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ÐÑc Ph§t Thích Ca Mâu Ni trong quá
khÑ ðã:

Tam kÏ tu phß¾c hu®,
Bách kiªp chüng tß¾ng häo.

Nghîa là trong ba A-tång-kÏ kiªp
Ngài tu phß¾c hu®, h¢ng tråm kiªp
thì vun tr°ng tß¾ng häo. Ngài tu kh±
hÕnh, làm nhæng vi®c khó ai làm
ðßþc; tu hÕnh nhçn nÕi, ch¸u ðñng
nhæng chuy®n ngß¶i ð¶i khó nhçn
nÕi ðßþc. Vì chúng sanh mà Ngài
phát tâm B°-ð«, tu Nh¤t-thiªt Trí,
không tiªc thân mÕng ð¬ giáo hóa
chúng sanh. Kiªp này qua kiªp khác,
Ngài nhçn kh± nÕi lao; ån nhæng thÑ
mà ngß¶i ta không mu¯n ån, nhß¶ng
nh¸n nhæng chuy®n mà ngß¶i ta
không th¬ nhß¶ng nh¸n. Cho nên
Ngài m¾i thành Ph§t, chÑng quä B°-
ð«.

Ph§t không phäi tu mµt ngày mµt
ðêm mà thành; Ngài phäi tu ba A-
tång-kÏ kiªp, r°i sau ðó th¸ hi®n Tám
Tß¾ng Thành ÐÕo*. Tám Tß¾ng
Thành ÐÕo này là gì?

Tß¾ng thÑ nh¤t là t× n½i tr¶i Ðâu-

xu¤t giáng sinh. Cõi tr¶i Ðâu-xu¤t là
n½i Pháp-vß½ng-tØ chu¦n b¸ thành Ph§t
(B±-xÑ) trú ngø.

Tß¾ng thÑ nhì là Trø Thai. Ph§t · trong
bào thai thì Ngài luôn chuy¬n Pháp-
luân giáo hóa chúng sanh, vì t¤t cä
chúng sanh hæu duyên mà Ngài thuyªt
Pháp.

Tß¾ng thÑ ba là Xu¤t Thai. Ph§t ra khöi
thai là ngày m±ng tám tháng tß âm l¸ch.
Sau khi ra khöi thai r°i thì Ngài mµt
tay chï tr¶i mµt tay chï ð¤t mà nói:

"Thiên thßþng thiên hÕ,
Duy ngã ðµc tôn!"

(Trên tr¶i, dß¾i ð¤t,
Không ai tôn quý b¢ng ta!)

Có phäi chång Ph§t hªt sÑc c¯ng cao
ngã mÕn? Tôi không phäi là lu§t sß
bi®n hµ cho Ph§t, nhßng Ph§t ðích thñc
là ngß¶i xÑng ðáng ðßþc danh hi®u
nhß v§y. M¾i sinh ra mà nói v§y là
Ngài gi¾i thi®u cho chúng sanh hi¬u
ÐÕo.

Ngày Ph§t ra ð¶i có chín con r°ng phun
nß¾c t¡m Ngài. L¾n lên trong cung,
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Ngài h÷c ðü pháp thª gian; t¤t cä nhæng kÛ nång cüa
ngß¶i ð¶i Ngài ð«u h÷c qua. Nói là h÷c, nhßng th§t ra
Ngài thông ðÕt vô ngÕi.

Mµt hôm Ngài dÕo ch½i b¯n cØa thành thì th¤y cänh
Sanh, Lão, B®nh, TØ, nên ý thÑc ðßþc ð¶i ngß¶i toàn là
kh± ðau, t¤t cä ð«u phäi träi qua Sanh, Trø, D¸, Di®t,
cûng là Thành, Trø, HoÕi, Không. Nh§n th¤y r¢ng Sanh,
Lão, B®nh, TØ kh± th§t là ð¥y dçy phi«n não, ð¶i ngß¶i
chÆng có ý nghîa gì nên Ngài m¾i xä bö ð¸a v¸ phú quý
mà ra ði; ðó là mµt trong Tám Tß¾ng Thành ÐÕo.

Ph§t tu hÕnh Ð¥u-ðà có th¬ nói là giöi b§c nh¤t. Khi ·
núi Tuyªt-s½n thì m²i ngày Ngài ð«u døng công tu
hành và chï ån mµt hÕt mè ð¬ duy trì sanh mÕng, chÆng
h« u¯ng vitamin A, B, C... gì cä. Mµt hôm, sau khi th÷
nh§n bát sæa dê do mµt cô gái cúng dß¶ng, Ngài t¾i g¯c
B°-ð« mà t¸nh t÷a và phát nguy®n r¢ng: "Nªu ta không
chÑng ðßþc Chánh ÐÆng Chánh Giác thì nh¤t ð¸nh
không ðÑng d§y!" Li«n ðó Ngài ng°i trong 49 ngày. C½
duyên thành thøc, nØa ðêm Ngài nhìn th¤y sao mai r°i
ngµ ÐÕo, h¯t nhiên chÑng ð¡c trÕng thái "không sinh
không di®t, không tång không giäm, không d½ không
sÕch"; th¬ ngµ ðßþc b±n lai thanh t¸nh bän th¬, di®u
minh chân tâm.

Là ð® tØ cüa Ph§t · th¶i MÕt Pháp này, chúng ta c¥n
phäi làm ngß¶i Ph§t-tØ chân chánh và phäi biªt r¢ng
Ph§t cùng các T±-sß trong quá khÑ tu hành không phäi
d dàng. Bây gi¶ mình m²i ngày không c¥n phäi ån
mµt hÕt mè, mà chï c¥n ð×ng ham ån ð° ngon, ð×ng
ham vitamin, ð×ng ham nhæng thÑc b± dßÞng là ðßþc.
Thân này là b÷c th¸t th¯i do b¯n ðÕi (ð¤t, nß¾c, gió, lØa)
giä hþp, chÆng quý báu gì; thª mà bây gi¶ mình lÕi vì
cái túi da hôi hám này mà làm trâu làm ngña, làm nô l®!
Không biªt mình làm nô l® nhß v§y bao lâu r°i, tÕo ra
bao nhiêu ác nghi®p r°i mà bây gi¶ cûng chßa ch¸u
"khán phá phóng hÕ," chßa ch¸u nhìn cho thông su¯t và
buông bö nó, vçn tiªp tøc làm trâu ngña; th§t là chÆng
có giá tr¸ gì cä! Cho nên mình phäi quay v« cµi ngu°n
nguyên thüy cüa mình.

H÷c Ph§t, tu hành, ð¬ biªt rõ nhân sinh là th¯ng kh±, r°i
chÑng quä thành Ph§t, ðó m¾i chính th§t là chân lý.
Nên hôm nay, nhân ngày Ph§t Ðän, chúng ta phäi y l¶i
Ph§t dÕy, l¤y thân Ph§t làm thân mình, l¤y hành vi cüa
Ph§t làm hành vi cüa mình, l¤y tâm cüa Ph§t làm tâm
cüa mình, l¤y nguy®n cüa Ph§t làm nguy®n cüa mình,
l¤y chí cüa Ph§t làm chí cüa mình; và phäi nhçn nÕi,
h÷c höi tinh th¥n không sþ gian nan, kh± cñc. Ðßþc v§y
thì ai cûng s¨ thành Ph§t, ðÕt ngµ liu sanh thoát tØ.

Vì c¥u Nh¤t-thiªt Trí nên Ph§t không tiªc thân mÕng,
phát kh·i tinh th¥n dûng mãnh tu hành. Bây gi¶ mình
không ch¸u ðßþc cñc nh÷c thì làm sao mà thành Ph§t
ðßþc? Khi ðã xu¤t gia lÕi không chân chánh tu hành thì
th§t là cô phø t¤m lòng cüa chß Ph§t, chß B°-tát và các

T±-sß! Nªu mµt ngày mà lòng tham không tr×, lòng
tranh không d©p, lòng c¥u danh lþi chÆng há bö, lòng
ích kÖ và tñ lþi cÑ tång trß·ng, thì còn m£t mûi nào ð¯i
di®n v¾i Ph§t, v¾i cha m©, t± tiên ðßþc? Ð×ng nên nghî
t¾i thân mình, mà phäi vì kë khác. Phäi tinh t¤n tu hành,
ð×ng u±ng phí th¶i gi¶! Con quÖ Vô-thß¶ng không
biªt ch×ng nào lÕi; khi nó t¾i thì dù mình mu¯n s¯ng
thêm vài ngày cûng không xong:

Ð×ng ch¶ già lão m¾i ch¸u tu,
Mµ ph¥n ð¥y dçy b÷n trë mång!

� ð¶i, sinh r°i chªt, chªt r°i sinh; nªu s¯ng không xÑng
ðáng thì chªt làm súc sinh. Khi thân này ðã m¤t thì vÕn
kiªp khó phøc h°i. Nên chi ð×ng tñ l×a d¯i mình, ð×ng
làm ông lu§t sß ð¬ tñ bi®n hµ; ð×ng nghî r¢ng chÆng
c¥n tu hành, có ngày Ph§t s¨ giúp mình thành Ph§t!
Ngay nhß Tôn-giä A-Nan là em cüa Ph§t, song Ph§t
cûng không th¬ ban b¯ Tam-muµi cho ngài A-Nan, mà
chính ngài A-Nan phäi tñ n² lñc tu hành!

Vì thª, các v¸ t¾i VÕn Ph§t Thánh Thành tÑc là t¾i "Tuy¬n
Ph§t Trß¶ng" (n½i thi tuy¬n ð¬ thành Ph§t); các v¸ phäi
h÷c cho giöi thì ðªn lúc làm bài thi m¾i có th¬ ð§u
ðßþc. Ð×ng ch¶ t¾i khi thi r¾t, lúc ðó h¯i h§n thì ðã tr!

__________
* Tám Tß¾ng Thành ÐÕo: 1) Ph§t t× tr¶i Ðâu-su¤t giáng
sinh, 2) Trø thai, 3) Xu¤t thai, 4) Xu¤t gia, 5) Hàng phøc
ma quân, 6) Thành ÐÕo, 7) Chuy¬n Pháp-luân, 8) Nh§p
Niªt-bàn.
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Hòa Thßþng Quäng Khâm

1. Væng Lòng Tin, Tu Kh± HÕnh

r Nhân sinh có Bát Kh±: Sanh, Lão, B®nh, TØ, C¥u
b¤t ð¡c (n²i kh± do mong c¥u mà không ðßþc toÕi
ý), Ái bi®t ly (n²i kh± vì phäi xa lìa ngß¶i mình yêu
thß½ng), Oán t¢ng hµi (n²i kh± vì phäi g¥n gûi
ngß¶i mình oán ghét), Ngû-¤m xí thÕnh (n²i kh±
do b¸ t¤m thân Ngû-¤m này kh¯ng chª). Nªu bÕn có
nguy®n lñc tu Kh±-hÕnh thì sau này s¨ có chút th¥n
thông, s¨ biªt ðßþc chuy®n này n÷. Lúc ¤y, tñ mình
cäm biªt, tñ mình làm chü.

r Nªu ai ai cûng có nguy®n tu Kh±-hÕnh thì ai ai
cûng có th¬ thành Ph§t, có th¬ vãng sanh Tây-
phß½ng, liên hoa hóa sanh. Các v¸ xu¤t gia thì t¤m
cà-sa chính là y áo Tây-phß½ng ð¤y.

r C½m cüa kë xu¤t gia phäi ðÕm bÕc; coi ðây chính
là mµt kh± hÕnh.

r Tu hành c¥n phäi ch¸u cñc kh±; càng ch¸u cñc kh±
thì càng có ði«u tâm ð¡c.

A. Khuyªn Khích Tu Hành

r Vi®c tu thì dña vào sñ thñc hành cüa mình. Nhß
u¯ng nß¾c, khi chßa u¯ng, bÕn không biªt mùi v¸
cüa nó; u¯ng xong m¾i biªt mùi v¸. Có thñc hành
m¾i ðäm bäo ðßþc vi®c tu là chân th§t.

r Ði, ðÑng, n¢m, ng°i, bÕn phäi dùng nó ð¬ th¬ hµi
Ph§t Pháp. Ngày tháng qua mau nhß tên b¡n, ch¾
phóng d§t.

r "Mµt ngày ðã qua,
MÕng cûng giäm d¥n,
Nhß cá cÕn nß¾c,
ThØ höi gì vui?"

r MÕng ngß¶i vô thß¶ng, mµt h½i th· ra mà không
vào lÕi, ð¶i ngß¶i tÑc hªt! B·i v§y mau mau dûng
mãnh, tinh t¤n; ch¾ buông lung, l½i löng. Hãy coi
vi®c ni®m Ph§t là g¤p rút, kh¦n trß½ng nh¤t.

r Gia tài, cüa cäi, m÷i thÑ ta chÆng ðem theo khi sanh
ra, và cûng s¨ không mang theo lúc chªt ði:

"M÷i thÑ chÆng ðem ð£ng,
Chï có nghi®p tùy thân."

Ð×ng nên vì nhæng thÑ · ngoài thân mình mà lãng
phí quãng ð¶i trân quý cüa mình. Phäi mau, s¾m tu
hành.

B. HÕnh Nguy®n

r ThÑ ni®m thi®n, nghi®p thi®n, mình ðem theo (t×
kiªp trß¾c) thì ít mà ni®m ác thì nhi«u. B·i v§y, nay
mình phäi c¥n tu Kh±-hÕnh ð¬ tiêu nghi®p chß¾ng.
Vì thª, không nên tham ngü, tham ån,... phäi quét
sÕch nhæng thÑ ni®m x¤u ¤y. Có chánh ni®m thì s¨
ít phi«n não.

r Kh±-hÕnh là hÕnh nguy®n cüa l¸ch ðÕi T±-Sß, cüa
ÐÑc Ph±-Hi«n, Vån-Thù, Quán-Âm, Ð¸a-TÕng, các
ðÕi B°-tát. Ngày nay mình b¡t chß¾c, h÷c theo
gß½ng các ngài.

r Khi Hòa-Thßþng Hß-Vân ði ba bß¾c mµt lÕy tri«u
s½n, Ngài mµt mình, mµt g§y, mµt bao ån tÕm qua
ngày. Ngày nào lÕy t¾i ðâu thì tính t¾i ðó; chuy®n
ngày mai thì ð¬ hôm sau tính. Tâm Ngài hoàn toàn
không ch¤p trß¾c vào ðâu cä. Do ðó Long, Thiên,
Hµ-Pháp ð«u bäo v® Ngài. Chúng ta thì chÆng có
nguy®n gì cä. Nªu có nguy®n thì vi®c gì cûng có
th¬ làm t¾i n½i t¾i ch¯n!

r Tu Kh±-hÕnh là ð¬ nuôi dßÞng cái nguy®n; xem
bÕn có hay không có nguy®n. Kë ít nghi®p chß¾ng
thì m¾i có th¬ phát nguy®n Kh±-hÕnh. Chß Ph§t,
B°-tát thành ÐÕo cûng là nh¶ nguy®n.

r Höi: Song tôi không th¬ phát ð£ng nguy®n Kh±-
hÕnh?

Ðáp: Nguy®n không phäi là vì "tôi mu¯n nhß thª
này, thª n÷"; b·i nhß v§y là còn cái "ngã," cái "tôi."
Nguy®n c¥n phäi phát mµt cách tñ nhiên, và vì lþi
ích cüa chúng sanh. Nhß bän thân tôi, tôi chÆng h«
nói tôi ra sao, ra sao; ngày nay dù có thành tñu, tôi
cûng không biªt!

(còn tiªp)
************

ÐÑc Ph§t dÕy: "Ph§t-tØ · cách Ta m¤y ngàn d£m mà
vçn nh¾ nghî ðªn Gi¾i cüa Ta, t¤t s¨ chÑng ðßþc ÐÕo-
quä. Còn · ngay bên phäi bên trái Ta, tuy thß¶ng ðßþc
th¤y Ta, mà chÆng y theo Gi¾i cüa Ta, thì r¯t cuµc vçn
không ð¡c ðßþc ÐÕo."

Kinh Ph§t Nói B¯n Mß½i Hai Chß½ng
(Chß½ng ThÑ 37)



Trang 4                 B° Ð« Häi

Hoa Sen Ngày XuânHoa Sen Ngày XuânHoa Sen Ngày XuânHoa Sen Ngày XuânHoa Sen Ngày Xuân
Hòa Thßþng Tuyên Hóa

Tr°ng Gi¯ng B° Ð«

¨ Nghi®p là cách tr×ng phÕt r¤t công bình.

Ð÷a lÕc hay không ð÷a lÕc là do n½i tình cäm mà có
phân bi®t. HÕng ngß¶i chï biªt có tình cäm mà không
biªt t¾i trí tu®, thì tß½ng lai nh¤t ð¸nh s¨ b¸ ð÷a lÕc
vào ba ðß¶ng ác; ðó là ði«u chÆng còn nghi v¤n gì
cä.

H bÕn có tâm ni®m gì, thì bÕn s¨ ðßþc dçn d¡t theo
con ðß¶ng tß½ng Ñng v¾i tâm ni®m ðó.

¨ S· dî chÆng th¬ "nhìn thüng," chÆng th¬ "buông
xä," là vì nghi®p chß¾ng gây ra chß¾ng ngÕi khiªn
bÕn chÆng th¬ thång cao, chÆng th¬ siêu xu¤t Tam
Gi¾i. Vì v§y, ð¯i trß¾c cänh gi¾i gì thì sanh lòng
ch¤p trß¾c vào cänh gi¾i ¤y--ðó chính là tình cäm.
Th¤y cänh mà sanh ch¤p trß¾c ð«u là do tác døng
cüa tình cäm cä!

(Tam-Gi¾i là ba cõi hi®n hæu cüa phàm phu:  cõi
Døc, cõi S¡c, và cõi Vô-S¡c.)

¨ Thª nào là vô minh? Nói giän d¸ thì "vô minh" tÑc
là h¡c ám, là chÆng hi¬u biªt. B·i chÆng hi¬u biªt
chân-lý, khóa ch£t cØa lòng lÕi, do ðó chÆng cách
chi khai ngµ ð£ng!

¨ B·i chúng sanh có tâm phân bi®t, cho r¢ng có ðü
thÑ v¤n ð« nhß thi®n ác, ð©p x¤u, th¸ phi, ðen tr¡ng...;
vì v§y ÐÑc Ph§t m¾i tùy thu§n tâm chúng sanh, th¸
hi®n ra ðü thÑ thân ð¬ chúng sanh có th¬ th¤y Ngài.
Ðó chính là:

Ngàn sông tràn nß¾c,
Ngàn sông trång hi®n,

VÕn lý không mây,
VÕn lý tr¶i trong.

ÐÑc Ph§t tùy loÕi chúng sanh mà hóa thân v§y.

¨ Thª nào là Chánh Pháp trø thª ? BÕn chân th§t tu
hành, không ham hß danh, không thích tài lþi,
chÆng mong ðßþc cúng dß¶ng; nhß v§y tÑc là
Chánh Pháp trø thª!

¨ Thª nào là B°-Ð« Tâm?

Tôi l¤y mµt ví dø r¤t ð½n giän ð¬ giäi thích: Khi bÕn

chßa phát B°-Ð« Tâm, thì bÕn ví nhß bµt (ð¬ làm
bánh) mà chßa trµn v¾i bµt n±i (yeast). Mµt khi
bÕn phát B°-Ð« Tâm, thì cûng nhß bµt ðã ðßþc
trµn bµt n±i vào--t× t× bµt s¨ n· ph°ng lên.

Nªu höi B°-Ð« Tâm hình dáng ra sao, thì xin ðáp
r¢ng: Tâm này xßa nay v¯n không có hình tß¾ng-
--nó là thÑ Giác ÐÕo. "Giác" nghîa là giác ngµ, th¤u
su¯t, tö rõ ðÕo lý. Không nhæng ta c¥n th¤u su¯t
ðÕo lý mà còn phäi tu trì ðÕo lý ¤y næa.

LÕi có th¬ dùng bäo tháp ð¬ tÖ dø B°-Ð« Tâm: Bäo
tháp b¤t k¬ là cao cÞ nào, rµng l¾n bao nhiêu, thì
cûng ð«u phäi ðßþc xây dñng lên t× m£t ð¤t. M£t
ð¤t bi¬u tßþng tâm ð¸a cüa chúng ta. Mình phäi t×
m£t ð¤t mà kiªn trúc tòa bäo tháp, khiªn cho xây
càng cao càng rµng; thì B°-Ð« Tâm cûng phäi t×
tâm ð¸a mà phát kh·i--càng phát tâm, tâm càng
rµng l¾n, càng cao v÷i. Lúc b¡t ð¥u phát, B°-Ð«
Tâm chï là mµt tâm ni®m nhö; song, t× t× càng
ngày càng rµng l¾n. Khi công-ðÑc viên mãn thì
cu¯i cùng mình s¨ ðßþc thành Ph§t.

¨ Tñ tÕi là cänh gi¾i không có tß¾ng mình, tß¾ng
ngß¶i, tß¾ng chúng sanh, hay th÷ mÕng. Song tñ
tÕi · ðâu? � b§c nào thì tñ tÕi? � ð¸a v¸ Thánh Nhân
thì tñ tÕi; · ð¸a v¸ phàm phu thì không tñ tÕi!

¨ Kë ngu si thì không biªt khiªp sþ lu§t Nhân Quä
nên b×a bãi, tùy ti®n làm sai trái v¾i lu§t Nhân Quä;
th§m chí còn không tin, bài bác, cho r¢ng chÆng có
nhân quä!

Ngß¶i có trí hu® thì hi¬u biªt sñ nghiêm ng£t cüa
ðÕo lý Nhân Quä Báo ºng, do ðó r¤t sþ làm sai v¾i
lu§t Nhân Quä, làm chuy®n gì cûng suy nghî kÛ r°i
m¾i thñc hành.

¨ C± nhân dÕy:  "L²i l¥m cüa ngß¶i quân tØ gi¯ng
nhß nh§t thñc, nguy®t thñc--ai ai cûng th¤y rõ.  Y
l§p tÑc tñ sØa chæa l²i l¥m, khiªn ai ai cûng kính
ngßÞng."

Ngß¶i quân tØ khi có l²i l¥m thì ví nhß m£t tr¶i b¸
m£t trång che khu¤t ho£c m£t trång b¸ bóng trái ð¤t
che l¤p v§y, ai ai cûng rõ biªt. Song, nªu y c¤p th¶i
h¯i l²i, sØa ð±i, thì ngß¶i ngß¶i ð«u tôn kính và
ngßÞng mµ y.

¨ Kë thông minh thì có l²i li«n sØa ð±i.  Kë ngu si thì



S¯ 20       Trang 5

có l²i mà không ch¸u sØa.

¨ Tam Tai (ba tai nÕn) có l¾n và nhö--l¾n thì có nÕn
cháy (höa tai), lû løt (thüy tai), gió bão (phong tai);
và nhö thì có chiªn tranh, ðói khát, t§t d¸ch. Tam
Tai còn ðßþc g÷i là Tai Kiªp. Nguyên nhân phát
sanh ba Tai Kiªp l¾n là: (1) do lòng gi§n dæ cüa
con ngß¶i nên phát sanh höa tai; (2) do lòng tham
lam nên phát sanh thüy tai; và (3) do lòng ngu si
nên phát sanh phong tai.

Cho nên, Tam Tai là t× Tam Ðµc mà ra. Chúng ta ai
cûng có Tam Ðµc--tham, sân, si. Nªu ba tâm này
ngày mµt l¾n mÕnh thêm, thì t¾i mµt lúc nào ðó s¨
hình thành ÐÕi Tai Kiªp, h÷a hoÕn.

¨ Pháp Thª Gian gi¯ng nhß mµt t¤m lß¾i kh±ng l°
trói ch£t hªt thäy m÷i ngß¶i--kë tham danh thì b¸
lß¾i danh v÷ng trói buµc, kë tham ti«n thì b¸ lß¾i
ti«n tài cµt cÑng, kë mê s¡c thì b¸ lß¾i s¡c døc büa
vây. Nói tóm lÕi là ngß¶i ð¶i b¸ Ngû Døc--ti«n tài,
s¡c døc, danh v÷ng, ån u¯ng, ngü nghï--chi ph¯i
ðªn ðiên ðiên ðäo ðäo, trói buµc ðªn n±i th· chÆng
ra h½i!

Ðáng thß½ng thay là nhæng kë không hi¬u rõ ðÕo
lý, tuy b¸ lß¾i vây büa mà lÕi chÆng hay chÆng biªt!
Còn nhæng kë hi¬u biªt thì tuy biªt nhßng lÕi không
có cách gì ð¬ thoát ly. Ðó chï làm mình thêm cäm
thán mà thôi!
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Danh T× Ph§t H÷cDanh T× Ph§t H÷cDanh T× Ph§t H÷cDanh T× Ph§t H÷cDanh T× Ph§t H÷c
Thanh VånThanh VånThanh VånThanh VånThanh Vån

Hòa Thßþng Tuyên Hóa giäng thu§t

Thanh Vån chúng tång,
B¤t lu§n næ nam,
TÑ Ðª quán hành,

�n Thñc th¸ Quy«n.

Thanh Vån chúng tång (Tång chúng Thanh Vån). Hàng
Thanh-vån g°m có b¯n quä v¸ là S½-quä, Nh¸-quä, Tam-
quä và TÑ-quä.

T× b¯n quä v¸ này lÕi phân ra Hß¾ng S½-quä (chßa
chính thÑc chÑng ð¡c S½-quä), S½-quä, Hß¾ng Nh¸-quä,
Nh¸-quä, Hß¾ng Tam-quä, Tam-quä, Hß¾ng TÑ-quä, và
TÑ-quä. Chæ "hß¾ng" này tÑc là "h°i ti¬u, hß¾ng ðÕi";
nghîa là quay v« cái nhö ð¬ r°i hß¾ng t¾i cái l¾n, hß¾ng
ðªn quä v¸ cao h½n.

B§c Thanh-vån còn ðßþc g÷i là A-la-hán hay La-hán.
Các ngài ð«u có th¬ bay ði, biªn hóa, và ð«u có th¥n
thông. B§c thánh nhân ðã chÑng quä thì không h« nói
nång mµt cách tùy ti®n, nhß: "Ngß¶i kia ðã chÑng quä
v¸," ho£c "Tôi là mµt v¸ A-la-hán." Các ngài không th¬
nào làm nhß v§y ðßþc!

Khi b§c thánh nhân ðã chÑng quä bß¾c ði, bàn chân các
ngài không h« chÕm m£t ð¤t. ThoÕt trông, thì th¤y nhß
bàn chân các ngài ðang dçm trên m£t ð¤t v§y, nhßng
th§t ra các ngài ðang bß¾c ði trên không! Giày cüa các
ngài không h« ðøng m£t ð¤t, cûng không chÕm vào ð¤t
cát; ngay cä lúc bß¾c ði trong vûng bùn, giày cüa các
ngài vçn khô ráo, sÕch s¨.

B§c Thanh-vån · hàng S½-quä c¥n phäi c¡t ðÑt kiªn-
ho£c; · hàng Nh¸-quä thì phäi c¡t ðÑt sáu ph¦m tß-ho£c
ð¥u tiên cüa cõi Døc-gi¾i; · hàng Tam-quä thì phäi c¡t
ðÑt ra ba ph¦m tß-ho£c sau cùng cüa cõi Døc-gi¾i; và ·
hàng TÑ-quä thì phäi c¡t ðÑt tr¥n-sa ho£c (nhæng m¯i
"ho£c" nhi«u nhß cát bøi).

V« vô-minh, thì các ngài chï m¾i tr× ðßþc mµt chút mà
thôi, chÑ không phäi toàn th¬. Mµt khi vô-minh hoàn
toàn b¸ quét sÕch, thì các ngài s¨ thành Ph§t. Ngay cä
các b§c ÐÆng Giác B°-tát cûng v§y, các ngài ¤y vçn còn
mµt ph¥n Sanh-tß¾ng Vô-minh chßa phá xong, và vì
thª mà vçn chßa th¬ thành Ph§t ðßþc.

B¤t lu§n næ nam (Không k¬ nam, næ). Cä nam lçn næ
ð«u có th¬ chÑng ðßþc quä v¸, tr· thành nhæng b§c
Thanh-vån, nhæng b§c A-la-hán. Nhß thân mçu cüa ngài
Cßu-Ma-La-Th§p chÆng hÕn, bà là b§c thánh nhân ðã

chÑng ðßþc Tam-quä.

TÑ Ðª quán hành (Quán hành TÑ Ðª). "Quán hành" tÑc
là quán sát ð¬ tu hành. Quán sát và tu hành cái gì? Pháp
TÑ Ðª: Kh±, T§p, Di®t, ÐÕo! Nghîa là c¥n nh§n biªt sñ
Kh±, ðoÕn tr× T§p, mªn chuµng Di®t, tu theo ÐÕo; c¥n
phäi tu Pháp môn TÑ Ðª này.

�n Thñc th¸ Quy«n (Gi¤u Thñc bày Quy«n). Có nhi«u v¸
v¯n là hàng B°-tát ÐÕi Quy«n-giáo nhßng lÕi th¸ hi®n
làm thân Thanh-vån Quy«n-giáo, nên g÷i là "¦n thñc,"
nghîa là che gi¤u công ðÑc thñc tÕi.

"Th¸ quy«n," "th¸" là chï th¸, và "quy«n" là quy«n xäo
phß½ng ti®n; tÑc là dùng phß½ng ti®n khéo léo ð¬ chï
dçn. Các B°-tát ÐÕi-th×a hi®n thân làm kë thuµc hàng
Ti¬u-th×a ð¬ hß¾ng dçn, dìu d¡t hàng Ti¬u-th×a; và r°i
khiªn h÷ "h°i ti¬u hß¾ng ðÕi," quay v« v¾i cái nhö
trß¾c r°i m¾i t× ðó mà hß¾ng ðªn cái l¾n!
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Buddhist Terminology
Sound Hearer

Lectured by the Venerable Master Hsuan Hua

The Sound Hearer Sangha,
Both men and women,

Contemplate and practice the Four Holy Truths,
Concealing the Real and displaying the Provisional.

The Sound Hearer Sangha. There are Sound Hearers of
the first, second, third and fourth fruitions.

These are further divided into the threshold of the first
fruition (those who haven't officially realized the first
fruition), first fruition, threshold of the second fruition,
second fruition, threshold of the third fruition, third frui-
tion, threshold of the fourth fruition, and fourth fruition.
Those on the thresholds are approaching the fruitions,
going from the small towards the great.

Sound Hearers, also called Arhats, can fly and transform
themselves, and they possess spirtiual penetrations.
Certified sages don't casually say, "So and so has real-
ized sagehood," or, "I am an Arhat." They cannot do
that.

When sages walk, their feet don't touch the ground. They
seem to be touching the ground, but they're actually
walking on air. Their shoes don't touch the ground or
dirt. Even when they walk in mud, their shoes stay clean.

Sound Hearers of the first fruition must eradicate view
delusions. Those of the second fruition must eradicate
the first six grades of thought delusions in the Desire
Realm. Those of the third fruition have to eradicate the
last three grades of though delusions, and those of the
fourth fruition have to eradicate delusions as many as
dust and sand.

They've eradicated a little bit of ignorance, but not all of
it. When they completely eradicate ignorance, they will
become Buddhas. Even a Bodhisattva at the stage of
Equal Enlightenment still have a bit of Production-mark
ignorance left and cannot become a Buddha yet.

Both men and women can realize the fruition and be-
come Sound Hearers, Arhat. For example, Dharma Mas-
ter Kumarajiva's mother was a sage of the third fruition.

Contemplate and practice the Four Holy Truths. What
is contemplated and cultivated? The Four Truths are:
Suffering, Accumulation, Cessation and the Way. One
knows suffering, cuts off accumulation, yearns for ces-

sation, and cultivates the Way. One must cultivate the
Dharma-door of these Four Truths.

Concealing the Real and displaying the Provisional.
Some Sound Hearers are Bodhisattvas of the Provisional
Teaching manifesting as Sound Hearers; this is called
"concealing the Real." They conceal their real merit and
virtue.

"Displaying the Provisional" means instructing with skill-
ful expedients. Great Vehicle Bodhisattvas appear as
Small Vehicle adherents to guide those of the Small Ve-
hicle, and then turn from the small and go towards the
great.
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Chß½ng Trình Ngày
L Vía Quan-Âm 23/7
ÐÕi L Vu-Lan Th¡ng Hµi 13/8
L Vía Ð¸a-TÕng 27/8
Bát Quan Trai Gi¾i
(8:00AM-4:00PM)

28/5,
11/6, 25/6,
09/7,
06/8, 20/8
03/9, 17/9

Sám H¯i H°ng Danh

(7:30PM-8:30PM)
13/5, 27/5,
10/6, 24/6,
08/7, 22/7,
05/8, 19/8,
02/9, 16/9, 30/9

L¾p Vi®t-Ngæ VÞ Lòng 04/6, 02/7, 06/8, 03/9

L¸ch Trình Sinh HoÕt TÕi Tu-Vi®n Ph§t-Giáo BerkeleyL¸ch Trình Sinh HoÕt TÕi Tu-Vi®n Ph§t-Giáo BerkeleyL¸ch Trình Sinh HoÕt TÕi Tu-Vi®n Ph§t-Giáo BerkeleyL¸ch Trình Sinh HoÕt TÕi Tu-Vi®n Ph§t-Giáo BerkeleyL¸ch Trình Sinh HoÕt TÕi Tu-Vi®n Ph§t-Giáo Berkeley
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Thông BáoThông BáoThông BáoThông BáoThông Báo
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Tháng

Month
Ngày

Date
Pháp Hµi Dharma Assembly

4-5 17/4
11/5

VÕn Ph§t Bäo Sám Ten Thousand Buddhas
Jeweled Repentance

5 07 L Ph§t Ðän Celebration of Shakyamuni
Buddha's Birthday

7 04 Pháp Hµi Hµ Qu¯c, Tiêu Tai Recitation for the Welfare of
the Nation

7 09-16 Quán Âm Th¤t Gwan Yin Recitation
Session

7 13 Pháp Hµi Ð£c Bi®t Special Celebration
7 16 L KÖ Ni®m Ngày B°-tát Quán-

Thª-Âm Thành ÐÕo
Celebration of Gwan Yin
Bodhisattva's Enlightenment

8 06 L Vu-Lan Celebration of Ullambana

L¸ch Trình Các D¸p L, Ph§t Th¤t & Thi«n Th¤t TÕi VÕn Ph§tL¸ch Trình Các D¸p L, Ph§t Th¤t & Thi«n Th¤t TÕi VÕn Ph§tL¸ch Trình Các D¸p L, Ph§t Th¤t & Thi«n Th¤t TÕi VÕn Ph§tL¸ch Trình Các D¸p L, Ph§t Th¤t & Thi«n Th¤t TÕi VÕn Ph§tL¸ch Trình Các D¸p L, Ph§t Th¤t & Thi«n Th¤t TÕi VÕn Ph§t
Thánh Thành Tháng 5-7/1995Thánh Thành Tháng 5-7/1995Thánh Thành Tháng 5-7/1995Thánh Thành Tháng 5-7/1995Thánh Thành Tháng 5-7/1995


