh, vài møc quäng cáo ¤y
ðã phá nát công phu thi«n ð¸nh cüa tôi ðªn m¤y tu¥n
sau. TÕi sao v§y? B·i vì thÑ thi«n ð¸nh chân chính c¥n
có th¶i gian ð¬ ð½m bông kªt trái. Khi ð¸nh lñc cüa
mình chßa ðü mÕnh thì chï c¥n mµt mäy bøi tr¥n thôi, là
t¤m gß½ng tñ tâm s¨ b¸ lu m¶.

"Nh¤t ni®m b¤t sanh, toàn th¬ hi®n
  Løc cån h¯t ðµng, b¸ vân giá."

(Mµt ni®m không näy sanh:
  chân tâm hi¬n hi®n
  Sáu cån chþt d¤y ðµng:
  mây ðen phü khu¤t.)

Lúc ð÷c cµt báo Time nói v« Scientology (mµt thÑ tà
phái, giä danh tôn giáo r¤t thÕnh hành · MÛ mß¶i nåm
trß¾c), tôi chþt nh¾ lÕi m¤y ðÑa bÕn cû t×ng dính d¤p
vào lß¾i tà giáo này. L§p tÑc, tình cäm dâng trào lòng
tôi. R°i khi nhìn m¤y t¤m hình kª bên bài báo, nhß mµt
phän xÕ tôi li«n phân tách b¢ng c£p m¡t "th¥y bói, th¥y
tß¾ng" - mµt trò h« mà tôi không ch½i ðã lâu. Bói toán
là thÑ tôi vçn dùng ð¬ mua vui cho lû bÕn xßa kia, song
bói toán là thÑ ngh« tà vÕy ð¯i v¾i ngß¶i tu b§c TÏ
kheo. Tóm lÕi chï qua cái liªc nhìn thôi, là thói hß t§t
x¤u lÕi tr²i d§y ào Õt. Tôi bèn nói lên sñ suy tß này v¾i
Th¥y H¢ng Tri«u. Th¥y li«n cänh giác tôi v« l²i l¥m ¤y
ngay - Song l¶i nói ðã th¯t ra m¤t r°i! Cái lßÞi máy
ðµng nhanh nhß r¡n, và h th¸ phi là mang tµi!

* Ðây là tña nhæng bän nhÕc do sß cô H¢ng �n dña vào
l¶i giáo lý mà ph± vào ði®u nhÕc th¶i ðÕi, nhß Rock'n
roll & folk song.
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Songs for AwakeningSongs for AwakeningSongs for AwakeningSongs for AwakeningSongs for Awakening
Bhikshu Heng Sure

I walked into Tathagatha Monastery cafeteria one Satur-
day noon during a Buddha's birthday celebration. A loud-
speaker blared the drumbeat and jingling chords of some
rock'n roll tune I'd never heard before. My ears reeled,
my body unconsciously responded in an organic "first
thought" reflex. I felt invaded, defiled. The pulsing mu-
sic hit my mind like drops of ink on a white sheet. It was
the first and only time I heard "Songs for Awakening."
The words may have Dharma-inspired, but the back-al-
ley rhythm of the bass and drums turned the pure Way-
place brieffly into a Saturday afternoon shock hop at the
YMCA. The song echoed in my mind for weeks. It would
rise just at the gate of stillness and set the warm embers
on fire once more. Samadhi power for beginners is hard-
earned and easily lost. The experience was a good advi-
sor in reverse: I saw clearly that I have a deep lingering
attachment to the dust of sounds. Having no genuine
samadhi, my ears are still cocked from the sounds of
drums, guitars, flutes, and female voices. I used to listen
to these for hours on end. The Way-place is a hospital, a
refuge for ears scared by worldly sounds. Proper Dharma
purifies the ears with the Buddha's voice of sweet dew.
To met rock'n roll in the monastery dining hall shocked
me back into old grooves I want very much to forget ...

Looked at a TIME magazine clipping last month for the
first time in six years. Felt like I'd ripped the petals off a
delicate wildflower in my mind. The reverberations from
reading the articles, and scanning the ads and photos
trashed my concentration for weeks after. Why? Real
samadhi takes time to mature and to gain strength. The
slightest mote of worldly dust, before one's samadhi
power is solid is all it takes to mar the mirror of the mind.

With on thought unproduced,
the entire substance manifests.

When the six organs suddenly move,
you've covered by clouds.

Read a piece on Scientology in the TIME clipping and
recalled old friends who'd gotten tangled in web of that
curious religion. Emotions flooded my mind.

Looked at the faces in the photos next to the text and
began reflexively to analyze them in terms of physiog-
nomy, a parlor trick I haven't played for years. Fortune-
telling used to amuse friends but it's a deviant livelihood
for a Bhikshu. All the same, the old habit energy re-
sponded at a glance. Pointed out my observations to
Heng Ch'au. He warned me of my error but the words
were already in the air. The tongue moves quick as a
snake and gossip is an offense!

L vía ÐÑcL vía ÐÑcL vía ÐÑcL vía ÐÑcL vía ÐÑc
Quán Thª Âm B° TátQuán Thª Âm B° TátQuán Thª Âm B° TátQuán Thª Âm B° TátQuán Thª Âm B° Tát

vào chü nh§t ngày 1 tháng 8, 1993 tÕi VÕn Ph§t
Thành*

&&&&&

Quán Âm Th¤tQuán Âm Th¤tQuán Âm Th¤tQuán Âm Th¤tQuán Âm Th¤t
t× ngày 1 ðªn ngày 7 tháng 8

S  ̈có xe bus t× San Jose, Oakland & San Francisco, m÷i
chi tiªt xin liên lÕc VÕn Ph§t Thành (707)462-0939 hay ITI

(415)692-5912
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Phß½ng Ti®n Khai Th¸Phß½ng Ti®n Khai Th¸Phß½ng Ti®n Khai Th¸Phß½ng Ti®n Khai Th¸Phß½ng Ti®n Khai Th¸
Lão Hòa Thßþng Hß Vân

Ngß¶i xßa nói: "nªu bàn v« vi®c thành ÐÕo thì d, nhßng
mu¯n tr× v÷ng tß·ng thì r¤t khó. ÐÕo có nghîa là lý, lý
có nghîa là tâm. Tâm, Ph§t, và chúng sanh ba cái không
sai khác. Ngß¶i ngß¶i v¯n ð¥y ðü, ai ai cûng có sÆn, ·
n½i Thánh chÆng thêm, · n½i phàm chÆng b¾t. Nªu
ngß¶i biªt tâm mình thì ðÕi ð¸a chÆng t°n tÕi mµt t¤t
ð¤t. Hªt thäy thª gian, xu¤t thª gian nhß phàm phu nhß
b§c Thánh v¯n nó là không. Làm gì có sanh tØ ß? Cho
nên nói thành ðÕo v¯n nó d. Th¬ cüa tâm này tuy di®u
minh (m¥u nhi®m, sáng trong). nhßng b¸ bao nhiêu thÑ
v÷ng tß·ng che l¤p ði nên quang minh không th¬ hi¬n
hi®n; song mu¯n tr× bö cái v÷ng tß·ng này thì chÆng
d v§y. Trên hình thÑc v÷ng tß·ng có hai thÑ: Mµt là
v÷ng tß·ng nh© (khinh), hai là v÷ng tß·ng thô. V÷ng
tß·ng còn chia ra hæu l§u và vô l§u. Hæu l§u nghîa là
cäm ðßþc quä báo kh± hay vui · n½i cõi tr¶i, cõi ngß¶i.
Vô l§u có nghîa là thành Ph§t, làm T±, liu sanh thoát
tØ, vßþt xu¤t ra khöi tam gi¾i. V÷ng tß·ng thô thì cäm
cái quä trong ba ðß¶ng ác là ð¸a ngøc, ngÕ quÛ, súc
sanh. V÷ng tß·ng nh© là mßu tính bao nhiêu thÑ vi®c
lành, nhß ni®m Ph§t, tham Thi«n, tøng Kinh, trì chú, l
bái, gi¾i sát, phóng sanh. V÷ng tß·ng thô cùng v¾i 10
ác nghi®p Ñng v¾i nhau. Ý thì n±i d§y tham, sân, si;
mi®ng thì nói d¯i, Û ngæ, ác kh¦u, lßÞng thi®t; thân thì
làm sát, ðÕo, dâm. Ðây là ch² thân kh¦u ý tÕo nên 10 ác
nghi®p; trong ch² này n£ng nh© còn phân ra: 10 cái ác
n£ng nh¤t thì phäi r½i vào ðß¶ng ð¸a ngøc. Mß¶i cái ác
trung bình thì phäi ð÷a vào ðß¶ng quÖ ðói. Mß¶i các ác
nh© h½n hªt thì phäi r½i vào ðß¶ng súc sanh. Nói tóm lÕi
không k¬ là v÷ng tß·ng nh© hay v÷ng tß·ng thô ð«u là
mµt ni®m ngay hi®n tÕi; mß¶i pháp gi¾i hi®n hæu ð«u
do mµt ni®m này tÕo nên, cho nên nói r¢ng: "hªt thäy là
do tâm tÕo v§y."

ÐÑng trên phß½ng di®n tuy®t ð¯i, thì b±n ð¸a phong
quang cüa mình không vß¾ng m¡c mµt sþi t½, không ô
nhim mµt chút bøi nào. Ð×ng nói t¾i v÷ng tß·ng thô
nªu chï có chút ít v÷ng tß·ng nh© thì g¯c r sanh tØ
chÆng th¬ dÑt ð£ng. Bây gi¶ mµt khi mình nói tr× v÷ng
tß·ng, tÑc là mình mßþn mµt câu thoÕi ð¥u ho£c mµt
danh hi®u Ph§t làm cøc ngói ð¬ gõ cØa: dùng v÷ng
tß·ng nh© ð¬ chª phøc v÷ng tß·ng thô, cûng nhß dùng
thu¯c ðµc công ðµc. Trß¾c ðem v÷ng tß·ng thô hàng
phøc, chï còn v÷ng tß·ng nh©, thì m¾i hþp v¾i ðÕo. Mài
dûa rèn luy®n lâu ngày, công phu thu¥n thøc, tu hành
t¾i n½i thì v÷ng tß·ng nh© sau r¯t cûng không còn.
Chúng ta ngß¶i nào cûng biªt v÷ng tß·ng là chÆng t¯t,
ð«u mu¯n dÑt tr× nó; tuy biªt rõ v§y nhßng vçn c¯ ý
kh·i v÷ng tß·ng, chÕy theo thói quen t§p quán. Nªu

g£p cänh ngh¸ch thì vçn n±i d§y vô minh phi«n não,
ngu si, ðªn n±i tham ån lß¶i biªng, c¥u danh, tham lþi,
nghî ngþi dâm døc v.v... bao nhiêu thÑ v÷ng tß·ng n¥y
ð«u n±i d§y. Ðã biªt rõ v÷ng tß·ng là chÆng t¯t mà
chÆng v¤t bö nó ðßþc. Vì sao? Vì r¢ng t× vô thüy kiªp
ðªn nay, thói quen hun nhuµm r¤t n£ng n« sâu ð§m
thành ra t§p quán, gi¯ng nhß chó ßa ån phân v§y. Dù
các v¸ cho chó thÑc ån ngon, khi chúng ngß·i mùi ph¦n
thì vçn mu¯n ån ph¦n. Ðây là t§p quán ðã thành ra tánh
cüa nó. Có câu chuy®n k¬ rõ ngß¶i xßa làm sao c¡t ðÑt
v÷ng tß·ng.

Thi«n Sß Pháp Ðß¶ng · chùa ÐÕi Mai ban ð¥u viªng
Mã T±, höi T±: "Thª nào là Ph§t?" T± ðáp: "TÑc tâm tÑc
Ph§t." Sß li«n ðÕi ngµ, bèn ði t¾i ð¤t TÑ Minh, n½i Mai
TØ Chân · khi trß¾c, c¤t mµt cái c¯c · ðó tînh tu. T±
nghe ðßþc Sß trø trên núi này, bèn sai mµt v¸ Tång ðªn
höi: "Hòa Thßþng yªt kiªn Mã ÐÕi Sß ðßþc cái gì mà
trø · núi này?" Sß ðáp: "Mã ÐÕi Sß nói tÑc tâm là Ph§t,
tôi bèn v« ch² này trø." V¸ Tång nói: "Mã ÐÕi Sß g¥n
ðây Ph§t Pháp cüa Ngài lÕi khác." Sß höi: "Khác làm
sao?" V¸ Tång ðáp: "Mã ÐÕi Sß lÕi nói chÆng phäi tâm
chÆng phäi Ph§t." Sß nói: "Ông già này ho£c loÕn ngß¶i
ta biªt ngày nào xong. M£c ±ng nói chÆng phäi tâm
chÆng phäi Ph§t, tôi thì chï tâm tÑc là Ph§t." V¸ Tång kia
tr· v« thu§t lÕi vi®c này cho Mã T± nghe, T± nói: "Trái
mai ðã chín r°i v§y." H°i xßa hành ðµng cüa các T± trñc
tri®t liu ðß½ng biªt bao nhiêu. Nhæng cái này ð«u dÕy
ngß¶i ta dÑt tr× v÷ng tß·ng. Hi®n nay tôi và các v¸ xu¤t
gia hành cß¾c tham Thi«n h÷c ÐÕo chï vì v¤n ð« sanh tØ
chßa ðßþc liu thoát. Do ðó mình nên phäi sanh tâm vô
cùng h± th©n. R¢ng:

"Giä sØ vòng lØa nóng
  Cháy ph×ng trên ð¥u tôi
  Quyªt không vì kh± ¤y
  Th¯i lui B° ð« tâm."

B° ð« tÑc là Giác, giác tÑc là ÐÕo, ÐÕo tÑc là Di®u Tâm.
Phäi biªt tâm này v¯n tròn ð¥y không có thiªu khuyªt
thÑ gì. Do v§y mình phäi nhìn tñ tánh mà tìm c¥u. Phäi
tñ mình phát tâm thì ngay ðªn ÐÑc Thích Ca Nhß Lai
hi®n thª sþ r¢ng Ngài cûng chÆng biªt làm sao ðµ ðßþc
các b¸. � trong sáu th¶i ngày ðêm, ð×ng phân bi®t ði
ðÑng, n¢m ng°i, ðµng tînh; xem chúng là mµt vì nó g¯c
v¯n là nhß nhß. V÷ng tß·ng chÆng sanh thì lo gì chÆng
liu sanh thoát tØ. Nªu chÆng làm nhß thª thì là b§n rµn
v¤t vã t× sáng t¾i t¯i, t× s¯ng ðªn chªt, lãng phí thì gi¶.
Tuy mµt ð¶i tu hành mà r¯t cuµc cñc kh±, không có
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thành quä. Ðªn tháng chÕp ngày 30 t¾i, (tÑc khi chªt-
thi«n ngæ) khi khát m¾i ðào giªng thì tr· tay chÆng k¸p,
ån nån thì ðã muµn. L¶i tôi nói ðây tuy là c± hü, nhæng
hy v÷ng m÷i ngß¶i tñ mình døng tâm hi¬u mµt cách rõ
ràng l¶i c± hü này.

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:

     - ThÑ ba - thÑ tß:
       Kinh Pháp Hoa
     - ThÑ nåm:
       Khai Th¸ Cüa H.T. Tuyên Hóa
     - ThÑ sáu - thÑ bäy:
       Kinh Lång Nghiêm
     - 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
Cô Tâm Häi (415) 574-5018

Bài Tr× S¡c Thái Mê TínBài Tr× S¡c Thái Mê TínBài Tr× S¡c Thái Mê TínBài Tr× S¡c Thái Mê TínBài Tr× S¡c Thái Mê Tín
(VÕn Ph§t Thành ngày 15 tháng 10 nåm 1983)

Tôi có cäm giác r¢ng Ph§t Giáo Trung Hoa còn t°n tÕi
r¤t nhi«u hình thái mê tín, ð¥y dçy chuy®n không hþp
lý, khiªn ngß¶i ð¶i sinh hoài nghi và chÆng tin Ph§t.
Nhæng ði«u nhß v§y ch¡c ch¡n phäi cäi cách. Nªu không
sØa ð±i mµt cách tri®t ð¬ thì ti«n ð° cüa Ph§t Giáo trong
tß½ng lai s¨ nhß thª nào? Thí dø nhß nhæng kë t¾i chùa
th¡p hß½ng, h÷ nghî r¢ng th¡p càng nhi«u thì công ðÑc
càng l¾n, kÏ th§t ðó là quan ni®m sai l¥m. Cúng hß½ng
cho Ph§t là bi¬u th¸ lòng cung kính; chï c¥n mình thành
tâm th¡p mµt cây nhang là ðü r°i, c¥n gï phäi th¡p
nhi«u! Nªu tâm không thành thì th¡p bao nhiêu nhang
cûng chÆng cäm Ñng. Ph§t không phäi là kë thích ngØi
mùi hß½ng, nªu Ph§t thích hß½ng th½m thì cûng gióng
nhß phàm phu, chÆng có gì khác bi®t. Cái phong khí
nhß v§y c¥n phäi sØa ð±i, nªu không thì ngß¶i ta hoài
nghi r¢ng Ph§t tham ngØi mùi hß½ng th½m. Cho nên vô
tình mà mình ðã làm ðÑc cao thßþng cüa Ngài b¸ ô
nhim, th§t là tµi vô cùng! Có nhæng kë thiªu tri thÑc
t¾i chùa l Ph§t; ðó là chuy®n t¯t, song h÷ không biªt
lÕy Ph§t có ý nghîa gì. H÷ chï biªt c¥u Ph§t phù hµ cho
thång chÑc phát tài, bình an hÕnh phúc, r°i c¥u xin con
trai con gái, c¥u danh c¥u lþi, c¥u xin ðü chuy®n; nhæng
thÑ c¥u ðó ð«u là bi¬u hi®n cüa lòng ích kÖ tñ lþi, chÆng
h« nghî t¾i làm lþi ích cho ngß¶i và cho ð¶i gì cä. Nªu
c¥u Ph§t, B° Tát thì s¨ có Ñng nghi®m, vì các Ngài
không làm chúng sinh th¤t v÷ng, song có lòng mong
c¥u không ðáy nhß v§y thì th§t là sai l¥m l¡m. Khi th¤y
tình hình nhß v§y tôi cäm xúc vô cùng. Mình phäi chï
bày nhæng ngß¶i thiªu tri thÑc ðó biªt cách lÕy Ph§t,
dÕy h÷ r¢ng vì tín ngßÞng mà lÕy Ph§t. DÕy cho h÷
kh¦n c¥u b¢ng t¤m lòng chính ðÕi quang minh, vì ngß¶i
khác, chÆng vì mình, thì ðó m¾i ðúng là hành vi cüa
ngß¶i Ph§t tØ. Có nhæng Th¥y thiªu tri thÑc, tuyên truy«n
r¢ng nªu ð¯t vàng mã, ð° gi¤y, ti«n gi¤y thì có công
ðÑc r¤t l¾n, và cho ngß¶i chªt có ti«n xài, có th¬ h¯i lµ
b÷n cai ngøc làm giäm hình phÕt. Bà con khi nghe các
Th¥y nói v§y thì li«n mua vàng mã, ti«n gi¤y ð¬ ð¯t,
càng nhi«u càng t¯t, tin r¢ng Th¥y nói là ðúng, vì ngß¶i
xu¤t gia không biªt nói láo. Nhßng bà con nào biªt
chuy®n bí m§t · bên trong ðâu; nhæng Th¥y ðó ðÑng
phía sau ð¬ thü lþi mà mình nào hay. Nên các v¸ phäi
hªt sÑc sáng su¯t mà suy xét, ð×ng ð¬ h÷ làm chuy®n
gian trá, l×a b¸p ti«n bÕc. Thü ðoÕn nhß v§y th§t là t®
hÕi, th¤p hèn. Do ðó tôi mu¯n cäi cách t§p tøc ð¯t vàng
mã ti«n gi¤y, mù quáng mê tín, ð¬ Ph§t Giáo ð×ng ch¸u
tiªng oan r¢ng: ðÕo Ph§t là tôn giáo ð« xß¾ng và chü
trß½ng chuy®n ð¯t vàng mã ti«n gi¤y.
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Sila and the Modern AgeSila and the Modern AgeSila and the Modern AgeSila and the Modern AgeSila and the Modern Age
A talk by Heng Ch'au at CTTB November 4, 1990

Arthur Schopenhauer, the famous Nineteenth Century
philosopher made an extensive study of the major phi-
losophies and the religious teachings of his time, and he
came to the conclusion that Buddhism is the most emi-
nent of all religions in the worlds: "It almost seems that,
as the oldest languages are the most perfect, so also are
the oldest religions. If I were take the result of my phi-
losophy as a yard stick to the truth, I would concede to
Buddhism the preeminence of all religions of the world."

More recently the Nobel Prize mathematician-philoso-
pher, Bertrand Russell, addressed something very im-
portant to Westerners: science and rational thought. He
said, "Buddhism is a combination of both speculative
and scientific philosophy. It advocates the scientific
method and pursues that a finality that may be called
rationalistic. In it are to be found answers to such ques-
tions of interest as "What is mind and matter? Of them
which is great importance? Is the universe moving to-
wards a goal? What is man's position? Is there living
being that is noble?" It takes up where science cannot
lead because of the limitation of latter's instruments. The
conquests of Buddhism are that of the mind."

Frederich Nietzche also praised Buddhism, finding that
"Buddhism is a hundred time more realistic than any
other religion in the world." I cannot quote all of the
various people, but there's one in particular who has had
a very profound influence, especially on some of the
people who have met in Poland: Carl Jung. Generally the
young people in Poland who are drawn to the
Buddhadharma are educated, and in the avant garde of
Polish society. The famous European psychologist, Carl
Jung, towards the end of his life especially, was drawn to
Buddhism by his investigations of how the human mind
worked. "It was neither the history of religion nor the
study of philosophy that first drew me to the world of
Buddhist thought, but my professional interest as a doc-
tor. My task was to treat psychic suffering, and it was
this that impelled me to become acquainted with views
and methods of that great teacher of humanity, whose
principal theme was the chain of suffering, of old age,
sickness and death."

Finally, to quote one more individual, probably one of
the most famous of all contemporary thinkers, Albert
Einstein, who died in 1955. He was a German physicist
who emigrated to the United States and he was also a
winner of the Nobel Peace Prize. He wrote,

"The religion of the future will be a cosmic religion. It
should transcend a personal god and avoid dogmas and
theology. Covering both the natural and the spiritual, it
should be based on a religious sense arising from the
experience of all things, natural and spiritual and a mean-
ingful unity. Buddhism answers this description....If there
is any religion that would cope with modern scientific
needs, it would be Buddhism."

These people are the giants of Western, especially mod-
ern Western thought. These are not minor writers and
minor thinkers - Carl Jung, Bertrand Russell, Arnold
Toynbee, Schopenhauer, Nietzche, all key figures in
Western intellectual development and they are all point-
ing to the same thing: a profound potential and interest
in Western society for Buddhism. This isn't to say, how-
ever, that all the people drawn to Buddhism are intellec-
tuals or scientists.

Nonetheless, Buddhism is not a new phenomenon in the
West, and its popularity continues to grow, as we dis-
covered recently in Europe. It couldn't be said that we
extensively sampled the European community because
we only visited five countries - England, Belgium, Po-
land, France and just a short trip into Switzerland and
back. Yet a pattern emerges. One thing is clear, espe-
cially with the young people, the post- World War II
generation, Buddhism must and does, to their thinking,
meet one requirement - that it be rational and logical. A
reasonable philosophy and religion, must not be based
on superstition, mere faith, fear of damnation, or an easy
promise of eternal salvation. Many of the people drawn
to Buddhism are coming out of a Judeo-Christian/Catho-
lic background that they have, for one reason or an-
other, found insufficient or inadequate, although not
completely wrong or completely useless. Many feel a
loyalty to the religion of their younger years. I remember
in Poland, sitting in the airport with the people who were
hosting us. They said that they were Buddhists, but
also Catholics, that they were Catholic and Buddhist at
the same time. In their minds they were able to blend the
two. But they also conceded that Buddhism picked up
where Catholicism stopped, where it wasn't adequate for
them anymore at a higher realm of thought and practice.
Some of these philosophers quoted this rational, scien-
tific bent that Westerners have, and people in Europe
are very clear, at least to me at this point, that Buddhism
does offer the possibility of faith in harmony with rea-
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son. Buddhism does not conflict with science as other
religions have and will continue to be. Nor does it re-
quire you to abandon your rational, logical mind and
completely make a leap of faith. There is certainly faith
within Buddhism, but it's not the kind of faith that sus-
pends logic and reason.

Besides the scientific mind of modern peoples, another
aspect of contemporary thought that Buddhism must
deal with is Democracy. The Master has talked about the
"Democratic Spirit of Buddhism". The Western coun-
tries, especially countries like Britain, France and the
United States, have a very strong democratic tradition.
Everybody is concerned about rights. In France they
had a revolution comparable to ours just a few years
after the American Revolution. There are deep affinities
between the French people and the American people on
the issue of human equality and liberty. This is some-
thing that any religion, which is going to succeed in
these countries has to address.

Why does the Master say that Buddhism is democratic?
Because of this one idea - all living beings have the
Buddha Nature and all can become Buddhas. Now, if
that isn't totally egalitarian, what is? It's not saying that
only the Buddha can become a Buddha and everybody
else can only become a Saint, a Sage or an Arhat or at the
most a Bodhisattva.

In Buddhism, all living beings, even the tiniest creatures,
have this potential to become equal to the Tathagata,
Thus Come One. It's a very radical concept and one that
many religions find inadmissible. It's one of the areas
where, although there is a great dialogue taking place
between Catholics and Buddhists, there is fundamental
differences. The Catholics cannot concede that all living
beings have the same divine nature, the same potential
as Lord God, and can become Lord God. There is a very
fundamental difference here. I believe it's this democratic
appeal, this democratic principle of Buddhism, albeit in
the spiritual realm, that will draw in and attract many
Western people. So, in these two areas: in the rational,
scientific and in the democratic, both of which are so
fundamental to the modern Western thought, Buddhism
exerts a strong influence and attraction. But in other ar-
eas there could be potential problems, and those areas I
will talk about.

I'll relate something. In 1983 we were also in Europe and
visited the Chithurst Forect Monastery. Amaravati was
just beginning at the time. We went with the Ven. Sumedho
to see the property. It was an abandoned summer camp
that was used by the British during World War II. During
the extensive bombings in London, they sent the chil-
dren out of the city to live in these camps out in the
countryside so they wouldn't be killed in the German
bombing on Great Britain. And they had just acquired

the property. Now at Chithurst there was some talk be-
tween what we were doing. We mentioned at the time
that we had started schools, an elementary and a sec-
ondary school. Some found that perplexing. The reason
I suspect is that in their tradition they feel it is not proper
for the Sangha to become involved in the education of
children directly. Perhaps it is a little bit too worldly and
not in keeping with cultivating the Noble Eight fold Path.
Yet, on the other hand, there was a growing community
of laymen and laywomen, married families with little chil-
dren, drawing near to Chithurst and the Sangha and
wanting to become Buddhists, wanting to become in the
Western way, very actively involved. Not simply in the
giving of offerings but in cultivating the Path in their
own lives by meditating and also by learning and fusing
the principles of Buddhism to their daily lives and learn-
ing.
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Tám ÐÑc TínhTám ÐÑc TínhTám ÐÑc TínhTám ÐÑc TínhTám ÐÑc Tính
Cån Bän Làm Ngß¶iCån Bän Làm Ngß¶iCån Bän Làm Ngß¶iCån Bän Làm Ngß¶iCån Bän Làm Ngß¶i

H½n 30 nåm v« trß¾c khi H.T. Tuyên Hóa m¾i t¾i
MÛ, Ngài nh§n th¤y r¢ng n«n giáo døc · Tây
Phß½ng ðang d¥n phá sän. Do ðó Ngài luôn chú
tr÷ng trong vi®c giáo døc l¾p trë song song v¾i
vi®c truy«n bá Ph§t Pháp - Ð¯i v¾i c¤p ti¬u h÷c và
trung h÷c, Hòa Thßþng sáng l§p trß¶ng Ti¬u h÷c
Døc Lß½ng (Instilling Goodness Elementary) và
trß¶ng Trung h÷c B°i ÐÑc (Developing Virtue Sec
ondary). Møc ðích cüa trß¶ng là giáo døc thành
nhæng kë xu¤t s¡c và hæu ích cho xã hµi: Các em
ðßþc trang b¸ v¾i kiªn thÑc và h÷c v¤n ßu vi®t,
ð°ng th¶i kiªn l§p nhân cách ðÕo ðÑc. Hai bài sau
ðây là l¶i Hòa Thßþng Tuyên Hóa nói v¾i các em
h÷c sinh v« n«n täng ðÕo ðÑc ¤y.

Các bÕn trë, các em có biªt ði«u cån bän làm ngß¶i là gì
chång? TÑc là phäi có tám ðÑc tính: Hiªu, Ð¬, Trung,
Tín, L, Nghîa, Liêm, Sï. Ngày hôm nay tôi s¨ giäi thích
mµt cách ð½n giän ý nghîa cüa m²i ðÑc tính cho các em
nghe:

1. Hiªu: tÑc là hiªu thäo. Hiªu thäo v¾i cha m© là ði«u
cån bän làm con. Hiªu thäo nghîa là báo ðáp công ½n
dßÞng døc cüa cha m©, hiªu thäo cûng có nghîa là biªt
vâng l¶i cha m© chï dÕy.

2. Ð¬: tÑc là kính tr÷ng. Kính tr÷ng ngß¶i l¾n h½n mình,
vì mình làm em nên có b±n ph§n phäi kính tr÷ng anh
ch¸ mình.

3. Trung: tÑc là trung thành. Hªt lòng trung thành v¾i
ð¤t nß¾c cüa mình, ðó là trách nhi®m cüa ngß¶i công
dân, có t§n trung thì mình m¾i báo ð«n ðßþc công ½n
cüa ð¤t nß¾c.

4. Tín: tÑc là nhi®m. Ð¯i v¾i bÕn bè phäi có tín nhi®m,
hÑa v¾i bÕn chuy®n gì thì phäi làm chuy®n ðó, không
th¬ th¤t tín, sai h©n.

5. L: tÑc là l phép. Ð¯i v¾i ngß¶i, mình phäi có l
phép, phäi hªt sÑc khiêm nhß¶ng. Nªu không có l thì
mình chï là thú v§t mà thôi. Cho nên các bÕn nhö, khi
g£p các th¥y cô thì phäi biªt chào höi, v« nhà g£p cha
m© phäi biªt l phép.

6. Nghîa: tÑc là nghîa khí. Th¤y ði«u gì có nghîa thì
phäi dûng cäm mà làm. Khi th¤y ai g£p tai nÕn thì mình
phäi t§n lñc giúp ðÞ, giäi quyªt v¤n ð« giúp h÷. V¾i bÕn
bè thì mình phäi có ðÕo nghîa; khi giúp ai không c¥n có
ði«u ki®n gì cä, tuy®t ð¯i không có tâm mßu ð° mong
ð«n ½n ðáp nghîa.

7. Liêm: tÑc là liêm khiªt. Ngß¶i liêm khiªt thì b¤t lu§n
g£p hoàn cänh nào cûng không ðµng lòng tham c¥u,
cûng chÆng mu¯n hß·ng ti®n nghi. H½n næa mình phäi
có tinh th¥n chí công vô tß, và biªt quên mình mà làm
chuy®n ích chung.

8. Sï: tÑc là h± th©n. G£p chuy®n gì không hþp ðÕo lý,
ði ngßþc lÕi v¾i lß½ng tâm cüa mình thì tuy®t ð¯i chÆng
làm. Con ngß¶i nªu không biªt h± th©n thì gi¯ng nhß
c¥m thú v§y.

Hiªu, Ð¬, L, Nghîa, Trung, Tín, Liêm, Sï là tám ðÑc tính
cån bän ð¬ làm ngß¶i, các em ð×ng quên. Trong tß½ng
lai ra ð¶i phøc vø xã hµi, các em phäi: "Ngôn t¤t trung
tín, hành t¤t ð¯c kính", (L¶i nói phäi trung tín, hành vi
phäi cung kính), nói l¶i nào thì nh¤t ð¸nh phäi giæ chæ
tín, ð×ng có nói d¯i; làm vi®c gì thì phäi hªt sÑc cung
kính, chân th§t, tuy®t ð¯i ð×ng làm cho có l® mà thôi.

Lòng Tham Không Ðáy cüaLòng Tham Không Ðáy cüaLòng Tham Không Ðáy cüaLòng Tham Không Ðáy cüaLòng Tham Không Ðáy cüa
Con Ngß¶iCon Ngß¶iCon Ngß¶iCon Ngß¶iCon Ngß¶i

Con ngß¶i ai cûng có tâm tham: tham tài, tham s¡c,
tham danh, tham ån, tham ngû. Tham không ðáy, chÆng
biªt d×ng lÕi. Khi con ngß¶i th¤y nhan s¡c mÛ l®, nghe
âm thanh thánh thót, nªm hß½ng v¸ ngon ng÷t thì tñ
nhiên mê ð¡m, r°i ch¡c ch¡n s¨ tìm ðü m÷i cách chiªm
cho ðßþc m¾i thôi. Vì nh¤t th¶i hß·ng thø mà ngß¶i ta
dùng m÷i thü ðoÕn b¤t chính ð¬ tranh ðoÕt, dù s¨ phäi
ân h§n su¯t ð¶i; th§t là ðáng tiªc thay! C± nhân nói:
"Tri túc thß¶ng lÕc, nång nhçn tñ an", nghîa là biªt ðü
thì sung sß¾ng, biªt nh¸n thì yên thân, th§t là ðúng
thay. Các bÕn h÷c sinh! Khi h÷c hành thì phäi n² lñc mà
h÷c; khi ränh r±i ch½i giÞn thì phäi hªt sÑc vui ðùa;
không th¬ làm mà không ch½i, ch½i mà không làm.
Mình phäi phát tri¬n mµt cách quân bình, thì thân và
tâm m¾i có ích lþi, cho nên ðÑc Ph§t nói r¢ng: "B¤t biên
không hæu nh¸ biên th¸ vi Trung ÐÕo", nghîa là không
l®ch qua hai bên có và không, chính là Trung ÐÕo.
Mình phäi biªt giæ ðÕo lý trung dung, không nhi«u quá
cûng không thiªu, lúc nào cûng v×a ðü. Trong khi ðang
h÷c hành ð×ng nên nghî r¢ng:

     - TÕi sao mình phäi h÷c?
     - A! Ð¬ kiªm ti«n.
     - Vì sao phäi kiªm ti«n?
     - Vì ð¬ hß·ng thø, ð¬ thöa mãn sñ hß·ng thø v§t

 ch¤t.

Nghî nhß v§y tÑc là mình ðã bö g¯c mà chÕy theo ng÷n,



Trang 10                 B° Ð« Häi

bö ði«u g¥n mà ðu±i theo ði«u xa xôi, và quên m¤t cån
bän làm ngß¶i, r¢ng: Thª nào là hiªu thu§n v¾i cha m©?
Thª nào là cung kính v¾i th¥y giáo? Thª nào có ðÑc
hÕnh? Thª nào là làm ngß¶i t¯t? Ðó là nhæng ði«u cån
bän làm ngß¶i mà mình hoàn toàn quên m¤t. Ðó là
nguyên nhân làm thª gi¾i søp ð±. Vì b·i lòng tham
không ðáy cüa con ngß¶i mà ra. Nªu ai cûng không
tranh, không tham, không c¥u, không ích kÖ, không tñ
lþi, không nói d¯i, thì thª gi¾i chÆng còn kh± não næa
ðâu. Các bÕn h÷c sinh! � VÕn Ph§t Thành, sáu tông chï
này là tiêu chu¦n ð¬ mình h÷c cách xØ thª. Nªu mình
chåm chï thñc hành sáu tông chï ðó, thì mình s¨ tr· nên
con ngß¶i khác bi®t v¾i thª tøc. Mình không tranh danh,
cûng không ðoÕt lþi. Ðßþc v§y thì m÷i phi«n não th¯ng
kh± s¨ tiêu tan hªt. Các em phäi nh§n trách nhi®m sØa
ð±i nhæng phong tøc t§p quán x¤u, làm cho thª gi¾i suy
søp hi®n tÕi tr· thành thª gi¾i t¯t ð©p. Làm sao ð¬ sØa
ð±i? TÑc là phäi dùng Nhân Nghîa L Trí Tín, nåm ðÑc
tính này ð¬ cäi biªn và tÕo thành mµt thª gi¾i m¾i. Ðó
g÷i là "an thiên l§p ð¸a", làm cho thª gi¾i an lÕc v§y.
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H÷c Ph§t V¤n ÐápH÷c Ph§t V¤n ÐápH÷c Ph§t V¤n ÐápH÷c Ph§t V¤n ÐápH÷c Ph§t V¤n Ðáp
(Trích t× Xuân Nh§t Liên Hoa cüa H.T. Tuyên Hóa)

Höi: Nhà Nho nói nhân ( ) và nhà Ph§t nói t× bi ( ).
Các t× ngæ này có quan h® v¾i nhau ra sao?

Ðáp: Nhân là lòng thß½ng ngß¶i, thß½ng v§t. T× bi
thì rµng nghîa h½n: Ð¯i v¾i ngß¶i vô duyên, sanh lòng
ðÕi t×, xem m÷i ngß¶i cùng mµt th¬, ðó là ðÕi bi.

Cho nên, t× bi bao hàm lòng nhân · trong ðó. Nhân còn
g÷i là "thi®n chüng tØ," nghîa là hÕt gi¯ng lành không
ng×ng sanh trß·ng trong tr¶i ð¤t. Nhân cûng ðßþc g÷i
là "Ph§t Gi¾i chüng tØ," tÑc là hÕt gi¯ng cüa Gi¾i Lu§t
nhà Ph§t.

Höi: Có nhi«u ngß¶i cho r¢ng Ph§t Giáo là mµt tôn
giáo "tiêu cñc." Xin Hòa Thßþng giäi thích quan ði¬m
này.

Ðáp: Nªu nói r¢ng Ph§t Giáo "tiêu cñc," thì ðó là
mµt quan ði¬m sai l¥m! Ph§t Giáo th§t ra r¤t tích cñc,
song sñ tích cñc ¤y không phäi ai cûng có th¬ hi¬u
ðßþc. Nhß trong giai ðoÕn thª cuµc biªn ðµng, mê loÕn,
ðiên ðäo, phân tán--trong giai ðoÕn mà nhi«u ngß¶i
su¯t ngày cÑ hoäng h¯t, lo âu, ðêm ngü lÕi b¤t an, sþ
hãi--thì nhæng ngß¶i xu¤t-gia tu theo ðÕo Ph§t vçn an
nhiên tu trì, nhß thß¶ng hành ÐÕo, làm tròn b±n ph§n
phäi làm!

Hãy l¤y sinh hoÕt · VÕn Ph§t Thánh Thành làm thí dø:
Cån cÑ theo truy«n th¯ng Ph§t Giáo, m²i ngày m÷i
ngß¶i thÑc d§y t× 3 gi¶ rßÞi sáng, 4 gi¶ sáng hành l
Công Phu Khuya. Sau ðó, m÷i ngß¶i døng công tu hành
cá nhân--lÕy Ph§t, ng°i Thi«n, tøng Kinh, ho£c l Sám...
BÕn thØ nghî xem: Nhæng kë thÑc d§y th§t s¾m nhß
v§y, tinh t¤n, kh± hÕnh tu hành nhß thª, mà là "tiêu cñc"
sao? T× 3 gi¶ rßÞi sáng ðªn 10 gi¶ rßÞi t¯i không ai có
th¶i gian nghï ng½i--nhæng ngß¶i ¤y, nªu không phiên
d¸ch kinh ði¬n thì cûng ðªn l¾p ð¬ h÷c t§p, chÆng có ai
ngü trßa cä. Ngày ngày h÷ tinh t¤n, dûng mãnh hành trì
nhß v§y, nhßng ít ai hay biªt ho£c ðßþc chÑng kiªn,
nên m¾i có kë cho r¢ng hành vi cüa ngß¶i tu ÐÕo là
"tiêu cñc!"

Höi: Thª nào là Tam-Muµi?
Ðáp: Tam-Muµi là tiªng PhÕn--Samadhi, d¸ch sang

tiªng Trung Hoa là Ð¸nh ( )--chánh Ð¸nh, chánh th÷.
Chánh Ð¸nh thì khác v¾i tà ð¸nh; chánh th÷ thì không
phäi nhß tà th÷. Có chánh Ð¸nh thì mình luôn "nhß nhß
b¤t ðµng, liu liu thß¶ng minh"; lúc nào cûng sáng
su¯t, tö rõ. Chánh th÷ nghîa là nhæng ði«u mình tiªp
th÷ ð«u là "chánh," không phäi do phan duyên mà có,
cûng không phäi do tham lam, hß·ng thø mà ra. Cái gì
ðáng ðßþc th÷ nh§n thì th÷ nh§n; cái gì không nên th÷

nh§n thì không th÷ nh§n.Ð¸nh có nghîa là "b¤t ðµng."
H bÕn "ðµng" thì không phäi là "ð¸nh"; yên tînh m¾i là
"ð¸nh."

Sách ÐÕi H÷c có dÕy:
"Có ð¸nh r°i m¾i tînh,
  Có tînh r°i m¾i an,
  Có an r°i m¾i tß lñ,
  Có tß lñ r°i m¾i ð¡c thành."

Ðó là h÷c thuyªt cüa ÐÑc Kh±ng TØ v« Ð¸nh, Tînh, An,
Lñ, Ð¡c. Ð¸nh cûng có nghîa là Tam-Muµi. Do ðó, các
bÕn mu¯n h÷c Ph§t Pháp, trß¾c phäi hi¬u thª nào là
Ð¸nh.

Höi: Nªu vþ ch°ng ly d¸, phäi chång con cái chÆng
th¬ nên ngß¶i, thành tài ðßþc?

Ðáp: Ðúng v§y! BÕn chÆng th¤y nhæng trë em bøi
ð¶i, nhæng trë em thuµc loÕi nan giäi cüa xã hµi sao?
L²i l¥m là do cha m© không làm tròn trách nhi®m dÕy
d² con cái. Vì giáo døc gia ðình và giáo døc h÷c ðß¶ng
không ðßþc ph¯i hþp, hoàn toàn th¤t bÕi, do ðó con em
m¾i hß höng. R°i chúng lÕi b¸ tivi và máy ði®n toán
(computer) kh¯ng chª, ðoÕt m¤t tñ do cüa chúng. Xã
hµi Tây phß½ng ðâu ðâu cûng ð« xß¾ng tñ do. Song,
theo tôi th¤y thì ðó chï là thÑ tñ do mù quáng, mê muµi
và l¥m lçn; mµt thÑ tñ do không có lý trí. Do ðó, hoàn
toàn chÆng có tñ do!

Höi: Trong nhà tôi có r¤t nhi«u gián, kiªn. ÐÕo
Ph§t dÕy không nên sát sanh, v§y tôi phäi giäi quyªt
nhß thª nào?

Ðáp: BÕn d÷n d©p, quét tß¾c, lau chùi sÕch s¨, không
ð¬ d½ dáy, thì tñ nhiên không có gián bay, kiªn lÕi chÑ
gì!

Höi: Theo ðÕo Ph§t thì có nên ð¯t ti«n gi¤y, vàng
mã hay không?

Ðáp: Trß¾c hªt, các bÕn nên cänh giác: B÷n quÖ
th§t sñ c¥n ti«n sao? B÷n chúng dùng ti«n ð¬ làm gì?
Mua thÑc ån, mua áo qu¥n, mua nhà cao cØa rµng ß?
Nªu quÖ mà c¥n ti«n thì chï có b÷n quÖ Trung Hoa là có
ti«n ð¬ tiêu xài vì ðßþc ngß¶i ta ð¯t ti«n gi¤y cho; còn
· Tây phß½ng không có phong tøc này thì chÆng l¨ b÷n
quÖ Tây ð«u thành quÖ nghèo hªt sao?

Ðây rõ ràng là do b÷n con buôn lþi døng lòng mê tín
cüa nhæng kë thiªu hi¬u biªt, bày ra chuy®n ð¯t ti«n
gi¤y, máy bay gi¤y, nhà l¥u gi¤y... ð¬ trøc lþi. KÏ thñc,
t§p tøc này chÆng hþp lu§n lý, và cûng chÆng phäi là
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mµt bµ ph§n bän hæu cüa ðÕo Ph§t!

Höi: Nªu lÞ ð¬ tên tu±i cüa mình n½i tà ðÕo, thì
thân tâm có b¸ änh hß·ng gì không?

Ðáp: Tâm cüa bÕn mà chánh, không có tà vÕy gì cä,
thì · ðâu cûng chánh. Tâm cüa bÕn mà tà vÕy, thì ðâu
ðâu cûng là ch² tà.

Höi: � ð¶i có nhi«u chuy®n phäi tranh giành m¾i
ðßþc. Nay Hòa Thßþng dÕy là phäi "không tranh, không
tham, không c¥u"; v§y xét cho cùng thì phäi theo cái
nào, bö cái nào?

Ðáp: T¾i lúc ån c½m, thì bÕn ån c½m. Chßa t¾i lúc
ð¬ ån, thì bÕn chÆng nên ån!

Höi: Vì sao nhà Ph§t nh¤n mÕnh ðªn v¤n ð« quä
døc (ít døc v÷ng)?

Ðáp: BÕn mà quä døc thì s¨ tri túc (biªt ðü). H bÕn
tri túc thì s¨ ðßþc thß¶ng an lÕc. "Thß¶ng an lÕc" tÑc là
hªt âu lo v§y!

Höi: ÐÑc Ph§t dùng thái ðµ gì khi ð¯i di®n v¾i
nhân sinh?

Ðáp: T×, Bi, HÖ, Xä.

Höi: Tham, Sân, Si t× ðâu mà sinh ra? Do ác nghi®p
ð¶i trß¾c hay do ð¶i này chÆng ch¸u tu hành mà ra?

Ðáp: T¤t cä ð«u ðúng. Nói tóm lÕi, bÕn tr× ðßþc
chúng là t¯t l¡m. BÕn höi g¯c gác cüa chúng, song
chÆng ch¸u tr× chúng thì có ích gì?

Höi: Nªu con ngß¶i không "tham" thì xã hµi làm
sao tiªn bµ? Không "si" thì làm sao có h¢ng tâm? Không
"sân" thì làm sao có sÑc bi phçn?

Ðáp: BÕn ð×ng l¥m lçn nhé! Ch¤n-tác có nghîa là
làm cho t¯t h½n, chÑ không phäi là tham lam. Ðó là sñ
n² lñc làm vi®c mà chÆng có chút v÷ng tham, v÷ng c¥u.
Si là gì? Si tÑc là làm nhæng vi®c ngu si nhß c¶ bÕc, ch½i
x± s¯, ðánh lô-tô, v.v... Sân tÑc là n±i gi§n. T¤t cä ð«u là
nhæng hành vi ngu si.

Höi: Tôi làm vi®c · trÕi nuôi gà. Nh¤t th¶i chßa có
cách ð±i vi®c, v§y tôi phäi làm sao ð¬ biªn trÕi nuôi gà
thành ðÕo tràng h¥u siêu ðµ ðàn gà ðó?

Ðáp: BÕn ðang · thª "tiªn thoái lßÞng nan". Phß½ng
pháp t¯t nh¤t là ð×ng nuôi gà næa, mà hãy nuôi ngß¶i!

Höi: Giä sØ chúng tôi b¸ ngß¶i ngoài sï nhøc mà
không có cách kháng cñ, chúng tôi bèn áp døng công
phu nhçn nhøc mà nhà Ph§t chï dÕy. Song, dß¾i cái
nhìn cüa ngß¶i ngoài thì chúng tôi b¸ xem là "có tinh
th¥n nhß A Q". V§y thì chúng tôi phäi làm sao?

Ðáp: Các bÕn ð×ng ð¬ cho chuy®n bên ngoài làm
dao ðµng. Ð×ng k¬ gì ðªn "A Q" hay "chÆng phäi A Q".
Không phäi vì ngß¶i ta nói thª này thª n÷ r°i bÕn m¾i
nhçn nhøc. BÕn c¥n phäi có l§p trß¶ng, có tông chï cüa
chính mình.

Höi: Con cái b¤t hiªu, ðánh chØi cha m©, chúng tôi
phäi làm sao?

Ðáp: B¸ ðánh thì ch¸u ðñng ði thôi! Ai khiªn bÕn
kiªp này sinh ra ðÑa con ¤y? Giæa ngß¶i v¾i ngß¶i có
mµt m¯i quan h® r¤t m§t thiªt. Có l¨ là kiªp trß¾c bÕn ðã
ðánh ð§p cha m© bÕn, do ðó kiªp này m¾i phäi ch¸u quä
báo nhß v§y. Suy nghî nhß thª thì bÕn s¨ giäi töa ðßþc
m÷i ßu s¥u!  Khi n±i tâm mu¯n "trä ðûa", bÕn hãy ni®m
danh hi®u Ðñc Quán Thª Âm B°-Tát, thïnh c¥u Ngài
d©p tan oán khí trong lòng bÕn. Song le, bÕn phäi th§t
thành tâm mà ni®m "Nam mô Quán Thª Âm B°-Tát.
Nam mô Quán Thª Âm B°-Tát. Nam mô Quán Thª Âm
B°-Tát..." Thành tâm t¤t có cäm Ñng. Thiªu nþ nhi«u thì
phäi trä nhi«u, thiªu ít thì trä ít!

Höi: Trong báo thß¶ng có ðång quäng cáo "cúng
dß¶ng anh-linh, cô-h°n." Anh-linh, cô-h°n có th¬ nh§n
cúng dß¶ng sao?

Ðáp: Không th¬ nói "cúng dß¶ng" anh-linh, b·i
chúng không phäi là Tam Bäo-- Ph§t, Pháp, Tång. Nªu
nói "cúng dß¶ng" anh-linh tÑc là r½i vào tà kiªn. Phäi
nói là "siêu ðµ" anh-linh m¾i ðúng. Tuy nhiên, vi®c
siêu ðµ r¤t khó, b·i vì oán c×u ðã tÕo v¾i lû anh-linh ¤y
r¤t sâu. Ðó là "nþ máu thì phäi trä b¢ng máu." Song le,
nªu bÕn g£p ðßþc b§c chân chánh tu hành không tham
lam ti«n tài, thì bÕn có th¬ g£p c½ hµi siêu ðµ b÷n chúng.

Höi: Ðài Loan xßa kia nguyên là mµt xã hµi r¤t t¯t
ð©p, ðàng hoàng. Ngày nay, ngß¶i ta b¸ mê ho£c b·i
chuy®n ðánh lô-tô, mua c± phiªu, ch½i c¶ bÕc ... khiªn
cho xã hµi Ðài Loan ai ai cûng theo "chü nghîa th¶
ti«n." V§y Ðài Loan phäi làm gì ð¬ cäi thi®n hi®n tßþng
ðó?

Ðáp: M÷i ngß¶i nên h÷c cách "ngu ng¯c" mµt tí!
B·i vì thú c¶ bÕc, ðánh lô-tô, ch½i c± phiªu... là cüa
nhæng kë quá sÑc "thông minh"--h÷ mu¯n không c¥n
làm løng mà vçn có th¬ thu hoÕch, không c¥n canh tác
mà vçn có th¬ trúng mùa, thâu hoa lþi. Ðó là phong khí
ngßþc ð¶i!

Höi: Có pháp môn phß½ng ti®n gì ð¬ khuyên giäi
nhæng kë chuyên l¤y vi®c giªt gà giªt v¸t làm kª sinh
nhai?

Ðáp: Phàm l¨, h xßa trót tÕo tµi, nay ðã biªt l²i
l¥m thì phäi lo sØa ð±i, không nên tái phÕm. Có câu
r¢ng:

"Có tµi mà biªt sØa,
  Tµi li«n biªn thành không."

Chß B°-Tát không th¤y chúng sanh có tµi l²i. Chính
mình phäi tñ nguy®n th÷ trì Gi¾i Lu§t. Chß Ph§t và chß
B°-Tát tuy®t ð¯i chÆng bao gi¶ bày mßu thiªt kª hãm
hÕi chúng sanh, làm chúng ta ð÷a ð¸a ngøc cä. Khi xßa
nªu bÕn ðã phÕm Ngû Gi¾i, nay ð×ng tái phÕm næa là
ðü:
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Nhæng vi®c mình làm t× xßa,
Xem nhß ðã chªt theo ngày hôm qua.
Gi¶ ðây nhæng vi®c mình làm,
Thuµc v« ð¶i m¾i k¬ t× hôm nay!

Có mµt cô tín ð° r¤t dûng cäm ðã ðÑng lên mà th×a
nh§n ngay giæa thính chúng r¢ng: "Tôi là mµt hung
thü, phÕm pháp ðã chín nåm r°i. Gi¶ ðây, cäm th¤y mµt
cách sâu s¡c r¢ng tµi mình quá n£ng nên tôi mu¯n tu
hành. Song, làm sao ð¬ tiêu tr× nghi®p chß¾ng?"

Ðáp: Tµi n£ng thì cô c¥n phäi sanh lòng ðÕi tàm
qúy (h± th©n) mà sám h¯i trß¾c chß Ph§t; b·i:

Tµi l²i tña nhß sß½ng bång,
M£t tr¶i là Ph§t chiªu tan sÕch sành!

Cô ta höi tiªp: "Tµi l²i cüa tôi quá sÑc n£ng n«, v§y
phäi làm thª nào ð¬ mau ðßþc tiêu tr×?"

Ðáp: Ðänh l chß Ph§t, tµi di®t nhß s¯ cát sông
H¢ng. Song le, cô c¥n phäi thành tâm mà sám h¯i.

Höi: Nghe nói ðÕo Ph§t dÕy r¢ng vi®c phá thai là
sai l¥m, song vì tôi không biªt nên trß¾c kia có lÞ phá
thai. V§y sau này phäi làm gì ð¬ chuµc lÕi l²i l¥m ðã
tÕo?

Ðáp: L²i l¥m mà có th¬ h¯i cäi, không tái phÕm, thì
th§t là không còn gì lành h½n!

Tµi l²i dçu l¾n tày tr¶i,
Nªu biªt sám h¯i tµi th¶i tiêu tan!

Höi: Ngß¶i xu¤t-gia và tÕi-gia tu hành có gì khác
bi®t?

Ðáp: Ngß¶i xu¤t-gia thì làm quyªn thuµc cüa Ph§t.
Kë tÕi-gia thì chßa chính thÑc gia nh§p vào dòng h÷
cüa Ph§t. Ngß¶i tÕi-gia cûng không có quy cü nghiêm
ng£t l¡m, nhß là vçn ðßþc phép kªt hôn. Ngß¶i xu¤t-gia
thì phäi s¯ng ðµc thân, "thanh tâm quä døc, ðoÕn døc
khØ ái."

Höi: Ngß¶i tÕi-gia thì làm sao tu hành? Có phß½ng
pháp tu hành nào t¯t nh¤t ð¯i v¾i chúng tôi, nhæng kë
phäi lo tìm thì gi¶ ð¬ tu t§p trong cuµc s¯ng quá b§n rµn
này chång?

Ðáp: Phß½ng pháp t¯t nh¤t là ð×ng nóng gi§n, ð×ng
cãi lçy v¾i chính mình, trong lòng ð×ng kh·i chiªn
tranh. Không nên ngoài m£t thì tu hành mà trong lòng
lÕi chÆng nhß v§y, cÑ luôn cãi vã · trong tâm.

Höi: Tu Pháp Nh§p-Thª và Pháp Xu¤t-Thª c¥n có
thÑ tñ nhß thª nào?

Ðáp: ÐÕo làm ngß¶i phäi viên mãn r°i thì m¾i có
th¬ thành tñu ðÕo làm Ph§t--các bÕn không th¬ ð¯t giai
ðoÕn ðßþc. ÐÕo làm ngß¶i còn d· dang, thì cûng nhß
xây nhà mà n«n móng không kiên c¯, væng ch¡c--r¤t
khó mà tu thành Ph§t ÐÕo!

Thông BáoThông BáoThông BáoThông BáoThông Báo
Khóa thuyªt giäng Kinh Dßþc Sß Lßu-Ly-

Quang Nhß-Lai B±n Nguy®n Công ÐÑc TÕi chi
nhánh Burlingame

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.


