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Giáo Døc Kh·i Sñ T× Trong Bào Thai
Education starts from the Womb

(Instructional Talk by the Venerable Master Hsuan Hua)

VÕn Ph§t Thánh Thành

Các v¸ Thi®n Tri ThÑc !

Hôm nay chúng ta h÷p m£t
tÕi giäng ðß¶ng này ð¬ cùng nhau
thäo lu§n v« v¤n ð« giáo døc. Giáo
døc là cån bän cüa con ngß¶i. Nªu
chÆng quan tâm ðªn cån bän này thì
tÑc là bö g¯c theo ng÷n, bö cái g¥n
mà tìm cái xa.

Khi sñ s¯ng b¡t ð¥u n½i
bøng m© thì giáo døc b¡t ð¥u; r°i
nhæng änh hß·ng do tai nghe m¡t
th¤y s¨ hun ðúc thành hành vi cüa cä
ð¶i mình mai sau. Có câu r¢ng: "G¥n
ðö thì ðö, g¥n mñc thì ðen, nhuµm
xanh ra xanh, nhuµm vàng ra vàng".
Chúng ta có th¬ nói chÆng c¥n ch¶
sau khi l÷t lòng m©, thành ngß¶i r°i
thì vi®c giáo døc m¾i b¡t ð¥u, th§t ra
ngay còn trong bøng m©, chßa chào
ð¶i thì thai nhi ðã h¤p thø sñ dÕy d²
r°i. Nªu ngß¶i m© có h÷c thÑc thì
thai nhi hÆn s¨ ch¸u änh hß·ng khiªn
tr· thành r¤t thông minh, r¤t có h÷c
v¤n. Nªu lúc ðang mang thai ngß¶i
m© thß¶ng hay nóng gi§n, thì sau này
ðÑa trë cûng có tính gi§n dæ nhß thª.
Nªu ngß¶i m© tánh tình bß¾ng bïnh,
không nghe l¶i ai phê bình khuyên
rån, thì con em sau này cûng thª:

Good and Wise Advisors,

Today we are gathered in this large hall
to discuss the question of education.
Because education is each and every
person’s foundation, if we neglect this
fundamental question, we are abandon-
ing the root to grasp at branch-tips, thus
discarding what is near to seek for what
is far away.

From birth onwards, what a person sees
and hears shapes that person’s behav-
ior.  Hence there is the saying:  “If near
vermilion, one turns red; if near ink, one
turns black.  Stained with green, one
turns green; stained with yellow, one
turns yellow.”  To a greater extent, it
can be said that the question of educa-
tion does not just begin at the time one
is born.  While one is still inside one’s
mother’s womb, one is already receiv-
ing an education.  Prenatal influence is
such that, if the mother is quite learned,
it will predispose her infant to be very
intelligent and academically inclined, or
if the mother is constantly losing her
temper during pregnancy, the baby she
gives birth to will surely have a fiery
temper.  Suppose the expectant mother
is exceptionally stubborn and not re-
ceptive to anyone’s advice, then her
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nghîa là r¤t cÑng ð¥u bß¾ng bïnh, không ch¸u nghe ai
khuyên bäo, tñ mình ðµc ðoán, không biªt l¡ng nghe
kë khác. Do ðó giáo døc lúc mang thai quan tr÷ng l¡m.

Ngß¶i ðàn bà là m© cüa dân, là g¯c r cüa ð¤t
nß¾c. M÷i ngß¶i næ nên biªt cách dÕy con trë; lúc ðang
mang thai nên hi¬u phß½ng cách dÕy d² bào thai. Bà
m© không nên tranh, không tham, không truy c¥u, không
ích kÖ, không tñ lþi, không v÷ng ngæ. Nªu ngß¶i m© cÑ
làm nhæng chuy®n tranh dành, tham lam, truy c¥u, ích
kÖ, nói d¯i, hay tñ lþi thì bà s¨ änh hß·ng ðªn bào thai
khiªn thai nhi cûng s¨ có cái tâm lý tß½ng tþ. Và r°i sau
này khi em nhö  l¾n lên, em
không th¬ tr· thành công
dân t¯t cüa xã hµi. Vì v§y
trong th¶i kÏ mang thai b§c
cha m© phäi hªt sÑc chú
tr÷ng ðªn v¤n ð« giáo døc
này.

Sau khi em trë ra
ð¶i, cha m© phäi làm gß½ng
cho con noi theo; không
nên tranh dành, cãi vä, ích
kÖ, tñ lþi, tham lam, c¥u
cÕnh, d¯i trá. Nªu cha m©
làm nhæng vi®c ¤y thì con
cái th¤y sao s¨ b¡t chß¾c
làm v§y. Thí dø nhß vi®c
nói nång: ngß¶i l¾n ai
cûng biªt, trë em nghe r°i
thì nhái theo, cu¯i cùng
cûng nói ðßþc. Trë em ch¸u
änh hß·ng (cüa cha m©) r¤t
l¾n. Do ðó b§c làm cha m©
không th¬ nói r¢ng mình
chï biªt nuôi con, ch¾
không biªt dÕy con. Các
bÕn biªt nuôi con tÑc là giúp qu¯c gia sanh ra mµt công
dân t¯t. Ngßþc lÕi nªu không dßÞng døc, không dÕy d²
con cái thì bÕn chßa làm tròn trách nhi®m ð¯i v¾i xã hµi
và qu¯c gia. Con cái ðë ra mà mình dÕy không t¯t,
khiªn nó tr· thành thiªu niên phÕm pháp, th§m chí thành
kë nguy hÕi cüa xã hµi, ð¤t nß¾c thì cha m© phäi gánh
l¤y trách nhi®m.

Do ðó phàm làm cha m©, bÕn nên xem vi®c dÕy
d² con cái là mµt vi®c vô cùng c¤p bách ngay bây gi¶.
Không nên xem chuy®n kiªm ti«n, ðeo ðu±i danh, lþi là
s¯ mµt. Hãy xem sñ dÕy d² con cái là vi®c kh¦n trß½ng
nh¤t. Các bÕn kiªm ra bao nhiêu ti«n cûng không b¢ng
dÕy d² con em mình cho th§t t¯t. B·i vì nh¶ ðó mà các
em s¨ biªt thª nào là ðÕo làm ngß¶i, thª nào là giæ gìn
thân th¬ này. Do v§y, giai ðoÕn mà các em còn · trong
nhà, chßa nh§p h÷c, thì vi®c giáo døc cûng là trách

baby will be born very stubborn and intransigent, head-
strong and not open to suggestions.  That is why fetal
education is very important.

Women are the mothers of the country’s citi-
zens, the foundation of the nation.  All women should
know how to educate their children, and it should start
from the womb.  While women are pregnant, they should
not contend, they should not be greedy, and they should
not engage in vain quests.  They ought to reduce self-
ishness and pursuit of self-benefit, and should not tell
lies.  If the expectant mother is dishonest, gets into fights,

gives way to greed or seeking,
and if she is selfish and pursues
personal advantages, it will pre-
dispose the infant to have the
same tendencies.  Then her child
will not become a good citizen
in society.  Therefore, parents-
to-be should pay particular at-
tention to fetal education.

        Once the child is born,
it is essential for the parents to
serve as exemplary role models.
As parents, you should not
quarrel or fight, should not be
selfish or scheme for self-ben-
efit, should not be greedy, seek
or be dishonest.  Children learn
by mimicry.  They imitate what
they see.  If your behavior is im-
proper, the children will learn the
same behavior from you.  For
example, children gradually learn
to talk by imitating adults talk-
ing.  They are easily influenced.
Consequently, parents should
not simply rear their children but
fail to educate them.  To rear your

children is to help the country have additional citizens.
But if you cannot provide your children with a proper
education, you are not fulfilling your responsibility to
your country or to society.  If you fail to teach your
children well and they become problem youths, even to
the point of becoming a menace to society, then you, as
their parents, are to blame.

Parents should give top priority to teaching their chil-
dren, and not put earning money and running after fame
and profit in first place.  They should consider educat-
ing their children as of primary importance.  Well-edu-
cated children are far more valuable than all the money
you could earn, because they will grow up knowing how
to conduct themselves properly as human beings, and
how to have self-respect.  Hence, educating children
during their pre-school years is the sole responsibility
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nhi®m cüa cha m©.

T¾i khi các em c¡p sách ð«n trß¶ng thì các
trß¶ng h÷c là khuôn mçu. Các  th¥y các cô phäi tñ mình
làm gß½ng cho các em, ð¬ gây änh hß·ng khiªn các em
biªt thª nào làm ngß¶i có ph¦m hÕnh ðÑc ðµ, biªt làm
sao hiªu thäo v¾i cha m©, biªt làm sao kính tr÷ng b§c
trß·ng thßþng. Ngay t× ð¥u mình phäi dÕy các em ðÕo
hiªu. - VÕn Ph§t Thánh Thành, trß¶ng ti¬u h÷c các th¥y
cô hªt lòng dÕy các em hiªu thäo v¾i cha m©: r¢ng các
em phäi thay cha m© làm vi®c nhà, chìu theo ý tÑ, vâng
l¶i cha m©. Do ðó khi các em bãi h÷c v« nhà, cha m© các
em vô cùng sung sß¾ng.

Các th¥y cô nên l¤y tinh th¥n  "Ðßþc b§c anh
tài trong thiên hÕ ð¬ mình dÕy d²" làm nghiã vø thiêng
liêng cüa mình. Hãy nh§n l¤y trách nhi®m giáo døc em
trë, dÕy d² sao cho các em không hút thu¯c, không
u¯ng rßþu, không nghi®n ma túy, không làm vi®c nam
næ loÕn luân. Mình phäi t× n½i ðây mà tiªn hành./.

of the parents.

Once the children are in school, their teachers
should be fine personal role models for their pupils, in-
spiring them to develop good moral character and vir-
tue.  Students should first learn about filiality toward
their parents and respect for their elders.  The elemen-
tary schools at the City of Ten Thousand Buddhas try
their utmost to instill the principle of filial respect in their
young pupils’ minds.  The teachers encourage their stu-
dents to do the household chores for their parents and
to accord with their parents’ wishes.  That is why the
parents of young students at the City of Ten Thousand
Buddhas are very satisfied with the results they see at
home.

Teachers should consider educating talented
people of the world their “Mandate from Heaven,” and
take upon themselves the truly great job of providing
education through voluntary service.  They have the
children of the people in their hands, and it is their re-
sponsibility to teach those children to become whole-
some individuals who do not smoke, drink, take drugs or
engage in promiscuous behavior.  That is where they
should focus their efforts.
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Hòa Thßþng Hß Vân
h÷a truy®n #4

Thång chÑc làm
Phó-quan-møc Tuy«n Châu.

Mµt nåm sau, do vì ðÑc tính c¥n, ki®m, liêm,
chính ðem lÕi hÕnh phúc cho nhân dân, Ng÷c Ðß¶ng
Tiên sinh ðßþc thång chÑc làm Phó-quan-møc Tuy«n
Châu. Ngài r¤t am tß¶ng nguy®n v÷ng cüa dân chúng
nên ðßþc dân tâm mªn phøc, dân phong sî khí tr· nên
thu¥n lß½ng, cao thßþng và xã hµi ðß½ng th¶i hß·ng
ðßþc nhi«u phúc lþi.

Ngài không thích hß vån phù phiªm, và dù
ðßþc quy«n cao ðÑc tr÷ng, Ngài cûng không b¸ 2 chæ
danh lþi cám d² hay mua chuµc ðßþc. Ngài th§t là mµt
nhân v§t phi thß¶ng:

Quan häi phù tr¥m hà túc ngôn
Nhøc vinh danh lþi nhi®m biªn biên
Thß½ng häi tang ði«n thß¶ng vô ð¸nh
L¸ch sØ chí thß kh·i t§n nhiên?

(Tuyên Hóa Hòa Thßþng)

Phöng d¸ch:
Bi¬n hoÕn thång tr¥m k¬ xiªt bao
Lþi danh vinh nhøc m£c ngoài tai
Vô thß¶ng dâu bi¬n khôn lß¶ng b¤y
Thanh sØ còn lßu há tr÷n chßa?
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Hôm nay tôi ðªn thành ph¯ Los Angeles chü ðích là
mu¯n xem quý Ph§t tØ nghe giäng kinh hi¬u biªt nhß
thª nào, có tiªn bµ ho£c nh§n thÑc gì trong vi®c h÷c
Ph§t pháp hay không, ð°ng th¶i tôi cûng mu¯n nghe
lÕi nhæng bång giäng kinh mà tôi ðã giäng trên 10 nåm
qua.  Quý Ph§t tØ không nên sanh tâm ch¤p trß¾c nói
r¢ng th¥y trø trì v« ðây không thuyªt pháp cho Ph§t tØ
nghe; kÏ thñc h¢ng ngày tôi ð«u thuyªt pháp.  Cûng tÕi
n½i ðây lúc trß¾c có ð£t mµt chiªc máy ghi âm; lúc ðó
tôi còn trë, tinh th¥n có h½i sung túc, do ðó
tôi giäng hay h½n bây gi¶.  Quý Ph§t tØ mu¯n
nghe giäng thì b¤t cÑ lúc nào trong ngày ð«u
có th¬ ðªn n½i ðây nghe, không c¥n ðþi tôi
ðªn m¾i nghe.  Lúc ðó gi÷ng nói cüa tôi t¯t
h½n, ðÕo lý tôi giäng cûng khá h½n, chÆng
qua quý Ph§t tØ vçn còn cái tâm tham quá to,
mu¯n nghe ðích thân tôi giäng.  Bây gi¶ tôi
ðang lo li®u thü tøc ð¬ hßu trí, quý Ph§t tØ
nên tñ l§p l¤y, nên biªt tñ mình ði ra ho¢ng
dß½ng Ph§t pháp ra sao.  "Vînh Gia ÐÕi Sß
ChÑng ÐÕo Ca Thi¬n Thích" là mµt quy¬n
"ChÑng ÐÕo Ca" do mµt v¸ t± sß Trung Qu¯c trß¾c tác.
Ngài tên là Huy«n Giác, g¯c gác tÕi Vînh Gia.  Vînh Gia
là mµt huy®n cüa tïnh Ôn Châu, Trung Qu¯c (nay là
tïnh Triªt Giang).  Gi¯ng nhß tïnh Phß¾c Châu, tïnh
Ninh Ba, tïnh Quäng Ðông, tïnh Ôn Châu có th± ngæ
riêng bi®t cüa nó; dân t× n½i khác không d gì hi¬u
ðßþc th± ngæ này.  Ngôn ngæ Trung Qu¯c không th¯ng
nhÑt, ngôn ngæ và phát âm cüa m²i ð¸a phß½ng ð«u
khác nhau.  Lúc ngài Vînh Gia lên b¯n tu±i, cha m© g·i
ngài vào chùa xu¤t gia.  Sau khi xu¤t gia ngài có c½ may
ð÷c r¤t nhi«u sách v·.  Vì chï m¾i có b¯n tu±i mà ðã
xu¤t gia, chùa m¾i ð£c bi®t thïnh mµt v¸ th¥y ðªn dÕy
ngài h÷c, do ðó ngài có mµt c½ s· h÷c v¤n vô cùng
væng ch¡c.  V¾i mµt h÷c v¤n uyên thâm, và mµt m£t r¤t
c¯ g¡ng tu ðÕo nên ngài khai ngµ.  Khai ngµ r°i, ngài
chÆng mu¯n mµt mình ng°i an hß·ng cái lþi ích này,
do ðó ngài bèn viªt ra quy¬n "ChÑng ÐÕo Ca" khai th¸
h§u thª giúp ngß¶i ð¶i sau hi¬u ra phß½ng cách tu hành,

nh§n thÑc chánh pháp mµt cách chân chánh.
Ngài Vînh Gia nghe nói · chùa Nam Hoa, ð¤t Tào Khê
có Ngài Løc T± Hu® Nång,  th×a m®nh ÐÑc Ph§t Thích
Ca dùng tâm ¤n tâm, thành kh¦n dÕy ðÕo, mi®ng nói
pháp tâm li«n länh hµi, truy«n th×a y bát tâm pháp.  Do
ðó ngài không n« hà ðß¶ng xa ngàn d£m ðªn g£p ÐÑc
Løc T± ð¬ thïnh c¥u ¤n chÑng cái th¤y cüa mình.

Lúc ngài t¾i Nam Hoa Tñ thì Løc T± ðang ðång ðß¶ng
thuyªt pháp.  Ngài Vînh Gia bèn m£c áo bào,
ð¡p y tay c¥m tích trßþng, hß¾ng v« pháp
tòa ði nhi¬u bên hæu ba vòng, r°i d×ng bß¾c
trß¾c m£t Løc T±, v¾i khí thª oai nghi, r¯ng
to mµt tiªng, chÆng cúi ð¥u ðänh l chi cä.

ÐÑc Løc T± nói:  "Ngß¶i xu¤t gia g÷i là sa
môn; sa môn thì phäi l ðµ. L nghi có ba
tråm, oai nghi g°m ba ngàn.  Ông ðªn ðây
làm gì?  CØ chï °n ào, chÆng có chút l mÕo
gì?"

Ngài Vînh Gia nói:  "Sanh tØ là vi®c l¾n, vô thß¶ng
nhanh chóng."  Ý Ngài mu¯n nói r¢ng: døng công là
vi®c kh¦n thiªt, nào có ðü th¶i gi¶ ð¬ hành l?  Nào còn
ðü th¶i gian ð¬ ý ðªn chi tiªt nhö nhen?  Làm sao có
th¶i gian nói ðªn ba tråm l tiªt, ba ngàn oai nghi.  Chï
vì vi®c sanh tØ so v¾i b¤t kÏ vi®c khác, quá tr÷ng ðÕi,
khó lß¶ng ð£ng quÖ vô thß¶ng lúc nào s¨ ðªn, thì tôi
còn th¶i gi¶ ðâu mà nghî ðªn hành l ß?

ÐÑc Løc T± nói:  "Sao ông không ngay ðó th¬ hµi lý vô
sanh,  liu chÆng mau sao?" Ý nói r¢ng sao ngài không
th¬ nghi®m pháp vô sinh? Sao không tìm hi¬u rõ ràng
ðÕo lý vô thß¶ng chóng vánh?

Ngài Vînh Gia  nói:  "Th¬ tÑc vô sanh, liu v¯n không
mau."  Ý nói r¢ng T± khöi c¥n nói chi ðªn tìm hi¬u, dù
tìm nào có cái sanh tØ, hi¬u há có mau ch§m, cûng
chÆng chi vô thß¶ng."

Vînh Gia ÐÕi Sß
ChÑng ÐÕo Ca Thi¬n Thích

(H.T. Tuyên Hóa giäng tÕi chùa Kim Luân, Los Angeles tháng 2, 1985)
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T± li«n ¤n chÑng cho Ngài r¢ng:  "Nhß th¸!  Nhß th¸!"

Khi ðã ðßþc T± ¤n chÑng, ngài Vînh Gia li«n trãi t÷a cø,
hß¾ng v« T± ðänh l tÕ pháp, r°i ðÑng d§y cáo t×.

Th¤y ngài ðªn mà chï nói ðôi ba câu r°i kiªu t×, Løc T±
m¾i höi:  "TÕi sao ông vµi vã ra v«?"

Vînh Gia ÐÕi Sß trä l¶i:  "V¯n tñ không ðµng, thì sao có
nhanh?"  Nghîa là tñ tánh chÆng t¾i chÆng ði, thì sao có
mau hay ch§m.

T±  nói:  "Ông thñc ðÕt ðßþc ý vô sanh r°i."

Ngài Vînh Gia nói:  "Vô sanh còn có ý sao?"  Nghîa là
nói vô sanh thì làm gì còn có ý hay không ý.

T± nói:  "Không có ý, v§y ai phân bi®t?"  Nghîa r¢ng
v§y ch¾ ai hi®n · tÕi ðây phân bi®t.

 Vînh Gia ÐÕi Sß nói:  "Phân bi®t cûng không có ý."

Løc T± ÐÕi Sß nói:  "Ông ðßþc r°i, nhßng hãy khoan
vµi v«."

Lúc ðó Vînh Gia ÐÕi Sß m¾i thñc sñ hi¬u rõ ngài ðßþc
Løc T± ¤n chÑng, bèn · lÕi nghï tÕi Nam Hoa Tñ mµt
ðêm, vì v§y nhi«u ngß¶i g÷i ðó là "Nh¤t túc giác", nghîa
là tá túc mµt ðêm mà khai ngµ.  Ðó là vi®c Vînh Gia ÐÕi
Sß bái kiªn Løc T±, và là câu chuy®n Ngài ðßþc Løc T±
¤n chÑng.

Sau này có kë phá qu¤y nói r¢ng "ChÑng ÐÕo Ca" do
ðÕi sß Hà TrÕch (Th¥n Hµi) trß¾c tác.  Các bÕn xem!
Ngài Vînh Gia và ngài Hà TrÕch  ð«u ðã khu¤t bóng; hai
ngài nào có bao gi¶ ðính chánh r¢ng tác ph¦m này do
chính tay tôi sáng tác, không phäi cüa ông! T× xßa hai
v¸ chÆng bao gi¶ tranh cãi, chï có kë h§u thª  l¡m chuy®n,
bóp méo sñ th§t, l¤y mû ông A chøp lên ð¥u ông B, tÕo
l¡m phi«n não.  Thñc ra tác ph¦m "ChÑng ÐÕo Ca" do
Ngài Vînh Gia  viªt ra, song c± nhân trß¾c tác ít khi lßu
danh, khiªn ngß¶i ð¶i  sau b¾i lông tìm vªt, c¯ ý qu¤y
phá, rêu rao ðó là tác ph¦m cüa ngài Hà TrÕch.  Vào th¶i
ðó ðÕo ðÑc, h÷c v¤n cüa Vînh Gia ÐÕi Sß ít ngß¶i bì
k¸p, trí tu® và bi®n tài cüa ngài có mµt không hai. Do ðó
ChÑng ÐÕo Ca là mµt tuy®t tác, v×a ð½n giän v×a rö
ràng, khiªn ai ð÷c qua cûng phát sanh tâm b° ð«, b×ng
sáng ðèn trí hu®.

(còn tiªp)

B° Ð« Häi Online

V¾i møc ðích tÕo phß½ng ti®n cho giáo pháp t× bi
cüa ðÑc Ph§t quäng bá sâu rµng, h¥u ðem lþi ích
ðªn nhân qu¥n xã hµi, giúp cho t¤t cä hß¾ng v«
ðß¶ng lành và quay v« tánh giác thanh t¸nh sÇn có
cüa chính mình, B° Ð« Häi ðã có trên h® th¯ng
internet. Quý ðÕo hæu có th¬ xem tÕi ð¸a chï sau:

            http://www.saigon.com/~fopusa/

Lßu Ý

Ð¬ ch¡c ch¡n báo ðßþc g·i ðªn t§n tay quý v¸, xin
ði«n phiªu ð£t báo min phí g·i v« Tu Vi®n Long
Beach h¥u B° Ð« Häi nh§t tu danh sách. K¬ t× s¯ 32
tr· ði, nªu  mu¯n nh§n báo qua h® th¯ng ði®n thß
xin ghi rõ ð¸a chï E-Mail trên phiªu.

Thông Báo

.

Ph§t Ðän tÕi VÕn Ph§t Thành

Ð¬ kÖ ni®m ngày ÐÑc Ph§t ðän sanh, ð°ng th¶i kªt
thúc h½n 21 ngày L Sám H¯i VÕn Ph§t H°ng Danh,
VÕn Ph§t Thành cûng nhß m÷i nåm s¨ t± chÑc L
T¡m Ph§t. L nåm nay s¨ t± chÑc vào Chü Nh§t ngày
11 tháng 5. Chùa Kim Luân Los Angeles (213) 258-
6668 và chùa Kim S½n San Francisco (415) 421-
6117 ð«u có xe bus ðßa ði và v«.

Ph§t Th¤t Mùa Hè 1997

Tu Vi®n Long Beach (310) 438-8902 s¨ t± chÑc mµt
tu¥n Ph§t th¤t t× ngày 28 tháng 6 ðªn ngày 5 tháng
7. Møc ðích cüa Ph§t th¤t là ð¬ giúp quý v¸ ðÕo hæu
có c½ hµi chuyên tâm trì ni®m h°ng danh ðÑc Ph§t
liên tøc không gián ðoÕn trong bäy ngày. Xin liên
lÕc v¾i tu vi®n ð¬ biªt thêm chi tiªt.

Thuyªt Giäng

M²i thÑ sáu Tu Vi®n Long Beach có thuyªt giäng
Kinh Hoa Nghiêm b¢ng tiªng Vi®t t× 7 gi¶ ðªn 9
gi¶ 30 t¯i.

Thi«n T§p

M²i sáng Chü Nh§t, tÕi Tu Vi®n Long Beach có
khóa thi«n t§p t× 8 gi¶ ðªn 11 gi¶.
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Sáu khuynh hß¾ng
phát tâm tà

Theo Thích Thi«n Ba La M§t cüa Trí Giä ÐÕi Sß

1. Vì lþi dßÞng mà phát tâm thì s¨ nh§p
ðiÕ ngøc

2. Vì danh vån mà phát tâm thì s¨ làm quÖ
th¥n

3. Vì quyªn thuµc mà phát tâm thì nh§p
vào hàng súc sinh

4. Do lòng t§t ð¯, háo th¡ng mà phát tâm
thì s¨ làm A tu la

5. Vì mu¯n c¥u sung sß¾ng tñ tÕi mà phát
tâm thì thành ma

6. Vì mu¯n có lþi trí, thông minh mà phát
tâm thì làm ngoÕi ðÕo

Ðây là t¤m gß½ng ð¬ ta phän tïnh v« hành vi và
ðµng c½ phát tâm cüa mình.  Mình ch¾ trách Ph§t
B° tát ho£c pháp tu không linh nghi®m, mà nên tñ
höi lòng xem mình ðã chính hay chßa.

NHÿNG CH�P TR¿�C Ð¿A VÀO Ð¿�NG TÀ

Trong khi hành giä ðang trên ðß¶ng tu hành, hãy
c¦n th§n nhæng thái ðµ sau ðây.

1. Phá t¸nh gi¾i, phá chính kiªn, phá oai
nghi, phá chính m®nh, thì tÑc là ðã ði
sai ðß¶ng chính.

2. Không tin vào nhân quä, không phøng
trì ngû gi¾i th§p thi®n, hüy báng gi¾i lu§t
và ph§t pháp, thì tÑc là ðã ði sai ðß¶ng
chính.

3. Ch¤p trß¾c vào vi®c th¤y hoa, th¤y hào
quang, th¤y Ph§t, th¤y B° tát, th¤y d¸
tß¾ng, ho£c th¤y quÖ th¥n,... thì tÑc là
ðã ði sai ðß¶ng chính.

4. Trong hành vi, thái ðµ và suy nghî vçn
không giäm thi¬u (ho£c càng tång
trß·ng) tính tham lam, gi§n dæ ác ðµc,
kiêu ngÕo tñ ðÕi, không ch¸u sæa ð±i
kiªn giäi sai l¥m, thì tÑc là ðã ði sai
ðß¶ng chính.

5. Tñ xßng là thánh, tñ cho là ð£c bi®t h½n
ngß¶i, là th¥n nhân tái thª, là ðã chÑng
ðã ð¡c, ðã giäi thoát, thì tÑc là ðã ði sai
ðß¶ng chính.

Ðây là cái gß½ng soi, ð¬ mình tñ phän chiªu chính
mình và chiªu soi tà ma ngoÕi ðÕo, nhæng kë giä
mÕo hay ngøy xßng.

H¢ng nåm, cÑ vào mùa xuân VÕn Ph§t
Thánh 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¨ ðßþc nghe, ðßþc ð÷c tøng,
ðßþc l lÕy, ðßþc cúng dß¶ng và ðßþc
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 hào quang gia
b¸ cho chúng sanh. Chï b·i chúng ta
phi«n não, ngu ám, chÆng thành tâm nên
chÆng tiªp xúc ðßþc t× quang cüa Ngài.
Do ðó tr÷ng tâm cüa Sám VÕn Ph§t là ð¬
chúng ta, v¾i phß½ng pháp l lÕy chß
Ph§t, chân thành sám h¯i v¾i tñ tâm và
v¾i Ph§t v« 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× 20 tháng
tß ðªn 10 tháng nåm 1997. Th¶i 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 ðÕo hæu có lòng tham dñ Pháp Hµi
thù th¡ng n¥y, xin liên lÕc v¾i VÕn Ph§t
Thánh Thành @ (707) 462-0939.

VÕn Ph§t Bäo Sám
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Trong tâm m²i chúng sanh ð«u có mµt v¸ Quán Thª Âm
B°-tát. Nhân d¸p vía ðÑc Quán Thª Âm B° Tát vào
ngày 27 tháng 3 dß½ng l¸ch, B° Ð« Häi xin ðång mµt
bài giäng cüa Hòa Thßþng vào ngày 16 tháng 3 nåm
1976 trong d¸p Quán Âm Th¤t.

w

Chúng ta ngày ngày ni®m danh hi®u Quán Thª Âm B°-
tát, song "Quán Thª Âm" nghîa là gì? "Quán" là quán
xét âm thanh · thª gian. "Quán" cûng là nhìn, nhßng
không phäi nhìn bên ngoài, mà là nhìn tâm cüa chúng
sanh, xem chúng sanh nào tâm không còn v÷ng tß·ng
lång xång. Không còn v÷ng tß·ng, tâm r²ng không, tÑc
là khai ngµ. Do ðó câu k® nói r¢ng:

"Th§p phß½ng cùng tø hµi,
Ð°ng h÷c Pháp Vô-vi."

Ni®m danh hi®u ÐÑc Quán Thª Âm B°-tát cûng là mµt
pháp vô vi. "Vô vi" là không làm nhßng chÆng gì là
không làm; tÑc là dÕy chúng ta ch¾ kh·i v÷ng tß·ng
v§y.

Khi bÕn ni®m "Nam Mô Quán Thª Âm B°-tát" thì Quán
Thª Âm B°-tát cûng ni®m bÕn; hai bên cùng ni®m nhau
gi¯ng nhß bÕn nh¾ tß·ng ngß¶i thân, thì ngß¶i thân
cüa bÕn cûng nh¾ t¾i bÕn v§y. Chúng ta và Quán Thª
Âm B°-tát, t× vô lßþng kiªp ðªn nay, chính là bà con
trong ÐÕo-pháp, thân thích trong Ph§t-pháp. Bà con k¬
t× lúc nào? Tính t× th¶i ÐÑc Ph§t A Di Ðà ð¤y! ÐÑc Ph§t
A Di Ðà là Giáo-chü cõi Cñc LÕc · Tây Phß½ng và cûng
là sß-phø cüa Quán Thª Âm B°-tát. ÐÑc Quán Thª Âm
B°-tát giúp ÐÑc Di Ðà ho¢ng dß½ng pháp môn T¸nh-
Ðµ. Chúng ta chính là bÕn ð°ng môn v¾i ÐÑc Quán Thª
Âm B°-tát. ÐÑc Quán Âm B°-tát là v¸ anh cä ð¯i v¾i t¤t
cä chúng sanh nào chßa vãng sinh cõi Cñc LÕc, và do
ðó, chúng sanh là em cüa Ngài. Nói nhß v§y thì rõ ràng
Ngài và chúng ta là bà con r¤t g¥n. Do ðó, h mình nh¾
t¾i anh mình, thì anh mình cûng nh¾ t¾i mình. Mình là
em cüa ÐÑc Quán Âm, và ÐÑc Quán Âm là anh cüa
mình.

Có ngß¶i nói: "TÕi sao ÐÑc Quán Âm có th¬ là anh cüa
mình ð£ng? Nói nhß v§y chÆng phäi là quá ðáng chång?"
ChÆng nhæng ÐÑc Quán Âm xem chúng ta nhß em,
Ngài còn xem t¤t cä chúng sanh là em út cä. Nªu không
thª, thì sao Ngài lÕi t¥m thanh cÑu kh±? Vì sao h chúng
sanh g£p khó khån, Ngài li«n cÑu giúp? Ðó là vì Ngài
xem chúng sanh nhß tay chân ruµt th¸t cüa Ngài v§y,
cho nên Ngài m¾i không sþ gian kh±, ði cÑu ðµ t¤t cä
chúng sanh ðang ðau kh± · cõi Ta Bà này. Vì thª các
bÕn ch¾ quên ngß¶i anh trong ÐÕo-pháp cüa mình; h
chúng ta ni®m mµt tiªng Quán Thª Âm B°-tát, ÐÑc
Quán Thª Âm B°-tát cûng li«n nh¾ ni®m t¾i chúng ta.

Khi ni®m danh hi®u Quán Thª Âm B°-tát, chính là chúng
ta kêu g÷i ngß¶i anh cüa mình. Khi ÐÑc Quán Thª Âm
B°-tát g÷i tên chúng ta, chính là Ngài g÷i các ðÑa em,
tÑc là các B°-tát tß½ng lai, các v¸ Ph§t tß½ng lai v§y.

Nªu xem Quán Thª Âm B°-tát nhß v§y, chúng ta càng
phäi thành tâm, càng phäi kh¦n thiªt ni®m tên ngß¶i
anh ruµt trong ÐÕo-pháp này, ch¾ ð¬ lÞ c½ hµi. Khi
ni®m danh hi®u ÐÑc Quán Thª Âm B°-tát, bÕn ch¾ cúi
ð¥u xu¯ng mà phäi ngß¾c ð¥u lên, bi¬u th¸ mµt tinh
th¥n dûng mãnh, tinh t¤n. Ch¾ làm ra vë rû rßþi, l¶ ð¶.
Khi ÐÑc Quán Thª Âm B°-tát th¤y bÕn có tinh th¥n tinh
t¤n, Ngài s¨ nói v¾i bÕn r¢ng: "Hãy mau n¡m l¤y tay ta!"
Thª r°i, Ngài s¨ ðßa bÕn t¾i thª gi¾i Cñc LÕc.
Có ngß¶i nghî v¦n v½ r¢ng: "TÕi sao ÐÑc Quán Thª Âm
B°-tát t× sáng ðªn t¯i cÑ quan sát, quan sát, quan sát
hoài, còn tôi thì chÆng ðßþc phép nhìn gì cä?" BÕn
"nhìn" và Quán Thª Âm B°-tát "nhìn," hai cách nhìn
khác nhau l¡m. ÐÑc Quán Thª Âm B°-tát nhìn bên trong,
còn bÕn thì nhìn ra ngoài. ÐÑc Quán Thª Âm B°-tát
nhìn tñ tánh. Tâm tánh cüa Ngài gi¯ng nhß màn ra-ða,
hi®n ra t¤t cä m÷i chúng sanh. Chúng sanh nào có v÷ng
tß·ng gì, Ngài ð«u biªt hªt. Ngài nhìn vào màn ra-ða
bên trong, khác v¾i cái nhìn cüa các bÕn. B·i vì chúng
sanh · cách xa Ngài quá, tuy r¢ng Ngài có ngàn tay
ngàn m¡t, song nªu dùng ð¬ nhìn vô lßþng chúng sanh
thì cûng không ðü dùng, không ðü nhìn. Do ðó Ngài
m¾i h°i quang phän chiªu (xoay ngßþc ánh sáng, chiªu
r÷i tñ tâm), phän vån vån tñ tánh (xoay ngßþc cái nghe,

Quán Thª Âm B° Tát
là
Huynh Ð® Cüa Chúng Ta

HT Tuyên Hóa
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l¡ng nghe tñ tánh). Ngài quan sát tñ tánh cüa chúng
sanh xem ai là kë ðang ch¸u kh±; r°i Ngài ði cÑu ðµ
chúng sanh ¤y. Nhßng bÕn thì lÕi nhìn ra ngoài, quên
bÇng trí hu® cån bän cüa mình. Do ðó, cái nhìn cüa bÕn
v¾i cái nhìn cüa Ngài hoàn toàn khác nhau.
Có ngß¶i lÕi nghî r¢ng: "Th¥y ½i! Tôi không tin ði«u
Th¥y khai th¸ ðâu! Vì sao tôi không tin? Vì Th¥y nói
chúng tôi là anh em v¾i Quán Thª Âm B°-tát, song
Ngài là b§c thánh còn chúng tôi là phàm phu; phàm
phu làm sao có th¬ là anh em v¾i b§c thánh ð£ng? Ði«u
này không hþp lý nên tôi không tin." T¯t l¡m! BÕn
không tin cûng ðßþc, ði«u bÕn nói cûng có lý. Song, lý
l¨ này thuµc tri kiªn cüa kë phàm; b·i vì bÕn chßa thâm
nh§p Kinh TÕng, nên chßa có trí hu® rµng sâu nhß bi¬n.
Kinh Hoa Nghiêm dÕy: "B°-
tát suy nghî nhß v¥y: Ta v¾i
chúng sanh, t× vô thüy kiªp
t¾i nay ðã t×ng là anh em, cha
m©, ch¸ em, vþ ch°ng v¾i
nhau."  BÕn nói bÕn không tin,
chÆng qua là vì bÕn không
hi¬u rõ ðÕo lý Kinh Hoa
Nghiêm ðó thôi.
H½n næa, chÆng nhæng B°-tát
nhìn chúng sanh nhß v§y mà
ngay cä Ph§t, Ngài cûng xem
chúng sanh "t¤t cä ngß¶i nam
là cha ta, t¤t cä ngß¶i næ là m©
ta." Nªu Ph§t xem chúng sanh
nhß cha m© thì tôi nói Quán
Thª Âm B°-tát xem chúng
sanh nhß anh em, có gì là
không hþp lý? BÕn nói bÕn
không tin, ðó là do bÕn không
ðü trí hu®, thiªu kiªn thÑc ho£c
giä cái nhìn cüa bÕn quá hÕn
h©p ðó thôi.
Vì sao Ph§t mu¯n ðµ chúng sanh? Vì Ngài quan ni®m
"t¤t cä ngß¶i nam là cha ta, t¤t cä ngß¶i næ là m© ta." Vì
cha m© cüa Ngài ðang th÷ kh± trong løc ðÕo luân h°i
nên b¤t lu§n thª nào, Ngài cûng phäi cÑu h÷, khiªn h÷
ðßþc ly kh± ð¡c lÕc.
M²i ngày chúng ta ð«u ni®m Quán Thª Âm B°-tát, ð«u
lÕy Quán Thª Âm B°-tát; song khi Ngài hi®n thân trß¾c
m£t chúng ta thì chúng ta lÕi chÆng hay biªt. Do ðó
chúng sanh chúng ta th§t r¤t ðáng thß½ng! Vì sao Quán
Thª Âm B°-tát hi®n ra trß¾c m£t mà chúng ta không
hay biªt? Ðây là thØ thách cho ta (it is our big test). Khi
bÕn ni®m danh hi®u Quán Thª Âm B°-tát, bÕn phäi h÷c
làm sao ð¬ ðßþc nhß Ngài v§y. ÐÑc Quán Thª Âm B°-
tát thì có lòng ðÕi t×, ðÕi bi, ðÕi nguy®n, ðÕi lñc; do ðó,
khi ni®m danh hi®u Quán Thª Âm B°-tát, chúng ta phäi
h÷c làm sao cho có lòng ðÕi t×, ðÕi bi, ðÕi nguy®n, ðÕi
lñc; ai ð¯i xØ x¤u v¾i mình, mình ch¾ ðµng tâm; ai
m¡ng chØi mình, mình phäi nhçn l£ng; ai ðánh ð§p
mình, mình hãy nhçn ch¸u; th§m chí có ai giªt hÕi mình,
mình cûng phäi ch¸u, coi nhß là trä nþ v§y! Thª nào là

"trä nþ"? Ví nhß xßa kia mình không chØi rüa ai, thì s¨
không ai t¾i chØi rüa mình; xßa mình không ðánh ð§p
ai, thì cûng chÆng ai lÕi ðánh ð§p mình.
Vì sao có kë t¾i chØi rüa, ðánh ð§p hay giªt hÕi mình?
B·i vì xßa kia, khi mình còn si mê, mình ðã t×ng chØi
rüa, ðánh ð§p, giªt hÕi ngß¶i khác; do ðó, kiªp này
mình g£p phäi nhæng  hoàn cänh nhß v§y, và mình nên
c¥n phäi thanh toán cho sÕch nþ n¥n xßa kia. Khi xßa,
vì si mê nên mình có nþ mà không trä. Ngày nay hi¬u
ÐÕo, mình phäi chân thành trä sÕch nþ kia. H mình trä
hªt nþ thì s¨ th¤y ð£ng Quán Thª Âm B°-tát và làm bà
con trong ÐÕo Pháp v¾i Ngài.
Thª nên, ðã ni®m Quán Thª Âm B°-tát thì khi g£p ai
chúng ta cûng ch¾ tìm l²i l¥m cüa h÷. H cÑ xoi mói l²i

l¥m cüa ngß¶i thì mình chßa
hªt kh±, chßa ch£t ðÑt g¯c r
ðau kh±. Do ðó các bÕn hãy
nh§n ð¸nh rõ ràng m÷i cänh
gi¾i, th¤u su¯t cån nguyên m÷i
sñ. H÷c Ph§t-pháp, bÕn phäi
biªt v§n døng Ph§t-pháp. Nªu
không biªt v§n døng Ph§t-pháp,
thì b¤t lu§n bÕn tu bao lâu,
Ph§t-pháp vçn là Ph§t-pháp, mà
bÕn vçn là bÕn. Khi biªt v§n
døng thì bÕn nh§p làm mµt v¾i
Ph§t-pháp, không còn ngån
cách gì næa.
Nhçn nÕi là pháp t¯i tr÷ng yªu.
BÕn phäi nhçn ðßþc nhæng vi®c
khó nhçn. Ví dø, bÕn không
thích b¸ chØi rüa, song h có ai
m¡ng bÕn, bÕn hãy vui vë nhçn
nh¸n. Tuy bÕn không thích b¸
ðánh ð§p, song h ai ðánh bÕn,
bÕn hãy vui vë ch¸u ðñng. BÕn
không mu¯n chªt, vì mÕng

ngß¶i quý báu l¡m; song h có ai mu¯n giªt bÕn, bÕn
hãy xem nhß h÷ giäi thoát mµt ð¶i nghi®p chß¾ng cho
bÕn; h÷ chính th§t là Thi®n-tri-thÑc ð¤y. Các bÕn ½i!
Khi h÷c Ph§t-pháp, chúng ta phäi ð±i ngßþc thái ðµ lÕi
mà h÷c, tu ÐÕo cûng phäi ð±i ngßþc thái ðµ lÕi mà tu!
Thª nào là ð±i ngßþc thái ðµ? TÑc là hãy thích làm
nhæng vi®c mà xßa kia mình không ßa thích; vi®c mình
chÆng ßa thì ch¾ bao gi¶ b¡t kë khác làm.
Nªu bÕn cûng h®t nhß nhæng kë t¥m thß¶ng khác: chÆng
th¬ nhìn su¯t, chÆng th¬ buông bö, chÆng th¬ dÑt tr× sñ
ch¤p trß¾c vào cái "tôi" và vào cái "pháp," cÑ giæ ch£t
b¯n quan ði¬m phân bi®t mình, ngß¶i, chúng sinh và
th÷-giä thì bÕn s¨ có r¤t nhi«u r¡c r¯i phi«n hà. Nªu bÕn
biªt lùi mµt bß¾c thì chuy®n gì cûng tñ nhiên yên bình
nhß bi¬n l£ng tr¶i trong. Khi h÷c Ph§t-pháp, ch¾ h÷c
ðòi thÑ cao thâm di®u vþi, vì r¢ng:

Bình thß¶ng tâm th¸ ÐÕo,
Trñc tâm th¸ ðÕo tràng."

(Tâm bình thß¶ng"tâm không døc v÷ng"là ÐÕo,
Lòng thÆng th¡n là ðÕo tràng, n½i tu hành.)

(xem tiªp trang 16)
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Th½

Lai th¶i h° ð° khÑ th¶i mê,
Không tÕi nhân gian t¦u nh¤t h°i.

V¸ t¢ng sinh ngã thuÏ th¸ ngã ?
Sinh ngã chi h§u ngã th¸ thuÏ ?

Trß·ng ðÕi thành nhân phß½ng th¸ ngã ?
Hþp nhãn mông lung hñu th¸ thùy ?

B¤t nhß b¤t lai di®c b¤t khÑ,
Ký vô hoan hï di®c vô bi.

Xßa kia ngôi vua là ðiÕ v¸ mà không biªt
bao anh hùng häo hán phäi thèm mu¯n, tranh
ðoÕt hay bö mÕng ð¬ giæ gìn. Kë ng°i ð£ng
trên ngôi thiên tØ r°i h¯t nhiên buông bö ngai
vàng thì th§t khó nghî bàn. Thª nhßng vçn
có nhæng vì vua, nhæng hoàng ðª · Trung
Hoa cûng nhß · Vi®t Nam ðã nhìn su¯t chân
tß¾ng cüa nhân sinh, nên ðã phüi tay v¾i vinh
hoa, xoay lßng v¾i bøi tr¥n, vÑt bö hoàng
bào, ð¬ ð±i vÕt cà sa. Ngay n½i tuy®t ðïnh
cüa quy«n qúy danh v÷ng , b±ng ph¤t áo ra
ði. Hài lòng v¾i ðÕm bÕc, tñ tÕi giæa vÕn
duyên. Ðó chính là hình änh cüa Hoàng ðª
Thu§n Tr¸.
Mµt ph¥n cüa bài Th½ ca ngþi chß Tång, do
hoàng ðª Thu§n Tr¸ viªt, ðßþc các anh em
trong l¾p phiên d¸ch chuy¬n thành Vi®t ngæ
nhß sau.

Bài th½ Ca Ngþi Chß Tång
do Hoàng Ðª Thu§n Tr¸ viªt

D¸ch mµt:

Lúc t¾i m¸t mù khi ði mê.
Mµt ð¶i lu¯ng u±ng th§t ê ch« !
Chßa t×ng sinh, höi: ai ta ðó ?
Sau lúc sinh ra ta chính ai ?
Khôn l¾n thành ngß¶i nªu là ta.
Nh¡m m¡t mông lung lÕi là ai ?
Sao b¢ng không lÕi cûng chÆng ði.
S¨ chÆng m×ng vui chÆng kh± gì.

D¸ch hai:

Sanh ðã mù m¶ chªt càng mê
Mµt cuµc ð¶i qua th§t u±ng ghê !
Khi chßa ra ð¶i là ai thª ?
Ðã ra ð¶i r°i lÕi là ai ?
Nªu khi nên ngß¶i ðây là tôi.
V§y khi ði r°i tôi ai thª ?
Chi b¢ng ð×ng ðªn cûng ð×ng ði.
Thì không m×ng rÞ không ai bi.

D¸ch ba:

Ðªn thì si dÕi ði lÕi mê
U±ng cä cuµc ð¶i sinh tÕi thª !
Chßa t×ng sinh ta, ai là ta ?
Sinh ta ra r°i, ta là ai ?
L¾n lên thành ngß¶i m¾i là ta ?
Nh¡m m¡t mù m¶ lÕi là ai ?
ChÆng b¢ng không ðªn cûng không ði
Thì chÆng vui sß¾ng chÆng bu°n chi.
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Làm ði«u thi®n hay làm ði«u ác ð«u d dàng nhß tr· bàn
tay, ð«u tñ mình mà ra. Tuy có khä nång làm ði«u thi®n,
song nªu bÕn làm không ðúng thì vi®c t¯t s¨ biªn thành
x¤u.   Do ðó làm cho ðúng ð¡n thì vi®c m¾i g÷i là t¯t.

Có mß¶i vi®c chúng sanh làm có th¬ là thi®n hay ác.
Mß¶i ði«u ¤y là gì? Nó g°m ba hành vi cüa thân, b¯n
l¶i n½i cØa mi®ng và ba ý ni®m trong tâm.
Ba hành vi cüa thân gì?  Ðó là sát sinh, trµm c¡p và tà
dâm.  Sát sinh nghîa là giªt hÕi sanh mÕng chúng sinh.
Trµm c¡p nghîa là chiªm l¤y ð° v§t mà không ai cho
mình.  Tà dâm là vi®c nam næ có quan h® luyªn ái tà
vÕy.
B¯n l¶i n½i cØa mi®ng là gì?  Ðó là l¶i nói hai lßÞi, l¶i
ác, l¶i d¯i trá và l¶i thêu d®t.  L¶i nói hai lßÞi là gì?
Không phäi nói r¢ng ngß¶i ta có hai cái lßÞi ðâu, chÆng
qua là chï l¶i nói ðâm th÷c hai chi«u; nhß khi g£p ông
A thì nói x¤u ông B, g£p ông B thì nói x¤u ông A, h®t
nhß con r¡n hai ð¥u v§y.  L¶i ác thì bao g°m l¶i chß·i
b¾i, m¡ng nhiªc, nói x¤u ngß¶i khác. L¶i d¯i trá tÑc là
nói láo, nói l¶i không thành th§t.  L¶i thêu d®t là l¶i tÕp
nhÕp không ý nghiã, l¶i khinh bÕc, ð¥y dçy tri kiªn sai
l¥m, ho£c là l¶i không ðàng hoàng ðÑng ð¡n.

Ba ý ni®m cüa tâm là gì?  Ðó là ð¯ kÜ, sân nhuª và si mê.
Ð¯ kÜ là t¸ hi«m ganh ghét không mu¯n kë khác h½n
mình. H th¤y ai t¯t thì sinh lòng ghen tuông. Sân nhuª
thì bao g°m tính gi§n dæ, kiêu mÕn, thù h¢n, tàn nhçn,
ðµc ác.  Si mê là ngu muµi, không biªt phân bi®t rõ ràng
lý sñ, phäi trái .

Cån cÑ theo mß¶i ði«u trên, nªu chúng ta không noi
theo thánh ðÕo, không theo ðß¶ng lành thì tÑc là mình
làm mß¶i ði«u ác.   Mß¶i ði«u ác này nªu ðình chï, tÑc
là không sát sanh, không trµm c¡p, không tà dâm, không
ác kh¦u, không nói d¯i, không nói ðâm th÷c hai lßÞi,
và không nói l¶i vô nghiã, không ganh t¸, không oán
thù, không si mê thì g÷i là làm mß¶i ði«u thi®n.

  DANH T» PH�T H�C BUDDHIST TERMINOLOGY

H÷c Vi®n D¸ch Kinh Qu¯c Tª Biên T§p

Th§p Thi®n Th§p Ác
Ten Good Deeds and Ten Bad Deeds

The difference between doing good and doing evil is as
a flip of the hand. It is up to you to decide which to do.
Although you can do good deeds, if you do them incor-
rectly, they become evil. If you do them correctly, then
they are good deeds.

Living beings may perform ten good deeds or ten bad
deeds. What are the ten? Three are done with the body,
four are done by the mouth, and three are done by the
mind.
What are the three of the body? They are killing, stealing
and being lustful. Killing means taking a creature’s life.
Stealing means taking something that has not been given
to you. If you remove something without the owner’s
permission, that is stealing. Lust refers to improper sexual
relationship between men and women.

What are the four of the mouth? They are duplicity, harsh
language, lying and frivolous talk. What is duplicity, or
double-tongued speech? It does not mean a person has
two tongues. It means he says things in two different
ways. To Mr. Smith, he speaks about Mr. Jones. To Mr.
Jones, he speaks about Mr. Smith. He is like a two-headed
snake. To use harsh language means to scold, curse, or
say bad things about others. Lying means saying untrue
things. Frivolous talk refers to meaningless, flippant
words, words that reflect deviant knowledge and views
and indecent talk.

What are the three of the mind? They are jealousy, hatred
and stupidity. Jealousy refers to envy. You do not wish
others well. Whenever something good happens to
another person, you become jealous. Hatred involves
haughtiness, resentment, maliciousness, and
vengefulness. When one is stupid, one cannot
discriminate clearly between principles and facts.

Regarding the above, if we do not follow the sages way,
the path of goodness, then we are committing the ten
evil deeds. When we stop doing the ten evil deeds, then
we are performing the ten good deeds—not killing, not
stealing, not being lustful, not being jealous, not being
hateful, not being stupid, and not engaging in harsh
language, duplicity, frivolous talk, and lying.
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Âu Châu
ho¢ng pháp ký

   k
Dharma Talk
in Europe

Dçn Nh§p

Nåm 1990 trong khuôn kh± ho¢ng pháp và tham
v¤n l¥n thÑ nåm, phái ðoàn Vi®n ÐÕi H÷c Pháp
Gi¾i Ph§t Giáo cüa T±ng Hµi Pháp Gi¾i Ph§t
Giáo ðã ði Âu Châu l¥n ð¥u tiên. Tháng 10 nåm
1990 ðã v« ðªn Hoa KÏ.  Hành trình ho¢ng pháp
kéo dài khoäng mµt tháng.  Phái ðoàn ðã thåm
viªng Anh Qu¯c, Bï, Ba Lan và Pháp, và tÕi
nhæng qu¯c gia này phái ðoàn ðã  thành tâm
mang giáo pháp và chân lý cüa Ph§t Ðà giäng
giäi cho qu¥n chúng.

Không ngoài tr÷ng trách kª th×a sÑ mÕng cüa
Ph§t Ðà ngõ h¥u chánh pháp có th¬ trø thª lâu
dài, trong chuyªn viªng Âu Châu, Hòa Thßþng
ðã kêu g÷i Ph§t giáo Nam Tông và B¡c Tông
nên ðoàn kªt th¯ng nh¤t, ð°ng th¶i cûng nên
tiªp nh§n các tôn giáo khác.  Ngài cûng nh¡c
nh· nên coi tr÷ng v¤n ð« giáo døc vì chï có
giáo døc m¾i là linh dßþc cÑu nh½n cÑu thª gi¾i.
Và ð¬ gánh vác sñ nghi®p cüa Nhß Lai, Ngài
m¶i các nhân tài có khä nång phiên d¸ch kinh
ði¬n ðªn Vi®n Phiên D¸ch Kinh Ði¬n Qu¯c Tª
ð¬ cùng nhau phiên d¸ch Tam tÕng kinh ði¬n ra
các ngôn ngæ thª gi¾i h¥u cho Ph§t pháp ðßþc
th¤m nhu¥n tß½i mát vào tâm khäm m÷i ngß¶i,
ph± nhiªp qu¥n sanh.  Th® nguy®n ho¢ng dß½ng
Ph§t pháp thâm sâu, lòng t× bi và ðÑc ðµ cao
thâm cüa Hòa Thßþng khiªn ai ai cûng cäm kích
và vô cùng mªn phøc.  Ngài quán cån tánh và
cån c½ chúng sanh ð¬ tùy duyên giäng dÕy và
thuyªt pháp.  Ngài ðã m· trên hai mß½i pháp
hµi din giäng và khai th¸ tÕi Âu Châu.  Nay,
ban tu thß chúng tôi ðang sao løc các bài giäng

Introduction

In 1990, the Fifth International Delegation of
the Dharma Realm Buddhist Association and the
Dharma Realm Buddhist University made its first
European tour to propagate the Buddhadharma.
The delegation returned to the United States at
the end of October 1990, after a month-long
tour, which included visits to England, Belgium,
Poland, and France. Wherever the delegation
went its members sincerely and straightforwardly
explained the true principles of Buddhism.

In order to perpetuate the heritage of the
Buddha’s wisdom and cause the Proper Dharma
to last long in the world, the Venerable Master
Hua advocated to his European audiences that
the northern and southern traditions of Bud-
dhism unite and draw in other religions as well.
He exhorted people to pay attention to the prob-
lems of education, for it is only by reforming
education that we can hope to save the world
and its people. For the sake of carrying on the
Buddha’s work, he invited aspiring translators
to cone to the International Institute for the
Translation of Buddhist Texts at the City of Ten
Thousand Buddhas and cooperate in translat-
ing the entire Tripitaka (Buddhist canon) into
all the world’s languages. That would enable
the Buddhadharma to nourish people’s minds
and draw in all beings.

The Venerable Master’s vast and deeply com-
passionate vows, his lofty virtue, and his exten-
sive practices won the respect of people wher-
ever he went. The Master observed people’s

Do T±ng Hµi Ph§t Giáo Pháp Gi¾i,
Ban ÐÕi H÷c Pháp Gi¾i Ph§t Giáo sao løc
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needs and dispositions and taught them accord-
ingly. This volume, Dharma Talks in Europe, is
a compilation of the more than twenty talks and
lectures that he gave in Europe.

Propagation of the Buddhadharma is
Everyone’s Responsibility

(A talk given on October 6, 1990
At the Amaravati Buddhist Centre in England)

Wherever I go, it’s the same as being at the City of
Ten Thousand Buddhas. There isn’t any difference.
That’s because we are of the same substance as
the Dharma Realm. I am extremely happy to have
the rare opportunity to come here today. The Bud-
dha spoke all Dharmas in response to the needs
and potentials of living beings. Therefore, whether
we are of the northern or the southern tradition, we
should bring forth the Bodhi resolve to help living
beings end birth and death, leave suffering, and at-
tain happiness. Everyone should understand the
genuine teachings of the Buddha. We shouldn’t say,
“We represent orthodox Buddhism and you don’t.”
If we inflict harm upon ourselves like that, it’s of no
benefit to Buddhism. We want to establish commu-
nication between the northern and southern tradi-
tions of Buddhism, causing them to unite and merge
into one. The southern tradition shouldn’t keep go-
ing south, and the northern tradition shouldn’t keep
going north. Everyone should meet in the middle,
because northern and southern Buddhists are all
disciples of the Buddha. It shouldn’t be that you do
your thing, and we do ours, so that the strength of
Buddhism gets dispersed into different sects.

When I first left the home life, I looked into why it
was that although the doctrines of Buddhism are so
perfect and complete, there are so few people in
the world who study them? What was the reason
for this? After looking into it, I discovered that it
was because the Buddhist scriptures have not yet
been translated into the languages of every nation.
That is why Buddhism has not become widespread
in the world. We have not done like the Catholics
and Protestants, who have translated the Bible into
every language, so that the people of all nations
can understand it as soon as they read it. And so
when I left the home-life, I vowed that although I
did not know any foreign languages, I wanted to
see the Buddhist scriptures translated into every
language. Up to this day my vow has not completely
been fulfilled, but I am continuing to walk in this
direction. If there are people who share the same
wish, no matter what country you come from, I hope
you will stand together with us and work with us to
accomplish this important project.

cüa Ngài ð¬ in thành sách dß¾i tña ð« "Âu Châu
Ho¢ng Pháp Ký." B° Ð« Häi s¨ l¥n lßþt ðång
mµt s¯ trong nhæng bài giäng ¤y.

Ho¢ng Dß½ng Ph§t Pháp là Trách Vø chung
cüa M÷i Ngß¶i

(Khai Th¸ TÕi Trung Tâm Ph§t Giáo Amaravati tÕi
Anh Qu¯c ngày 6 tháng 10 nåm 1990)

B¤t cÑ n½i nào tôi ð£t chân ðªn thì ð«u gi¯ng
nhß · tÕi VÕn Ph§t Thánh Thành, chÆng có gì
phân bi®t, b·i vì chúng ta và Pháp Gi¾i ð«u là
mµt th¬.  Hôm nay, có ðßþc mµt c½ duyên r¤t
khó g£p ðßþc ðªn n½i ðây, lòng tôi r¤t hoan hÖ.
ÐÑc Ph§t thuyªt t¤t cä pháp vì ð¬ ð¯i Ñng lÕi v¾i
t¤t cä cån c½ cüa chúng sanh. Do ðó b¤t lu§n
Nam Tông hay B¡c Tông ð«u phäi vì chúng sanh
phát B° ð« tâm, giúp cho m÷i loài ð«u ðßþc liu
sanh thoát tØ, ly kh± ð¡c lÕc.  Quý v¸ nên hi¬u
rõ ràng thª nào là Ph§t giáo ch½n chánh, không
nên nói r¢ng ông không thuµc Ph§t giáo chánh
tông, còn tôi m¾i là Ph§t giáo chánh tông.  Nhß
v§y là c¯t nhøc tß½ng tàn, chÆng có gì lþi ích
cho Ph§t giáo cä.  Do ðó chúng ta nên khai thông
tß tß·ng Ph§t giáo Nam Tông và B¡c Tông ð¬
có th¬ ðoàn kªt dung-hþp thành mµt kh¯i;  h®
Nam Truy«n không nên d°n hªt xu¯ng phía
Nam, h® B¡c Truy«n cûng không nên chÕy hªt
lên phía B¡c.  Hai phái nên ch÷n mµt con ðß¶ng
giæa mà ði ð¬ hai phái cùng kªt hþp lÕi b·i vì
Nam Truy«n hay B¡c Truy«n ð«u là con cüa
Ph§t, cháu cüa Ph§t, không nên mÕnh anh anh
làm, mÕnh tôi tôi làm, chia bè kªt phái, làm cho
Ph§t giáo b¸ phân tán.

Lúc xu¤t gia tôi ðã nghiên cÑu tÕi sao giáo lý
cüa Ph§t Ðà r¤t là viên mãn mà s¯ ngß¶i h÷c
Ph§t trên thª gi¾i lÕi quá ít öi, nguyên nhân vì
sao?

Sau khi nghiên cÑu m¾i vÞ l¨ r¢ng kinh ði¬n
Ph§t giáo không ðßþc phiên d¸ch ra nhi«u ngôn
ngæ, do ðó không th¬ ph± c§p ðªn các qu¯c gia
trên thª gi¾i.  Trái lÕi, Thánh kinh cüa ðÕo Thiên
Chúa và ðÕo Gia-Tô ðã ðßþc phiên d¸ch ra nhi«u
ngôn ngæ, nên m÷i ngß¶i trên thª gi¾i ð«u có
th¬ ð÷c và hi¬u ðßþc.  Do ðó khi xu¤t gia, m£c
dù chÆng biªt ngoÕi ngæ nào cä, tôi ðã phát
nguy®n mang kinh ði¬n Ph§t giáo phiên d¸ch ra
nhi«u ngôn ngæ.  Ðó là nguy®n lñc cüa tôi,
nhßng mãi cho ðªn bây gi¶ ý nguy®n ðó vçn
chßa hoàn toàn thành tñu, và tôi vçn tiªp tøc
ðeo ðu±i møc tiêu ðó.  Hy v÷ng các v¸ nào có
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cùng chí hß¾ng, cùng nhau sát cánh v¾i chúng
tôi ð¬ hoàn thành công tác quan tr÷ng này.

Do v§y, tÕi thành ph¯ Burlingame (phía nam
San Francisco) tôi ðã thành l§p mµt Vi®n Phiên
D¸ch Kinh Ði¬n Qu¯c Tª, ð¬ làm công tác phiên
d¸ch kinh ði¬n.  Tôi hy v÷ng b¤t lu§n tín ð°
Nam Tông hay tín ð° B¡c Tông hãy cùng nhau
hþp tác phiên d¸ch kinh ði¬n Ph§t giáo ra nhi«u
ngôn ngæ.  Ðây là mµt công tác r¤t quan tr÷ng.
Chúng ta ch¾ ð×ng tñ mình chia r¨ lçn nhau -
Ðó chï làm cho làm lãng phí th¶i gian, lãng phí
tinh th¥n, chÆng ích lþi chi cä.  Thu· xßa, Ph§t
ðµ chúng sanh ðã t×ng thuyªt pháp 49 nåm,
giäng kinh trên 300 hµi, ðµ toàn là nhæng tín ð°
ngoÕi ðÕo, nhß Ma Ha Møc Ki«n Liên, Xá Lþi
Ph¤t, Ma Ha Ca Diªp, v.v...  Tuy là tín ð° ngoÕi
ðÕo nhßng h÷ ðã ðªn qui y Ph§t giáo.  Là tín ð°
Ph§t giáo tÕi sao chúng ta không th¬ bao dung
lçn nhau, khích l® lçn nhau ð¬ c¥u tiªn.  Trái lÕi
chúng ta d×ng lÕi nØa ðß¶ng ð¬ khích bác, chï
trích lçn nhau, ngß½i phäi ta sai, ta ðúng ngß½i
qu¤y; có phäi là c¯t nhøc tß½ng tàn hay không?

Tôi chÆng biªt ngoÕi ngæ nào cä, mà lÕi to gan
dám ðòi phiên d¸ch kinh ði¬n, mu¯n mang kinh
ði¬n phiên d¸ch ra các ngôn ngæ trên thª gi¾i.
V¾i chï ð½n thu¥n ý tß·ng ðó thôi, Ph§t cûng ðã
hoan hÖ r°i.  Nhß tôi là ngß¶i không biªt ngoÕi
ngæ mà mu¯n làm công vi®c ðó, v§y thì nhæng
ngß¶i biªt ngoÕi ngæ càng c¥n phäi thñc sñ n±
lñc thñc hi®n công tác này.  Ðß½ng nhiên sñ tu
hành cüa m²i ngß¶i r¤t quan tr÷ng.  Nªu tu
chÑng quä thành ðÕo c¯ nhiên s¨ giúp ích Ph§t
giáo r¤t nhi«u, nhßng ðó chï có tánh cách nhÑt
th¶i.  Nªu chúng ta có th¬ mang kinh ði¬n Ph§t
giáo phiên d¸ch ra nhi«u ngôn ngæ trên thª gi¾i,
ðßa Ph§t pháp vào trong tâm khäm m÷i ngß¶i,
thì ðó m¾i là sñ nghi®p vînh cØu.  Ho¢ng dß½ng
Ph§t pháp là mµt nhi®m vø r¤t quan tr÷ng, nhßng
ð¯i v¾i Ph§t giáo, phiên d¸ch kinh ði¬n lÕi càng
quan tr÷ng h½n.

(Ghi chú cüa ngß¶i biên soÕn:  Tháng 10 nåm
1990 khi Hòa Thßþng ðªn Ba Lan ho¢ng pháp
l¥n ð¥u tiên có khoäng 50 ngß¶i Ba Lan ðªn
qui y Ngài.  Sau ðó h÷ thành l§p mµt ðoàn th¬
ð¬ phiên d¸ch kinh ði¬n có chú giäi ra tiªng Ba
Lan.  H÷ ðã hoàn t¤t phiên d¸ch và ¤n hành
quy¬n "Ð¸a TÕng Kinh Thi¬n Thích", do Hòa
Thßþng giäng giäi.  Hi®n th¶i h÷ ðang tiªn hành
phiên d¸ch quy¬n "Lång Nghiêm Kinh Thi¬n
Thích" cûng do Ngài din giäng.)

For this reason the International Institute for the
Translation of Buddhist Texts has been founded in
Burlingame, south of San Francisco, to carry out
the translation work.  Whether you are Buddhist of
the northern or southern tradition, I hope that ev-
eryone can cooperate to translate the Buddhist scrip-
tures into the world’s languages.  This is a very
important task.  We should not cause schisms among
ourselves—that’s only a waste of time and energy,
and totally useless.  When the Buddha was teach-
ing living beings, he spoke Dharma for forty-nine
years and expounded the Sutras in over three hun-
dred assemblies.  The people he taught, such as
Mahamaudgalyayana, Shariputra, and
Mahakashyapa, were the followers of other reli-
gions.  They originally believed in other religions,
but they all came to take refuge in Buddhism.  So
why can’t we Buddhists be tolerant of one another
and encourage each other to make progress?  Why
do we stop halfway down the road in order to de-
nounce and criticize each other instead?  Doesn’t
that amount to harming our own brothers?

Even though I am someone who doesn’t understand
any foreign languages, I dare to sponsor the trans-
lation of the Buddhist canon into all the languages
of the world.  This very idea of mine has already
made the Buddhas happy.  If someone like me who
doesn’t know foreign languages wants to do this,
then how much the more should those who do know
foreign languages apply themselves to this work
with serious and diligent effort.

Of course our personal cultivation is extremely im-
portant as well.  If we can cultivate and attain the
Way, we can naturally be of great help to Buddhism.
But still, it will only be a temporary contribution.  If
we can translate the Buddhist canon into the lan-
guages of the world, so that the Buddhadharma can
enter every person’s heart, this will be a lasting
accomplishment.  The propagation of the
Buddhadharma is a very important mission, but
translating the Buddhist canon is of even greater
significance in the propagation of the
Buddhadharma.

[Editor’s note: In October 1990, during the Vener-
able Master’s first Dharma tour in Europe, about
fifty people from Poland took refuge with the Mas-
ter and became Buddhists.  Afterwards they formed
a group to translate Buddhist Sutras with commen-
taries into Polish.  So far they have translated and
published the Venerable Master’s commentary on
the Earth Store Sutra.  They are currently working
on the Master’s commentary of the Shurangama
Sutra.]



HÕnh Xu¤t Gia : Tñ Ðµ

Hoà Thßþng Quäng Khâm
(tiªp theo t× s¯ 29)

Mµt ni®m cách bi®t

w Nªu bÕn không ch¸u th¬ hµi ÐÕo, thì tuy là
th¥y tu, tâm bÕn vçn còn v¤t vß·ng · ngoÕi
cänh, xoay chuy¬n theo cänh gi¾i và sñ vi®c
bên ngoài ; nhß thª vçn còn r¤t nguy hi¬m.

w Trong chùa cûng ð¥y dçy chuy®n th¸ phi,
tr¡ng ðen, ð©p x¤u. Kë có trình ðµ thì nghî
r¢ng : "Ch¶ tôi tu khá khá, tôi s¨ lÕi ðµ các
v¸." Kë không hi¬u biªt thì s¨ làm nhæng
vi®c hß, kªt oán c×u thêm. (Ý là xem bÕn có
th¬ chuy¬n biªn ngoÕi cänh hay không.)

w Nªu có ai mu¯n hÕi bÕn, bÕn nên suy nghî :
"Có l¨ là h°i xßa mình có làm hÕi h¡n ta ;
bây gi¶ mình không nên gây thêm oán c×u,
mà phäi ðµ h¡n." Chuy®n gì cûng có nhân
quä, dù là vi®c nhö nhß mµt cây kim, mµt
sþi chï, mµt l¶i nói - t¤t cä ð«u có nhân quä.

w Ð×ng bao gi¶ t§p thói c¯ ch¤p.
w Có ngß¶i höi : Cái bát cüa tôi b¸ b¬ ; phäi

chång cái bát c½m cüa tôi cûng m¤t luôn ?
(Ý nói là bát b¬, thì phäi chång cûng hªt tu.)
Hòa Thßþng ðáp : Ð×ng nên ch¤p trß¾c. Nªu
cái bát cüa cô b¸ ngß¶i ta làm b¬, r°i cô nh§n
vi®c ðó mà oán h§n, mu¯n trä thù kë kia, thì
rõ ràng là chï vì cái bát mà cô tÕo oán c×u,
gây h§n thù v¾i ngß¶i khác v§y !

w Khi nghi®p chß¾ng §p t¾i, vô minh, phi«n
não d¤y kh·i, nªu bÕn không có chánh ni®m
thì tà ni®m s¨ n±i lên. Khi ¤y, th¤y ai bÕn
cûng gai m¡t, bñc d÷c th¤y vi®c gì bÕn cûng
không hài lòng. BÕn chï mu¯n cu¯n gói ði
· chùa khác ; ho£c bÕn cäm th¤y ð¶i tu vô
v¸, không có ý nghîa gì, chï mu¯n hoàn tøc
cho xong chuy®n.
BÕn biªt chång : chï c¥n bÕn n±i mµt ni®m

phi«n não lên là bÕn ðã sai r°i, không c¥n
phäi bàn t¾i vi®c bÕn có ðúng lý hay không!

w Ð×ng tìm coi ngß¶i ta có l²i l¥m hay không.
BÕn phäi tñ th¡p sáng cõi lòng, chiªu r÷i
tâm mình, h°i quang phän chiªu - xét xem
mình ðã làm t¯t chßa.
Tu là sØa ð±i chính mình dña theo chân lý,
chÑ không phäi dña vào ngß¶i khác. Do ðó,
bÕn phäi cung kính, tôn tr÷ng Tam-Bäo (hi®n
thân cüa chân lý ).
H là chúng sanh thì ai cûng có l²i l¥m hß
x¤u ; song h ngày nào biªt sám h¯i, biªt ån
nån sØa ð±i, thì t¯t li«n. Dù là loài n· ra t×
trÑng, ho£c sanh ra t× thai bào, t× ch² ¦m
th¤p hay t× sñ biªn hóa - t¤t cä ð«u có Ph§t
tánh. Nhi«u thÑ súc sinh tánh r¤t linh thông,
h½n cä con ngß¶i næa ; song, chï tµi là chúng
không biªt nói ð¬ chúng ta hi¬u mà thôi.

w BÕn nh§n thÑc ðßþc ði«u x¤u cüa mình, ðó
là mµt vi®c r¤t t¯t.
Là  ngß¶i, ai ai cûng ð¥y mµt bøng phi«n
não ; nªu không tñ biªt l²i thì làm sao tu ?
Do ðó, tu chính là t× ðây, t× sñ nh§n thÑc
này mà tr× khØ phi«n não. Nªu không v§y,
m²i ngày bÕn cÑ nhß cû, chÆng thay ð±i gì
- cÑ ån, ngü, làm vi®c, không tu ð¬ ngµ ÐÕo;
thì t¾i già bÕn vçn h®t nhß bây gi¶, mà ð¥u
óc thì ð¥y nhóc nhæng phi«n não !

w BÕn cä ngày chï ð¥y dçy ni®m x¤u, không
có mµt chút chánh ni®m : bÕn không nghî
v« s¡c (thÑ có hình tß¾ng nhß s¡c ð©p, áo
qu¥n, ti«n bÕc, chùa chi«n, c½m canh ... ),
thì cûng nghî t¾i thÑ vô s¡c (có tên mà không
có hình th¬ nhß danh, lþi, sung sß¾ng,
hß·ng thø, ý ni®m, tß tß·ng, ...).

w H bÕn tranh ch¤p, ð¤u tranh, cãi vã, tính

C¦m Nang Tu ÐÕo
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toán h½n thua, thì tâm bÕn không sao ðßþc
yên. Ð×ng cho r¢ng ngß¶i khác sai, mình
ðúng. H÷ không sai, không l²i ðâu ; mà chính
bÕn ðã không biªt tu hành. Chï vì lòng bÕn
có phi«n não, tÑc bñc, khó ch¸u, oán h¶n,
nên tâm m¾i không yên ±n. CÑ ð¬ sñ vi®c
trôi qua thì nó tan biªn, và bÕn m¾i có ðßþc
chánh-ni®m.

w Ngß¶i ta chê bai bÕn x¤u, bÕn hß ; bÕn ch¾
n±i nóng, bñc d÷c, khó ch¸u. H÷ khen bÕn
hay, bÕn t¯t ; bÕn ð×ng vui sß¾ng, cao hÑng.
Trong cái d· luôn có cái hay, trong cái t¯t
luôn xen lçn cái x¤u.

w Kë nào khen ngþi, ve vu¯t, tâng b¯c bÕn ;
kë ðó không phäi
là v¸ th¥y t¯t,
không phäi là b§c
minh sß. Nhæng
ai nguy«n rüa,
m¡ng chØi bÕn
b¤t k¬ bÕn ðúng
hay sai ; h÷ m¾i
chính là nhæng
b§c minh sß. Lúc
h÷ xØ t® v¾i bÕn
chính là lúc h÷
giúp bÕn thành
tñu.
Nªu khi b¸ chèn
ép, xØ t®, mà bÕn
nghî r¢ng:
"Các ngài khinh
thß¶ng tôi nhß
v§y ; song, tôi vçn
cÑ tu ð¬ các ngài
hi¬u" ; thì bÕn là
ngß¶i có chí khí ; và nhß v§y, ¡t có ngày
bÕn s¨ thành công !

w BÕn ðúng lý mà y sai : cÑ ð¬ cho y làm gì thì
làm, coi nhß bÕn là sai l¥m v§y. (Vì bÕn có
giäi thích, có tranh cãi t¾i ðâu, y cûng không
thèm nghe ; v§y cãi có ích gì ? ) Ðó chính là
bÕn biªt làm chü chính mình, không b¸ ngß¶i
ngoài hay sñ vi®c làm lay chuy¬n.

w Nhæng cänh gi¾i mà bÕn tiªp xúc bây gi¶
ð«u là do nhæng hÕt gi¯ng bÕn tr°ng xßa
kia, bây gi¶ chúng hi®n ra thôi.
Th¤y ngß¶i tÕi gia m£c áo qu¥n ð©p ð¨ (tÑc
là mµt thÑ cänh), thì có kë tñ nghî : "Mình ði
tu sao mà kh± thª này ? Cái gì cûng không
có, chï ðßþc m£c ba cái áo nâu s°ng thô s½
này ..." ; có kë lÕi nghî khác : "Ôi ! trong cõi

Ta-Bà kh± não này chï có ån m£c ð©p ð¨
ðªn thª mà thôi ; có gì là hay, lÕ ðâu ?"

w Nhi«u næ tín ð° khi chßa xu¤t gia thì nh°i
ph¤n, thoa son, kë m¡t, v¨ mày ... ; bây gi¶
m¤y cô làm Ni-cô · ðây, chÆng ai còn v§y,
coi t¯t h½n !

w Hai ngß¶i, mµt cô x¤u xí, mµt cô ð©p tuy®t.
Cô x¤u xí thì biªt mình x¤u nên ðánh ph¤n
ðánh son, trang ði¬m tß½m t¤t l¡m. Song,
càng trang ði¬m bao nhiêu, càng x¤u b¤y
nhiêu ; không b¢ng ð¬ tñ nhiên !

w Tu hành c¥n có nång lñc ch¸u ðñng - ch¸u
kh±, ch¸u ån c½m ðÕm, ch¸u m£c áo thô.
Ð¶i này, thª gi¾i v§t ch¤t phong phú, mu¯n

gì có n¤y r¤t d
dàng. Nhi«u thÑ,
do kÛ thu§t tiªn bµ
nên không còn c¥n
dùng t¾i tay chân
næa, nên vô cùng
ti®n nghi.
Là kë xu¤t gia tu
hành, các bÕn phäi
quan sát, suy tß v«
t¤m gß½ng tu hành
cüa chß T± h°i
xßa. Theo bß¾c
chân các ngài mà
tu thì m¾i ch¤m
dÑt ðßþc sanh tØ.
Tôi (Hòa-Thßþng)
xu¤t gia tu hành
không phäi vì møc
ðích hß·ng thø ;
tôi mu¯n tu sao
cho vi®c ån u¯ng,

ngü nghï, áo qu¥n th§t ð½n giän. Tôi thà là
b¸ xã hµi coi thß¶ng, cho r¢ng t¤t cä m÷i thÑ
· ðây không th¬ bì ðßþc v¾i ngß¶i ð¶i còn
h½n !
Khi ðßþc xã hµi tr÷ng v÷ng, thì giæa h÷ và
mình s¨ sinh ra m¯i dây tình cäm, yêu mªn,
và r°i s¨ ðßa t¾i n²i kh± phäi xa cách nhau;
kªt quä là tÕo thành vòng luân h°i lu¦n qu¦n!
Khi bÕn b¸ xã hµi khinh rë, coi thß¶ng, thì
bÕn s¨ b¾t lòng phan duyên (thích l¤y cái
này, s· hæu cái kia, giao kªt v¾i ngß¶i này
ngß¶i n÷ ð¬ trøc lþi), b¾t tâm v÷ng tß·ng
(cÑ nghî hªt chuy®n này ðªn chuy®n khác,
không dÑt), và d chuyên tâm døng công
h½n !

(KÏ t¾i : Ðµ ngß¶i)
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B·i thª chúng ta c¥n phäi có t¤m lòng chính trñc, thÆng th¡n khi tu hành.
Khi ni®m Quán Thª Âm B°-tát, bÕn ch¾ có lòng tham lam. Ð×ng nghî: "Tôi ni®m danh hi®u Quán Thª Âm B°-tát, tôi s¨ phát tài!"
Ðó là vi®c không th¬ có! Khi bÕn không tham, giàu sang có th¬ t¾i; mµt khi näy lòng tham, bÕn s¨ chÆng ðßþc gì ðâu. Khi ni®m
ÐÑc Quán Thª Âm B°-tát, bÕn ð×ng khoe khoang: "Tôi t¾i ch² n÷ ch² kia tham gia Th¤t Quán Âm. BÕn chßa h« tham gia thì ðâu
có b¢ng tôi!" Các bÕn ch¾ kh·i v÷ng tß·ng nhß thª, cûng ð×ng ham danh, tham lþi hay thích hß·ng thø sung sß¾ng.

Lúc ni®m Quán Thª Âm B°-tát, hãy ni®m mµt cách bình thß¶ng, ch¾ c¥u cÕnh b¤t kÏ vi®c gì. Ð×ng nên b¡t chß¾c nhæng kë v×a
ni®m Quán Thª Âm B°-tát v×a nghî: "Tôi hiªm muµn không con, c¥u xin ÐÑc Quán Thª Âm B°-tát cho tôi ðÑa con trai." Có
ngß¶i thì xin con gái; cûng có nhi«u c§u ni®m Quán Thª Âm B°-tát ð¬ c¥u xin có ð£ng cô b° xinh ð©p, và nhi«u cô ni®m Quán
Thª Âm B°-tát ð¬ c¥u g£p bÕn trai; nhæng vi®c nhß thª ð«u chÆng th¬ ðßþc! Khi ni®m danh hi®u ÐÑc Quán Âm, hãy quét sÕch
nhæng ý tß·ng d½ b¦n ¤y ði. Ð×ng nên có lòng tham lam, gi§n dæ hay si mê. Ví nhß ngày ngày m£c áo, ch¾ ð¬ ý áo ð©p hay không,
chï c¥n ¤m thân là t¯t. Ngày ngày ån c½m, ch¾ näy lòng tham thÑc ngon v§t lÕ. Nªu có nhæng ý tß·ng ¤y, bÕn chÆng còn dùng
chân tâm ð¬ ni®m Quán Thª Âm B°-tát næa. Nªu bÕn quä th§t thành tâm ni®m ðÑc Quán Thª Âm B°-tát, thì sao lÕi còn nghî t¾i
chuy®n ån ngon, m£c ð©p? Các bÕn ðã quên nhæng thÑ ¤y ði t× lâu r°i m¾i phäi chÑ! Chï có mµt cách là quên ði m÷i chuy®n thì
chúng ta m¾i hþp nh¤t v¾i Quán Thª Âm B°-tát ð£ng.
Trong lòng chúng sanh, ai ai cûng sÇn có mµt v¸ Quán Thª Âm B°-tát. Bây gi¶ chúng ta ni®m Quán Thª Âm B°-tát chính là ni®m
ÐÑc Quán Âm · lòng mình. Có ngß¶i nói: "Tôi tìm trong tâm, sao chÆng th¤y tâm tôi ðâu hªt?" Nªu bÕn không có tâm, bÕn chÆng
c¥n ni®m Quán Thª Âm B°-tát làm gì. B·i vì chính ðó (tÑc là bÕn không có tâm) là Quán Thª Âm B°-tát. Quán Thª Âm B°-tát
chính là sñ không có tâm, b·i vì Ngài hoàn toàn không kh·i v÷ng tß·ng, cûng chÆng có tham, sân, si. Ngài không bao gi¶ tính
toán hôm nay m£c áo gì cho ð©p, ån món gì cho th§t ngon, ho£c mu¯n hß·ng thø ð° cúng dß¶ng gì. Ngài không ch¤p trß¾c gì
cä, không mong c¥u gì hªt. Vi®c Ngài làm là cÑu ðµ chúng sanh, nguy®n cho t¤t cä chúng sanh ly kh± ð¡c lÕc, liu sanh thoát tØ,
thành tñu Ph§t ÐÕo. Ngài không mong c¥u gì · chúng sanh cä. Ngài mong cho chúng sanh có th¬ chân chánh hi¬u rõ Ph§t-pháp,
hªt sÕch tham, sân, si.

Khi ni®m Quán Thª Âm B°-tát, ch¾ nghî lång xång su¯t ngày: "Sáng ra chÆng ån gì cä, t¯i lÕi cûng chÆng có trà u¯ng, th§t kh±
quá mÑc! Ch¸u không n±i næa r°i, mau mau cu¯n gói chÕy thôi!" Tu hành nhß v§y th§t chÆng có giá tr¸ gì cä!

H.T. Tuyên Hóa

(Quan Thª Âm - tiªp trang 8)


