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Review Lesson: 

THE   LIFE   STORY   OF   

LORD   BUDDHA 

by The Venerable Sumangalo 

One fine day about twenty-six centuries ago, a 
son was born to King Suddhodhana and Queen 
Mahamaya of the country of the Sakyas in northern 
India. The child was named Siddhartha. Seven days 
after the birth of Prince Siddhartha, Queen 
Mahamaya died. 

A hermit was called to the palace to predict the 
prince's future. This sage foretold that Prince 
Siddhartha would become either a Buddha or else a 
ruler of the world. The hermit foretold that if the 
prince saw four certain sights he would renounce the 
world and become a Buddha. These four sights were 
declared to be an old man bent with age,  
a sick man in great pain, a dead man and a 
wandering beggar. The king desired his son to grow 
up to be a ruler of the world and decided to keep all 
knowledge of pain and sorrow from him. The 
Gautama family, into which Siddhartha was born, 
was very ambitious for the young prince. 

Siddhartha's education began early in life and 
he was taught all the leading arts of that time. He 
became a skilful archer, a clever swordsman and a 
good rider. Soon his knowledge became greater than 
that of his teachers. His father gave him everything 
the heart could desire and the young prince did not 
know there was sorrow anywhere in the world. At an 
early age he was married to the beautiful Princess 
Yasodhara. The king built for him three large and 
beautiful palaces, one for each of the three seasons 
of India, and he and his wife lived happily in all this 
luxury. 

One day Siddhartha sent for Channa, his 
charioteer, and they drove to the royal pleasure 
grounds. On their way they came across an old man 
bent with his advanced age, just as had been 
predicted at Siddhartha's birth. At this sight, 
Siddhartha asked Channa why the man was in such 
a condition. Channa told him that all men became 
like that if they lived to great age. This news made 
the prince very unhappy and he told Channa to drive 
back to the palace. When the king heard that the first 
prediction had been fulfilled, he was very disturbed 
and ordered that all sorrowful sights be kept away 
from his son. 

Soon the prince forgot all about the incident 
and, once again, Channa drove his master to the 
royal pleasure gardens. On their way they met with 
the second of the predictions, a man suffering from 
great pain. The poor man's legs and body were 
swollen. Siddhartha, filled with great pity, jumped 
down from his chariot to help the suffering man. He 
asked Channa to tell him why this man acted so 
strangely. Thus the prince learned about sickness 
and pain and the second prediction was fulfilled. 
The prince returned sadly to his palace. When the 
king heard of this occurrence he was greatly 
disturbed, because his son had now seen two of the 
predictions. 

After some days, the prince drove out in his 
chariot once more. This time they saw a dead body 
lying by the roadside. Prince Siddhartha then asked 
what this sight meant and Channa told him of death 
and how it comes to all living beings. Once more the 
prince returned to his palace with a heavy heart, 
wondering why these sad things happened. When the 
king heard that the third prediction had been 
fulfilled, he was more distressed than ever. The king 
did not wish his son to become a Buddha. The 
warlike Sakyas preferred to be rulers of the world. 

After some days had passed, the prince once 
more asked Channa to drive him about the city and 
into the great parks. On this drive they passed a man 
with shaven head, dressed in yellow robes and 
carrying a bowl in his hands. This man seemed to be 
peaceful and happy as he walked quietly along. 
Siddhartha saw people come out from their houses 
and place food in the bowl carried by the man in 
yellow robes. The prince asked Channa who the man 
was and why he wore such strange clothing and 
carried a bowl in his hands. Channa told his master 
that the man with shaven head was a religious 
mendicant, a monk, who got his food by begging, 
after having renounced the world. Thus was the 
fourth prediction fulfilled. 

When Channa drove the prince back home he 
saw that his master was very thoughtful. This was 
because Siddhartha had decided that he, too, wished 
to renounce the world and its pleasures and seek for 
the cause of sorrow and sickness, old age and death. 
After he made this decision he felt calm and 
peaceful. But, just at this moment, a messenger 
arrived to tell him that a son was born to him. The 
baby prince was given the name of Rahula. There 
were great celebrations of joy over the birth of the 
little prince, but Siddhartha did not join in the 
merry-making. He had made up his mind to go away 
and become a wandering, homeless monk. 
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At midnight, when the merry-making was still 
going on, the prince called Channa and told him to 
saddle Kanthaka, the prince's horse. Siddhartha told 
Channa that he was going to go away from home 
and become a wanderer seeking the cause of human 
misery. While Channa was putting the saddle on 
Kanthaka, the prince went to his wife's room and 
took a last look at Yasodhara and the little prince, 
his son. Both were sleeping peacefully. Siddhartha 
turned and swiftly went down to the courtyard and 
mounted his horse. His mind was made up. He and 
Channa rode a great distance and, finally, they came 
to a place where Siddhartha removed his royal 
robes, cut off his long hair and put on yellow robes. 
Then he ordered Channa to take the horse and 
return to Kapilavastu, the capital city of the Sakyas. 
Channa's heart was very sad to receive this 
command, but he obeyed his master and went away. 
This act on Prince Siddhartha's part is known as 
"the Great Renunciation." 

Siddharthh, then became a common poor 
wanderer, begging for his food and having no home 
he could call his own. At first he found this life very 
hard to bear, after having lived for so long in 
princely fashion, but he soon got used to the 
hardship. He slept in forests and cave and 
constantly was looking for a holy teacher who could 
tell him why there is always sorrow in life. But this 
was like looking for a needle in a haystack and, no 
matter how much patience he had, he never 
succeeded in getting the answer to the riddle of life. 

For six years Siddhartha almost starved 
himself, hoping that by this extreme way of life he 
might obtain enlightenment. Because he led such a 
strict life he became known as a very holy man and 
some followers were attracted to him. Five became 
his disciples and followed him everywhere. But one 
day Siddhartha was almost dead from hunger and 

thirst and the effects of having lived such a hard life. 
He saw he was no nearer to enlightenment than when 
he had started his search. So he decided to follow a 
middle way that would avoid all extremes. When he 
began to take sufficient food and to live normally, his 
followers left him because they thought Siddhartha 
was no longer holy. 

Finally Siddhartha saw clearly that the only 
way he could ever find the truth would be to find it 
for himself. He seated himself under the spreading 
boughs of a giant tree and vowed he would never 
leave the spot until he had attained enlightenment. 
For forty nine days and nights he sat in meditation 
and, as the morning star of Vaisakha came into view, 
he gained final, complete and perfect enlightenment 
and knew the cause and cure of all human sorrow. 
The tree has ever since been known as "the Bodhi 
Tree" — the tree of enlightenment. After the 
enlightenment, Prince Siddhartha was known only 
as The Buddha, which means "He who knows." 

The enlightenment took place when the Buddha 
was thirty-five years old. He took pity on the world 
and decided to teach the Dharma (the system that 
leads to freedom from sorrow) to all who would 
listen. For forty-five years He wandered over much 
of India and taught. Many, many thousands listened 
reverently to Him and there was great sorrow when 
He finally passed away at the age of eighty. But Lord 
Buddha said that He would live in His teachings. 
Therefore, if we really wish to know Lord Buddha 
and honour Him, the best way to do that is to study 
the Dharma and then try to practise it in our lives. 
That is the main reason why we are studying these 
lessons about the Buddha's teachings. If we really 
learn these lessons and use them in our daily lives 
then we shall be making a good start on the road to 
happiness. 

 

  



Các Bài Học Chính 

SƠ LƯỢC VỀ BÁT CHÁNH 

ĐẠO 
 

1. Chánh Kiến :  là sự hiểu biết đúng đắn về con 

người và thế giới. Mỗi cá nhân chúng ta có thể 

có cách nhìn khác nhau về thế giới nhưng sự 

hiểu biết và nhận thức về chúng chưa chắc là 

đúng đắn . Nếu ta hiểu được bản chất của các 

hiện tượng, chúng ta có thể sống hạnh phúc hơn 

và có một đời sống có ý nghĩa. Ví dụ, người học 

sinh hiểu rằng sự học đem lại lợi ích cho bản 

thân thì anh ta hay chị ta sẽ học chăm chỉ và làm 

việc tốt hơn. Như vậy anh chị này đã làm mọi 

người được hạnh phúc, đặc biệt là cha mẹ và 

thầy cô của người học sinh này . 
 

2. Chánh Tư Duy: là sự suy nghĩ đúng đắn. 

Những ai có tư tưởng tham làm và hận thù 

thường dễ sinh sự.  Nếu chúng ta suy nghĩ chính 

chắn, chúng ta sẽ thực hành đúng đắn. Ví dụ, nếu 

người học sinh có sự suy nghĩ đúng đắn, anh ta 

hay chị ta biết rằng hễ lười biếng thì sẽ thi rớt và 

hậu quả là sẽ phải tốn thời gian và tiền bạc để 

học lại một năm nữa. Bởi vậy họ phải chăm chỉ 

học hành và không trễnh mãn trong việc học. 
 

3. Chánh Ngữ là tránh không nói dối, nói thiêu 

dệt, nói xấu người khác, nói tàm phào và nói lời 

độc ác. Lời nói độc ác có thể gây thương tích 

trầm trọng hơn một vũ khí nguy hiểm trong khi 

lời nói dễ thương có thể làm mềm lòng một tên 

tội phạm hung hãn.  Lời nói có thể ảnh hưởng rất 

lớn đến người khác. Đức Phật đã dạy "Lời nói 

vui vẻ thì ngọt như mật. Lời nói chân thật thì đẹp 

như hoa và lời nói xấu xa thì như rác rưởi ".  Do 

đó, chúng ta nói những lời nói chân thật, có ý 

nghĩa tốt với hàm ý tốt.  

 

4. Chánh Nghiệp là không giết hại hay phá hoại 

một mạng sống nào, không ăn cắp và có hành 

động tà dâm xâm hại kẻ khác . 
 

5. Chánh Mạng là có một nghề nghiệp tốt 

không sát hại hay hãm hại các chúng sanh 

(người, sinh vật, thực vật và môi trường). Người 

Phật tử tránh làm một trong năm công  

Basic Noble Eightfold 

Path 

1. Right Understanding means to have a 
correct understanding of oneself and the world. 
Although we may have our own view of the 
world, it may not always be right. If we 
understand things as they really are, we would 
be able to live a happier and more meaningful 
life. For example, students who understand that 
it is to their own benefit to learn would work 
hard to learn more and do better. When they do 
well, everyone will be happy, including their 
parents and teachers.  
  
2. Right Thought means to think in the right 
way. Those who harbour thoughts of greed and 
anger will easily get into trouble. But if we 
think correctly, we would end up doing the 
right things. For example, if students harbour 
the right thoughts, they will know that being 
lazy may make them fail in exams. This would 
mean spending another year doing the same 
things. So they would decide to work hard 
rather than be grumpy about school work.  
  
3. Right Speech means to avoid lying, tale 
telling, gossip-ing, backbiting, idle talk and 
harsh words. Harsh words can wound more 
deeply than weapons, while gentle words can 
change the heart of a hardened criminal. This 
shows the effect on others in the way we speak. 
The Buddha said, “Pleasant speech is as sweet 
as honey; truthful speech is beautiful like a 
flower; and wrong speech is unwholesome like 
filth.” Therefore, we should speak words that 
are truthful, meaningful and with good will.  
  
4. Right Action means not to harm or destroy 
any life, not to steal and not to use sex in a 
harmful way.  
  
5. Right Livelihood means not to live on work 
that would in any way bring harm to living 
beings. Buddhists are discouraged from 
engaging in the following five kinds of 
livelihood: trading people, weapons, animals 
for slaughter, intoxicating drinks and drugs. 
The Buddha said, “Do not earn your living by 
harming others. Do not seek happiness by 
making others unhappy.”  
  
việc như sau: buôn bán con người, vũ khí, thú 
vật và các chất độc hại. Đức Phật đã nói rằng 
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"Đừng mưu sinh bằng cách hại người khác. 
Đừng tìm cầu hạnh phúc bằng cách làm người 
khác phải đau khổ " 
 
6. Chánh Tinh Tấn là làm việc hết sức mình 
để trở thành người tốt . Ví dụ như chúng ta phải 
học hành chăm chỉ ở trường và bỏ các thói quen 
xấu như lười biếng, tánh tình hung hãn, hút 
thuốc hay uống rượu. 
 
7. Chánh Niệm là luôn sống tỉnh thức và chú 
ý.  Chúng ta nên nhận rõ biết rõ những gì ta suy 
nghĩ, nói năng và hành động . Chúng ta nên tập 
trung chú ý vào việc ta làm để ta có thể làm tốt 
hơn . Ví dụ, nếu ta chịu chú ý tập trung trong 
lớp, ta sẽ không quên những lời thầy đã giảng 
dạy . 
  
 
8. Chánh Định là luôn giữ tâm thanh tịnh để có 
thể thấy sáng suốt bản chất của mọi việc. Việc 
thực hành thiền định làm cho ta hiểu và hạnh 
phúc hơn . 
 
 
Bát Chánh Đạo có thể giúp ta tránh nhiều khó 
khăn hay giúp ta giải quyết các khó khăn mà ta 
có thể gặp hàng ngày . Nếu chúng ta thực hành 
bát chánh đạo, ta đang đi trên con đường ít khổ 
đau và nhiều hạnh phúc hơn. 
 
 

 

6. Right Effort means to do our best to become 
a better person. Examples of this are to work 
hard at school and to drop bad habits such as 
laziness, quick temper, smoking and drugs.  
  
7. Right Mindfulness means to be always 
aware and attentive. We should always be 
aware of what we think, say and do. We must 
concentrate on everything we do before we can 
do it well. For instance, if we concentrate in 
class, we would not miss anything the teacher 
says.  
  
8. Right Meditation means to keep the mind 

steady and calm in order to see clearly the true 

nature of things. This type of mental practice can 

make us become more understanding and a 

happier person.  

 

The Noble Eightfold Path can help us prevent 

problems or deal with any problems we may 

come across in our daily life. If we follow it, we 

are on the way to less  suffering and more 

happiness. 
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PhÆt Pháp Bài 2 

 

KINH PHƯỚC ĐỨC 
 

 

Đây là những điều tôi được nghe hồi đức Thế Tôn 

còn cư trú gần thành Xá Vệ, tại tu viện Cấp  

Cô Độc, trong vườn Kỳ Đà. Hôm đó, trời đã vào 

khuya, có một thiên giả hiện xuống thăm  

Người, hào quang và vẻ đẹp của thiên giả làm sáng 

cả vườn cây. Sau khi đảnh lễ đức Thế Tôn, vị  

thiên giả xin tham vấn Người bằng một bài kệ:  

 

"Thiên và nhân thao thức  

Muốn biết về phước đức  

Để sống đời an lành  

Xin Thế Tôn chỉ dạy."  

Và sau đây là lời đức Thế Tôn:  

 

"Lánh xa kẻ xấu ác  

Được thân cận người hiền  

Tôn kính bậc đáng kính  

Là phước đức lớn nhất.  

 

Sống trong môi trường tốt  

Được tạo tác nhân lành  

Được đi trên đường chánh  

Là phước đức lớn nhất.  

 

Có học, có nghề hay  

Biết hành trì giới luật  

Biết nói lời ái ngữ  

Là phước đức lớn nhất.  

 

Được cung phụng mẹ cha  

Yêu thương gia đình mình  

Được hành nghề thích hợp  

Là phước đức lớn nhất.  

 

Sống ngay thẳng, bố thí,  

Giúp quyến thuộc, thân bằng 

Hành xử không tỳ vết  

Là phước đức lớn nhất.  

 

Tránh không làm điều ác  

Không say sưa nghiện ngập 

Tinh cần làm việc lành  

Là phước đức lớn nhất.  

 

 

 

Dharma Lesson 2 

DISCOURSE ON HAPPINESS 
by Plum Village  

Mahamangala Sutta, Sutta Nipata 2.4  

 

I heard these words of the Buddha one time when the 

Lord was living in the vicinity of Savatthi at the 

Anathapindika Monastery in the Jeta Grove. Late at 

night, a deva appeared whose light and beauty made 

the whole Jeta Grove shine radiantly. After  

paying respects to the Buddha, the deva asked him a 

question in the form of a verse:  

 

Many gods and men are eager to know what are the 

greatest blessings which bring about a peaceful and 

happy life. Please, Tathagata, will you teach us?  

(This is the Buddha’s answer:)  

 

Not to be associated with the foolish ones,  

to live in the company of wise people,  

honoring those who are worth honoring 

this is the greatest happiness.  

 

To live in a good environment,  

to have planted good seeds,  

and to realize that you are on the right path 

this is the greatest happiness.  

 

To have a chance to learn and grow,  

to be skillful in your profession or craft,  

practicing the precepts and loving speech 

this is the greatest happiness. 

 

To be able to serve and support your parents,  

to cherish your own family, 

to have a vocation that brings you joy 

this is the greatest happiness.  

 

To live honestly, generous in giving,  

to offer support to relatives and friends,  

living a life of blameless conduct 

this is the greatest happiness.  

 

To avoid unwholesome actions,  

not caught by alcoholism or drugs,  

and to be diligent in doing good things  

this is the greatest happine 
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Biết khiêm cung lễ độ  

Tri túc và biết ơn  

Không bỏ dịp học đạo  

Là phước đức lớn nhất.  

 

Biết kiên trì, phục thiện  

Thân cận giới xuất gia  

Dự pháp đàm học hỏi  

Là phước đức lớn nhất.  

 

Sống tinh cần, tỉnh thức  

Học chân ly nhiệm mầu  

Thực chứng được Niết Bàn  

Là phước đức lớn nhất.  

 

Chung đụng trong nhân gian  

Tâm không hề lay chuyển  

Phiền não hết, an nhiên,  

Là phước đức lớn nhất.  

 

Ai sống được như thế  

Đi đâu cũng an toàn  

Tới đâu cũng vững mạnh  

Phước đức của tự thân. 

 

Kinh Phúc Đức: Kinh này được dịch từ 

Mahamangala sutta (Sutta Nipata II) trong tạng Pali. 

Kinh tương đương trong tạng Hán là phẩm Cát 

Tường (phẩm thứ 42) của kinh Pháp Cú Thí Dụ  

(211, tạng kinh Đại Chính).  

 

 

 

To be humble and polite in manner,  

to be grateful and content with a simple life,  

not missing the occasion to learn the Dharma 

this is the greatest happiness.  

 

To persevere and be open to change,  

to have regular contact with monks and nuns,  

and to fully participate in Dharma discussions 

this is the greatest happiness.  

 

To live diligently and attentively,  

to perceive the Noble Truths,  

and to realize nirvana 

this is the greatest happiness.  

 

To live in the world  

with your heart undisturbed by the world,  

with all sorrows ended, dwelling in peace 

this is the greatest happiness.  

 

For he or she who accomplishes this, 

unvanquished wherever she goes, 

always he is safe and happy 

happiness lives within oneself.  

 

(This Sutra was translated from the Maha-mangala 

Sutta in the Pali Sutra. The equivalent Sutra in 

Chinese is from the "Cat Tuong" Section, the 42th 

section of the "Phap Cu" Sutra) 

 

 

 

    

 



PhÆt Pháp Bài 3 

 

SÁU PHÉP HÒA KÍNH 
 
 
 
 

I. ĐỊNH NGHĨA: 
Sáu phép Hòa Kính là chung hòa thành từng đoàn và 

sống đúng theo tinh thần lục hòa, là sáu nguyên tắc 

căn bản để các bậc xuất gia sống hòa hợp với nhau. 

1. Thân hòa đồng trú: Cùng chung một việc làm, 

sống chung một chỗ với nhau, đoàn kết và xem 

nhau như anh em ruột thịt. Như các vị xuất-gia 

cùng sống chung một chùa và bao giờ cũng đồng 

chung công việc làm với nhau. 

2. Khẩu hòa vô tranh: Không dùng lời nói thô ác, 

cãi mắng nhau mà sinh ra giận hờn. Có điều gì 

không đồng ý thì dùng lời hòa nhã giải thích cho 

nhau đồng hiểu. 

3. Ý hòa đồng duyệt: Nghĩa là ý kiến dung hòa với 

nhau, không có mỗi người mỗi ý, làm việc gì 

cũng phải hỏi ý kiến với nhau, sau khi thỏa thuận 

rồi mới thi hành. 

4. Giới hòa đồng tu: Luôn luôn giúp đỡ lẫn nhau 

và đồng tuân theo giữ gìn giới luật.  

5. Lợi hòa đồng quân: Những quyền lợi gì có được 

thì phải đồng chia đều với nhau, không có kẻ ít 

người nhiều. 

6. Kiến hòa đồng giải: Mọi sự hiểu biết đều phải 

giải thích cho nhau cùng hiểu, cùng học chứ 

không phải giữ lấy riêng một mình. 

 
II. KẾT LUẬN: 
Đức Phật đã đặt ra sáu phép Hòa kính nầy làm 

nguyên-tắc cho các bậc xuất gia chung sống với 

nhau, đem sự hòa đồng trong chúng để cùng nhau 

sống theo lời dạy của Đức Phật, tinh tấn trên con 

đường giải thoát và giác ngộ. Chúng ta là những 

Phật-tử, phải luôn luôn cố gắng sống theo tinh thần 

Lục Hòa hầu tinh tấn trên đường tu học. 

 

Dharma Lesson 3 

 

THE SIX RULES OF 

HARMONY 

 

 
I. DEFINITION: 

The six rules of harmony were formed by Buddha for 

his followers to live and work together peacefully. 

1. Harmony of dwelling together: Work together, 

live together in unity and love each other like 

brothers and sisters. 

2. Harmony of speech: Do not say harmful things; 

do not quarrel to bring about anger, which may 

lead to fighting. 

3. Harmony of views: Consider every person's idea 

and work out a common solution to satisfy all 

parties. Only can tasks be accomplished. 

4. Harmony of discipline and study: Always 

encourage and help each other to practice 

Buddhism. 

5. Harmony of shared benefits: Benefits gained by 

an individual or by groups must be shared 

equally with others. This not only refers to 

money but also any kind of recognition. 

6. Harmony of discussion: Share your knowledge 

and understanding with others so everyone can 

improve together and reach the same level of 

understanding. 

 

II. CONCLUSION: 

Buddha is the enlighten one who developed the 

principle of six unity of conformity for his followers 

so they can learn and work together in an atmosphere 

of brotherhood. As Buddhists, we always need to live 

by these rules in order to better ourselves in 

practicing Buddhism. 
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PhÆt Pháp bài 4 

 

BỐN ẤN 
 

I.  Lời mở đầu: 

Làm người ở đời, được sống, được thành đạt cái gì 

toàn nhờ công ơn của mọi người, của xã- hội, của 

chúng sanh. Nhất là người Phật-tử lại có công ơn với 

Phật-Pháp-Tăng đã đem lại trí huệ cho mình. Cho 

nên muốn thành tựu nhân cách, muốn nhận rõ ý niệm 

của đời sống tương quan, không thể không biết đến 

bốn ân và những phương cách đền đáp. 

 

II.  Hành tướng bốn ân gồm có: 

Ân cha mẹ, ân thầy bạn, ân quốc gia xã hội, ân Tam 

Bảo. 

 

1. Ân cha mẹ:  Chín tháng cưu mang. Mẹ bỏ ăn 

mất ngủ, thân thể không an, đến khi sanh sản đau 

đớn vô cùng không khác gì đứt từng khúc ruột, 

còn cha phải chạy ngược chạy xuôi, lo sắm vật 

dụng để chu toàn cho mẹ con, và hồi hộp trông 

mong cho mẹ con được vuông tròn. Khi mới 

sanh phải nhờ cha mẹ cho ăn uống, bồng ẳm, 

nuôi dưỡng, không thể rời xa được một ngày. 

Mỗi khi đau ốm thì cha mẹ quên ăn bỏ ngủ quanh 

quẩn bên giường bệnh để lo săn sóc thuốc thang. 

Đến khi khôn lớn, cha mẹ phải lo dạy dỗ để con 

đủ tư cách làm người. 

 

2. Ân thầy bạn: Thầy là những người đã khai mở 

và nâng cao trình độ hiểu biết cho chúng ta, là 

những người đã ra công dạy dỗ chúng ta. Thầy 

bạn luôn luôn khuyến khích hướng dẫn trong 

những trường hợp khó khăn. Bây giờ biết đọc 

biết viết, biết nhận xét toàn nhờ công ơn của thầy 

bạn đã luôn luôn dạy bảo và dìu dắt. 

 

3. Ân quốc gia xã hội: Nhờ những vị có công xây 

dựng nước nhà, mở mang các công nghệ, dẹp trừ 

những tệ đoan xã hội, đem lại thanh bình cho đất 

nước nên ta mới có sự an vui, thái bình thịnh 

vượng. 

 

 

 

 

 

 

 

Dharma Lesson 4 

 

THE FOUR GRATITUDES 
 

I. Foreword: 

In daily life, parts of a person's achievements depend 

upon the favors from others, society, and all living 

beings. As a Buddhist, one is also favored by the 

Three Jewels (Tam Bäo), because they help to 

cultivate one's wisdom. Therefore, to build up a good 

personality and to recognize the relationships of life; 

one should know, understand, and appreciate the 

four Gratitudes. 

 

II. Four types of gratitude: 

The four gratitudes consist of parents, teachers and 

friends, the mother land and her society, and the 

Three Jewels. 

1. Gratitude to parents: During the nine months of 

pregnancy, the mother feels unhealthy and loses 

a lot of nutrition and sleep. When giving birth, 

she has to endure all the pain which makes her 

feel like her intestines are being cut apart. The 

father, on the other hand, is nervously running 

errands to supply the needs for the mother in 

labor, and praying for the safety of the mother 

and unborn child. When the child is born, the 

parents have to take care of daily activities such 

as feeding and nurturing. When their child is ill, 

they can hardly eat or sleep; they are always with 

the child to take care of him. When the child is 

grown, they educate him to become a good 

person. 

 

2. Gratitude to teachers and friends: In gaining 

our knowledge and intelligence, the teachers 

guide us in proper understanding. Teachers and 

friends always encourage and guide us when we 

encounter difficulties. Today, our 

understanding, reading, and writing skills are a 

result of the teachings and guidances of our 

teachers and friends. 

 

3. Gratitude to the mother land and her society: 

The land we are living in now consists of 

contributions from the founders, establishers, 

industrializers, lawmakers and law   enforcers.    

These    people   establish peace, happiness and 

a secured society for one to live in. 
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4. Ân Tam Bảo: Vì muốn cứu độ chúng sanh nên 

Đức Phật bỏ tất cả để xuất gia tìm đạo, Ngài 

không ngại những gian lao khổ cực, đi khắp đó 

đây thuyết pháp để giáo hóa chúng sanh, để 

chánh pháp được lưu truyền muôn thuở. Nhờ 

Pháp bảo mà chúng ta mới biết đường lối tu 

hành, thoát ly sanh tử, sống trong cảnh giới thanh 

tịnh an vui. 

 

 
III. LÀM CÁCH NÀO ĐỂ ĐỀN TRẢ BỐN ÂN? 
 
1. Cung kính vâng lời hết lòng phụng dưỡng cha 

mẹ. 

 

2. Siêng năng học hành để khỏi phụ lòng thầy dạy 

dỗ chúng ta, hết lòng cung kính thầy và thương 

mến bạn bè. 

 

3. Làm tròn bổn phận người công dân, làm cho văn 

hóa nước nhà được dồi dào, phát huy đạo đức 

đưa dân chúng đến con đường thiện mỹ. Kinh 

doanh để nâng cao đời sống xã hội. 

 

4. Nghiên cứu học tập kinh điển Phật dạy, phát huy 

đạo pháp, tập sống đúng như lời Phật dạy. Trọn 

đời quy-y Phật-Pháp-Tăng, cung kính cúng 

dường chư Tăng. 

 
IV. KẾT LUẬN: 

 

Không phân biệt người sang kẻ hèn, đã sống ở đời 

thì phải biết bốn ân và tìm tất cả phương tiện để đền 

trả. Riêng đối với người Phật tử, được nhận rõ công 

ơn của chúng sanh, của Phật-Pháp-Tăng nên cần phải 

luôn luôn cố gắng đền đáp bốn ân. Sống đúng theo 

lời Phật dạy là cách đền ơn thiết thực nhất của người 

Phật Tử. 

 

 

 

4. Gratitude from the Three Jewels: To save all 

living beings from suffering, the Shakya Mauni 

Buddha left the worldly materials to seek the 

right path. Buddha had overcome problems, 

traveled many places, and preached His 

teachings. Buddha's Teachings give one 

understanding, the truth, and the realization of 

what is right. Buddha has shown the right 

methods for one to practice so that we can escape 

the cycle of reincarnation, and to live in a pure 

and happy world. 

 

III.  Ways to demostrate gratitude: 

 

1. Respect, obey, and take care of our parents 

2. Obey our teachers, study hard, and always 

respect and love our teachers and friends. 

3. Be a good citizen, cultivate our traditions, build 

up morality, help people to go into the right 

direction, do business to raise the society's 

standard of living. 

4. Research, practice, and propagate Buddha's 

teachings; always take refuge in the Buddha, 

Dharma, and Sangha; show respect when 

making offerings to the Sanghas. 

 

IV. Conclusion: 

 

Not distinguishing between the rich and poor, a 

person needs to know and realize the Four Gratitudes 

and appreciate them. As a Buddhist, taking gratitude 

from all living beings and the Three Jewels, one 

should always appreciate the Four Gratitudes by 

practicing Buddha's teachings. 
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PhÆt Pháp bài 5 

 

NĂM GIỚI 
 
I. Định Nghĩa: 

Năm Giới (ngũ giới) - Là năm điều răn cấm của hàng 

Phật tử tại gia do Đức Phật chế ra giới để đối trị với 

các pháp bất thiện của thân, miệng, ý. Người Phật tử 

khi quy y Tam Bảo phải phát nguyện thọ lãnh và thực 

hành năm giới cấm như sau: 

 

1. Không được giết hại người và sinh vật:  Nghĩa 

là phải tôn trọng mạng sống, không giết hại sinh 

mạng của người và loài vật. Tập làm theo giới 

nầy em rèn luyện được đức tính từ bi, biết 

thương yêu và quý trọng mạng sống của người 

khác. Em sẽ không gây thù ghét với một ai. Từ 

đó em sẽ tạo cho mình và người khác một đời 

sống an lành, thánh thiện. 

 

2. Không được trộm cắp:  Nghĩa là tôn trọng tài 

sản của người khác. Người trộm cắp luôn luôn 

lo sợ bị truy tố trước pháp luật, và chính lòng 

họ thường bị ray rứt, ân hận khi họ ăn cắp một 

vật gì của người khác. Tập giữ giới không trộm 

cắp em sẽ thấy tâm hồn được an vui, hồn nhiên 

và thoải mái. 

 

3. Không được tà hạnh bất chính:  Nghĩa là tôn 

trọng hạnh phúc gia đình mình, gia đình người 

khác. Người Phật tử phải tin yêu, chung thủy 

với người phối ngẫu của mình, không được 

ngoại tình với người khác. Thực hành điều nầy 

sẽ mang lại hạnh phúc đầm ấm trong gia đình 

của mình và sẽ không gây rối loạn hạnh phúc 

của người khác. 

 

4. Không nói dối, nói lời xấu ác:  Nghĩa là tôn 

trọng sự thật. Nói dối hoặc nói lời xấu ác có thể 

gây tai hại cho mình và cho người khác. Bạn bè 

dối trá nhau có thể sẽ làm mất tình bạn. Vợ 

chồng, anh chị em nói dối, nói lời xấu  ác  với  

nhau  sẽ  gây  đổ  vỡ  trong gia đình.  Là người 

Phật tử, em phải tập nói lời chân thật, tìm những 

lời dịu dàng êm ái để nói với cha mẹ, anh chị 

em mình , để tiếp xúc với bạn bè và người 

chung quanh mình. Làm được như thế em sẽ 

được mọi người thương yêu, tin tưởng và gần 

gũi em. 

 

 

Dharma Lesson 5 

 

THE FIVE PRECEPTS 
 

I. Concept: 

The five precepts are the guidelines and ethical 

foundation of a practicing Buddhist. Buddha created 

these precepts to suppress any wrongdoings from the 

body, speech (mouth), and thoughts. When a 

Buddhist takes refuge in the three jewels, he also 

makes a commitment to live his life in accordance 

with these 5 precepts: 

 

1. Not killing:  One has to honor all living beings' 

existence: As a Buddhist, one should not harm 

any living creatures. By practicing this precept, 

one obtains compassion. By knowing how to 

love, care, and respect the lives of those around 

one, one will not develop enemies. As a result, 

one will be able to create a peaceful and 

harmonious lifestyle for oneself and for those 

around one. 

 

2. Not stealing:  One has to respect other people's 

properties.  Do not take that which is not given 

to you.  If one commits an act of thievery, one 

will live one's life always worrying about 

whether one will get caught by the law.  By 

practicing this precept of not stealing, one will 

live a joyous lifestyle, free of any guilt or 

suspicion. 

 

3. Not committing improper sex acts:  A person 

has to respect his family's happiness, as well as 

the happiness of other families. This means one 

has to be faithful and loyal to one's spouse. Do 

not have an affair with another person. By 

practicing this precept, one will be able to bring 

trust and true happiness into one's family's 

relationship.  

 

4. Not lying or saying harmful things:  One has to 

honor the truth. Telling a lie or saying bad things 

about someone will bring harm to oneself and to 

others.  If one lies to friends, they will no longer 

trust and believe in you. Thus, it might end 

friendship. Telling lies or saying harmful things 

about family members will break-up a family. 
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5. Không được uống rượu và các chất say:  

Nghĩa là giữ gìn tâm trí bình tĩnh, sáng suốt. 

Chất rượu sẽ làm mạch máu trong cơ thể mình 

không co giản được, dễ bị chứng bệnh ứ máu, 

thần kinh não cũng ảnh hưởng làm giảm trí nhớ. 

Người uống rượu say sưa không tự kềm chế 

được mình, từ đó có thể gây ra tai nạn, gây tổn 

thương đến mình và người khác. Giữ giới 

không uống rượu sẽ giúp mình giữ thân thể 

được mạnh khỏe, tinh thần được minh mẫn, 

tránh bớt những tai hại đến cho mình và người 

khác. 

 

Năm giới trên không những giúp em bảo vệ đời sống 

cá nhân, gia đình mà còn giúp ích trong đời sống tập 

thể, mang lại sự an vui, yên ổn cho quốc gia xã hội 

nữa. 

 

II. THỰC HÀNH: 
Năm giới là những điều cần thực hành để giữ gìn tâm 

ý thanh tịnh, và tránh được các việc ác. Vậy em phải 

quyết tâm giữ gìn cho trọn năm giới. Muốn giữ được 

năm giới em phải hiểu rõ ý nghĩa của các giới. Tự em 

phải bắt buộc em tuân theo, không ai đứng ra kiểm 

soát em, mà chỉ có em mới biết được em có giữ được 

năm giới đó hay không. Do đó em cần phải: 

 

1. Thành thật với chính mình 

2. Cương quyết giữ trọn được năm giới mà em 

đã phát nguyện. 

 

Mỗi buổi sáng trước khi rời khỏi giường, nghĩa là sau 

khi vừa thức dậy, em tâm nguyện rằng: Trong ngày 

hôm nay em phải sống đúng năm giới. Rồi mỗi buổi 

tối trước khi đi ngủ, em kiểm lại mình đã vi phạm 

giới nào, nếu có, em thành tâm sám hối, và tự hứa sẽ 

không tái phạm nữa. Thực hành theo năm giới ta sẽ 

được thanh tịnh thân, miệng, ý - tránh bớt phiền não, 

đem lại hạnh phúc an lạc trong hiện tại, và gây nhân 

giải thoát cho đời sau. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As a Buddhist, one has to learn to speak only the 

truth. Be wise in one's choice of words. There's 

always two ways to tell things to somebody: 

Being inconsiderate by using words that hurt 

their feelings; and being understanding by using 

soothing words to help them. By practicing this 

precept, one will receive the love, confidence, 

trust, and closeness of family, friends, and others 

around one. 

 

5. Not taking alcohol or intoxicants:  Always keep 

one's mind and body clear, calm, and collected. 

Any intoxicants will cause an imbalance in the 

body system, causing one's senses, reflexes, and 

thoughts to be altered. It is very difficult to 

control oneself when one is under the influence 

of intoxicants. Thus, one's actions may endanger 

one's life or the innocent lives of those around 

one. For example, if one drinks and drives, it is 

very easy for one to cause accidents to occur. 

Such accidents may lead to injuries or even 

deaths. 

 

Not only can the five precepts help and guide one 

individually in one's everyday life, they can also 

bring about happiness and harmony to society. 

 

II. Daily practice:  

These five precepts need to be followed so one's 

mind will be pure of any wrongdoings or selfish acts. 

Therefore, all one's inner strength (will power) is 

needed to suppress any temptations that will keep 

one from living by these 5 precepts.  In  order  to  be  

committed to these 5 precepts, one should 

understand the meaning of each precept. Only you 

can make yourself live accordingly to these 5 

precepts; there is nobody around that will check-up 

to make sure one is following them. Only you will 

know if you are able to keep any of them.  Thus, one 

has to: 

1. be honest with oneself 

2. be confident that it is possible for one to keep 

the 5 precepts. 

 

Each morning before one gets out of bed, make an 

inner promise to oneself: "Today, I have to live 

exactly by the 5 precepts:. Then, each night before 

one goes to sleep, evaluate oneself to see which 

precept one was not able to keep and vow that one 

will not make that mistake again. 

 

 

III. KẾT LUẬN: 
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Thực hành theo năm giới ta sẽ được thanh tịnh thân, 

miệng, ý - tránh bớt phiền não, đem lại hạnh phúc an 

lạc trong hiện tại, và gây nhân giải thoát cho đời sau. 

 
 
 
IV. CÂU HỎI: 
1. Giới là gì? Hãy kể tên của năm giới. 

2. Tại sao em phải giữ năm giới ấy? 

3. Lợi ích của việc giữ năm giới là gì? 

4. Chúng ta phải làm gì để thể hiện sự tu tập của 

năm giới? 

 

 

 

 
 

III.  Conclusion: 

By living accordingly to these 5 precepts, one's 

actions, speech, and thoughts will be pure. Thus, one 

will avoid the many miseries in life. The 5 precepts 

will help bring happiness and peace to one's present 

state of being. Also, it's a big step toward reaching 

enlightment. 

 

IV. Questions to think about: 

1. What is precept? What are the 5 precepts a 

Buddhist has to be committed to? 

2. Why does one have to keep the 5 precepts? 

3. What does one gain by keeping these 5 precepts? 

4. What does a person have to do to keep the 5 

precepts?  
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PhÆt Pháp bài 6 

 

BỐN NHIẾP PHÁP 

 
 

 

I. LỜI NÓI ĐẦU: 

Đức Phật ra đời với một ý-niệm lợi sanh; cho nên 

trong tất cả phương tiện giáo hóa khuyến tu của Ngài, 

không một pháp môn nào ra ngoài mục đích ấy. Phật-

tử cũng vậy, học Phật không chỉ riêng giác-ngộ cho 

mình mà còn giác ngộ cùng khắp tất cả, nghĩa là phải 

lợi sanh. Muốn thực-hiện tinh-thần lợi-sanh của đức 

Phật, chúng ta cần phải học Bốn Nhiếp Pháp. 

 
II. ĐỊNH-NGHĨA: 

Bốn Nhiếp Pháp là bốn phương-pháp nhiếp hóa 

chúng-sanh, là những phương tiện giản dị, căn cứ 

vào lòng từ-bi giáo hóa chúng-sanh bỏ tà theo chánh. 

Phương-pháp nầy ứng-dụng trong mọi trường hợp và 

hoàn-cảnh, có công năng giác-ngộ chúng-sanh. 

 
III. HÀNH TƯỚNG BỐN NHIẾP PHÁP: 
Bốn Nhiếp Pháp gồm có: Bố-thí, ái-ngữ, lợi-hành 

và đồng-sự. 

1. Bố-thí: Bố thí là đem những gì mình có cho 

những người khác. Bố thí có ba cách: 

a. Tài thí: Nghĩa là đem của cải giúp đỡ đời 

sống thiết-thực cho chúng-sanh. Như tiền 

bạc, cơm áo, nhà cửa, thuốc thang v.v.., đó 

là ngoại-tài. Hoặc như thân mạng, sức lực, 

lời nói, tư-tưởng, ý-kiến v.v.., đó là nội tài. 
 

b. Pháp thí: Nghĩa là đem giáo-pháp chân-

chính ban cho người khác, giảng dạy cho 

chúng-sanh, hoặc tụng kinh niệm Phật để 

hồi-hướng công đức cho tất cả chúng-sanh. 
 

c. Vô úy thí: Nghĩa là dùng tất cả phương-tiện 

mình có để giúp chúng sanh an tâm trước 

mọi sự nguy-hiểm và biến-cố. Khi gặp sự đói 

kém ta đem của cải, áo cơm để cho. Khi gặp 

người khổ đau ta tìm lời khuyên nhủ. Khi 

gặp người hoạn nạn ta tìm cách cứu giúp. 

Không bao giờ làm những gì có hại đến mọi 

người.   

 

 

 

 

 

Dharma Lesson 6 

 

THE FOUR ASSISTANT 

METHODS 
 

I. FOREWORD: 

The main purpose of Buddha's existence was to 

benefit all beings. Therefore, none of His methods of 

civilization and education went beyond the purpose. 
 

The same process applies to all Buddhists. Practicing 

Buddhism is not just for attaining one's 

enlightenment, but for others as well. This means 

benefaction. To practice the image of benefaction 

from Buddha, one needs to study the Four Assistant 

Methods (BÓn Nhi‰p Pháp). 

 

II. DEFINITION: 

The Four Assistant Methods (Bon Nhiep Phap) 

consist of four methods to morally cultivate the 

sentient beings. These methods are based upon one's 

compassion to educate beings in mending their ways. 

They are applied to all circumstances, situations, and 

have the ability to enlighten the living beings. 

 

III. The Characteristics of the Four Assistant 

Methods: 

The Four Assistant Methods are divided in four 

categories: To give alms, friendly speech, beneficial 

actions and collaboration. 

 

1. Giving Alms : There are three aspects : 

a. Donation of goods: Offer help to all beings who 

are in need of money, clothings, medicines, 

properties etc. This kind of offerring is considered 

as external wealth. Offering of life, physical 

strength, speech, thoughts, opinions etc... are 

considered as internal wealth. 

b. Donation of Dharma: Practice Buddha's teachings 

to educate and benefit beings, or praying to 

Buddhas to dedicate the merit to all beings. 

c. Donation of Encouragement: Use all possible 

ways of donations to help release  the  pressure of 

a person  facing  danger and obstacles. Offer food 

and clothes for those impoverished. Never 

commit any ill action that frightens others. 
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Ta hãy bố-thí bằng sức lực, ý-kiến hay của cải để 

cho mọi việc được thành-tựu. Gặp những tai-nạn 

khủng-khiếp ta hãy tìm  phương  cách giải cứu. 

Sự khổ sống trong sanh tử luân-hồi ta phải giáo 

hóa khuyến tu để cầu giải thoát. 

 

2. Ái ngữ: Nghĩa là dùng lời nói hiền-hòa, thân 

mật, sáng-suốt, rõ-ràng để cảm-hóa người. Nói 

lời thành-thật, ngay thẳng không xảo quyệt để 

cảm hóa tăng trưởng lòng tôn kính Phật-Pháp-

Tăng. 

 

3. Lợi hành: Là tất cả những hành động có lợi ích 

như: Thực hành tài thí để tương-trợ đời sống vật 

chất cho chúng-sanh, thực hành pháp thí để giáo 

hóa và thực hành hạnh vô úy thí để loại bỏ những 

tư-tưởng khiếp nhược cho chúng-sanh; giữ giới 

thanh-tịnh siêng-năng tu-hành, diệt trừ tham dục 

và si-mê để lợi ích cho sự tu tập. Lợi hành trong 

công việc chỉ đem lại lợi-ích trực tiếp tạm thời 

cho chúng-sanh, nhưng lợi hành trong sự tinh-

tấn tu tập mới tích cực lợi ích chúng-sanh một 

cách sâu rộng. 

 

4. Đồng sự: Là cùng sống với mọi người trong mọi 

công việc, mọi hoàn cảnh không phân biệt giàu 

nghèo, sang hèn, chức tước, quyền hạn, tư-tưởng 

v.v... 

 
 
IV. SỰ LỢI ÍCH CỦA BỐN NHIẾP PHÁP: 
Ngoài công việc nhiếp hóa, Bốn Nhiếp Pháp còn có 

công năng đem lại sự lợi ích hoàn-toàn cho chúng-

sanh: 

1. Bố thí: Giải thoát cảnh khổ bần cùng, tội chướng 

trong đời nầy và nhiều đời, giải thoát mọi nỗi lo 

sợ. 

 

2. Ái ngữ: Tất cả kinh điển huyền diệu sẽ được thấu 

hiểu sâu xa, phiền não đau khổ sẽ được tận diệt, 

đem lại sự an vui, công đức được tăng trưởng. 

 

3. Lợi hành: Chúng-sanh sẽ được tăng tiến phước 

thiện trong tất cả hành vi, tăng tiến đức độ trong 

tất cả ý-niệm. 

 

4. Đồng sự: Chúng-sanh được cải thiện tất cả hành 

động và ý nghĩ xấu để trở thành người hoàn toàn. 

 

 

 

To ensure a successful benefaction, one should 

practice donation of goods, donation of Dharma 

and donation of encouragement. Find ways to save 

someone from difficulty. To educate beings so 

they are liberated from sufferings which have been 

created in the cycle of birth and death. 

 

2. Loving speech: Use soft, sweet, bright and clear 

words to influence people. To show more respect 

toward Buddha-Dharma-Sangha, one should 

always speak the truth.    

 

3. Beneficial Actions: All beneficial actions include: 

The practice of donation of goods which helps to 

improve the living conditions of all beings, the 

practice of donation of Dharma which morally 

civilzes the beings, and the practice of donation of 

encouragement which gives all beings confidence 

and courage when they face problems. To be a 

success in practicing beneficial actions, one should 

observe the precepts purely, practice Buddhism 

diligently and, exterminate the craving and 

ignorance. Benefitting beings by beneficial actions 

will directly help the beings' living conditions. In 

order to provide the most absolute benefit to the 

beings, one should practice Buddhism deligently. 

 

4. Collaboration: To be harmonized with all beings 

in any matters, and situations without 

distinguishing between the rich, and poor, the 

noble and the commoner etc... 

 

IV.  The Advantages of The four Assistant 

methods: 

Besides civilizing, The Four Assistant Methods have 

the ability to give all other beings absolute benefits: 

 

1. To give alms: To liberate one from poverty, bad 

karma, and from all negative environments. 

2. Friendly speech: To help one understands all 

profound sutra, eliminate all defilements and 

sufferings, live in happiness, and accumulate 

merits. 

3. Beneficial actions: To support all beings by 

accumulating good deeds and morals in every 

action and thought. 

4. Collaboration: To help all beings eliminate evil 

actions and thoughts, and become perfect. 
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V. K‰t luÆn: 
Bốn Nhiếp Pháp là một pháp môn rất cụ thể. Căn 

cứ vào lòng từ-bi vô-lượng của đức Phật, thì 

hạnh lợi sanh là hạnh chính trong tất cả các hạnh 

của đức Phật. Vì thế Bốn Nhiếp Pháp có một giá 

trị siêu việt và tiêu biểu ý-chí cao rộng của đức 

Phật. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

V. Conclusion: 

The Four Assistant Methods are very concrete 

methods. Based upon Buddha's boundless 

compassion, beneficial action conduct is the main 

conduct. It is the highest, unique purpose in the 

existence of Buddha. Therefore, The Four Assistant 

Methods carry a most surpassing value. They also 

represent the immeasurable will of the Buddha. 
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Phật Pháp Bài 7 

 

NGHI THỨC THÔNG 

THƯỜNG 
 

 

I. DANH HIỆU 

1. Nam-Mô Bổn-Sư Thích-Ca Mâu-Ni-Phật 

a. Nam-Mô: Là một lòng cung kính và đảnh lễ.  

Cũng còn có nghĩa là:   

1) Quy-y:  Là về nương tựa theo đức Phật. 

2) Quy-mạng:  Quy gửi thân mạng của 

mình. 

3) Cứu ngã:  Xin đức Phật cứu độ cho con. 

4) Lễ bái:  Xin kính lễ bái đức Phật. 

5) Độ ngã:  Xin đức Phật đưa con từ đau 

khổ đến an vui, từ sai lầm đến giác ngộ. 

b. Bổn-sư:  Là vị Thầy nhận mình làm đệ tử và 

chỉ dạy con đường giải-thoát giác-ngộ. 
 

Nam-mô Bổn Sư Thích-Ca Mâu-Ni Phật là xin 

đem cả thân mạng quy-ngưỡng đức Phật Thích-

Ca Mâu-Ni, người mà chúng con xin nhận là bậc 

thầy và nguyện cung kính lễ-bái và xin Ngài cứu 

độ cho tất cả chúng sanh thoát khỏi các sự đau 

khổ mê lầm. 
 

2. Nam-Mô A-Di-Đà Phật:  Là xin đem cả thân 

mạng quy-ngưỡng lễ bái đức Phật A-Di-Đà, và 

nguyện xin Ngài cứu độ. 
 

3. Nam-Mô Đương Lai Hạ Sanh Di Lặc Tôn 

Phật: 

• Đương lai:  Là sẽ đến. 

• Hạ sanh: Là giáng xuống cõi Ta-bà này. 

• Di-Lặc Tôn Phật:  Là đức Phật Di-Lặc sẽ 

giáng xuống cõi Ta-bà này sau đức Phật 

Thích-Ca. 

• Di-Lặc có hai nghĩa: 

1) Từ-thị:  Là một vị có lòng thương rộng 

lớn. 

2) Vô năng thắng:  Là có trí huệ từ bi không 

ai sánh kịp. 

 

Đức Di-Lặc là gương sáng của hạnh hỷ-xả. 

 
 

 

 

 

 

 

Dharma Lesson 7 

 

THE COMMON CEREMONY 

 

i. Names: 

1.  Nam-Mô Bổn-Sư Thích-Ca Mâu-Ni-Phật 

a) Nam Mô: To respect.  It also has the following 

meanings: 

1) Quy-y: To take refuge in the Buddha. 

2) Quy-mạng:  To devote this life to the 

Buddha. 

3) Cứu ngã:  Pray to Buddha for his help. 

4) Lễ bái:  To worship. 

5) Độ ngã:  Praying to Buddha for his guidance 

to happiness and enlightenment. 

 

b) Dharma Master (Bổn-sư): The Monk who teaches 

all disciples the way to attain enlightenment.  

 

Nam-mô Bổn Sư Thích-Ca Mâu-Ni Phật is to 

respectfully devote one's life to worship Shakyamuni 

(Thích Ca), our teacher. One prays to Buddha so one 

can relief suffering and transform ignorance. 

 

2. Nam-Mô A-Di-Đà Phật: (Same as above). 

 

3. Nam-Mô Đương Lai Hạ Sanh Di Lặc Tôn Phật: 

• Đương lai:  The future. 

• Hạ sanh (born):  Born to (Ta Bà) the world. 

• Di-Lặc Tôn Phật: Shakyamuni's (Thích Ca) 

successor.   

• Di-Lặc has two meanings: 

1) Eye of Compassion (Từ-Thị): The 

compassionate one. 

2) Vô năng thắng:  His wisdom and 

compassion are incomparable. Di-Lặc 

Buddha symbolizes the conduct of 

Equanimity 
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4. Nam-Mô Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát: 

Văn-Thù Sư-Lợi là vị Bồ-tát có trí huệ đệ nhất 

thường cỡi sư-tử tượng trưng cho sức mạnh trí-

huệ để soi sáng và dẹp bỏ các tối tăm mê lầm. 

Văn-Thù là gương sáng của hạnh trí-huệ. 

 

5. Nam-Mô Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát: 

• Đại hạnh:  Là những hành động to lớn, cao 

siêu, khác thường, ít người làm nổi. 

• Phổ hiền:  Là vị Bồ-tát có những hạnh 

nguyện cứu độ cho mọi loài, thường hầu bên 

tay phải đức Phật Thích-Ca và hay cỡi voi 

trắng tượng trưng cho sức mạnh các hạnh 

nguyện vị tha rộng lớn. 
 

6. Nam-Mô Đại-Bi Quán-Thế-Âm Bồ-Tát: 

• Đại-bi: là lòng từ-bi rộng lớn. 

• Quán Thế Âm: Là vị Bồ-tát quán xét tiếng 

kêu đau khổ của chúng-sanh. Ngài là gương 

sáng của hạnh từ-bi. 
 

7. Nam-Mô Linh Sơn Hội Thượng Phật Bồ-Tát: 

• Linh sơn:   Là hòn núi Kỳ-Xà-Quất ở Ấn-

Độ, chỗ đức Phật thường hay thuyết-pháp. 

• Hội Thượng:  Là chúng hội nghe Pháp, gồm 

có các vị Bồ-tát, các vị Đại-đệ-tử hội họp 

trên núi Linh Sơn nghe đức Phật Thích-Ca 

thuyết-pháp. 

 

II. BỐN LỜI NGUYỆN RỘNG LỚN 

1. Chúng sanh không số lượng, thệ nguyện 

đều độ khắp:  Số lượng của tất cả các loài 

nhiều không kể xiết, con xin thề nguyện cứu 

độ tất cả. 

2. Phiền não không cùng tận thệ nguyện đều 

dứt sạch:  Phiền não vẫn liên tục đến với 

chúng sinh, con xin thề nguyện tập tiêu trừ 

tất cả. 

3. Pháp-môn không kể xiết, thệ nguyện đều tu 

học:  Pháp môn của đức Phật nhiều không 

kể xiết, con xin nguyện cố tu học. 

4. Phật đạo không gì hơn, thệ nguyện được 

viên thành:  Con đường thành Phật là cao 

cả, con xin thệ nguyện được thành tựu hoàn 

toàn. 

 

 

 

 

 

 

4.  Nam-Mô Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát: 

He is a Boddhisattava with boundless wisdom.  

He rides the dharma lion which represent the 

power of wisdom to eliminate ignorance. Væn 

Thù is a brilliant example of wisdom. 

  

5.  Nam-Mô Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát: 

• Đại hạnh (great conduct):  Extraordinary 

great conduct. 

• Phổ hiền:  He is a Boddhisattave (BÒ Tát) 

with many vows to help all beings. He rides 

a six tusk white elephant which represents 

the unselfish conduct. 

 

6.  Nam-Mô Đại-Bi Quán-Thế-Âm Bồ-Tát: 

• Đại-bi:  Great love and compassion. 

• Quán Thế Âm:  Is the Boddhisattave who 

listens to the cries of all beings and helps to 

relieve the miseries for them. He is the 

brilliant example of compassion. 

 

7.  Nam-Mô Linh Sơn Hội Thượng Phật Bồ-Tát: 

• Linh Sơn:   Kỳ-Xà-Quất Mountain, India 

where Shakyamuni (ÇÙc PhÆt Thích Ca) 

delivered his sermons. 

• Hội Thượng:  Is an assembly of 

Boddhisttavas and highest disciples who 

gathered at Linh Sơn Mountain to listen to 

Buddha's teachings. 

 

II. The four Great Vows:  

1. Even though there are innumerable beings, I 

vow to save them all; 

 

2. Even though the passions are inexhaustible, 

I vow to transform them all; 

 

3. Even though the Dharmas are 

immeasurable, I vow to learn and practice 

them all; 

 

4. The religion of Buddhism is incomparable, I 

vow to attain it. 
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iii. CHÚ VÃNG SANH 

• Chú: Là lời bí-mật bằng tiếng Phạn do chính đức 

Phật nói ra, người thường không thể hiểu và cắt 

nghĩa. Bài này có công năng tiếp dẫn chúng-sanh 

qua nước Cực-Lạc nên gọi là chú vãng sanh. 

• Bạt nhứt thế nghiệp chướng căn bản: Bạt là trừ, 

nhổ tận gốc rễ về thân, khẩu, ý. Những nghiệp 

này là cội gốc phát sanh ra các nghiệp khác, nên 

gọi là căn bản. 

• Đắc sanh Tịnh-Độ Đà-la-ni: Đà-la-ni là một 

pháp môn thâu nhiếp các pháp môn khác. Chú 

vãng sanh là một pháp môn thâu nhiếp tất cả các 

pháp môn khác và có công năng dứt sạch các 

nghiệp chướng căn-bản khiến được vãng sanh 

qua nước Cực-Lạc. 

 
IV. BA TỰ QUY 
Là tự quy-y Phật, tự quy-y Pháp, tự quy-y Tăng. 

Nghĩa là quy-y Phật Pháp Tăng chung cùng khắp cả 

pháp giới: 

1. Tự quy-y Phật, xin nguyện chúng sanh, thể theo 

đạo cả phát lòng vô thượng:   

2. Tự quy-y Pháp, xin nguyện chúng sanh, thấu rõ 

kinh tạng trí tuệ như biển:   

3. Tự quy-y Tăng, xin nguyện chúng sanh thống lý 

đại chúng hết thảy không ngại:   

 
V. HỒI HƯỚNG: 
Là lời nguyện đem công-đức tu hành tụng niệm trên 

của mình hướng về ban-bố cho toàn thể chúng-sanh, 

tất cả đều được thành Phật như mình. 

1. Nguyện đem công đức này:  Công-đức là những 

việc có công năng tăng trưởng phước đức, 

nguyện đem tất-cả công-đức tu-hành tụng niệm 

này cho mình, và cho mọi người. 

2. Hướng về khắp tất cả:  San sẻ chia khắp cho tất 

cả chúng sanh. 

3. Đệ-tử và chúng-sanh:  Tất cả chúng sanh và 

chính mình. 

4. Đều trọn thành Phật-đạo:  Tất cả được thành-

tựu được chứng quả Phật. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Vãng Sanh mantra:  

• Chú (Mantra)  Spoken by Buddhas which we 

cannot understand and explain. They have the 

ability to guide all beings to the purity world 

(cực lạc). 

• Bạt nhứt thế nghiệp chướng căn bản:  To 

eliminate the basic Karmas created by body 

(action), speech, and thought. These are the 

causes of suffering. 

• Đắc sanh Tịnh-Độ Đà-la-ni:  Đà-la-ni is the 

most effective methods to enter the purity world. 

 

IV. The Three  Refuges:  

I take refuge in the Buddha, the one who shows me 

the way in the life 

I take refuge the Dharma, the way of understanding 

and love 

I take refuge the Sangha, the community that lives in 

harmony and awareness 

Dwelling in the refuge of Buddha, I clearly see the 

path of light and beauty in the world 

Dwelling in the refuge of Dharma, I learn to open 

many doors on the path of transformation. 

Dwelling in the refuge of Sangha, Shining light that 

supports me, keeping my practice free of 

obstruction. 

Taking refuge in the Buddha in myself, I aspire to 

help all people recognize their own awakened 

nature, realizing the Mind of Love 

Taking refuge in the Dharma in myself, I aspire to 

help all people fully master the ways of practice 

and walk together on the path of liberation. 

Taking refuge in the Sangha in myself, I aspire to 

help all people build Fourfold Communities, to 

embrace all beings and support their 

transformation. 

 

V. Sharing the merit:  

1. Reciting the trainings, practicing the way of 

awareness 

2. Gives rise to benefits without limit. 

3. We vow to share the fruits with all beings. 

4. We vow to offer tribute to parents, teachers, 

friends, and numerous beings who give guidance 

and support along the path  
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PhÆt Pháp bài 8  

 

NGHIỆP LỰC 
 

Nghiệp ( tiếng Sanskrit là Karma ) có nghĩa là hành 

động .  Người Phật Tử dùng từ Nghiệp để diễn tả sự 

hành động và sự tác động hay sự hành động và kết 

quả của hành động . Nói một cách khác, Nghiệp theo 

nguyên lý nhân quả . 

 

Khi chúng ta trồng lúa, ta không thể mong muốn sẽ 

gặt hái được nhiều trái ớt . Chúng ta cũng không thể 

dùng lửa để tạo sự mát mẻ . Trong cuộc sống , ta hiểu 

rằng nếu ta biết tất cả các nguyên nhân, ta có thể tiên 

đoán dễ dàng các hậu quả của chúng . Ví dụ ta biết 

khi ta không cẩn thận với các que diêm . Ta có thể 

tạo ra ngọn lửa và chúng có thể cháy tiêu căn nhà . 

Nhưng nếu ta biết chắc chắn rằng ta không thể thiêu 

cháy căn nhà bằng tảng nước đá . Bản chất của lửa là 

sự thiêu đốt và hủy diệt . Bản chất của nước đá hoàn 

toàn khác với bản chất của lửa nên chúng đem lại hậu 

quả khác nhau . Chúng ta hãy suy nghĩ một điều 

khác: chúng ta hãy lấy ví dụ như chúng ta muốn làm 

một bánh sinh nhật cho một bạn nào đó. Chúng ta 

biết ta cần phải có bột, muối, sữa, các hóa chất v.v.. 

và phải trộn tất cả các gia vị này lại với nhau . Sau 

đó chúng ta phải để hỗn hợp này vào chảo và đặt nó 

vào trong lò ở một nhiệt độ thích hợp. Sau khi nung 

nấu trong lò một thời gian nào đó, chúng ta lấy bánh 

ra và làm nguội. Và chúng ta có một cái bánh. Cái 

bánh là hậu quả hay kết quả , và việc trộn các gia vị 

lại với nhau và để hỗn hợp này trong lò ở một nhiệt 

độ nhất định chính là nguyên nhân. 

 

Đức Phật dạy ta rằng hạnh phúc và bất an là kết quả 

ta đã gây ra trong quá khứ, cũng như lửa là nguyên 

nhân gây ra nhiệt lượng. Nếu chúng ta sống ích kỷ, 

ngu dốt, độc ác , thì ta sẽ phải chịu kết quả của sự ích 

kỷ , ngu dốt và độc ác này .  Hành động xấu luôn dẫn 

đến kết quả xấu . Hành động tốt luôn dẫn đến kết quả 

tốt . 

 

Có lẻ phần lớn thiếu nam và thiếu nữ biết để dành 

tiền ở nhà và đã bỏ ống tiết kiệm mỗi tuần. Sự suy 

nghĩ và hành động của ta cũng giống như ta bỏ tiền 

vào nhà băng của “đời sống”. Những ý xấu hay hành 

động xấu xa như những đồng tiền giả được làm bằng 

chì hay một chất giống như tiền thiệt. Ai đó sẽ thiệt 

thòi khi xài các đồng tiền giả này. Sự thiệt thòi cũng 

sẽ đến với những ai đã bỏ những suy nghĩ xấu hay 

hành động xấu vào trong “nhà băng của Nghiệp”.  

(Dharma Lesson 8) 

 

THE LAW OF KARMA 
by The Venerable Sumangalo 

 

Karma is a Sanskrit word meaning action. As we 

Buddhists use the term, the meaning is clearer if we  

describe it as action and reaction, or act and result. 

Another way to describe Karma is cause and effect.  

 

When we plant rice, we do not expect a harvest of 

pepper. We do not make a fire in order to produce  

coolness. In everything in life we find that if we 

know all the causes, then we can reliably predict the 

effects, For example, we know that if we are careless 

with matches, a fire is likely to result and may even 

destroy the house. But we also know that we can 

never burn down the house with ice. It is the nature 

of fire to burn and destroy. Ice has a different nature 

and produces entirely different effects. Let us think 

of producing something else. Let us pretend we want 

to bake a cake for someone's birthday. We know we 

must have flour, salt, milk, flavouring, etc., and must 

mix all these ingredients carefully. Then, when we 

have put the batter in the pan, we must have the oven 

at a certain temperature. After leaving the batter in 

the oven a certain length of time, we take out the cake 

tin and let it cool. Then we have a cake. The cake is 

the effect or result, and the mixing of the proper 

ingredients and the right length of time in an oven at 

the right temperature is the cause.  

 

The Buddha taught us that happiness and 

unhappiness are effects or results, just as much as fire 

is a cause which produces heat as a result. If we lead 

selfish, ignorant, evil lives, we can expect only such 

results as go along with selfishness, ignorance, and 

evil. Bad acts always produce bad results; good acts 

always have good results.  

 

Probably many of you boys and girls have saving 

banks at home, and put some coins in the bank each 

week. Our thoughts and actions are like putting 

money in the bank of life; bad thoughts and actions 

are like counterfeit money. Sometimes people are 

arrested for trying to spend false money, either made 

of lead or else printed imitations of real money. 

Misfortune is sure to come to anyone who tries to 

spend such money. Misfortune is also sure to come 

to anyone who puts bad thoughts and bad acts into  
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Chúng ta có thể để dành sự hạnh phúc của ta nếu 

chúng ta có những suy nghĩ tốt và làm những hành 

động tốt . Không ai có thể cướp đi nghiệp của chúng 

ta.  Kết quả xấu xa luôn bắt nguồn từ nguyên nhân 

xấu xa; kết quả tốt đẹp luôn bắt nguồn từ nguyên 

nhân tốt đẹp. Nếu chúng ta muốn hạnh phúc, chúng 

ta nên lưu trữ các nhân hạnh phúc, cũng giống như 

việc trồng lúa, chúng ta phải rải hạt để có thể có được 

sự thu hoạch. 

 

Sự hiểu biết về Nghiệp là điều rất quan trọng đối với 

các người trẻ. Nếu chúng ta có được sự hiểu biết này, 

chúng ta có thể kiểm soát được kết quả bằng cách 

kiểm soát các nguyên nhân của chúng. Chúng ta biết 

rằng làm thiện thì được hạnh phúc và làm ác thì được 

quả ác. 

 

Định luật về Nghiệp là một đề tài sâu rộng, nhưng 

ngay cả một người nhỏ tuổi cũng có thể hiểu và học 

cách làm sao sống để có được một kết quả tốt trong 

tương lai . 

 

 

 

 

"The Bank of Karma". We can save up real 

happiness only if we think good thoughts and do 

good acts. No one can ever rob us of our Karma . Evil 

results always come from evil causes; good results  

always come from good causes. If we wish to be 

happy, then we must store up causes of happiness, 

just as we plant rice seeds in order to get a harvest of 

rice.  

 

It is extremely important for all young people to keep 

in mind the importance of getting a practical  

understanding of the Law of Karma. If we have this 

understanding,then we shall be able to control results 

by controlling causes. We shall know that doing 

good produces happiness, and doing evil produces 

unhappiness.  

 

This Law of Karma is a very deep subject, but even 

a small child can understand the main idea and learn 

how to live in such a way that happiness will result.  
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PhÆt Pháp bài 9 

 

ĐỨC QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT 

 

I.  Ý-NGHĨA TÊN NGÀI: 
Đức Quán-Thế-Âm-Bồ-Tát là một vị Bồ-Tát 

thường hay quán xét tiếng đau khổ của thế gian 

kêu cầu cứu, nên gọi là Quán-Thế-Âm. Vả lại do 

Ngài quán xét tự tánh của âm thanh; nơi nào có 

tiếng ai đau khổ kêu cứu thì Ngài liền hiện thân 

cứu độ rất tự tại cho nên Ngài cũng có tên là 

Quán-Tự-Tại. 

 
 
II.  LỊCH SỬ: 

 

Về thời quá khứ, Ngài Quán-Thế-Âm-Bồ-Tát là 

một vị Thái-tử tên là Bất-Huyền con vua Vô-

Tránh-Niệm, thời ấy có Đức Bảo-Tạng Như-Lai 

ra đời giáo hóa chúng sanh. Vua Vô-tránh-Niệm 

hết lòng sùng bái Đạo-Phật. Khi Vua nghe Đức 

Phật thuyết Pháp liền phát tâm Bồ-Đề sắm đủ lễ 

vật quý báu dâng cúng Phật và chư Tăng trong 3 

tháng. Thái-tử Bất-Huyền vâng lệnh vua cha 

cũng dâng cúng các lễ vật và hết lòng thành kính 

Đức Phật và chư Tăng. Sau đó vua Vô-tránh-

Niệm tu hành tinh-tấn, đến khi công hạnh vẹn 

toàn thì thành Phật lấy hiệu là A-Di-Đà. Thái-tử 

Bất-Huyền cũng công hạnh trọn đủ, cũng sanh 

về cõi Cực-Lạc, thành Bồ-Tát hiệu là Quán-Thế-

Âm, cùng với Đức Phật A-Di-Đà tiếp dẫn chúng 

sanh về cõi Cực-Lạc. 

 
 
III.  HẠNH NGUYỆN CỦA NGÀI: 

Trong Kinh Phổ-Môn, Đức Phật Thích-Ca Mâu-

Ni có nói về hạnh nguyện của Đức Quán-Thế-

Âm-Bồ-Tát là cứu độ chúng sanh thoát khỏi 3 

tánh tham, sân, si, nếu chúng sanh niệm đến danh 

hiệu Ngài đều được cứu thoát khỏi các nạn tai 

ách. Hạnh nguyện của Đức Quán-Thế-Âm là 

tượng trưng cho hạnh Từ-Bi. Tất cả chúng sanh 

thường niệm danh hiệu Ngài là: Nam-Mô Đại-

Từ-Đại-Bi Cứu Khổ Cứu Nạn Quán-Thế-Âm-

Bồ-Tát. 
 

 

 

 

 

 

Dharma Lesson 9 

 

QUÁN THẾ ÂM BODHISATTVA 

 

I. The Meaning of His Name: 

He is a Buddhisattva who is always aware of the 

crying miseries of all beings in the universe. 

Therefore, he is known as Quán-Thế-Âm. Due 

to his awareness of the nature of all miseries; 

wherever there is misery, he appears 

immediately to relief their misery in a tranquil 

way. 

 

II. History: 

In the past, at the same time when Bäo Tång 

Buddha was spreading the Dharma to all beings, 

Avalokita (Merciful) Bodhisattva was a prince 

named Bất-Huyền, the son of King Vô-Tránh-

Niệm. The King idolized Buddhism 

wholeheartedly. After listening to Buddha's 

teachings, he immediately made offerings to 

Buddha and all the Sanghas for three months. 

Prince BÃt-HuyŠn followed the King footsteps 

and sincerely respected Bäo Tång Buddha and 

the Sanghas. 

 

Following his good deeds, the King pursued in 

practicing Buddhism diligently until he 

accomplished all the virtuous goals. Hence, he 

became Buddha named A-Di-ñà. Price BÃt -

HuyŠn also achieved the same goals of being 

borne into the purity world (thế giới Cực-Lạc) 

He became Buddhisattva Quán-Thế-Âm 

(Merciful). Together, they guide all beings to be 

born into the purity world (Cực-Lạc world). 

 

III. His vows: 

In Phổ-Môn Sutra, Shakyamuni (Đức Phật 

Thích-Ca) cited that Quán-Thế-Âm 

Bodhisattva's vow is to help all beings end the 3 

most harmful basic human characteristics: greed, 

anger, and ignorance. Due to his pledge, a person 

would get relief from him when chanting his 

tittle (Nam-Mô Đại-Từ-Đại-Bi Cứu Khổ Cứu 

Nạn Quán-Thế-Âm-Bồ-Tát) during hardships. 
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IV.  LÒNG QUI-NGƯỠNG CỦA PHẬT-TỬ: 

 

Vì Ngài Quán-Thế-Âm có nhơn duyên, nên Ngài 

rất được tôn thờ. Một khi có tai nạn gì xảy ra, 

mọi người liền niệm danh-hiệu Ngài để nhờ Ngài 

cứu-độ.  Mọi người thường ấn-tống tượng Ngài 

để thờ hoặc để đeo. 

 

Người ta thường vẽ tượng Ngài bằng hình dáng 

phụ-nữ tượng trưng cho lòng thương không bờ 

bến của Ngài, người mẹ hiền của chúng ta. Hình 

tượng Ngài Quán-Thế-Âm-Bồ-Tát đứng trên tòa 

sen, tay cầm nhành dương liễu là để tiếp dẫn 

chúng sanh và bình nước cam lồ để rưới tắt phiền 

não. Hình ảnh này và có hình ảnh Thiện-tài 

Long-nữ đứng đầu là tượng trưng cho sự trong 

trắng hoàn toàn của Đức Quán-Thế-Âm, nghĩa là 

hạnh hoa-sen trong sạch giữa bùn lầy ô-trược. 

Trong năm có 3 ngày Vía lớn của Ngài là ngày 

19 tháng 2, 19 tháng 6, 19 tháng 9. 

 
 
V.  KẾT LUẬN: 

 

Người Phật-tử chơn chánh luôn niệm Đức Quán-

Thế-Âm là luôn luôn theo hạnh Từ-Bi của Ngài 

làm tất cả hạnh lành mà cứu độ chúng sanh thoát 

khỏi cảnh gian nan, đau khổ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. The Admiration of Buddhist: 

 

People pay respect to his statue either on the altar 

or by wearing a charm with his image so that he 

may help relieve any miseries from all beings. 

 

His image is always in a feminine shape 

representing motherly love. His statue stand on 

the lotus with his right hand holding an olive 

branch representing guidance and his left hand 

holding a vase of sweet dew (cam lồ), 

representing the extinction of all sadness. In 

front of his statue are the statues of Thiện-tài 

(boy) and Long-Nữ (girl), representing the 

complete purity of  Đức Quán-Thế-Âm. In other 

words, a lotus grows in the mud but still 

produces a nice fragrance and is one of the most 

beautiful flowers. 

 

Every year, the Buddhists commemorate him on 

19th Feb, 19th June, and 19th September (Lunar 

Calendar). 

 

V.  Conclusion: 

 

A Buddhist chanting his name is following his 

example of compassion to perform only good 

deeds in order to save all beings from suffering. 
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PhÆt Pháp bài 10 

 

HẠNH LẮNG NGHE 
 

 

I.  EM NGHE: 
 

Em thường nghe bài quán nguyện về hạnh lắng nghe 

như sau: 

 

Lạy đức Quán Thế Âm Bồ Tát, chúng con xin học 

theo hạnh Bồ Tát, biết lắng tai nghe cho cuộc đời bớt 

khổ. Ngài là trái tim biết nghe và biết hiểu. Chúng 

con xin tập ngồi nghe với tất cả sự chú tâm và thành 

khẩn của chúng con. Chúng con xin tập ngồi nghe 

với tâm không thành kiến. Chúng con xin tập ngồi 

nghe mà không phán xét, không phản ứng. Chúng 

con nguyện tập ngồi nghe để hiểu. Chúng con xin 

nguyện ngồi nghe chăm chú để có thể hiểu được 

những điều đang nghe và cả những điều không nói. 

Chúng con biết chỉ cần lắng nghe thôi, chúng con 

cũng đã làm vơi bớt rất nhiều khổ đau của người khác 

rồi. 

 

II.  EM SUY NGHIỆM: 
 

Thì ra hạnh lắng nghe là một bồ tát hạnh (hạnh 

nguyện của một vị bồ tát). Thật vậy, lắng nghe thật 

là một nghệ thuật tuyệt vời. Nếu biết lắng nghe, ta có 

thể làm cho người đối diện vơi bớt phiền não khổ đau 

và cũng có thể làm cho chính tâm của chúng ta được 

nhẹ nhàng, an lạc và thảnh thơi nữa. Hãy tưởng 

tượng một người bạn thân đang tìm đến ta để tâm sự 

kể lể với ta những phiền muộn riêng tư đang chất 

chứa trong lòng. Nếu ta biết ngồi yên lặng, chăm chú 

theo dõi lời bạn nói với tất cả tâm chân thành của 

chúng ta, nếu chúng ta nghe với tâm vô tư không 

phản ứng, không phê phán, không thành kiến thì sau 

khi trút hết ra, bạn ấy sẽ cảm thấy nhẹ nhàng biết bao 

cũng như cảm nhận được tình bạn của ta đối với bạn 

ấy rộng lớn như thế nào. Tại sao? Bởi vì thường 

người ta chỉ thích nghe những gì có lợi cho mình, 

những lời tâng bốc hoặc khen tặng mình, chứ hiếm  

ai  chịu  mất  thì   giờ,   công  phu  ngồi  nghe chuyện 

buồn của người khác. Một số người khác thì khi nghe 

người ta nói ra một điều gì, chỉ để ý đến lỗi lầm của 

người ta rồi soi mói, phê phán và có thể sẽ lên mặt 

dạy dỗ, khuyên bảo để chứng tỏ mình khôn ngoan 

hơn, giỏi hơn, hay đạo đức, gương mẫu hơn. 
 

 

Dharma lesson 10 

 

LISTENING QUALITY 
 

 

I. I HEAR: 

 
I often hear the following aspiration to learn the 

listening quality: 

"We invoke your name, Avalokiteshvara.  We aspire 

to learn your way of listening in order to help relieve 

the suffering in the world.  You know how to listen 

in order to understand.  We invoke your name in 

order to practice listening with all our attention and 

open-heartedness.  We will sit and listen without any 

prejudice.  We will sit and listen without  judging  or  

reacting.  We will sit and listen in order to 

understand.  We will sit and listen so attentively that 

we will be able to hear what the other person is 

saying and also what is being left unsaid.  We know 

that just by listening deeply we already alleviate a 

great deal of pain and suffering in the other person." 

 
II.  I CONTEMPLATE: 
I like to talk: 

Not only do I like to talk but I also like for others to 

agree with me, to appreciate and acknowledge me.  I 

also like to have ‘the last words’ in and I especially 

hate it when people hang up on me!  When I can 

express all that’s bottled up in me, I feel understood 

and less apprehensive about things.  On the contrary, 

when people talk, I already know where they’re 

going with it.  I can’t wait to tell them my experience 

or my better ideas.  If only they can hear my better 

response!  I usually tell them: "Not bad idea, but the 

best way to do this is Listen to this." 

 

Why should I listen to you so emphatically? 

I listen to you so emphatically because at the present 

moment, you have my full attention.  I want  

when I look back, I won’t regret having missed the 

opportunity to understand you. to hear all you have 

to say; I want to appreciate your feelings; I want to 

pick up your body language; I don’t want to miss 

what you intend to communicate to me including 

what is left unsaid.  Only by listening to you this way 

can I fully honor you and your words. 
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Thái độ này chỉ làm cho người kia càng buồn tủi, 

phiền muộn hơn chứ không giải quyết được gì cả. Vì 

thế, sự lắng nghe với tâm hoàn toàn vô tư thành khẩn 

tự nó đã là phương thuốc nhiệm mầu làm vơi đi khổ 

đau phiền não nơi người kia rồi. 

 

Ngoài ra sự lắng nghe những âm thanh trong thiên 

nhiên như tiếng chim hót, tiếng gió thổi, tiếng lá 

thông rì rào, tiếng suối róc rách, tiếng lá rụng 

v.v....còn có thể đem lại sự an lạc, tâm ta ở trong một 

trạng thái hoàn toàn cởi mở, và buông xả một cách 

sâu xa. Từ đó ta còn có thể nghe được những tiếng 

nói từ nội tâm ta nữa. Khi ta cùng với một người thân 

chia xẻ khung cảnh thiên nhiên tĩnh mịch này, chúng 

ta có thể nghe được "cả những điều không nói" từ 

người bạn, từ thiên nhiên (của chim chóc, suối 

nguồn, cây lá, gió v.v...) và chính từ nội tâm mình. 

Đó là những cơ hội cho chúng ta thực tập chánh niệm 

hay nhất.  

 

III.  EM TU TẬP: 
 

Để thực tập hạnh lắng nghe, em phải thực tập "mở 

rộng lòng thương" và "buông xả". Từ đó em có thể 

thoát ra khỏi ý niệm thương ghét, đố kỵ v..v..Chỉ khi 

em không còn bám víu vào tâm phân biệt: thương 

người này ghét người kia, thân ta quí, thân người tồi, 

ta đúng, người sai v.v...thì ta mới thực hành tốt hạnh 

lắng nghe và đem lại an lạc cho người chung quanh 

được.  

  

Hằng ngày em luôn nhớ thực hành thiền - dù 5 hay 

10 phút - một cách đều đặn, với tâm từ đem "mắt 

thương nhìn cuộc đời", không chỉ lo cho người thân 

mà hồi hướng đến mọi loài chúng sanh, mong cho 

mọi loài sống trong hòa bình, an lành. Em cũng tập 

lắng nghe thiên nhiên dù cỏ cây hoa lá không nói một 

lời nào nhưng xuyên qua đó em nghe được âm thanh 

vi diệu của Phật Pháp và điều này nuôi dưỡng tâm 

hồn em làm cho mỗi ngày phong phú thêm.  

 

Cuối cùng, hạnh lắng nghe là sự lập nguyện của ta. 

Ta nguyện lắng nghe nỗi khổ của mọi người quanh 

ta, đang cần ta chia xẻ, ta nguyện lắng nghe với tâm 

chân thành, với hy vọng làm vơi bớt khổ đau của họ; 

chứ không phải ta bắt người khác phải lắng nghe 

mình! Ta phải Ỷ thức rất rõ điều này để khỏi trở 

thành tác dụng ngược lại (phản tác dụng) nghĩa là 

thay vì làm cho người vơi bớt khổ đau ta lại làm tăng 

thêm đau khổ phiền não; thay vì đem lại bình an cho  

 

 

In the future,  

When I listen to you emphatically, I give you all 

the time you need to share your feelings.  I trust 

that, in return, you will take the time to listen to 

me when and if I have something to say. 

 

Often when I am stubborn with an idea, I shut people 

out because I don’t want them to change my mind.  I 

take a big risk when I listen to you with all my heart 

because you may convince me with your arguments.   

However,  I’m willing to risk changing my position 

and I hope you are willing to do that too.   

 

III. I PRACTICE: 

When you don’t want to talk: 

There are times when you may not feel safe to share 

very personal things or sensitive things with me.  In 

those cases, I need to make you feel safe by sharing 

myself with you.  The more authentic and intimate 

things I’m sharing with you, the more you’ll feel safe 

to speak your mind. 

 

My attention is very short; I can’t focus long: 

With practice and meditation, I will increase my 

ability to concentrate and listen.  Meanwhile, I 

practice to mentally repeat the last word of every 

sentence you speak.  By doing this, I can follow you 

effectively and I can even repeat what you said. 

 
How do I quiet the thoughts in my head to listen to 

you? 

Again, this also relates to my ability to concentrate 

and I will improve it by meditating. 

 

▪ Maintain my breathing: long and slow. 

▪ Notice my urges to interrupt, judge, evaluate, 

defend, explain, counter and notice them 

disappear.  Concentrate on long and slow 

breathing. 

▪ Encouraging you to speak more so you open up 

more.  Use punctuations such as: I see. I hear 

you. What else works for you? What else doesn’t 

work for you? 

I can increase my concentration on you by: 

▪ Being in the frame of mind that you are most 

important to me and there’s nothing I rather do 

than listening to you and help you speak you 

mind. 

▪ Focus my eyes on the space between your nose 

and upper lip. 
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mọi người chung quanh, ta làm cho mọi việc càng rối 

tung lên vì cách làm thiếu trí tuệ của mình!  

 

Tóm lại, muốn thực hành hạnh lắng nghe này, chúng 

ta phải thật sự sống trong chánh niệm tỉnh thức, an  

trú trong cái thiện tâm từ bi tự nhiên bao dung của 

mình. 
 

 

 

CÂU HỎI 
 
1. Quán thế âm là gì? 

2. Quán Thế Âm là ai? 

3. Giảng nghĩa: thành kiến, thành khẩn, phán xét, 

phản ứng. 

4. Em có thường nghe những âm thanh trong thiên 

nhiên như tiếng chim kêu, tiếng gió thổi, tiếng 

suối reo, tiếng nước chảy, tiếng sóng biển v.v... 

không? Lúc nào? Ở đâu? 

5. Tại sao nói: "Nhìn ngắm một ngọn lá, một cái 

hoa, một giọt sương trên lá v.v... ta thấy được cả 

vũ trụ, thế giới ... trong ấy"? 

6. Em thực tập hạnh lắng nghe như thế nào? 

 

 

 

 
 

 

 

 

SUMMARY: 

Being able to listen to you and others is important to 

me.  I vow to practice listening with the quality 

inspired by the Bodhisattva Avalokiteshvara.  I listen 

without prejudice so I can understand you to 

contribute to you and let you contribute to me.  I’ll 

practice meditation and living in mindfulness to 

improve my ability to listen to you and to others. 

 

I also will practice listening to nature so I can hear 

the wind, the bird singing, the leaves in the tree.  By 

listening to nature, I connect with nature at a deep 

level.  I realize I’m one with nature - I have never 

been born; I have never died.  This gives me peace 

and relieves my fear of death. 

 

QUESTIONS: 

1. Who is the Bodhisattva Avalokiteshvara?  What 

does she inspire me to do? 

2. Explain: prejudice, emphatic listening, judge, 

reaction. 

3. How many people I know like to talk? 

4. How do I listen to people that ‘I hate’?  

5. How do I overcome my short attention span? 

6. What practices can help me improve my ability 

to listen? 

7. When I listen to nature, what do I hear? 
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CẤP HIỆU NGÀNH OANH VŨ VÀ NGÀNH THIẾU 
Gia ñình PhÆt Tº ViŒt Nam Tåi Hoa Kÿ 

 

i.   Mª ÇÀu:  

CÃp hiŒu GñPTVN tåi Hoa kÿ ÇÜ®c quy‰t ÇÎnh trong phiên h†p ÇÀu tiên cûa Ban HÜ§ng DÅn Trung ÐÖng 

GñPTVN tåi Hoa Kÿ trong phiên h†p khoáng Çåi t° chÙc ngày 29/11/1986 tåi tu viŒn Kim SÖn, California. 

 

II,  CÃp hiŒu cûa Ngành Oanh VÛ: 

1. Ý nghïa:  Ngành Oanh VÛ lÃy s¿ trÜªng thành cûa chim Oanh VÛ làm bi‹u tÜ®ng chính.  

2. Hình dáng:  Hình dáng ÇÜ®c thay Ç°i theo s¿ trÜªng thành cûa chim Oanh VÛ h®p 

v§i 4 bÆc tu h†c cûa Ngành: Mª m¡t, Cánh mŠm, Chân cÙng và Tung bay. 

3. Màu s¡c:  NŠn cÃp hiŒu màu xanh lá non cûa ngành, chim, t° và ÇÜ©ng viŠn màu tr¡ng. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III,  CÃp hiŒu cûa Ngành Thi‰u: 

1. Ý nghïa:  Ngành thi‰u lÃy s¿ nÄy nª cûa cành cây BÒ ñŠ. 

2. Hình dáng:  Cành BÒ ÇŠ trong hình vuông góc tròn. TØ 1 lá (bÆc HÜ§ng ThiŒn) Ç‰n 4 

lá (bÆc Chánh ThiŒn) 

3. Màu s¡c:  NŠn màu xanh nÜ§c bi‹n cûa ngành; Cành, lá, nø bÒ ÇŠ: màu tr¡ng. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

    

    

Mª M¡t Cánh MŠm Chân CÙng Tung Bay 

HÜ§ng ThiŒn SÖ ThiŒn Trung ThiŒn Chánh ThiŒn 
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TỔ CHỨC ĐƠN VỊ GIA ĐÌNH PHẬT TỬ 
 

 

I.    PhÜÖng thÙc t° chÙc: 

Gia ñình là ÇÖn vÎ cæn bän cûa t° chÙc Gia ñình 

PhÆt Tº ViŒt Nam tåi Hoa Kÿ. Tùy theo nhu cÀu 

cÛng nhÜ s¿ thuÆn l®i ÇÎa phÜÖng, Gia ñình PhÆt 

Tº ÇÜ®c thành lÆp theo s¿ ûy nhiŒm cûa Ban 

HÜ§ng DÅn MiŠn v§i ÇiŠu kiŒn: 

1. Có ít nhÃt hai (2) huynh trÜªng Çã d¿ khóa 

huÃn luyŒn. 

2. Phäi có tÓi thi‹u hai (2) ñoàn. M‡i ñoàn có 

tÓi thi‹u hai ñ¶i, Chúng, ñàn và sÓ Çoàn 

sinh tØ 12 Ç‰n 32 em. 

 

II.   PhÜÖng thÙc ÇiŠu hành: 

ñiŠu hành Gia ñình gÒm m¶t Ban Huynh 

TrÜªng, gÒm có: 

- 1 Gia TrÜªng 

- 1 Liên ñoàn TrÜªng 

- 2 Liên ñoàn Phó 

- 1 ThÜ Kš 

- 1 Thû quÏ 

- 1 ñoàn TrÜªng và 1 ho¥c 2 ñoàn Phó cho 

m‡i ñoàn. 

 

Tùy theo sÓ lÜ®ng huynh trÜªng và Çoàn sinh, 

ÇÖn vÎ có th‹ có thêm các huynh trÜªng Çäm 

nhiŒm các trách nhiŒm: 

- Væn nghŒ 

- Báo chí 

- Th‹ thao 

- Væn hóa và xã h¶i v.v.... 

 

Bên cånh Ban Huynh TrÜªng có m¶t ban Bäo 

Tr®.  

 

N‰u ÇÖn vÎ sinh hoåt tåi nh»ng chùa có chÜ Tæng 

Ni thì cung thÌnh 1 ThÀy/ Cô CÓ VÃn Giáo Hånh. 

 

DÜ§i ñoàn, ÇÖn vÎ chia thành ñ¶i (A-nô-

ma), Chúng (Ni-liên) ho¥c ñàn (Oanh vÛ) 

có ñ¶i, Chúng hay ñàn TrÜªng và các ñ¶i, 

Chúng, ñàn Phó. 

 

III.   Nhân s¿: 

1. Gia TrÜªng: Phäi tØ 40 tu°i trª lên, có uy tín 

trong t° chÙc PhÆt Giáo tåi ÇÎa phÜÖng và 

hi‹u bi‰t vŠ Gia ñình PhÆt Tº, do Ban 

Huynh TrÜªng m©i. 

2. Các chÙc vø khác do Ban Huynh TrÜªng 

ÇÖn vÎ bÀu lên. 

 

IV.  NhiŒm Vø: 

1. Gia TrÜªng:  NhiŒm vø cûa Gia TrÜªng: 

a. Thâu nhÆn Çoàn sinh m§i vào Gia ñình 

b. Thay m¥t Ban Huynh TrÜªng vŠ các 

công viŒc ÇÓi ngoåi liên quan Ç‰n Gia 

ñình PhÆt Tº, thi hành n¶i quy và cùng 

v§i Ban Huynh TrÜªng chÎu trách nhiŒm 

trÜ§c Ban HÜ§ng DÅn MiŠn.  

 

2. Liên ñoàn TrÜªng:  NhiŒm vø cûa Liên 

ñoàn TrÜªng: 

a. ñiŠu Ç¶ng Ban Huynh TrÜªng 

b. Thi hành chÌ thÎ cûa Ban HÜ§ng DÅn 

MiŠn 

c. T° chÙc chÌ thÎ cûa l§p HuÃn luyŒn ñ¶i 

hay Chúng TrÜªng trong Gia ñình Ç‹ 

chuÄn bÎ d¿ các l§p huÃn luyŒn cûa Ban 

HÜ§ng DÅn MiŠn. 

d. T° chÙc các cu¶c lÍ, tråi, triÍn lãm, væn 

nghŒ và công tác xã h¶i thu¶c phåm vi 

Gia ñình, có s¿ ÇÒng š cûa Ban HÜ§ng 

DÅn MiŠn.  

e. Báo cáo sinh hoåt hàng tháng cho Ban 

HÜ§ng DÅn MiŠn. 

 

3. Liên ñoàn Phó:  NhiŒm vø cûa Liên ñoàn 

Phó:  

Phø giúp Liên ñoàn TrÜªng Ç¥c trách 

Ngành (Nam, N») liên hŒ. 

 

4. ThÜ Kš:  NhiŒm vø cûa ThÜ Kš: 

a. NhÆt tu s° sách Gia ñình 

b. Phø trách các công viŒc có tính cách 

hành chánh, ti‰p nhÆn væn thÜ, d¿ thäo 

væn thÜ cho Gia TrÜªng, quän trÎ các hÒ 

sÖ. 
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5. Thû QuÏ:  NhiŒm vø cûa Thû QuÏ: 

a. Gi» s° chi thu, gi» tiŠn båc cûa Gia 

ñình 

b. Báo cáo tình trång tài chánh cho Bác 

Gia TrÜªng và toàn Ban Huynh 

TrÜªng. 

c. Tìm k‰ hoåch gây quÏ cho Gia ñình 

d. PhÓi h®p v§i Ban Bäo Tr® trong 

viŒc gây quÏ. 

 

6. ñoàn TrÜªng:  NhiŒm vø cûa ñoàn 

TrÜªng:  

a. Lo công viŒc n¶i b¶ cûa ñoàn. 

b. Th¿c hiŒn chÜÖng trình tu h†c cûa 

ñoàn, chæm sóc Ç©i sÓng cûa Çoàn 

sinh. 

 

7. ñoàn Phó:  NhiŒm vø cûa ñoàn Phó là phø 

giúp ñoàn trÜªng trong m†i công viŒc. 

 

8. Chuyên Môn:  NhiŒm vø cûa Huynh 

TrÜªng Chuyên Môn là lo công viŒc chuyên 

môn liên hŒ.  

 

 

V. Ban Bäo Tr®:  

ñ‹ ÇÜ®c s¿ giúp Ç« h»u hiŒu, ñÖn vÎ Gia ñình 

có th‹ thành lÆp Ban Bäo Tr® GñPT gÒm 1 vÎ 

TrÜªng ban và m¶t sÓ ban viên.  

 

Vi. ThÀy/Cô CÓ VÃn Giáo Hånh:  

Ban Huynh TrÜªng ÇÖn vÎ trách nhiŒm cung 

thÌnh vÎ ThÀy/Cô Trú Trì tåi Chùa Çang hoåt 

Ç¶ng Çäm nhÆn CÓ VÃn Giáo Hånh cho Gia Çình.  

 

VII. PhÓi h®p: 

M¥c dÀu trách nhiŒm Çã ÇÜ®c phân ÇÎnh rõ ràng, 

nhÜng s¿ ti‰n tri‹n cûa ÇÖn vÎ tùy thu¶c vào s¿ 

phÓi h®p làm viŒc gi»a các Huynh TrÜªng. 

NgÜ©i Huynh TrÜªng phäi luôn Ç¥t quyŠn l®i 

cûa t° chÙc lên trên h‰t. Có nhÜ vÆy m§i mong 

Çem ÇÜ®c l®i låc cho Çàn em.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

  BÆc SÖ ThiŒn   ⚫    

 

32 

Các Bài Đọc Thêm – Supplement reading 

 

Bài Đọc Thêm 1  
 

NGƯỜI NÔNG DÂN PHẢN BỘI 
 

Vào một sáng nọ, trong một ngôi làng tại thành phố 

Ca Thị (Kasi), có một bác nông phu đang cầy ruộng. 

Sau khi đào các đường mương, ông ta thả mấy con 

bò gặm cỏ ở cánh đồng bên cạnh và bắt đầu dùng 

xuổng để xới dất. Hôm sau, những con bò của ông 

càng đi xa cánh đồng mong tìm cỏ non để ăn. Chiều 

xuống, người nông dân sau khi làm xong công việc, 

cất dọn cuốc xuổng, bác ta đi tìm mấy con bò và thấy 

chúng không còn ở cánh đồng mà ông thả chúng 

trước kia nữa. 

 

Vì là một nông dân nghèo, nên việc thất lạc mấy con 

bò là điều vô cùng bất hạnh đối với ông ta. Người 

nông phu hết sức lo lắng cho nên mặc dù ban đêm 

trời tối ông vẫn đi vào khu rừng cạnh làng để tìm 

kiếm và kêu gọi những con bò đi lạc của ông. 

Ông tiến mãi vào rừng sâu và quanh quẩn suốt bảy 

ngày đêm vẫn không tìm ra con đường về nhà. Vào 

lúc ấy, ông bị thiếu ăn và ngất xỉu vì đói khát. Khi 

kiệt sức sắp ngả gục, ông trông thấy một cây với trái 

chín to lớn trên cành. Cây này mọc trên bờ của sườn 

đồi dốc thẳng xuống dưới một khe núi hẹp. 

 

Người nông dân lảo đảo đi tới cây đó với tay hái trái 

chín nói trên và vội đưa vào mồm nhai ngấu nghiến. 

Nhưng ông cảm thấy chưa dằn hết cơn đói và muốn 

có thêm trái cây ngon ngọt này để ăn nên ông leo lên 

cao, bò theo một cành cây bắt ngang trên sườn đồi. 

Cành cây vì không chịu nổi sức nặng của ông ta, kêu 

rắc một tiếng và gãy làm đôi. 

 

Người nông dân bất hạnh bị ném vào sườn núi đá rớt 

xuống thung lũng hẹp phía dưới. May mắn ông ta 

thoát chết nhờ rơi trúng vũng nước, không bị đập vào 

những tảng đá xung quanh. Bị té nặng, ông ta quá 

yếu phải nằm nơi hốc núi đến mười ngày không thể 

di chuyển được. Ông sống nhờ uống nước trong vũng 

và ăn những cây nhỏ mọc trên bờ. 

 

Vào ngày thứ mười, một con khỉ sống trong hang nơi 

hốc núi ra uống nơi vũng nước và trông thấy người 

nông dân khốn khổ đang nằm ở đó.   Khỉ   

ngạc nhiên thấy có người đến vùng đất xa xôi này và 

hỏi anh ta:  

- Ông là ai, và ông làm gì mà nằm ở đây? 

 

 

Supplement Reading 1 

 

THE UNGRATEFUL PEASANT 
 

One morning in a village near Kase, a peasant was 

plowing his fields. After he had laid the trenches, he 

let his oxens loose to graze in a field nearby, and 

began to turn the soil over with a spade. The day 

went by, and the oxens strayed further to the outfield. 

Having completed his day's work, the peasant laid 

down his spade and went to fetch his oxens only to 

discover that they were no longer in the field where 

he had left them. 

 

He was a poor man; therefore, the loss of his oxens 

was a terrible misfortune. He grew extremely 

worried and as the night was falling, he went into the 

forest near the village looking for and calling out to 

the strayed oxens. 

 

He lost his way in the depths of the forest, and 

wandered around for seven days and nights, unable 

to find his way home. By this time, he was starving 

and unable to move any further. He was about to 

collapse with hunger and exhaustion when he saw a 

tree laden with enormous ripened fruits. This tree 

stood at the edge of a steep slope that dropped 

sharply to a narrow gorge below. 

 

The peasant staggered up to the tree, plucked the fruit 

within his reach, and began to eat it as fast as he 

could. His hunger was still not satisfied; and wanting 

to eat more of the juicy fruit, he climbed up the tree, 

and crawled along a branch that hung over the slope. 

Unable to bear his weight, the branch made a 

cracking sound and snapped in two. 

 

The peasant was hurled down the rocky slopes into 

the narrow gorge below. Fortunately, he fell into a 

pool of water and was saved from being smashed to 

death on the boulders strewn around. He was so 

weakened by his fall that he lay in the gorge for ten 

days, unable to move. He kept himself alive by 

drinking the water from the pool and eating the 

shrubs which grew at its edge. 
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- Này khỉ ơi, làng tôi sinh sống gần thành phố Ca-

Thị (Kasi) và trong lúc đi kiếm mấy con bò chạy 

lạc nơi cánh đồng, tôi đi lạc vào khu rừng trên. 

Tôi đi lang thang suốt bảy ngày không có thức 

ăn và nước uống cho đến khi tìm thấy một cây có 

trái mọc trên đỉnh sườn núi đá. Tôi leo lên hái 

trái cây và bị rơi xuống hốc núi này. Tôi đã nằm 

ở đây mười ngày qua. Mong bạn cố gắng kéo tôi 

lên và đưa tôi ra lại khu rừng, vì quá yếu sức, tự 

mình tôi không thể làm được. 

 

Khỉ cảm thấy thương hại người nông dân và quyết 

định giúp đỡ ông ta. Nó khiêng một phiến đá nặng và 

thực tập leo lên leo xuống cạnh bờ hốc đá để xem thử 

nó có đủ sức mang nổi sức nặng của một người hay 

không. Khi khỉ thấy rằng có thể leo lên đồi núi không 

chút gì khó khăn, nó liền quay lại nói với người nông 

dân:  

- Bây giờ bạn đưa tay ôm chặt cổ tôi. Rồi tôi sẽ từ 

từ leo lên đỉnh hốc đá. 

 

Theo lời khỉ dặn, người nông dân trèo lên lưng nó và 

cả hai kiên nhẫn thực hiện một cuộc tiến lên cực 

nhọc. Khi lên tới đỉnh hốc đá, con khỉ can trường quá 

đuối sức, liền đặt người nông dân xuống đất và nói:  

- Tôi quá mệt sau cuộc leo núi khó khăn này, nên 

tôi cần phải nghỉ ngơi một lát. Bạn đứng canh 

chừng và thức tôi dậy nếu thấy bất cứ con thú dữ 

nào đến gần. 

 

Con khỉ nằm xuống trên cỏ và ngủ say liền trong lúc 

ông bạn nông dân đứng cạnh nó để canh chừng. Mặc 

dù được con khỉ cứu sống, nhưng ông ta thật là kẻ vô 

ơn và tàn ác. Trong khi đứng trông chừng cho khỉ, 

tên nông dân đã nghĩ đến một kế hoạch xấu xa: 

- Thịt khỉ ăn rất ngon. Ta quá đói và yếu sức sau 

lần té ngã vừa rồi, nếu ta giết và ăn thịt khỉ ta sẽ 

mạnh khỏe trở lại. Rồi ta chẳng cần ở nơi vắng 

vẻ này mà có thể tìm đường ra khỏi khu rừng để 

trở về làng ta. 

 

Người nông dân nhìn quanh tìm thấy một hòn đá lớn, 

ông nâng phiến đá lên và đập vào đầu con khỉ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

On the tenth day, a monkey who lived in a cave in 

the gorge, came to drink water at the pool, and saw 

the wretched peasant lying there. The monkey was 

amazed at the sight of a human being in such 

desolated place and so he asked: 

- Who are you and why are you lying here? 

- Alas, monkey, I live in a village near Quasi; and 

I lost my way in the forest above while looking 

for my oxen which had strayed from the field. I 

wandered around for seven days without food 

and water until I saw a fruit tree which stood on 

the top of this rocky slope. I climbed up the tree 

to reach the fruit and fell into this gorge. I have 

been lying here for ten days. Please try and pull 

me up to the forest for I am too weak to make the 

effort by myself. 
 

The monkey felt very sorry for the peasant, and 

decided to help him. He picked up a heavy stone and 

practiced climbing up and down the side of the gorge 

to see if he could bear the weight of the man. When 

he found that he could climb the slope without any 

difficulty, he went back to the peasant and told him:  

- Now put your arms around my neck and hold on 

tight. I will slowly climb to the top of the gorge. 
 

The peasant did as he was told and climbed onto the 

monkey's back; and laboriously, they made the 

difficult ascent. When they arrived at the top, the 

brave monkey was quite worn out. While putting the 

peasant down he said:  

- I must rest a while. You stand guard and wake 

me if any wild animals come near. 
 

The monkey lay down on the grass and fell fast 

asleep, while the peasant sat near him and kept watch 

for any dangers. Even though his life was saved by 

the monkey, the peasant was a very ungrateful and 

wicked man. As he watched the monkey, he thought 

of an evil plan:  

- The flesh of a monkey is very tasty to eat. I am 

very hungry and weak after my fall, so if I kill 

and eat this monkey I will get strong again. I 

need not remain in this wretched place, and will 

be able to find the way out of the forest and back 

to my village. 
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Nhưng vì đang còn yếu sức nên ông ta chỉ gây 

thương tích cho con vật mà thôi. 

 

Khỉ nhảy lên, đầu bị chảy máu, nó liền nhanh chóng 

trèo lên cây. Khi chú khỉ cảm thấy an toàn thoát khỏi 

sự giết hại của tên nông dân, nó liền nói lớn:  

- Đồ hèn hạ, sao ông có thể trả ân cho tôi, người 

đã cứu sống ông bằng hành động phản trắc như 

vậy. Ông là con người tàn ác rồi ông sẽ gặp sự 

khổ đau do việc làm bất nhân của ông. Từ đây 

có con đường dẫn ra khỏi rừng. Nếu ông chạy 

thoát không bị thú dữ ăn thịt, cuối cùng ông sẽ 

về tới nhà. Hãy đi nhanh lên. Tôi không tin ông 

được và tôi muốn thấy ông đi xa trước khi tôi 

tuột xuống khỏi cây này. 

 

Tên nông dân chạy nhanh theo con đường khỉ đã chỉ 

dẫn. Nhưng y không dễ gì trốn thoát được hàng chư 

thiên ở cõi trời đã thấy biết sự việc xảy ra, nên các 

ngài quyết định trừng phạt tên nông dân vì hành động 

tội ác của hắn. Khi về tới nhà, ông ta thấy trên thân 

mình hiện ra những mụt nhọt ghê rợn và trong vài 

ngày sau, chân tay của ông bị thối rửa. Những bác 

nông dân khác đuổi y ra khỏi làng và khắp nơi mọi 

người ai cũng tìm cách xa lánh; rồi ông ta đành phải 

đi lang thang rày đây mai đó trong suốt bảy năm 

trường. Sau cùng quá khổ đau vì điên dại, ông ta tìm 

đến ẩn náu trong công viên Mi-Ga-Si-Ra (Migacira) 

ở thành Ba La Nại (Banaras). Dân chúng thấy tội 

nghiệp mang thức ăn và nước uống đến cho ông ta. 

 

Tuy nhiên, vì quá đau đớn nên không lâu sau đó, 

người nông dân đã qua đời. Các vị thiên thần liền đày 

đọa ông ta xuống cảnh giới địa ngục để đền tội về 

những việc làm ác độc mà y đã gây ra khi còn sống 

trên thế gian. 

 

Trích từ  "Những mẫu chuyện tiền thân Đức Phật" 

 

 

 

 

 

He looked about and found a large stone, and raising 

it, he hit the monkey on the head; but as he was still 

weak and feeble, the blow lacked power and he only 

succeeded in wounding the monkey. 

 

The monkey, with blood flowing from his head, 

jumped up and quickly scrambled up a tree. When he 

felt that he was safe from the peasant, he called out:  

• Vile wretch, is this how you repay me for saving 

your life? You are a treacherous man and you 

will suffer for your foul deed. Go from here; this 

is the path that leads out of the forest. If you are 

not devoured by wild beasts, you will eventually 

reach your home. Go quickly. I do not trust you 

and want to see you on your way before I come 

down from this tree. 

 

The peasant quickly ran down the path that the 

monkey had pointed out to him. But he was not to 

escape so easily. The gods in heaven saw what had 

happened, and decided to punish the peasant for his 

wicked act. 

 

When the peasant reached home, he found that his 

body was covered with horrible sores and after a few 

days, his limbs began to rot away. The other peasants 

drove him out of the village. Shunned by people 

everywhere, he wandered from place to place for 

seven years. Driven half-mad with his sufferings, he 

eventually reached the Migacira park in Banaras and 

laid down in an enclosure. 

 

The people of Baranas took pity on him and gave him 

food and water to drink. 

 

The peasant, however, had undergone too much pain 

and died shortly afterwards. The gods sent him to the 

underworld, where he was made to atone for all his 

misdeeds on earth. 
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Bài Đọc Thêm 2 

 

CON KHỈ CÓ LÒNG ĐẠI BI 
Ngày xÜa, nÖi dãy núi cao Hy Mã Låp SÖn 

(Himalayas) có m¶t con khÌ Chúa to l§n sÓng chung 

v§i m¶t Çàn khÌ gÒm cä tám chøc ngàn con. Ch‡ ª 

cûa chúng là m¶t khu rØng trÓng n¢m sát b© con sông 

H¢ng (Ganges). Tåi Çây, cånh dòng nÜ§c såch và 

trong chäy ra tØ núi Çá, có m¶t cây cao bóng mát. 

Mùa hè, cây n¥ng chïu ÇÀy nh»ng trái óng ánh vàng 

to l§n. 

 

VØa thÃy trái cây chín, nh»ng con khÌ liŠn hái æn 

ngay càng s§m càng tÓt vì khÌ Chúa, rÃt Ç‡i khôn 

ngoan, Çã d¥n dò Çàn khÌ con: "ñØng bao gi© Ç‹ m¶t 

trái cây nào rÖi xuÓng nÜ§c. N‰u viŒc Ãy xäy ra, trái 

cây Çó së bÎ dòng sông cuÓn trôi vŠ nh»ng thung lÛng 

và thành phÓ xa xôi có loài ngÜ©i sinh sÓng. RÒi h† 

có th‹ t§i Çây tìm ra ÇÜ®c cái cây có trái ngon ng†t 

này và së xâm phåm lãnh th° an lành cûa chúng ta". 

 

Lúc Ãy có m¶t nhánh cây sà thÃp xuÓng m¥t sông. 

M¶t trái chín n¢m Än trong chi‰c t° ki‰n, rÖi xuÓng 

nÜ§c và bÎ cuÓn trôi theo dòng sông chäy xi‰t. Nó 

trôi xa xuÓng tÆn miŠn nam, và cuÓi cùng trái cây Çó 

låc vào kinh thành Ba La Nåi n¢m bên b© sông H¢ng. 

 

Sáng n†, B©-Ra-Ma-ñát-Ta, vua xÙ Ba La Nåi, Çang 

t¡m trong m¶t khúc sông n¢m gi»a hai chi‰c lÜ§i cûa 

nh»ng ngÜ©i Çánh cá. Khi nhà vua t¡m xong, thì mÃy 

lÜ§i Çánh cá ÇÜ®c ngÜ©i ta kéo lên, trong lÜ§i có m¶t 

trái cây chín s¡c vàng lóng lánh. H‰t sÙc kinh ngåc, 

nh»ng ngÜ©i Çánh cá cÀm nó chåy Ç‰n v§i s¿ ngåc 

nhiên vì tØ trÜ§c t§i nay, ông ta chÜa hŠ thÃy loåi trái 

cây Çó bao gi©. 

 

ñÙc vua hÕi h†: "Trái cây có s¡c vàng r¿c r« này ª 

Çâu vÆy?" 

 

Dân chài lÜ§i chÌ bi‰t viŒc làm sao b¡t ÇÜ®c cá Ç‹ 

cho nhà vua dùng, trä l©i: "Tâu bŒ hå, chúng tôi 

không bi‰t". 

 

 

Supplement Reading 2 

 

The Great-Hearted Monkey 
In the high Himalayas, there once lived a giant 

monkey king and his troop of eighty thousand 

monkeys. Their home was in a forest glade by the 

side of the Ganges River. There stood a tall shady 

tree where the water gushed pure and clear. In the 

summer, this tree would bear enormous golden 

fruits. 

 

As soon as the fruits were ripe, the monkeys ate them 

all up as fast as they could. For the monkey king, 

who was extremely wise, had warned his followers:  

"Never allow a single fruit to fall in the water. If this 

happens, the fruit will be carried down the river to 

distant valleys and cities where men live. Then they 

may come in search of the tree bearing this delicious 

fruit, and invade our peaceful kingdom." 

 

One branch of this tree hung low over the river. A 

ripe fruit which was hidden by an ant's nest fell into 

the water and was swept away by the rapid current. 

It drifted further and further south, until at last it 

reached the city of Banaras on the banks of the 

Ganges River. 

 

One morning, while King BrahmaÇatta of Banaras 

was bathing in the river between two fishermen's 

nets. When he finished his bath, the nets were pulled 

in. Caught in the fine mesh was the shining golden 

fruit. Struck with amazement, the fishermen picked 

it up and ran to show it to the king. The king 

examined it curiously, for he had never seen such a 

fruit before. 

 

"What is this glorious fruit?"  he asked them. 

 

The fishermen, who only knew how to catch fish for 

the royal table, replied:  "We do not know, Sire." 

 

"Call the foresters,"  ordered the king. 

 

 

 

 

ñÙc vua ra lŒnh:  "Hãy g†i lính ki‹m lâm låi Çây". 
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Nh»ng ngÜ©i lính ki‹m lâm Ç‰n thÜa:  "Tâu Hoàng 

ThÜ®ng, Çây là trái xoài." 

 

"Nó m†c ª Çâu?" 

 

"Tâu bŒ hå, không có trong nÜ§c chúng ta. Loåi trái 

cây này ÇÜ®c trÒng rÃt xa, nÖi thung lÛng cûa núi Hy 

Mã Låp SÖn". 

 

NgÜ©i hÀu cÆn c¡t trái xoài ra và dâng m¶t mi‰ng lên 

ÇÙc vua dùng. Nhà vua ÇÜa phÀn còn låi cho hoàng 

hÆu và các triŠu thÀn. 

 

TÃt cä æn ÇŠu trÀm trÒ khen ngon:"ñây là m¶t trái 

cây có hÜÖng vÎ tuyŒt diŒu. Chúng tôi chÜa tØng 

thÜªng thÙc bao gi©". 

 

Nh»ng ngày sau, vua B©-Ra-Ma-ñát-Ta muÓn dùng 

thêm n»a loåi trái cây chín vàng ngon ng†t này. Lòng 

ham muÓn cûa ÇÙc vua mãnh liŒt Ç‰n n‡i ông ta 

không th‹ ngû nghÌ gì ÇÜ®c khi nh§ t§i trái xoài mà 

ÇÙc vua Çã dùng qua m¶t lÀn. CuÓi cùng nhà vua 

quy‰t ÇÎnh lên ÇÜ©ng Çi tìm cây xoài nÖi xa xôi Ãy. 

M¶t Çoàn thuyŠn gÒm nhiŠu chi‰c bè k‰t h®p låi, ÇÙc 

vua và nh»ng ngÜ©i tháp tùng Çã chèo ngÜ®c dòng 

sông Çi lên. 

 

Sau m¶t chuy‰n Çi dài qua nhiŠu ngày Çêm, h† t§i 

m¶t thung lÛng núi có cây xoài m†c bên cånh b© 

sông. ñÙc vua bÜ§c lên b© v§i Çoàn tùy tùng, và tÃt 

cä Çã d¿ m¶t b»a tiŒc dùng toàn nh»ng trái xoài ÇÀy 

nÜ§c ngon ng†t. Ban Çêm, nhà vua n¢m ngû dÜ§i gÓc 

cây, có lính canh gác. Lºa ÇÜ®c th¡p sáng hai bên Ç‹ 

ngæn không cho các thú d» låi gÀn. 

 

Khuya vŠ Çêm, khi ÇÙc vua Çang say ngû và nh»ng 

tên lính gác vØa m§i ch®p m¡t thiu thiu, khÌ Chúa 

cùng v§i Çàn khÌ con tìm Ç‰n, nhäy lên cây và æn tÃt 

cä nh»ng trái xoài còn låi. Chúng làm Òn ào khi‰n 

nhà vua thÙc giÃc. Nhìn thÃy các bÀy khÌ Çang di 

chuy‹n tØ cành này qua cành kia, ÇÙc vua g†i lính 

b¡n cung låi và ra lŒnh:  "Hãy bao vây cây xoài và 

b¡n hå nh»ng con khÌ này.   

 

The foresters came and answered:  "This is a mango, 

Sir." 

 

"Where does it grow?" 

 

"Not in our kingdom, Sire. This fruit grows far away 

in the distant valleys of the Himalayan mountains." 

 

The mango was cut and the king tasted a slice. He 

gave the rest to his queens and ministers. They all 

exclaimed in wonder, "Truly this is a fruit with a 

divine flavor. We have never tasted anything like this 

before." 

 

The days passed and King Brahmadatta longed to eat 

more of the delicious golden fruit. His desire grew so 

intense that he was unable to rest in peace since his 

mind was preoccupied with thoughts of the mango. 

He joined with his men afterwards and sailed up the 

river. 

 

After a long journey of many days and nights, they 

reached the mountain valley where the mango tree 

stood on the river bank. The king got down with his 

followers, and they all had a delightful feast of the 

rich juicy mangoes. When night fell, the king laid 

down to sleep at the foot of the tree, and his soldiers 

stood guard. Blazing fires were lit on either side, to 

prevent wild animals from coming too near. 

 

Late that night, when the king was fast asleep and the 

guards were about to fall asleep themselves, the 

monkey king and his troop arrived. They jumped 

onto the mango tree and ate up all the mangoes that 

were left. They made such noise that woke the king 

up and he saw the monkeys gliding from branch to 

branch eating the mangoes. The king then ordered 

his archers:  "Surround the tree and shoot all these 

monkeys. Tomorrow morning we will eat monkey 

flesh with the mangoes. That will make a really tasty 

meal." 

 

 

 

 

Ngày mai chúng ta së dùng thÎt khÌ v§i xoài. Món æn 

Çó ch¡c së là ngon l¡m". 

 

ñàn khÌ thình lình nghe ÇÜ®c nh»ng l©i nói trên cûa 

ÇÙc vua, chúng run s® và Ç‰n g¥p khÌ Chúa: "ThÜa 
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ñåi VÜÖng, than ôi, dù ngài Çã cänh cáo nhÜng 

chúng tôi không rõ làm th‰ nào m¶t trái xoài Çã rÖi 

xuÓng sông khi‰n cho có ngÜ©i bi‰t tìm Ç‰n Çây. VÎ 

thû länh Çã ra lŒnh cho lính cûa ông ta b¡n vào 

chúng tôi. Cây xoài Çã bÎ bao vây, chúng tôi không 

tìm ÇÜ©ng thoát ÇÜ®c. VÆy chúng tôi phäi làm sao?" 

 

KhÌ Chúa nói:  "Này các con, ÇØng s®. Ta së tìm cách 

cÙu các con." Sau khi an ûi bÀy khÌ con, khÌ Chúa 

trèo lên m¶t nhành cây cao nhÃt và tØ Çó nó chuyŠn 

bæng qua môt cành cây khác träi dài ngang trên sông. 

KhÌ Chúa rán h‰t sÙc l¿c nhäy qua sông Ç¥t chân 

xuÓng b© bên kia. Nó ÇÓn ngã, ch¥t m¶t Çoån cây 

trúc cÄn thÆn Ço chiŠu dài, và trù tính:  "Ta së c¶t ÇÀu 

khúc cây trúc vào m¶t thân cây ª Çây và bu¶c ÇÀu 

kia quanh vào lÜng cûa ta, rÒi ta së nhäy trª vŠ cây 

xoài. V§i chi‰c cÀu ta thi‰t lÆp, Çàn khÌ con cûa ta së 

trÓn thoát ÇÜ®c". 

 

Nhanh nhÜ gió, khÌ Chúa trª vŠ nÖi bÀy con cûa nó 

Çang lo l¡ng ch© Ç®i. NhÜng nó Çã lÀm lÅn trong s¿ 

tính toán, vì quên tính phÀn ng†n trúc bu¶c quanh 

lÜng nó. Cành trúc quá ng¡n và khÌ Chúa chÌ có th‹ 

vØa v§i t§i ÇÜ®c nhánh cây xoài. H‰t sÙc cÓ g¡ng, nó 

rán bám vào m¶t nhánh cây và bäo Çàn khÌ:  "Hãy 

mau bÜ§c ngang qua lÜng tôi Çi t§i chi‰c cÀu trúc Ç‹ 

vÜ®t thoát Ç‰n b© bên kia". TØng con m¶t, tám ngàn 

khÌ con cúi ÇÀu chào khÌ Chúa, nhË nhàng bÜ§c qua 

trên lÜng cûa nó Ç‹ Ç‰n chi‰c cÀu trúc. 

 

Trong Çàn khÌ có m¶t con ác Ç¶c tên ñŠ Bà ñåt ña 

(Devadatta) rÃt ganh ghét khÌ Chúa. Nó t¿ nghï r¢ng:  

"ñây là cÖ h¶i tÓt Ç‹ gi‰t ch‰t kÈ thù cûa mình". Do 

Çó nó giÅm månh lên thân khÌ Chúa khi‰n lÜng con 

này bÎ gÅy và rÃt Çau. ñŠ Bà ñåt ña tàn ác Çã an toàn 

t§i ÇÜ®c cành trúc bÕ m¥c khÌ Chúa bÎ thÜÖng n¢m 

ch‰t m¶t mình. 

Vua B© Ra Ma ñát Ta thÙc dÆy, và chÙng ki‰n m†i 

viŒc xäy ra. Lòng ÇÙc vua vô cùng xót thÜÖng con 

khÌ Chúa anh hùng. Sáng hôm sau, ông  

The monkeys heard the king's words, and trembled 

with fear as they approached their chief:  "Alas, Sire, 

you warned us, but unknown to us some fruit must 

have fallen into the river; therefore strange men have 

come here. Their leader has ordered his archers to 

shoot us. The tree is surrounded and we cannot 

escape. What are we to do?" 

 

"Do not be afraid, my children," said the monkey 

chief, "I will find a way to save you."  Having 

comforted his followers, he climbed up the highest 

branch of the tree, and from there crossed to another 

branch that stretched over the river. With a mighty 

bound, he cleared the carefully measured branch, 

saying to himself:  "I will tie one end to a tree trunk 

here and fasten the other end around my waist. I will 

leap back to the mango tree and my troop can escape 

over the reed bridge I will have made." 

 

Swift as the wind, the monkey chief sprang back to 

where his followers were waiting anxiously. But he 

had made a mistake in his calculations. He had not 

taken into account the part of the rope that tied 

around his waist. The reed proved to be too short; 

however, he was able to grasp a branch but ended up 

using his body as part of the bridge. With all his 

might, the monkey king grasped tightly to a branch 

and told his troop:  "Fast, cross this bridge to get to 

the other side of the river to safety." 

 

One by one the eighty thousand monkeys saluted 

their chief, and ran lightly over his back, onto the 

reed, and to the other side of the river. 

 

Among the troop there was one evil monkey called 

Devadatta, who was very jealous of his leader. He 

thought to himself:  "This is the chance to destroy my 

enemy." 

 

 

 

truyŠn lŒnh cho quân lính mang khÌ Chúa xuÓng tØ 

cành cây nó Çang còn bám vào. Sau Çó, ngÜ©i ta t¡m 

rºa khÌ Chúa bÎ thÜÖng trong nÜ§c thÖm 

dÎu dàng nhÃt và m¥c cho nó chi‰c áo väi vàng mŠm 

måi. ñÙc vua ngÒi bên cånh con khÌ ÇÀu Çàn và hÕi:  

"Này khÌ Chúa cao cä, nhà ngÜÖi Çã dùng thân mình 

làm chi‰c cÀu Ç‹ cho Çàn khÌ Çi qua. Làm vÆy, ngÜÖi 

Çã hy sinh mång sÓng cûa mình. NgÜÖi là gì cûa bÀy 

khÌ, và chúng là th‰ nào ÇÓi v§i nhà ngÜÖi?". 

 

Con khÌ Chúa s¡p ch‰t trä l©i:  "Tâu Çåi vÜÖng, Çàn 

khÌ là con cûa tôi, và tôi là thû lãnh và ngÜ©i dÅn d¡t 

chúng. Chúng m‰n thÜÖng và tin tÜªng nÖi tôi. Tôi 
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không có gì ân hÆn (hÓi ti‰c) khi tØ giã cõi Ç©i này vì 

tôi Çã cÙu thoát ÇÜ®c thÀn dân cûa tôi. N‰u muÓn trÎ 

nÜ§c có k‰t quä tÓt thì ÇiŠu trÜ§c tiên là ngài nên 

luôn luôn lo nghï Ç‰n s¿ hånh phúc và an låc cûa 

ngÜ©i dân". 

 

Nói xong, khÌ Chúa nh¡m m¡t lìa Ç©i. Vua B© Ra Ma 

ñát Ta ra lŒnh lo tang lÍ cho nó v§i tÃt cä ÇiŠu vinh 

d¿ cûa m¶t ÇÙc vua. 

 

NgÜ©i ta d¿ng lên m¶t ng†n tháp k› niŒm tåi nÖi thân 

khÌ Chúa Çã ÇÜ®c hÕa táng. Dân chúng cÛng th¡p Çèn 

ÇuÓc sáng nÖi Ãy và dâng hÜÖng hoa cúng lÍ cho nó. 

 

Khi nhà vua trª vŠ thành Ba La Nåi, ông ra lŒnh xây 

m¶t ngôi tháp khác Ç‹ tôn th© khÌ Chúa và khuyên 

bäo dân chúng nên tÕ lòng cung kính, nh¢m tÜªng 

niŒm m¶t con vÆt thÆt h‰t sÙc hy sinh. SuÓt Ç©i, nhà 

vua luôn ghi nh§ nh»ng l©i nói cuÓi cùng cûa khÌ 

Chúa và Çã cai trÎ dân chúng trong nÜ§c ông m¶t cách 

sáng suÓt và nhân tØ. 

 

Trích tØ  "Nh»ng mÅu chuyŒn tiŠn thân ñÙc PhÆt" 

 

 

 

So he jumped very hard onto his chief's back. The 

monkey king's back broke and he was in great pain. 

The heartless Devadatta crossed the reed to safety, 

leaving his stricken chief to die alone. 

 

King Brahmadatta had been awake and saw 

everything that happened. He was filled with 

compassion for the heroic monkey. At dawn he 

ordered his men to carefully lower the monkey chief 

from the branch where he still clung. When this  was  

done,   and   the  wounded   monkey   was 

bathed in the sweetest perfumes and clothed in a soft 

yellow robe. The king sat down beside the monkey 

chief and asked:  "You have risked your life by 

making that bridge for the other monkeys to cross 

over. What are you to them and what are they to you, 

O great monkey?" 

 

The dying monkey replied:  "O king, they are my 

children, and I am their chief and guide. They loved 

and trusted me. I do not grieve as I leave this world, 

because I have gained my subjects' freedom. In order 

for you to become a good ruler, you must remember 

that the happiness and welfare of your people must 

always come first." 

 

Saying this, the monkey chief closed his eyes and 

died. King Brahmadatta ordered that the dead 

monkey be given a funeral fit for a king. A shrine 

was erected at the place of the cremation. Torches 

were burnt there and offerings of incense and flowers 

were made.  

 

When the king returned to Banaras, he built another 

shrine in honor of the monkey chief, and commanded 

all his subjects to pay homage to the memory of the 

brave animal. Throughout his reign, he ruled his 

people wisely and well, as advised by the monkey 

chief. 
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Bài Đọc Thêm 3: 

VUA SI VI 
Ngày xÜa ª ƒn ñ¶ có vÎ vua hùng månh Si-Vi (Sivi) 

trÎ vì kinh thành A-Rít-Tha-Pu-Ra (Arithapura) 

thu¶c vÜÖng quÓc Si-Vi. Nhà vua sinh ÇÜ®c m¶t 

hoàng tº cÛng Ç¥t tên là Si-Vi. 
 

ñ‰n tu°i trÜªng thành, thái tº Çi T¡c-Xi-La (Taxila) 

h†c tÆp. Lúc trª vŠ, nh© ÇÀy Çû thông minh ki‰n thÙc, 

thái tº ÇÜ®c phø hoàng ÇŠ cº gi» chÙc phó vÜÖng 

trong nÜ§c. 
 

Khi vua cha qua Ç©i, thái tº Si-Vi lên làm vua, cai trÎ 

dân chúng rÃt công bình và nhân ÇÙc. Nhà vua cho 

thi‰t lÆp sáu tråi t‰ bÀn ª kinh Çô, bÓn tråi tåi các c°ng 

thành và hai tråi bên ngoài hoàng cung. M‡i ngày 

nhà vua bÓ thí khoäng sáu træm ngàn ÇÒng tiŠn cho 

dân nghèo. M‡i tháng vào các ngày mÒng tám, mÜ©i 

bÓn và r¢m nhà vua Ç‰n thæm các tråi này và giám 

sát Ç‹ công viŒc phân phát tiŠn båc cho kÈ nghèo 

ÇÜ®c nghiêm chÌnh thi hành. 
 

Vào m¶t ngày træng tròn, vua Si-Vi ngÒi trên ngai 

vàng dÜ§i cây l†ng che và suy nghï Ç‰n nh»ng viŒc 

mà ÇÙc vua Çã làm giúp Ç« cho dân chúng: "VŠ vÆt 

chÃt không có cái gì mà ta Çã không cho. NhÜng s¿ 

bÓ thí này chÜa làm ta thÕa mãn. Ta muÓn bÓ thí 

nh»ng vÆt thu¶c hoàn toàn cûa chính thân ta. Hôm 

nay, khi Ç‰n tråi t‰ bÀn, n‰u có ai muÓn xin m¶t b¶ 

phÆn nÖi thân th‹ ta, ta së vui lòng cho h† phÀn Çó. 

N‰u kÈ nào bäo r¢ng h† cÀn ngÜ©i nô lŒ, ta së cªi áo 

cÄm bào và t§i Çó làm công viŒc cûa ngÜ©i ÇÀy t§ Ç‹ 

giúp h†. N‰u có ngÜ©i xin ta c¥p m¡t, ta së móc 

chúng ra ngay khÕi ÇÀu Ç‹ cho h†". 
 

Nhà vua t¡m v§i mÜ©i sáu bình nÜ§c hoa và m¥c y 

phøc sang tr†ng. Sau khi dùng b»a æn thÎnh soån, ÇÙc 

vua c«i trên th§t voi ÇÜ®c trang hoàng r¿c r« và Çi ra 

nÖi phát chÄn. 

 

ñ‰ Thích (Sakka) vua cûa hàng chÜ thiên có š ÇÎnh 

thº nhà vua. Ngài nghï r¢ng: "Vua Si-Vi quy‰t ÇÎnh 

bÓ thí cho bÃt cÙ ngÜ©i nào xin c¥p m¡t cûa ông ta. 

Khi g¥p dÎp ta së thº xem nhà vua có th‹ th¿c hiŒn 

ÇÜ®c s¿ hy sinh cao cä này hay không". 

 

Supplement Reading 3: 

King Sivi 

In ancient India, the mighty King Sivi reigned in the 

city of Aritthapura which was in the Kingdom of 

Sive. A son was born to him whom he also named 

Sivi. 

 

The prince reached manhood and went to Taxila to 

study. When he returned, he was filled with wisdom 

and knowledge, and his father made him viceroy of 

the kingdom. 

 

After the King's death, Prince Sivi became king and 

ruled his people justly and well. He had six alms 

halls built in the city, four at the city gates and two 

outside the palace. Everyday six hundred thousand 

pieces of money were distributed to the poor. On the 

eighth, fourteenth and fifteenth days of the month, 

the King visited the alms halls to see the money was 

correctly given out. 

 

On a day of the full moon, he sat on the royal throne 

under the state umbrella, thinking of all that he had 

done for his people: 
 

"Of material goods there is nothing that I have not 

given. But this kind of giving does not satisfy me. I 

want to give something that is a part of myself. Today 

when I go to the alms hall, if anyone should ask for 

a part of my body, I shall gladly give it. If any man 

says that he needs a slave, I will take off my royal 

garb and go and do the work of a slave. If any man 

should ask for my eyes, I will forthwith take them out 

of my head and give to him." 

 

He bathed in sixteen pitchers of perfumed water, and 

put on his finest garments. After a meal of choice 

food, he mounted a richly decorated elephant and 

went to the alms hall. 

 

Sakka, the King of the gods, decided to test King 

Sivi. He thought: "King Sivi has determined to give 

his eyes to any man who should ask for them. When 

the time comes, I shall see whether he will be able to 

make this supreme sacrifice." 

 

Vua ñ‰ Thích liŠn cäi dång làm vÎ tu sï Bà La Môn 

(brahmin) mù lòa ÇÙng bên ngoài nhà t‰ bÀn. Lúc nhà 

vua c«i voi Çi t§i, ông liŠn ÇÜa tay ra kêu xin: "Tâu 

Çåi vÜÖng, không nÖi nào trên th‰ gian không nghe 



 

  BÆc SÖ ThiŒn   ⚫    

 

40 

ti‰ng tæm vŠ nh»ng viŒc làm phÜ§c ÇÙc cûa hoàng 

thÜ®ng. NhÜ nhà vua Çã thÃy là tôi bÎ mù. ñÙc vua 

có Çû hai con m¡t. Tôi tØ xa Ç‰n Çây mong bŒ hå bÓ 

thí cho tôi xin m¶t con m¡t cûa ngài". Nhà vua suy 

nghï: "ñây chính là ÇiŠu mà ta Çã nghï t§i trong cung 

ÇiŒn hôm nay. Tâm nguyŒn cûa ta së ÇÜ®c thành t¿u. 

Ta së bÓ thí m¶t món quà mà tØ trÜ§c nay không ai 

có th‹ làm." ñÙc vua quay ngÜ©i sang hÕi vÎ Bà La 

Môn: " Ai bäo ngÜÖi Ç‰n xin con m¡t cûa ta? ñó là 

b¶ phÆn quan tr†ng nhÃt nÖi thân th‹ con ngÜ©i và 

khó lòng lÃy ra cho". 

 

- "Tâu Çåi vÜÖng, ñ‰ Thích, vua cûa chÜ thiên bäo 

tôi Ç‰n xin con m¡t cûa ngài. NgÜ©i ta nói r¢ng bÓ 

thí con m¡t là món quà quš báu nhÃt hÖn tÃt cä. 

Mong vua Si-Vi ÇØng tØ chÓi. Hãy cho tôi xin m¶t 

con m¡t cûa ngài". 

- "Này Çåo sï Bà La Môn, ngÜÖi muÓn xin ta m¶t con 

m¡t. Ta së cho ngÜÖi cä hai con". Nói xong, nhà vua 

bäo vÎ Bà La Môn, theo ngài trª vŠ hoàng cung. 

 

Tin nhà vua muÓn bÓ thí c¥p m¡t cho Çåo sï Bà La 

Môn mù ÇÜ®c loan ra kh¡p kinh thành. Các hoàng 

hÆu, thÓng soái, thÜ®ng thÖ và quÀn thÀn Çã thÌnh cÀu 

ÇÙc vua: "Tâu bŒ hå, xin ngài ÇØng cho c¥p m¡t. BŒ 

hå nên bÓ thí tiŠn båc, ng†c ngà và san hô. Hãy cho 

ng¿a, voi, xe và väi kim tuy‰n. Có th‹ cho nh»ng vÆt 

døng quš báu nhÃt cûa bŒ hå, nhÜng xin ngài hãy gi» 

gìn long th‹ an toàn và khÕe månh Ç‹ giúp Ç« các 

thÀn dân trung thành cûa bŒ hå. Chúng tôi van xin 

ÇØng bÓ thí c¥p m¡t cûa hoàng thÜ®ng". 

 

"TrÅm Çã phát nguyŒn bÓ thí bÃt cÙ vÆt gì mà ngÜ©i 

ta xin trÅm. N‰u trÅm không gi» Çúng l©i nguyŒn, 

trÅm së phåm m¶t trong nh»ng ÇiŠu t¶i l‡i nhÃt. ThÀn 

thÙc trÅm së bÎ Çe d†a và trÅm së bÎ Ç†a xuÓng cõi 

ÇÎa ngøc cûa Diêm VÜÖng (Yama). Không có ai xin, 

trÅm së không bÓ thí vÆt gì. NhÜng vÎ tu sï Bà La Môn 

Çã van nài xin c¥p m¡t cûa trÅm cho nên trÅm phäi 

gi» l©i hÙa". 

King Sakka disguised himself as an old blind 

Brahmin and stood outside the alms hall. When the 

King came riding by on his elephant, he stretched out 

his arms crying, "Great King, there is no place in all 

the world which does not echo with the fame of your 

good deeds. As you see, I am blind. You have two 

eyes. I have come from afar to ask you for one of your 

eyes." The King thought: "This is just what I was 

thinking in my palace today. My heart's desire will 

be fulfilled. I shall give a gift that no man has ever 

given before." He turned to the Brahmin: "Who told 

you to come and ask for my eye? It is the most vital 

part of a man's body and difficult to part with." 

 

 

"It was the King of gods who told me to beg you for 

an eye, great King. Men say that to give an eye is the 

finest gift of all. Do not refuse me, King Sivi. Give me 

only one of your eyes." Replied the Brahmin. "You 

have asked for one eye, old Brahmin. I will give you 

both of my eyes." Upon saying this, King Sivi 

ordered the Brahmin to return to the palace with him. 

 

 

The whole city rang with the news that the King 

wanted to give his eyes to a blind Brahmin. The 

queens, the commander-in-chief of the army, the 

ministers and the courtiers begged the King: "Do not 

give away your eyes, great King. Give money, pearls 

and coral. Give horses, elephants, chariots and cloth 

of gold. Give your most precious things, but keep 

yourself safe and sound for your faithful people. We 

beg of you not to part with your eyes." 

 

 

"I have vowed to give whatever is asked of me. If I 

break my oath, I will have committed the greatest sin 

of all sins. My soul will be in danger and I will 

descend to Yama's (God of the underworld) 

Kingdom. Unasked, I would have given nothing. But 

the Brahmin demands my eyes, I must honor my 

promise." 

 

 

Các quÀn thÀn thÜa: "BŒ hå mong ÇÜ®c ÇiŠu gì khi bÓ 

thí c¥p m¡t cûa bŒ hå? Do nguyên nhân nào khi‰n bŒ 

hå hành Ç¶ng nhÜ th‰? Vì giá trÎ s¿ sÓng, s¡c ÇËp, 

nguÒn vui hay quyŠn l¿c? Tåi sao Çåi vÜÖng Si-Vi Çã 

phäi bÓ thí c¥p m¡t ngài vì phÜ§c báu ki‰p sau?" 

 

- "Khi bÓ thí c¥p m¡t, trÅm không mong cÀu ÇÜ®c 

danh v†ng, giàu sang, vÜÖng quÓc hay nhiŠu hoàng 

tº. Hånh nguyŒn bÓ thí là con ÇÜ©ng Çåo ÇÙc cûa các 
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thánh nhân. Lòng trÅm cäm thÃy tràn ngÆp nguÒn 

vui khi nghï Ç‰n viŒc bÓ thí". 

 

Nhà vua quay sang vÎ y sï giäi phÄu và nói: "Này Si-

Va Ca (Sivaka), ngÜÖi là bån và bŠ tôi cûa trÅm. 

NgÜÖi nên làm theo l©i trÅm yêu cÀu. Hãy lÃy c¥p 

m¡t cûa trÅm ra v§i bàn tay thiŒn xäo cûa ngÜÖi và 

trao t¥ng c¥p m¡t Ãy cho vÎ tu sï Bà La Môn mù lòa 

này". 

 

-"Tâu bŒ hå, xin ngài nên suy nghï kÏ låi. ñem cho 

c¥p m¡t cûa bŒ hå không phäi là m¶t viŒc tÀm 

thÜ©ng". 

-"Này Si-Va-Ca, trÅm Çã suy nghï rÒi. ñØng chÆm 

trÍ và nói nhiŠu trÜ§c m¥t trÅm. Theo lŒnh trÅm, 

ngÜÖi hãy lÃy c¥p m¡t cûa trÅm ra". 

 

VÎ y sï giäi phÅu do d¿ nhÜng rÒi vÅn phäi m° lÃy 

c¥p m¡t cûa nhà vua ra theo š muÓn cûa ngài. S¿ Çau 

Ç§n thÆt l§n lao, tÃt cä các quÀn thÀn ÇŠu quÿ cúi 

xuÓng nÖi chân ÇÙc vua, khóc lóc và kêu than: "Tr©i 

Öi! ThÜa bŒ hå, tåi sao bŒ hå làm vÆy? BŒ hå hy sinh 

c¥p m¡t cûa bŒ hå". 

 

Nhà vua im l¥ng nhÆn chÎu s¿ Çau Ç§n và không thÓt 

m¶t l©i nào. Sau Çó, nhà vua bäo vÎ tu sï Bà La Môn 

Ç‰n gÀn. "Này, Çåo sï Bà La Môn hãy nhÆn lÃy c¥p 

m¡t cûa trÅm Ç‹ l¡p vào nÖi l‡ h°ng không trông 

thÃy cûa ngÜÖi. Con m¡t cûa s¿ giác ng¶ sâu xa së 

ngàn lÀn quš báu hÖn con m¡t cûa ngÜ©i th‰ tøc này. 

Nh© ngÜÖi mà ta có cÖ h¶i Ç‹ bÓ thí". 

ñåo sï Bà La Môn lÃy c¥p m¡t cûa nhà vua, áp vào 

nÖi hai l‡ trÓng con m¡t cûa mình và r©i khÕi cung 

ÇiŒn. VØa ra Ç‰n ngoài c°ng thành, ông hÒi phøc låi 

nguyên hình (ñ‰ Thích) và trª vŠ thiên gi§i. 

The courtiers asked, "What do you desire in return 

for the gift of your eyes? What is the motive for your 

deed? Is it the prize of your life, beauty, joy, or 

power? Why must great King Sivi give up his eyes for 

the sake of the next world?" 

 

 

"In giving my eyes, I do not seek glory, wealth, 

kingdoms, or many sons. Giving is the moral vow of 

all saints. My soul is filled with joy at the thought of 

making gifts." 

 

 

The King turned to his surgeon and ordered, "You 

are my friend and comrade, Sivakka. Do as I tell you. 

Take out my eyes with your skillful hands, and give 

them to this blind Brahmin." 

 

 

"Think carefully, my Lord. To give away one's eyes 

is no small matter." 

 

 

"I have thought carefully, Sivaka. Do not delay and 

talk so much in my presence. Take out my eyes as I 

command." 

 

 

The King endured the agony in silence and said 

nothing while his comrades cried outloud . After a 

while he beckoned the Brahmin to come closer. 

"Here, take my eyes, Brahmin, and place them in 

your sightless sockets. The eyes of awakening is a 

thousand times more valuable than these human 

eyes. You gave me the opportunity to practice 

charity." 

 

 

The Brahmin placed the King's eyes in his sockets 

and left the palace. When he was out-side the city 

gates he resumed his original state of being, King 

Sakka, and returned to the world of gods. 

 

 

Now that the King was blind, he remained within the 

palace, unable to move about freely. After a few days 

he thought:  "A blind man cannot rule. I Nhà vua bÃy 

gi© bÎ mù, ngài ª luôn trong hoàng cung, không th‹ 

Çi låi t¿ do. Vài hôm sau, ÇÙc vua suy nghï: "NgÜ©i 

mù làm sao có th‹ ÇiŠu khi‹n công viŒc quÓc gia. Ta 

nên trao vÜÖng quÓc này cho các triŠu thÀn và së vào 

nÖi công viên sÓng Än nhÜ m¶t nhà tu kh° hånh". ñÙc 

vua cho m©i các quan Çåi thÀn Ç‰n và nói cho h† bi‰t 

vŠ ÇiŠu nhà vua d¿ ÇÎnh làm: "TrÅm chÌ cÀn m¶t 

ngÜ©i Çi theo v§i trÅm mà thôi. Ông ta së chæm sóc 

và dÅn d¡t trÅm khi Çi ÇÜ©ng". 

 

Nhà vua bäo Çánh xe ng¿a låi cho ngài. NhÜng các 

quÀn thÀn Çã không muÓn ÇÙc vua bÜ§c lên xe ng¿a.  
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H† mang kiŒu b¢ng vàng Ç‰n và cung nghinh ngài 

t§i công viên. Sau khi s¡p Ç¥t ch‡ ª an toàn cho nhà 

vua, h† Ç‹ låi m¶t ngÜ©i hÀu cÆn và tÃt cä trª vŠ 

hoàng cung. 

 

Vua ñ‰ Thích nÖi cõi tr©i nhìn xuÓng thÃy vua Si-Vi 

Çang t†a thiŠn ª công viên, ngài liŠn nghï: "Ta së ban 

cho nhà vua m¶t phÀn thÜªng b¢ng cách giúp cho 

m¡t cûa ngài sáng låi". 

 

Vua ñ‰ Thích trª xuÓng trÀn gian v§i hình dáng Çích 

th¿c cûa mình và ÇÙng trÜ§c ÇÙc vua mù lòa. Nhà 

vua nghe bÜ§c thân lå liŠn hÕi: "NgÜÖi là ai và ngÜÖi 

muÓn ta giúp viŒc gì?" 

 

-"Ta là ñ‰ Thích, vua cûa hàng chÜ thiên, và tØ cõi 

tr©i ta xuÓng Çây thæm ngài. Ta muÓn ban Ön cho 

ÇÙc vua thánh thiŒn. Hãy cho ta bi‰t ÇiŠu gì ngài 

mong Ü§c". 

-"Này vua ñ‰ Thích, ta Çã tØ bÕ s¿ giàu sang, quyŠn 

th‰ và vô sÓ tiŠn båc cûa cäi. Ta muÓn ch‰t và không 

thích gì n»a vì ta bÎ mù". 

-"Này vua Si-Vi, ngài yêu cÀu ta ban cho s¿ ch‰t, vì 

ngài bÎ mù lòa hay bªi ngài không muÓn sÓng?". 

-"ThÜa Ngài, vì tôi bÎ mù". 

-"Này vua Si-Vi, ngài Çã bÓ thí vì nghï Ç‰n phÜ§c báu 

tÜÖng lai. NgÜ©i ta xin ngài m¶t con m¡t, nhÜng ngài 

låi hy sinh cho h† cä hai. Ngài hãy cho tôi bi‰t s¿ 

thÆt tåi sao ngài hành Ç¶ng nhÜ th‰, rÒi c¥p m¡t cûa 

ngài së ÇÜ®c phøc hÒi låi". 

 

hand over my kingdom to ministers and go to a park 

and live as an ascetic." He then summoned his 

ministers and told them of his intentions: "and I will 

take only one man with me. He shall serve me and 

guide my footsteps." 

 

 

He sent for his chariot. But the courtiers would not 

allow the King to mount the chariot. They brought a 

golden litter and carried the King to the park. Having 

seen that the King was quite safe, they left him with 

one attendant and returned to the palace. 

 

 

Sakka was seated on his throne in heaven and saw 

the King meditating in the park. He thought: "I will 

offer the King a prize and give him back his sight." 

 

 

He came down to earth in his own form and stood 

before the blind King. King Sivi heard a strange 

footsteps and cried out: "Who are you and what do 

you want with me?" 

 

 

"I am Sakka, the King of gods, and I have come from 

heaven to visit you. I wish to grant you a boon, royal 

sage. Name whatever you will." 

"Osaka, I have left wealth, strength, and treasure 

beyond count, behind. I want death and nothing 

more, for I am blind." 

 

 

"King Sivi, do you ask for death because you are 

blind, or because you wish to die?" 

 

 "Because I am blind, my lord." 

 

"King Sivi, you made your gift thinking of the future. 

You were asked for one eye, yet you parted with both. 

Tell me the truth, and why you did so, then only will 

your eyes be restored to you." 

 

 

-"ThÜa vua ñ‰ Thích, n‰u Ngài muÓn ban låi cho tôi 

c¥p m¡t, xin Ngài hoàn trä chúng låi tôi nhÜ k‰t quä 

vì s¿ bÓ thí cûa tôi". 

-"M¥c dù ta là ñ‰ Thích, vua cûa hàng chÜ thiên, 

nhÜng ta không th‹ cho ai con m¡t ÇÜ®c. Nay vì tâm 

bÓ thí cao cä cûa ngài, chÙ không bªi lš do nào khác, 

mà c¥p m¡t ÇÜ®c hoàn cho ngài". 

 

ñÙc vua hoan h› Çáp: "BÃt cÙ ai Ç‰n yêu cÀu tôi bÓ 

thí, tôi së cho h† tÃt cä, chÙ không suy tính gì h‰t. 

N‰u s¿ thÆt Çúng nhÜ l©i tôi nói xin m¶t con m¡t hãy 

trª låi v§i tôi." Ngay khi nhà vua vØa thÓt ra nh»ng 

l©i nhÜ vÆy, m¶t con m¡t liŠn hiŒn ra nÖi l‡ m¡t trÓng 

cûa ngài. 

 

Nhà vua nói ti‰p: "VÎ tu sï Bà La Môn Ç‰n g¥p và xin 

tôi m¶t con m¡t, tôi Çã cho ông ta cä hai. Hành Ç¶ng 
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bÓ thí Ãy Çã mang låi cho tôi nguÒn vui và an låc l§n 

lao nhÃt. N‰u l©i tôi nói là Çúng s¿ thÆt, xin cho låi 

tôi con m¡t khác". 

 

TÙc thì con m¡t thÙ hai hiŒn ra, và c¥p m¡t này ÇÜ®c 

g†i là "ñôi m¡t cûa Chân Lš TuyŒt ñÓi và Toàn 

Häo". 

 

Vua tr©i ñ‰ Thích dùng thÀn l¿c tåo ra cänh thiên 

triŠu h¶i h†p tåi công viên. ñ‰ Thích nói v§i nhà vua: 

"Này vua Si-Vi, Ç‹ ban thÜªng cho hånh nguyŒn bÓ 

thí cao cä cûa ÇÙc vua, nay tôi hi‰n t¥ng cho ngài 

c¥p m¡t thÀn. Ngài có th‹ nhìn thÃy xuyên qua nh»ng 

bÙc tÜ©ng, khÓi Çá, núi ÇÒi và thung lÛng. Ngài còn 

thÃy xa ÇÜ®c m‡i phía hàng træm d¥m". RÒi ñ‰ 

Thích liŠn tØ giã nhà vua Ç‹ trª låi thiên Çình. 

 

Tháp tùng bªi các triŠu thÀn. Nhà vua trª vŠ kinh Çô, 

và gi»a Çám rÜ§c lÍ nghi tÜng bØng ngài ti‰n vào 

cung ÇiŒn Cæn-ña-Ca (Candaka) hay "M¡t Chim 

Kh°ng TÜ§c". Tin tÙc m¡t nhà vua sáng låi ÇÜ®c loan 

truyŠn kh¡p vÜÖng quÓc Si-Vi và dân chúng Ç‰n 

vi‰ng thæm ÇÙc vua cùng mang theo trên tay h† v§i 

nh»ng quà t¥ng. 

 

M¶t h¶i trÜ©ng l§n ÇÜ®c d¿ng lên nÖi c°ng vào cung 

ÇiŒn, và nhà vua ngÒi trên ngai vàng dÜ§i cái l†ng  

cûa  hoàng  gia.  M¶t  Ç¶i  trÓng  ti‰n vào kinh 

 

 

 

"If you wish to give me back my eyes, Sakka, let them 

be restored to me as a consequence of my gift." 

 

"Though I am Sakka, the King of the gods, I cannot 

give an eye to anyone else. But on account of the 

supreme gift made by you and for no other reason, 

your eyes will be restored to you." 

 

 

The King joyfully said: "Whatever man comes to me 

and asks for a gift, I will give it without question. If I 

speak the truth, then let my eye appear." As he 

uttered these words, one of his eyes reappeared in the 

empty socket. 

 

 

The King continued: " A Brahmin came to see me 

and begged for one of my eyes. I gave him both. That 

action of mine afforded me the greatest joy and 

delight. If I speak the truth then let my other eye 

appear." 

 

 

Instantly his second eye reappeared, and these eyes 

were called the "Eyes of Absolute and perfect Truth." 

 

 

Sakka invoked his supernatural power, and the entire 

royal court assembled in the park. He said to the 

King: "King Sive, as a reward for your supreme act 

of self sacrifice, I now give you a pair of divine eyes. 

You will be able to see through rocks and walls, over 

hills and dales. A hundred leagues on every side your 

eyes shall see." Sakka then bade the King farewell 

and returned to heaven. 

 

 

Surrounded by his courtiers, the King returned to the 

city, and amidst great pomp and ceremony entered 

his palace named Canada, or the "Peacock's Eye." 

The news that their King has received his eyes back, 

spread throughout the kingdom of Sivi, and the 

people came to see him, bearing gifts in their hands. 

 

thành Ç‹ lôi cuÓn tÆp h†p quÀn chúng. Khi Çám Çông 

quy tø ÇÙng trÜ§c nhà vua, ngài lên ti‰ng ngõ l©i v§i 

các thÀn dân: "H«i quÓc dân xÙ Si-Vi, nay quš vÎ Çã 

trông thÃy Çôi m¡t thÀn này, xin m†i ngÜ©i ÇØng bao 

gi© dùng thÙc æn mà không nghï Ç‰n viŒc chia xÈ 

giúp Ç« kÈ khác. Ai trong các bån, khi có ngÜ©i yêu 

cÀu bÓ thí, ngay cä Ç‰n các vÆt thân thi‰t nhÃt mà låi 

n« lòng tØ chÓi? C¥p m¡t huyŠn diŒu cûa trÅm là 

món quà t¥ng cûa thiên thÀn. Chúng có th‹ nhìn thÃy 

xa hàng træm d¥m kh¡p m†i hÜ§ng xuyên qua bÙc 

tÜ©ng, vách Çá, núi ÇÒi và thung lÛng. TrÅm Çã bÓ 

thí Çôi m¡t ch‰t Ç‹ nhÆn låi c¥p m¡t thÀn. H«i các 

thÀn dân cûa trÅm, hãy luôn luôn Çem cûa cäi bÓ thí 

cho ngÜ©i nghèo kh°. Hãy làm ÇiŠu lành giúp Ç« tÃt 

cä chúng sanh và quš vÎ së ÇÜ®c thác sinh lên thiên 

gi§i". 

 

Vào các ngày lÍ và m‡i nºa tháng, vua Si-Vi Çã 

thuy‰t giäng nh»ng ÇiŠu nhÜ vÆy cho m†i ngÜ©i, 
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khuy‰n giáo h† hÜ§ng Ç©i mình theo cu¶c sÓng Çåo 

ÇÙc. Dân chúng cûa nhà vua Çã bÓ thí, làm nh»ng 

ÇiŠu phÜ§c thiŒn, và cuÓi cùng h† ÇÜ®c phÜ§c báu 

sinh lên cõi tr©i, sÓng Ç©i Ç©i hånh phúc v§i hàng chÜ 

thiên. 

 

Trích tØ  "Nh»ng mÅu chuyŒn tiŠn thân ñÙc PhÆt" 

 

 

 

 

A large pavilion was set up at the palace gates, and 

the King seated himself on the royal throne under the 

state umbrella. Drummers went into the city to 

collect all the people together. When a large throng 

was gathered before the King, he spoke to his 

subjects: "O people of Sivi, now that you have beheld 

these divine eyes, never eat food without giving some 

thing away. Which man among you, if asked to give, 

would refuse? Though it be his dearest possession? 

These eyes of mine are the gift of God. Through rock 

and will, over hill and dale, a hundred leagues on 

either side, these eyes can see. I gave a mortal eye 

and in return received a divine eye. See, my people; 

always let others share in your good fortune. Do 

good to others and you will go to heaven." 

 

On holy day and every fortnight, King Sivi preached 

thus to his people, encouraging them to lead virtuous 

lives. His subjects gave alms, performed good deeds, 

and finally went to heaven to live forever amongst 

the celestial beings. 
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Bài Đọc Thêm 4 

NGHỆ THUẬT NGHE PHÁP 

THOẠI 
 

I.  Em nghe: 

PHÁP THOåI là m¶t bu°i nói chuyŒn ñåo, m¶t bu°i 

giäng PhÆt Pháp, m¶t bu°i h†c giáo lš dÜ§i dång nói 

chuyŒn. Nghe Pháp thoåi cÛng cÀn phäi rÃt thÆn 

tr†ng, nhÜ h†c Kinh vÆy. 

 

Nghe pháp thoåi không chÌ là h†c giáo lš mà còn là 

tu tÆp. Chúng ta không chÌ nghe b¢ng l° tai và trí óc 

mà còn phäi nghe b¢ng chính nh»ng kinh nghiŒm cûa 

riêng mình, dùng nh»ng kh° Çau phiŠn não mà mình 

Çã träi qua Ç‹ ki‹m nghiŒm låi. NgÜ©i nói Pháp cÛng 

vÆy, h† cÛng nói tØ nh»ng kinh nghiŒm kh° Çau có 

thÆt mà h† Çã kinh qua. Nh»ng bài pháp thoåi mà 

ngÜ©i nói chÌ d¿a vào sách vª, lš thuy‰t và ngÜ©i 

nghe cÛng chÌ ti‰p nhÆn b¢ng lš luÆn, suy nghï v.v... 

thì chÜa ÇÜ®c g†i là thành công. M¶t bài pháp thoåi 

thành công là khi nó "rÖi" vào lòng ngÜ©i nghe thì nó 

khÖi dÆy ÇÜ®c ª ngÜ©i nghe nh»ng håt giÓng tuŒ giác 

có s¤n trong h†; h† b¡t g¥p ÇÜ®c trong l©i giäng 

nh»ng s¿ ÇÒng dång v§i nh»ng kinh nghiŒm sÓng cûa 

h†, nh»ng phiŠn não mà h† Çã träi qua trong cu¶c 

sÓng trÜ§c m¥t. Nghe có nghŒ thuÆt là trong khi nghe 

và sau khi nghe, thính giä có ÇÜ®c s¿ chuy‹n hóa 

trong tâm mình, nh»ng håt giÓng kh° Çau Çã chuy‹n 

hóa thành s¿ an låc, nhÜ Çã bi‰t dùng nh»ng kh° Çau 

Çó làm phân bón cho niŠm an låc ÇÜ®c k‰t trái ÇÖm 

hoa. 

 

II.  Em suy nghiŒm:  

 

Thái Ç¶ Ç‹ nghe m¶t bài pháp thoåi rÃt là quan tr†ng. 

Khi nghe mình phäi Ç‹ tâm vào l° tai, phäi l¡ng nghe 

thì m§i hi‹u ÇÜ®c ngÜ©i giäng Pháp Çang nói gì. Khi 

Çã hi‹u sâu l©i ngÜ©i Ãy nói thì tâm ta liŠn t¿ nhiên 

ti‰p xúc ÇÜ®c v§i ngÜ©i nói, v§i n¶i dung PhÆt Pháp 

mà ngÜ©i Ãy muÓn trao truyŠn, và t¿ nhiên liên hŒ 

ÇÜ®c v§i chính tuŒ giác s¤n có nÖi mình, v§i nh»ng 

kinh nghiŒm, nh»ng 

 

 

 

Supplement Reading 4 

How to Listen To Dharma Talk 
 

i. I Hear: 

When I listen to Dharma talk, I touch the three 

Jewels in me: 

▪ I open my heart so the Dharma talk can touch the 

Buddha within me thus waking up the seeds of 

Compassion and Understanding in me. 

▪ I value the Dharma talk that’s being transmitted 

to me.  These words came from the Buddha and 

are spoken here on behalf of the Buddha to the 

benefits of all beings. 

▪ I ‘m grateful to this Sangha and this speaker; 

both help me practice the lesson being taught. 

Their support and experience are valuable to my 

practice. 

 

I’m filled with gratitude for this opportunity to be 

here and now and to have a chance to learn and grow 

my Compassion and Understanding. 

 

ii. I Contemplate: 

 

I can’t learn if my mind is too full right 

this moment: 

When my mind is occupied by the past or lost in the 

future, it’s full and no learning is possible for me.   I 

must free myself from other worldly worries and 

concentrate on this moment; only then can my 

practice gains from this experience. 

 

I’m practicing the listening quality: 

When I listen, I’m practicing the listening quality of 

the Bodhisattva Avalokiteshvara: I listen without 

prejudice, criticism, and comparison.  I listen for 

what’s being said and also what’s left unsaid.  I listen 

also to the noises in my mind that compete to distract 

me. 

 

 

 

 

 

phiŠn não kh° Çau mà mình Çã träi qua, và có khi 

ngay lúc Çó mình chuy‹n hóa ÇÜ®c nh»ng lo âu thành 

niŠm vui và hy v†ng. Do vÆy có ngu©i Çã nói r¢ng 

PhÆt Pháp là liŠu thuÓc ch»a ÇÜ®c cä tâm bŒnh và 
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thân bŒnh vì nhÜ các bác sï Çã cho bi‰t khi tâm ta an 

låc thì các t‰ bào trong cÖ th‹ ta cÛng an låc mà còn 

gÃp 10 lÀn hÖn. NhÜ vÆy nghe pháp thoåi cÛng chính 

là tu tÆp và th¿c tÆp chánh niŒm vÆy. Em thÜ©ng Ç†c 

trong kinh r¢ng khi PhÆt nói xong m¶t bài Kinh thì 

nhiŠu vÎ chÙng Ç¡c, rõ ràng ÇÙc PhÆt là ngÜ©i nói 

Pháp thoåi tuyŒt v©i và các vÎ Çåi ÇŒ tº cûa Ngài là 

nh»ng ngÜ©i Çã Çåt Ç‰n thiŒn xäo trong nghŒ thuÆt 

nghe Pháp Thoåi vÆy. Và chÙng Ç¡c tÙc là tuŒ giác 

cûa h† ÇÜ®c khai mª, h† thÃy nhÜ ÇÙc PhÆt Çã thÃy, 

cäm nhÆn nhÜ ñÙc PhÆt tØng cäm nhÆn; tØ Çó thÃy 

ÇÜ®c s¿ thÆt cûa các pháp.  

 

III.  Em tu tÆp: 
 

Em tÆp nghe pháp thoåi Çúng cách chính là em Çã 

th¿c tÆp chánh niŒm tÌnh thÙc vÆy. ThÜ©ng thÜ©ng 

n‰u nghe pháp thoåi trong m¶t bu°i tu h†c thì có 

Çông ngÜ©i nghe do Çó trÜ§c h‰t, em phäi gi» im l¥ng 

tuyŒt ÇÓi khi nghe pháp thoåi. Trong các gi© PhÆt 

Pháp ª Gia ñình cÛng vÆy, b¡t ÇÀu vào gi© thì tÃt cä 

chúng ta niŒm danh hiŒu PhÆt nhÜ là m¶t nh¡c nhª 

chúng ta thái Ç¶ trang nghiêm Ç‹ Çón nhÆn bài PhÆt 

Pháp. 

 

Nghe Pháp không chÌ b¢ng tai mà còn b¢ng cä tâm 

hÒn mình. Nói theo danh tØ nhà thiŠn, nghe Pháp là 

phÖi mª mänh ÇÃt tâm cûa mình cho pháp thoåi thÃm 

vào nhÜ nh»ng gi†t mÜa tÜ§i tÄm nh»ng håt giÓng 

thiŒn lành s¤n có Ç‹ nó ÇÖm bông k‰t trái hay chuy‹n 

hóa nh»ng phiŠn mu¶n, tiêu c¿c thành an låc, nhiŒt 

tình v..v.. 

 

PhÆt Pháp còn g†i là Pháp nhÛ (nhÛ = s»a) nên nghe 

Pháp là uÓng s»a ng†t Ç‹ nuôi l§n tuŒ giác s¤n có nÖi 

mình, hÜ§ng dÅn mình Çi Çúng con ÇÜ©ng tu tÆp Çåo 

giäi thoát, soi sáng nh»ng l©i nói, š nghï, và viŒc làm 

cûa mình.  

 

 

I’m open to listen as if it will alter my 

life in a significant way: 

To fully benefit from this Dharma talk, I must listen 

to it not only from an open mind but also from an 

open heart.  I must be open to receive this Dharma 

talk as if it can change my life significantly.  This is 

the risk I’m willing to take because I’m not holding 

on to what’s mine in a way that excludes all 

teachings.  To approach this Dharma talk in this 

manner frees my mind from all attachments and 

allows me peace of mind. 

 

iii. I Practice: 

 

I listen as I would listen to the Buddha himself:  

I value the words spoken here as if I’m listening to 

the Buddha himself.  I’m not attached to the 

personality, charisma, identity, or any other personal 

specifics of the speaker; rather, I respect the speaker 

as a teacher and value his contribution to my 

practice.   

 

I listen and grasp the main idea of the talk: 

When I listen, I follow the ideas and the examples of 

the Dharma talk and try to relate to other ideas and 

examples previously mentioned.  I try to tie the ideas 

together so I can arrive at the main ideas of the talk.  

Also the speaker’s knowledge, skillfulness in 

developing ideas and making the speech interesting 

will benefit me in my speeches.  

 

I free my mind from distractions to get ready: 

If I have an event or a thought that may burden my 

mind and thus prevent me from being with this 

Dharma talk, I need to get rid of such burdens.  I do 

that by sharing them with someone, preferably close 

to me, and complete my thought about it.  Once 

completed, the thoughts will not bother me any 

longer. 

 

I listen with all my mind and heart.  I open myself 

for change, growth, and repentance: 

 

I have an issue or a situation in my life in which I can 

use a breakthrough.  I’m listening to this Dharma talk 

with the intention to transform this  

 

Em nguyŒn không bao gi© nói chuyŒn, làm Òn hay 

làm ÇiŠu gì änh hÜªng viŒc nghe Pháp cûa nh»ng 

ngÜ©i chung quanh. 

 

Em nguyŒn nghe Pháp Çúng cách - dù là nghe bæng 

m¶t mình hay nghe v§i tÆp th‹ - Ç‹ viŒc nghe Pháp 
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vØa Çem låi l®i ích cho mình và cho m†i ngÜ©i ngay 

lúc ÇÜ®c nghe Pháp. 

 

Em t¿ hÙa v§i mình cÓ g¡ng tham d¿ nh»ng bu°i 

Pháp thoåi t° chÙc tåi Chùa hay trong các khóa tu 

h†c Ç‹ mänh ÇÃt tâm cûa mình ÇÜ®c sæn sóc tÓt, 

mong m¶t ngày nào Çó së có khä næng cÙu Ç¶ m†i 

loài giäi thoát khÕi kh° Çau phiŠn não.  

 

 

Câu HÕi: 

 

1. Pháp thoåi là gì? Em có thÜ©ng ÇÜ®c nghe pháp 

thoåi không? Ÿ Çâu? 

2. Th‰ nào là nghe pháp thoåi Çúng cách? 

3. Th‰ nào g†i là "thành công" khi nói pháp thoåi? 

4. Tåi sao nói: "PhÆt Pháp là liŠu thuÓc ch»a ÇÜ®c 

cä tâm bŒnh và thân bŒnh"? 

5. "Các pháp" là gì? Có bao nhiêu "pháp" tÃt cä? 

Em thº k‹ ra 5 pháp? 

 

 

 

Dharma talk with the intention to transform this to 

other people. I may even solidify this commitment 

by sharing it with people because the more people 

acknowledge my effort, the more firm I become with 

this commitment. 

 

 

Discussion: 

 

1. What is a Dharma talk?  Where and how 

often do you get to listen to a Dharma talk? 

 

2. How do you properly listen to a Dharma 

talk? 

 

3. How does one successfully deliver a 

Dharma talk? 

 

4. Why do people say that Dharma can help 

cure mental and physical illness? 

 

5. What is a Dharma?  How many Dharma are 

there?  List 5 Dharma. 
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Supplement Reading 5 

REBIRTH 
by The Venerable Sumangalo 

 

We cannot understand the teaching concerning 

rebirth unless we have first understood how the Law 

of Karma works. Rebirth depends on karma. If we 

think good thoughts and do only good acts in this 

life, we not only get good results here and now, but 

we also get a better rebirth when our life in this world 

is fmished  

 

A person's karma, good or bad, is actually that person 

and it is the karma that is reborn in some other life, 

either in a heaven or a hell, or again in this world. In 

some cases, a person with extremely bad karma 

might be reborn as an animal. Let us imagine a man 

so cruel and bloodthirsty that he is like a tiger in all 

his thought and action. It is quite possible that such a 

person might be reborn as a tiger. Or to imagine 

another case - a person whose habits make him seem 

very much like a pig. How could we expect such a 

person to be reborn as a heavenly being, or even as a 

good, normal, decent human being ?  

 

All of us know the ancient saying: "Straws show 

which way the wind is blowing." It is the same with 

our own lives. Our habits show what kind of people 

we really are. Those whose habits in this life show 

that they are very closely akin to pigs, will probably 

be reborn in the animal world - as pigs. Everything 

connected with rebirth depends on karma.  

 

There is more than one kind of rebirth, and one 

variety is a sort of rebirth here and now in this life. 

When a bad person changes and becomes good, that 

is » type of rebirth. The same is true of a good person 

who changes and becomes evil. But, as a rule, when 

we speak of rebirth, we are thinking of what happens 

to us when we die. If we want to know what kind of 

life we shall have when we die and leave this world, 

we need only look at our present lives. If we are lazy 

and do not study the Buddha's teachings, and do not 

follow the Five Precepts and the Eightfold Noble 

Path, then we cannot expect a good and happy rebirth 

into a world better than this one. On the other hand, 

those who study the Dharma and live the Dharma, 

who are kind and unselfish, such persons can expect 

a happy rebirth into a heaven-world or some other 

good rebirth.  

 

Our lives move very swiftly. Now we are boys and 

girls, still going to school. But, almost before we 

know what has happened, we find we are grown-ups 

and soon we -are old. Not many persons live to age 

one hundred, but, even if we do live to that age, there 

comes the time when we must leave this life. 

Therefore, it is very important for each of us to be 

very careful about all we think and do. .Our thoughts 

and actions are our karma, good or bad, and it is our 

karma that is reborn.  

 

Any boy or girl who begins to lead a good Buddhist 

life in childhood and continues to be a good Buddhist 

all through his or her life, need never worry about 

rebirth. But the really important thing to do is to 

make an early start. If we create only good karma in 

our lives, we do not have to wait until we die to 

receive benefits. We shall surely obtain happiness in 

this life as well as in the life to come.  
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Bài Đọc Thêm  6  

 

CHỮ HIẾU TRONG ĐẠO 

PHẬT 
 

ñÙc PhÆt Çã dåy:  tÃt cä chúng sanh ÇŠu có PhÆt tánh; 

nói cách khác, tÃt cä chúng sanh ai cÛng có tâm PhÆt 

bÄm sinh nhÜ nhau. M‡i ngÜ©i tùy theo hành Ç¶ng 

sáng suÓt hay mê lÀm cûa thân, miŒng, š mà làm cho 

tâm PhÆt hi‹n l¶ hay lu m© Çi. Ví dø khi chúng ta an 

låc, hoan h› cùng v§i niŠm vui và hånh phúc cûa m†i 

ngÜ©i, chia xÈ n‡i buÒn v§i h†, Çó là lúc ta sáng suÓt, 

không Ç‹ m© tâm PhÆt; trái låi khi ta giÆn d», ngã 

mån, cuÒng tín v..v.. là lúc ta Çã chuy‹n cái tâm PhÆt 

nÖi ta thành m¶t thÙ lºa ÇÎa ngøc rÒi. M¶t trong 

nh»ng loåi tÜ tÜªng trong sáng, mát mÈ, nuôi dÜ«ng 

tâm PhÆt cûa chúng ta là lòng hi‰u thäo hay hi‰u Çåo. 

 

Lòng hi‰u thäo là lòng bi‰t Ön ÇÓi v§i cha mË mình, 

mong muÓn ÇÜ®c ÇŠn Çáp công Ön Ãy. VŠ Çi‹m này 

thì loài ngÜ©i hÖn h¤n loài vÆt, vì vÆy lòng hi‰u thäo 

là m¶t Ç¥c trÜng Ç‹ phân biŒt loài ngÜ©i v§i súc sinh. 

Loài vÆt cÛng bi‰t thÜÖng con nhÜng không bi‰t 

thÜÖng cha mË. Có m¶t giÓng chim còn æn thÎt cha 

mË khi chúng Çã l§n khôn, nhÜng chúng ta không th‹ 

trách chúng là bÃt hi‰u vì chúng nó là súc sinh, chÌ 

bi‰t sÓng theo bän næng, không th‹ hi‹u ÇÜ®c hi‰u 

Çåo và luân lš cûa loài ngÜ©i. ñÙc PhÆt Çã ân cÀn 

dåy chúng ta r¢ng: G¥p th©i không có PhÆt, th© 

phøng cha mË chính là th© phøng PhÆt. Do vÆy, kinh 

dåy r¢ng: m¶t trong nh»ng n‡i bÃt hånh l§n nhÃt cûa 

con ngÜ©i là không ÇÜ®c nghe Ç‰n nh»ng ch» PhÆt 

và Cha MË. Làm tròn ch» Hi‰u là coi nhÜ Çã Çi ÇÜ®c 

nºa con ÇÜ©ng tu Çåo rÒi. Ÿ Çây có m¶t ÇiŠu Çáng 

cho chúng ta suy ngÅm: lòng hi‰u thäo th‰ gian 

thÜ©ng tình có phäi còn n¥ng vŠ ngã chÃp không? 

ThÆt vÆy, ngÜ©i con hi‰u có th‹ chÌ thÜÖng cha mË 

mình chÙ không thÜÖng cha mË ngÜ©i khác, vì th‰, 

cái tâm hËp hòi này có th‹ gây ra Çau kh° phiŠn não 

cho ngÜ©i và cä cho mình. Ví dø nhÜ m¶t ngÜ©i kia 

muÓn mua t¥ng mË m¶t món quà nhÜng không có 

tiŠn, anh ta bèn æn c¡p tiŠn cûa bà nhà giàu hàng 

xóm, ch£ng may bÎ b¡t g¥p, 

 

Supplement Reading 6 

 

BEING A PIOUS BUDDHIST TO MY 

PARENTS 
 

i. I Hear: 

 

I remembered having been taught that as children, 

we have to love, respect, and obey our parents and 

that’s the way it must be.  While there’s no dispute 

that my parents brought me into this world and 

brought me up, I do have trouble thinking about 

them in terms of obligation.  Obligation limits my 

freedom especially in matters concerning 

relationships. 

 

ii. I Contemplate: 

Loving my parents is a privilege: 

I never thought that having parents around is a 

privilege until my father passed away before I turned 

6 years old.  It’s no surprise that I don’t remember 

much about my father and seeing children with their 

fathers always touches me in a deep way.  Having 

both parents to me is a privilege, especially if they 

both are young, healthy, and loving.  Tomorrow we 

may lose them due to a divorce.  And certainly some 

day sickness and death will eventually claim both of 

them.  Thus it would be wise for me to treasure the 

time we have together here and now.  When my 

mother gives me a little trouble nowadays, I 

contemplate about her liveliness and good health at 

the age over 80 and find comfort that I still have her 

around.  I missed many years of not being able to feel 

this way while living in the same house with my 

mother.  Instead of being grateful, I took things for 

granted and didn’t appreciate that mothers are 

miraculous and magic.  Now that I find treasure in my 

mother, loving her and expressing my love for her 

becomes easy. 

 

What the Buddha taught us about piety? 

The Buddha taught that when I am pious to my 

parents, I also pay respect to the Buddha.  

 

 

bà ta kêu lên,  anh  ta  Çánh  bà  ta bÎ thÜÖng và k‰t 

quä là anh bÎ ngÒi tù. Có hi‰u v§i mË Çâu không thÃy 

chÌ thÃy k‰t quä làm mË Çau kh° vì hành Ç¶ng xÃu 

cûa mình, làm bà hàng xóm t¿ nhiên bÎ thÜÖng và 
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làm mình bÎ tù! Nh§ có lÀn SÜ cô Trí Häi k‹ cho 

chúng tôi nghe r¢ng: có m¶t chÎ PhÆt tº kia nhân 

ngày gi‡ mË chÎ, chÎ Ç‰n bàn Vong lÆt úp tÃt cä hình 

cûa các vÎ khác xuÓng, chÌ Ç‹ hình cûa mË chÎ, š là 

Ç‹ m¶t mình mË có th‹ hÜªng tÃt cä các ÇÒ cúng! 

Ngày xÜa quan niŒm vŠ ch» Hi‰u cûa ông cha ta 

cÛng rÃt hËp hòi, Çó là bÃt hi‰u h»u tam, vô hÆu vi 

Çåi (có 3 ÇiŠu bÃt hi‰u mà không có con trai nÓi dõi 

là t¶i l§n nhÃt). NgÜ©i v® không sinh con trai ÇÜ®c 

coi nhÜ có t¶i v§i gia Çình chÒng, mang t¶i Çåi bÃt 

hi‰u, tØ Çó sinh ra tøc lŒ Ça thê (nhiŠu v®, Ç‹ ki‰m 

con trai; n‰u ngÜ©i v® không có con trai ngÜ©i chÒng 

có th‹ lÃy v® khác; có khi có 2, 3 ngÜ©i v® mà cÛng 

chÜa sinh ra con trai !); tøc lŒ này chúng ta Çã bi‰t là 

Çem låi kh° Çau cho nhiŠu ngÜ©i - Ç¥c biŒt là cho 

ngÜ©i Çàn bà. 

 

Ch» Hi‰u trong Çåo PhÆt Çã ÇÜ®c nâng cao thành 

Hi‰u Çåo. NgÜ©i PhÆt tº vØa là ngÜ©i con hi‰u thì khi 

cha mË còn sÓng, phøng dÜ«ng cha mË b¢ng tình 

thÜÖng, s¿ chæm sóc và tiŠn båc h®p pháp do mÒ hôi 

nÜ§c m¡t cûa mình làm ra. NgÜ©i con hi‰u cÓ g¡ng 

làm vui lòng cha mË b¢ng s¿ dÎu dàng, chiŠu chu¶ng 

cûa mình nhÜng quy‰t không chiŠu theo nh»ng sª 

thích xÃu xa tai håi n‰u ch£ng may cha mË vÜ§ng 

phäi (nhÜ c© båc, rÜ®u chè, nghiŒn ngÆp, tr¶m c¡p 

v.v... ); trái låi còn khuyên cha mË quy y Tam Bäo, 

làm lành tránh ác. NgÜ©i con hi‰u luôn làm tròn b°n 

phÆn cûa mình, không làm ÇiŠu gì có håi cho thanh 

danh gia Çình mình, mang ti‰ng xÃu cho cha mË. Khi 

cha mË ch‰t, lo làm các viŒc phÜ§c thiŒn nhÜ phóng 

sanh, bÓ thí, Ãn tÓng kinh sách Ç‹ ph° bi‰n PhÆt Pháp 

Ç‹ cÀu nguyŒn và hÒi hÜ§ng công ÇÙc Ç‰n cha mË 

mình. TØ lòng thÜÖng cha mË mình, ngÜ©i PhÆt tº 

trãi lòng thÜÖng Ãy Ç‰n cha mË cûa tÃt cä m†i ngÜ©i 

m†i loài, nghïa là Ç‰n tÃt cä chúng sanh. HÖn ai h‰t, 

ngÜ©i PhÆt tº hi‹u ÇÜ®c r¢ng trong dòng luân hÒi vô 

thÌ vô chung này, ai cÛng Çã tØng làm cha mË mình, 

con cái mình. Do vÆy sát sanh là håi  

 

Buddhism teaches me to lead my life with 

compassion for all: people, animals, plants, and even 

minerals.  Naturally, to love and respect my parents 

deepens my compassion for all.  Moreover, I believe 

that my parents and I could share a tie in a previous 

life and I should do my best to honor an engagement 

thus previously made.  In an earlier reincarnation, 

the Buddha was a prince whose generosity was 

unparalleled.  He would give away anything he had 

just for the asking, including his own children.  But 

he vowed not to give his parents away.  To practice 

compassion as taught by the Buddha, I learn to truly 

love myself by taking care of my thought, speech, 

and action.  Next I project my compassion to my 

loved ones whom naturally include my parents.  

Then I project my compassion to others.  Thus 

loving my parents is most natural next to loving 

myself. 

 

My parents’ happiness contributes to my 

happiness and vice versa: 

In me, there are elements of my parents and there 

also are elements of my ancestors, both physical and 

spiritual.  I cannot be happy while my parents suffer; 

to make my parents happy contributes to my 

happiness.  Being pious to my parents is no longer 

an obligation since loving them contributes to my 

spiritual welfare.   

 

Since my parents are in me, when I smile, my parents 

in me are happy.  And when I walk-meditate, my 

parents in me find peace.  Lucky are the youngsters 

who find ways to touch the parents in them since that 

gives them an important perspective about their 

bodies and minds. 

  

III. I Practice: 

 

Being pious to my parents in my youth: 

As a young person, I often felt bound by my parents 

being old fashioned, controlling, and unreasonable.  

In fact, in a survey, a group of Vietnamese teenagers 

were quoted to have said that they "disliked" their 

parents.  What brought about this startling emotion?  

I honestly  

 

 

mång sÓng cûa cha mË mình ª nhiŠu Ç©i nhiŠu ki‰p 

trÜ§c vÆy. Không nh»ng th‰, ngÜ©i PhÆt tº không 

theo thÜ©ng tình th‰ gian báo thù cho cha mË b¢ng 

cách gi‰t kÈ thù vì suy cho cùng làm nhÜ vÆy là gi‰t 

cha mË mình ª  ki‰p  trÜ§c Ç‹ báo thù cho cha mË 

cûa ki‰p này. CÙ nhÜ th‰, oan oan tÜÖng báo cho Ç‰n 

bao gi© m§i dÙt! Kinh Phåm Võng dåy: Hi‰u nghïa 
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là gi» gi§i, là ngæn các ÇiŠu ác. ThÆt vÆy, chÌ cÀn gi» 

gi§i và ngæn các ÇiŠu ác là chúng ta Çã th¿c hành 

hi‰u Çåo rÒi, vì Çó là ÇÀu mÓi cûa các hånh lành và 

cÛng là cæn bän cûa giác ng¶ và giäi thoát. 

 

Hi‰u Çåo theo PhÆt giáo hÜ§ng dÅn chúng ta Çi trên 

con ÇÜ©ng r¶ng l§n thênh thang cûa tình thÜÖng Vô 

Ngã, giúp chúng ta vÜ®t khÕi biên gi§i hËp hòi cûa 

ngã chÃp hån cu¶c, nguyên nhân gây bao Çau kh° 

cho ngÜ©i và cho chính mình. ñó chính là s¿ mÀu 

nhiŒm cûa Vu Lan BÒn. Nh© næng l¿c chú nguyŒn 

cûa 10 phÜÖng Tæng sau 3 tháng an cÜ thanh tÎnh mà 

mË cûa Ngài Møc KiŠn Liên cùng tÃt cä t¶i nhân 

khác cûa ÇÎa ngøc ÇÜ®c giäi thoát. Nh© lòng thÜÖng 

mË, Ngài Møc KiŠn Liên Çã trãi lòng thÜÖng Ç‰n m†i 

loài chúng sanh, phát l©i nguyŒn r¶ng l§n: ñÎa ngøc 

chÜa trÓng thì tôi thŠ không thành PhÆt; cho Ç‰n bao 

gi© mà tÃt cä chúng sanh ÇŠu ÇÜ®c giäi thoát thì tôi 

m§i chÙng ñåo BÒ ñŠ. 

 

NguyŒn cho tÃt cä các bÆc cha mË còn tåi th‰ thân 

tâm an låc tÆt bŒnh tiêu trØ, Çã qua Ç©i, dù Çang ª 

trong cõi nào cÛng luôn an trú trong tâm PhÆt và tích 

c¿c hÜ§ng vŠ C¿c Låc QuÓc. CÀu chúc cho tÃt cä 

chúng ta ÇŠu là nh»ng ngÜ©i con hi‰u Ç‹ hÜªng tr†n 

m¶t mùa Vu Lan an låc và giäi thoát.  

 

Thäo LuÆn: 

1. Tåi sao nó ch£ng có tác døng gì khi b¡t các em 

phäi hi‰u thäo v§i cha mË? 

2. Cho m¶t vài suy nghï Ç‹ bày tÕ tình thÜÖng các 

em dành cho cha mË là không phäi tình thÜÖng 

miÍn cÜ«ng, b¡t bu¶c  

3. Cho m¶t vài Ç¥c Çi‹m Ç‹ giúp m†i ngÜ©i trong 

chúng ta trª thành nh»ng ngÜ©i con hi‰u thäo v§i 

cha mẹ 

 

 

and listen intently to truly understand my parents 

because I know that true understanding  

 

believe that my parents love me but often such love 

does not get expressed nor comprehended.  I vow to 

look deeply reveals their love for me and also brings 

about my love for them.  In my youth, I did not 

accomplish that and I now vow to overcompensate 

for it. 

 

Being pious to my parents in my adulthood: 

Now that I am married and have a home and my own 

children, I easily let my busy schedule detract from 

spending time with my parents.  To make up for that, 

I intend that every minute spending with parents to 

be of quality.  In addition, I make available the 

quality time that my parents share with my family.  I 

also show my children the interconnectedness 

among the generations: ancestors, offspring, and 

ourselves. 

 

Being pious to my parents in their later years: 

When my parents get much older, their needs 

become more spiritual.  Plus I remember the 

Buddha’s teachings about the importance of near-

death karma: their thoughts and actions as they near 

the end constitute the strongest force in leading them 

from this life.  Consequently, I make available time 

for them to be close to the Three Jewels:  the Buddha, 

Dharma, and Sangha.  I’m committed that   my 

parents find peace in their later years and find 

refuge in the Three Jewels. 

 

 

Discussion: 

1. Why is it not effective to tell children that 

they must be pious to their parents? 

2. Offer some ways of thinking that make you 

capable of showing the love you have for 

your parents is not obligatory. 

3. Recommend guidelines for us to be pious 

to our parents in our various age groups 

 

 

Bài Đọc Thêm 7 

 

Ý NGHĨA CỜ PHẬT GIÁO 
 

Lá c© PhÆt Giáo là bi‹u tÜ®ng cûa PhÆt Giáo qua s¿ 

hiŒn h»u cûa Çåo PhÆt trong cu¶c Ç©i này. 

 

C© PhÆt Giáo do ñåi tá Henry Steel Olcott (1832-

1907), ngÜ©i Hoa Kÿ theo h†c PhÆt Pháp cùng v§i 

ThÜ®ng t†a H. Sumangala, ngÜ©i Tích Lan, Çã phÕng 

theo sáu màu hào quang cûa ñÙc PhÆt Ç‹ phác h†a 
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vào næm 1889. Nh»ng màu hào quang cûa ñÙc PhÆt 

là: xanh, vàng, ÇÕ, tr¡ng, cam và màu t°ng h®p cûa 

næm màu vØa k‹. 

 

Lá c© này Çã ÇÜ®c treo lÀn ÇÀu tiên tåi các chùa Tích 

Lan vào dÎp lÍ PhÆt ñän 1889. Sáu mÜÖi mÓt (61) 

næm sau tåi ñåi H¶i PhÆt Giáo Th‰ Gi§i ÇÀu tiên t° 

chÙc ngày 25 tháng 5 næm 1950 tåi thû Çô Colombo, 

nÜ§c Tích Lan, gÒm có hai mÜÖi bäy (27) quÓc gia 

h¶i viên thu¶c Á châu, Âu châu và B¡c MÏ tham d¿, 

Çã chính thÙc công nhÆn làm c© PhÆt Giáo Th‰ Gi§i. 

HiŒn nay lá c© ÇÜ®c khoäng tám mÜÖi (80) quÓc gia 

trên th‰ gi§i xº døng trong các ngày lÍ PhÆt Giáo. 

 

Næm màu trên c© PhÆt Giáo bao gÒm nh»ng š nghïa 

sau Çây: 

 

1. Màu hào quang cûa ñÙc PhÆt: 

a. Xanh:  ThiŠn ÇÎnh 

b. Vàng:  Trí tuŒ 

c. ñÕ:   Tinh tÃn 

d. Tr¡ng:  Thanh tÎnh 

e. Cam:  TØ bi 

 

2. NgÛ cæn và ngÛ l¿c: NgÛ cæn là næm pháp 

môn cæn bän mà ngÜ©i tu hành muÓn hoàn thiŒn 

Ç‹ ti‰n Ç‰n giác ng¶. NgÛ l¿c là næm sÙc månh 

tinh thÀn làm Ç¶ng cÖ thúc ÇÄy. NgÛ cæn và ngÛ 

l¿c gÒm có: 

a. Xanh - ñÎnh:  TÆp trung tÜ tÜªng, ÇÎnh 

tÌnh tâm hÒn. 

b. Vàng - HuŒ:   Trí hi‹u bi‰t phán Çoán. 

c. ñÕ  - TÃn:   S¿ chuyên cÀn, tinh tÃn. 

 

 

Supplement Reading 7 

 

THE MEANING OF 

THE BUDDHIST FLAG 

 

The world's Buddhist flag represents the spirit of the 

Buddhist religion. 

 

The flag was invented by Colonel Henry Steel Olcott 

(1832-1907), an American who studied Buddhism 

with the Venerable H. Sumangala, a Buddhist monk 

in Sri Lanka. In 1889, they drew up the Buddhist flag 

based on the colors of Buddha's halo. These colors 

are dark blue, yellow, red, white, and orange. 

Separately as well as combined, the colors have 

significant meanings. 

 

In 1889, the Buddhist flag was displayed for the first 

time at many Buddhist temples in Sri Lanka during 

the celebration of Buddha's birthday. Sixty-one years 

later, on May 25, 1950, the first World Buddhist 

Conference was organized at Colombo, Sri Lanka. 

The conference consisted of delegates from 27 

different countries from Asia, Europe, and North 

America. During this first meeting, the delegates 

agreed on the colors of the flag and its meaning. 

Today, the Buddhist flag is honored and displayed 

by approximately 80 countries during Buddhist 

holidays. 

 

The meanings of the colors on the flag: 

1. These are the colors of Buddha's aura: 

a. Dark Blue:   Meditation 

b. Yellow:  Wisdom 

c. Red:   Diligence 

d. White:  Purity 

e. Orange:  Compassion. 

 

2. They are the five roots and basic moral powers 

a Buddhist needs to progress on the road to 

enlightenment: 

 

 

 

 

d. Tr¡ng - Tín:  Lòng tin tÜªng. 

e. Cam -  NiŒm:  ñiŠu suy nghï, ghi nh§. 

 

3.  NgÛ uÄn ho¥c ngÛ Ãm: NgÛ uÄn là næm 

y‰u tÓ cæn bän Ç‹ hoàn thành con ngÜ©i. NgÛ 

uÄn gÒm có: 

 

a. Xanh:  S¡c là vÆt chÃt gÒm ÇÃt, nÜ§c, gió 

và lºa, tÙc là phÀn cÃu tåo nên th‹ xác. 

 

b. Vàng:  Th† là cäm giác nhÜ các viŒc vui, 

buÒn, mØng, giÆn, ghét, thÜÖng, viŒc 

nhÆn länh, tØ chÓi v.v... 



 

  BÆc SÖ ThiŒn   ⚫    

 

53 

 

c. ñÕ:  TÜªng là ki‰n thÙc vŠ khái niŒm. 

 

d. Tr¡ng:  Hành là trång thái tâm lš, tÙc là 

hành Ç¶ng và nghiŒp l¿c song hành v§i 

nhau. Ta bi‰t làm ÇiŠu lành và tâm luôn 

hÜ§ng t§i viŒc thiŒn thì t¿ nhiên Ç©i sÓng 

n¶i tâm së ÇÜ®c thÜ thái dÍ chÎu. M¶t khi 

l« làm m¶t viŒc trái v§i lÜÖng tâm ta cäm 

thÃy Çau nhói, c¡n rÙt.  

 

e. Cam:  ThÙc là næng l¿c trí tuŒ hay š thÙc, 

là phÀn quan tr†ng sÓ m¶t ÇÓi v§i ngÜ©i 

bi‰t thæng ti‰n cu¶c Ç©i mình. ViŒc nhÆn 

thÙc lŒch låc së dÅn ta Ç‰n b© v¿c th£m 

cûa thÃt båi, Çau kh°. 

 

Màu t°ng h®p tÜ®ng trÜng cho hòa bình an låc nhÜ 

m¶t h®p chÃt duy nhÃt không th‹ tách r©i ÇÜ®c. 

TÜ®ng trÜng cho tØng phÀn cûa ngÛ cæn, ngÛ l¿c, ngÛ 

uÄn phäi dính liŠn v§i nhau thì viŒc tu tÆp m§i thành 

công ÇÜ®c. 

 

Ngoài š nghïa tinh thÀn ra, màu c© PhÆt Giáo còn tiêu 

bi‹u cho màu da, chûng t¶c cûa các s¡c dân, không 

phân biŒt da vàng, da Çen, da tr¡ng, da ÇÕ v.v... Mà 

tÃt cä con ngÜ©i trên th‰ gi§i ÇŠu là anh em  v§i  nhau  

cùng  tôn  th©  lš  tÜªng PhÆt Giáo Ç‹ cùng nhau b¡t 

tay xây d¿ng và phát tri‹n ngôi nhà chánh pháp cûa 

ñÙc NhÜ Lai. 

 

 

a. Dark Blue - Concentration of thought: Do not let 

the mind wander when performing a task, 

control it and let it be calm. 

 

b. Yellow - Wisdom: The level of understanding 

and how things are analyzed and judged. 

c. Red  - Diligence: Always strive to improve. 

d. White - Faith or belief:  Believing in Buddha and 

in oneself.  

e. Orange - Thoughts or mindfulness: This has to 

do with the mind, thoughts, and memories. 

 

3. These are the five things that make up 

beings: 

a.  Dark Blue - Material quality or form: The 

four matters that form us: dirt, water, air and 

fire. 

b.  Yellow - Sensation/feeling:  Sad, happy, 

angry, etc. 

c.    Red - Knowledge and perceptions.  

 

d.  White -  Action that are in connection with 

the mind/ conscience: Karmas are results 

of actions. In other words, if good deeds are 

performed, merits will follow. When we do 

good deeds, our minds are at peace, but 

when we commit wrongdoing, we feel 

uneasy and guilty.  

e.  Orange - Consciousness: The knowledge or 

the comprehension of all things. It is the 

most important aspect for all who try to 

improve their lives. By truly understanding 

something, one will make the best decisions, 

otherwise, misjudgment will lead to failure 

and sufferings. 

 

The combination of all five colors represents peace. 

This unification of the colors is inseparable.  Each of 

the colors represents one of  

 the five senses. Together the five senses will help 

attain enlightenment. 

 

 

 

Lá c© PhÆt Giáo Th‰ Gi§i ÇÜ®c tung bay lÀn ÇÀu tiên 

ª ViŒt Nam tåi kÿ ñåi H¶i PhÆt Giáo ViŒt Nam t° 

chÙc tåi Hà N¶i næm 1951, cùng lúc bài PhÆt Kÿ 

"PhÆt Giáo ViŒt Nam" do nhåc sï Lê Cao Phan sáng 

tác, Çã Çem låi cho ngÜ©i PhÆt Tº niŠm phÃn khªi, 

tin tÜªng nÖi các Çåi bi‹u toàn quÓc. Sau kÿ Çåi h¶i 

này làn sinh khí PhÆt Giáo ViŒt Nam ÇÜ®c hÒi sinh 

sau m¶t th©i gian v¡ng bóng vì hoàn cänh ÇÃt nÜ§c. 

 

Lá c© PhÆt Giáo Th‰ Gi§i ÇÜ®c dÜÖng cao lên ª bÃt 

cÙ nÖi nào, chÙng tÕ r¢ng ª Çó chánh pháp ÇÜ®c phát 

huy và con ngÜ©i thÃm nhuÀn trong giáo lš giäi thoát, 

giác ng¶ cûa Çåo PhÆt vÆy. 
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The colors of the Buddhist flag also represent the 

non-discrimination of others based upon the color of 

their skin. Its belief is that everyone is equal. All of 

us are brothers and sisters who share the same belief, 

who worship the same religion, and who work 

together to build a stronger existence of Buddhism 

for the future. 

 

The World Buddhist Flag was displayed in Vietnam 

for the first time at the Vietnamese Buddhist 

Congregation conference held at Hanoi in 1951. At 

the same time, the Vietnamese Buddhism Anthem 

"PhÆt Giáo ViŒt Nam" was composed by musician 

Lê Cao Phan. These events brought about more trust 

and faith in the delegates by all the Vietnamese 

Buddhists. These events also revived the morality of 

Buddhism after its absence due to the political 

circumstances in Vietnam. 

 

Wherever the Buddhist Flag is displayed, one can be 

assured that Buddha's teachings are being practiced 

and the people there understand the way to 

Buddhahood. 
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Supplement Reading 7:  

BASIC NOBLE EIGHTFOLD 

PATH  

by The Venerable Sumangalo 

The way to find happiness is like a road or pathway. 

In fact, it is called "The Noble Eightfold Path."  

Everyone knows a road or pathway is meant to be 

used for travelling on. A path that cannot be used is 

of no value to us. Lord Buddha's Noble Path is for 

our use every day of our lives. It is called the 

"Eightfold Path" because we must always remember 

eight things as we walk on this road of life. Everyone 

who is trying to follow Lord Buddha's teaching 

ought to know these eight points by heart. They are 

not hard to memorise and, if we  

begin to use all eight of these points while we are still 

very young, we find that travelling on Lord Buddha's 

Noble Path is so much easier than it will be if we wait 

until we are older. Let us all try to memorise these 

eight points, to understand them and use them. Here 

they are:  

 

1. Right Understanding 

2. Right Aims 

3. Right Speech.  

4. Right Actions.  

5. Right Livelihood.  

6. Right Effort.  

7. Right Mindfulness.  

8. Right Meditation 

 

RIGHT UNDERSTANDING  

Now that we have memorised the eight points of the 

Buddha's Noble Path, let us try to gain a good clear 

idea of what each of these points means. First of all, 

we ought to find out what is meant by "Right". In the 

case of the first point, Right Understanding, we can 

say Right Understanding means correct 

understanding, the best understanding, 

understanding that is true, understanding that is not 

half-true, half-false, but is the very best and most 

complete understanding we can get. If it is less than 

our best, then it is not Right understanding. This 

means that each one of us must try hard to get a really 

good understanding of the Buddha's Path. If we fail 

to make a good start, then we are like the man lost in 

the desert.  

  

Let us pretend we have just bought a motor-car and 

have filled the tank with petrol. The tyres are new 

and the motor car has plenty of oil. We have a road 

map and know very well where we wish to go. There 

is only one thing to keep us from starting our trip at 

once. We do not know how to drive and, until we 

gain the propel understanding of how to drive, the 

car is useless to us. If we try to drive without 

knowing how, we place ourselves in great danger. It 

is also like this with the Eightfold Path. Unless we 

first get Right Understanding we cannot  

make Right use of the other seven points. 

  

In the Dharmapada the Lord Buddha said, "All that 

we are is the result of our thoughts." Good 

understanding and good thinking go together. They 

are like twins that are never separated. Just as it is 

dangerous to try to drive a motor-car without first 

understanding how to drive, it is quite as dangerous 

to use the other seven points without first of all 

getting Right Understanding. Without good use of 

the mind there will be silly speech, foolish actions, 

wrong effort, and nothing but trouble for us. A bad 

beginning usually has a bad ending. The only good 

way to make a sensible start on Lord Buddha's Path 

is to make a Right start by trying hard to get Right  

Understanding.  

 

Once a certain man owned a mango orchard and took 

great delight when the fruit was ripe. He was very 

fond of eating sweet fruits and often ate so many 

mangoes that he had severe stomach-pains. He kept 

a blue bottle filled with a powerful medicine and, 

whenever he suffered from eating too many 

mangoes, he took medicine from the blue bottle. One 

day his servant noticed that the bottle was almost 

empty. He needed a bottle in which to place some 

poisonous fluid he used to cure sores on horses, so 

he took the empty bottle and filled it with the horse 

medicine. Some time later on, the owner of the 

mango grove ate too many mangoes and, feeling 

stomach-pains, went in search for his blue bottle.  

The bottle was not in its usual place but, after long 

searching, he found it. To his surprise the bottle was 
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full, yet the last time he had seen it, it was almost 

empty. When he poured some medicine into a spoon 

he saw that the colour was different and, when he 

tasted the medicine, there was a very different 

flavour. Yet, just because the medicine was in the 

blue bottle, he took a large dose, and soon he was 

sick almost to the point of dying. We see from the 

foolish actions of the mango grove owner how 

dangerous it is to do anything at all unless first we 

understand what we are doing. The Buddha taught us 

to see clearly and think carefully. If we do this, then 

we shall gain good understanding. Remember we 

cannot make good use of the Buddha's Path until we 

have obtained Right Understanding.  

 

RIGHT AIMS  

As we learned in the preceding lesson, good 

understanding and good thinking go together like 

twins that are never separated. But, to Buddhists, the 

use of the word thought in connection with our 

religion has a very special meaning. We are all 

familiar with what is meant when someone says "I 

have made up my mind." We know he has decided 

what he wants to do and is determined to do it. We 

can not gain Right Understanding without thinking  

that is resolute, that has Right Aim. Buddhists who 

wish to get the most out of the Dharma of the Blessed 

One must have their minds made up to get Right 

Understanding and to use that understanding in their 

daily lives.  

 

We may have good beliefs without having good 

understanding that has come from rightly aimed 

thought, but when we accept someone else's 

opinions, then we are going against Lord Buddha's 

advice to us to do our own thinking and to have our 

own aims. Sometimes we heard it said of a person 

that "he is such an aimless man" or "he is so 

unthinking." Actually the two are pretty much the 

same. In the Dharmapada we are told that 

thoughtless people are somewhat like dead people. 

Such persons dislike to be resolute, they have no real 

aim in life; it is just too much bother to do their own 

thinking. But there are some great differences 

between corpses and unthinking, aimless people. 

The dead can get into no trouble; those who dislike 

to do clear, purposeful thinking can get into very 

much trouble indeed, and usually do. If each one of 

us will carefully remember the last three or four 

times we have been in some unpleasantness, we shall 

almost certainly find out that we got into those 

disagreeable situations because we did not look 

ahead and plan and think before we acted.  

 

There is an old saying that is found in many 

languages and it is good advice for all of us: "Look 

before you leap." It would be much better advice if 

worded: "Look and think before you leap." Our 

Buddhist religion teaches us that each one of us has 

the kind of life he makes for himself. If we have no 

real resolution, no well-planned aim in life, and do 

but little thinking, then the result can only be a life 

full of confusion and unhappiness. It is only stupidity 

to blame our unhappiness on "bad luck." In order to 

have a life that is full of satisfaction and is 

worthwhile, we must resolutely make sure that we do 

our best possible thinking with the best possible aim. 

The best way to make a good start in this direction is 

to free the mind from all the dark and ugly thoughts 

that ought to be a source of shame to anyone, young 

or old. For example, we must cleanse our minds of 

anger, ill-will, greed, hatred, jealousy, envy and 

laziness. We must have real will to think clearly and 

act sensibly. If we do not have this aim, then we can 

blame only ourselves if unhappiness overtakes us.  

 

Once there was a rich and aged man whose sole aim 

in life was to get as much excitement and pleasure as 

possible. He had decided never to think of anything 

unpleasant. He even refused to give thought to the 

fact that someday he must die. This foolish man 

decided to build a great pleasure palace for himself. 

When the mansion was completed, he filled it with 

many treasures and luxuries sufficient to last a 

hundred years.  

 

The Buddha sent Ananda to preach to the foolish old 

man and urge him to have a better aim in life and to 

do better thinking. But the rich old man would not 

listen. In his stupidity he had convinced himself he 

would never die. His aim was wrong and so his 

thinking was wrong. Shortly after Ananda left, the 

old man died suddenly. When this news was brought 

to the Buddha, the Lord said: "A fool, even though 
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the wise instruct him, understands nothing of 

wisdom, because he has only foolish and selfish 

thoughts. Just as a spoon cannot taste soup, even so 

those whose minds are filled with wrong thoughts 

can never know how to get free from sorrow." 

 

RIGHT SPEECH  

It is not always easy to understand the Eightfold! 

Path when we take the points one by one. Speech and 

action often go together. They show to all who know 

us. what is going on in our minds. For this lesson, 

however, we shall consider only speech, and leave 

action in its. usual fourth place. But as we go on with 

trying to understand the meaning of Right Speech, 

we ought to take note of the fact that Right Action 

follows, immediately after Right Speech. There is a 

close connection between, the two.  

 

There are not many real secrets in our lives. The kind 

of speech we use tells to all who know us what kind 

of people we are. Wise people do not use foolish 

speech; i'ools do not talk like sages. Kindly people 

do not use cruel or harsh language. Those who are 

cruel by nature may try hard to deceive others by 

using soft and kindly speech but, sooner or later, 

their true nature reveals itself. "The cat always gets 

out of the bag."  

 

Right speech must be both minus (-) and plus ( + ). 

That is, it must be minus untruthfulness, minus anger 

and all ugliness. Our speech must be free from 

deceit, gossip and stupid chatter. We must speak in 

such a way that our kind and gentle words of 

reasonableness will bring happiness to all with 

whom we talk. If we cannot bring happiness to others 

by our words, at least we must not injure them by 

wrong speech. Lying is one of the worst forms of 

wrong speech. A lie that causes hurt to someone else 

is worst of all. It is also wrong to tell the truth in such 

a way as to cause sadness or injury to others. At times 

it is better just to remain silent. Sometimes the Lord 

Buddha "kept the noble silence of the wise." He 

showed us, by His example, that silence is sometimes 

better than speech, even truthful speech.  

 

Once, a long time ago, a certain village was greatly 

troubled by a wolf that came from its hiding place in 

the forest and ate the villagers' sheep. It was 

necessary to keep a constant watch for the wolf so 

that the men of the village could come with sticks 

and drive away the fierce animal whenever the 

watchers called out "Wolf! Wolf!".  

 

One day a boy was given the duty of watching the 

sheep. Soon he saw the wolf coming out of the forest 

and, at once the boy cried loudly "Wolf, Wolf" and 

the men came running and drove the wolf away. The 

boy greatly enjoyed watching this exciting scene and 

wished to see it again. He waited a little while and 

then gave the alarm again. The villagers came 

running, but there was no wolf. They scolded the boy 

and warned him not to give a false alarm again. But 

his desire for excitement got the better of him, and 

soon he sounded another false alarm. All the men 

came running with sticks ready to beat the wolf 

away, but there was no wolf. Once  

more they scolded the boy and then went back to 

their work.  

 

Later on that same day, the wolf came out of the 

forest and the boy cried "Wolf! Wolf!", but no one 

came to drive away the animal. No one believed the 

boy was telling the truth. The wolf killed many of the 

sheep and caused great loss to the villagers. In many 

lands there is an ancient proverb that is good for all 

of us toremember, "A liar is not believed when he 

tells the truth".  

 

RIGHT ACTION  

When we speak of action we always mean doing Our 

conduct, our behaviour, our deeds, everything that 

we do, must be such that we can properly call each 

act "Right Action".  

 

There is an ancient proverb that says: "Actions speak 

louder than words". Good words ought There is an 

ancient proverb that says: "Actions speak louder than 

words". Good words ought to be coupled with good 

deeds. No matter how cleverly we may try always to 

speak in a good way, we shall fail to disguise our true 

nature unless our acts are the same as our words.  

 

Every boy and girl ought to learn quite early in life 

that promises are sacred things. We must not be too  
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quick to promise to do this or that. We ought first to 

decide if the promise when kept will be "Right 

Action". Also, before we make a promise, we ought 

to ask ourselves if we shall be able to make our 

actions fit in with our words. Those who fail to keep 

promises, soon are not respected.  

  

All of us ought to arrange all our actions so that they 

will earn us respect from our friends and all who 

know us. But this is only half the picture. The other 

side is the importance of keeping our self-respect. If 

we commit wrong actions, we may possibly be able 

to deceive others .and keep them from knowing what 

we have done, but we shall not be able to deceive 

ourselves. Before we plan .any course of action, we 

ought first to think carefully to see if it will bring us 

joy or sorrow. If we think and act wisely and well, 

then we shall not need to feel  

shame for our conduct. Wise thought coupled with 

wise action bring us the respect of others and keep us 

from ever losing our self-respect.  

 

So many say they believe Lord Buddha's Teachings. 

But when we look at their actions, we wonder i if 

they are telling the truth, because their deeds do not 

fit in with their words. We must always remember 

that Lord Buddha's religion is something to do, not 

just something to talk about.  

 

Among the Tamil people of India, there is a legend 

about a holy man who became known all over India 

as a famous teacher and preacher. Thousands of 

pilgrims came to learn from him. He showed 

kindness to all, regardless of rank. The goodness of 

his heart was shown by his actions. Everyone who 

came to visit this great and holy teacher went away 

feeling that he had received deep instruction. Yet this 

great teacher and preacher had never in his life been 

able to utter even one word. He had been born dumb. 

The examples he set by his actions was the only 

sermon he could preach. "Good people shine from 

afar, like the snowy mountains; bad people are not 

seen,, like arrows shot by night."  

 

There was an old heron who lived near the edge of a 

large fish pond. The heron, being old, was too lazy 

to find food, and so he thought of a trick that would 

help him get easy food. It happened that a giant crab 

also lived in the pond, and while the heron was 

resting in the pond, thinking about the plan, the crab 

asked him why he was so quiet. The cunning heron 

replied that he was very sorry that a fisherman would 

soon be catching all the fish inside the pond. This 

news reached the ears of the king of the fish, who 

then asked the heron what the remedy  

was. To this the heron replied that the only way out 

was to carry all the fish to another pond. The king 

thanked him for the excellent answer and also added 

he needed his help in carrying all the fish to another 

pond.  

 

The heron was all the time hoping for the king to say 

this, and immediately he caught some fish in his bill 

and carried them to a dry stone slab far away, where 

he ate them. This went on for several days until 

finally the giant crab asked the heron to carry him, 

too. When they reached the stone slab, the crab saw 

a pile of fish bones and he at once knew the trick. He 

then asked the heron to put him down and as soon as 

he was free, he caught hold of the heron's neck with 

his powerful nippers and killed him after telling him 

that his wrongful acts had to be stopped. It can 

clearly be seen that all wrong actions will have bad 

results, thus proving the truth of the old  

saying, "You will reap what you have sown".  

  

RIGHT LIVELIHOOD  

We can not fully understand this point of the Noble 

Eightfold Path unless we realize how closely Right  

thought and Right Action go together, because 

earning our living requires both thought and action. 

Every boy and girl ought to give serious thought to 

selecting the way they plan to earn their livelihood 

when they grow up. There are many important points 

to think about.  

 

First of all, we ought to try to choose an occupation 

likely to be a source of helpfulness and happiness to  

others. For example, a young person who wishes to 

study to be a doctor, is planning a life-work that will 

be a blessing "to many. His work will ease human 

suffering. This sort of work is considered by 

Buddhists to be very meritorious. Those who grow 

food or build houses, make roads and bridges, work 
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in the postal service or any other occupation that is 

of real value to the human race, are all earning Right 

Livelihood.  

 

No sincere Buddhist will work at any occupation that 

causes misery or suffering in any form. The  

slaughtering of animals, the sale of animal flesh, the 

manufacture or sale of alcohol or stupefying drugs, 

trade in deadly weapons or in promoting gambling or 

low pleasures, all are forbidden to true Buddhists. 

There are many trades and occupations from which 

we may select our way of earning our living. If our 

choice of occupation is not especially helpful to 

others, at least we must make sure that it will not be 

harmful to any one.  

  

In addition to the main meaning in this fifth point on 

Lord Buddha's Path, there are lesser meanings. F In 

addition to the main meaning in this fifth point on 

Lord Buddha's Path, there are lesser meanings. For 

example, many boys and girls, as well as older 

people, have hobbies. We must make sure that 

anything we do-is harmless to others. If a hobby will 

bring happiness to others, then it is a very good 

hobby indeed. To grow flowers brings happiness to 

the grower as well as to all who see the beautiful 

blossoms. If the owner of the garden shares his 

flowers with the sick, the aged and those whose 

hearts are troubled, then he has a very meritorious 

hobby.  

 

Now, let's take a look at another kind of occupation 

or pastime. Let us imagine a man who delights in  

shooting wild creatures. Perhaps he sells their flesh 

and thus gains a living for himself. Or he may kill 

only because-he enjoys such a cruel hobby. Such an 

occupation or pastime is not one that a genuine 

Buddhist can follow. Those who cause pain or 

unhappiness to others, even to animals, will sooner 

or later find much unhappiness in their own lives.  

 

There was a young man in north Malaya who lived 

in a village that is partially surrounded by forests. In  

these forests there are many birds, wild-boars and 

game-animals.  

 

This young man happened to be very skilful at 

hunting with a rifle and he took much pride in that 

fact, boasting to his fellowmen, showing them the 

heads of the boars, and animals he had killed and 

which he kept as trophies. Once on a public holiday, 

he gathered five of his friends to go hunting. When 

they were about to go, his  

cousin, a lay-preacher, arrived from a neighbouring 

village. He came up to this young man and said, "I 

heard that you are quite a marksman and very good 

at hunting". "Yes, I am," came the reply. "You 

should see my trophies of animal heads," he 

continued with a rather proud air.  

 

The preacher then asked him, "Think about it, why 

should intelligent men like you go hunting and 

putting an end to animals' lives"?  

 

"Well I get the honour of being a good hunter, don't 

I? Besides I enjoy hunting."  

 

"I see. Suppose you don't know how to handle a gun, 

and you are just as ignorant at hunting, would you 

have the urge to hunt as you have now"?  

 

"No, of course not. It would not be sensible."  

 

"You are right. Then it will follow that the animals 

will not be as endangered as they are now, won't it ?  

Well, I see no reason for you to endanger them now."  

 

"I quite agree, but I do desire to hunt. It's just that I 

enjoy it."  

 

RIGHT EFFORT  

None of the points of the Noble Path has any real 

meaning if it is not joined to effort. Even the finest 

motor-car is useless if there is no petrol in the tank. 

The petrol is the energy that makes the car run. 

Another name for Right Effort is Right Energy. If 

this sixth point is missing, then the other points of 

the path have no life in them. When Right Effort is 

missing in anyone's life, we use an unpleasant word 

to describe that condition. The word is Lazwess. If 

we do not overcome laziness, we cannot make any 

real progress on the road to happiness. 
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Each of us must make real effort to lead a good, 

moral helpful life. Usually we say there are four main 

efforts which we must make if we wish our lives to 

be according to the Buddha's teaching. These four 

big efforts are:  

(1) The effort to avoid evil not yet existing in our 

lives.  

(2) The effort to overcome evil which already exists 

in our thoughts and acts.  

(3) The effort to preserve the good already developed 

in our thinking and acting.  

(4) The effort to develop good not yet existing in our 

minds, hearts and actions.  

 

So many of us have good ideas and good intentions, 

but we do not use effort to put our good ideas into  

practice. This is somewhat like being a bird with but 

one wing. Another mistake that is made by many 

people, boys and girls included, is the bad habit of 

putting off until tomorrow or next week or next 

month what we know we ought to do today. The only 

time we can be sure of is today. Yesterday has gone 

and tomorrow has not come.  

 

The best time to begin to put forth Right Effort is this 

very day. The sooner we practise all the points of the 

Eightfold Path, the sooner we shall find real 

happiness. Boys and girls who start to follow this 

pathway very early in life will soon find out that it is 

the only road to true and lasting happiness. But 

nothing can be done until a start is made. A boy who 

sits on the beach and looks at the water, wishing he 

knew how to swim, will never know until he makes 

an effort to swim. Another way of naming Right 

Effort is Right Trying. No one can get happiness or 

any good thing out of life until he really tries. Let us 

all try to use our best efforts to be happy and actually 

use Lord Buddha's teachings in our daily lives.  

 

Once there lived an old farmer, his wife and children, 

He had land that stretched for many acres but, 

because of his old age, the vast area was left to grow 

into a forest. Trees that shot up sky-high could be 

found everywhere. Even his attap hut was 

surrounded by trees. One fine day, the old farmer 

asked his elder son, who had grown up into a strong 

and healthy man, to clear the land so that it might be 

farmed once more. His son, being young and active, 

quickly got hold of an axe and started chopping a 

huge tree beside the hut. The side of  

the tree near the hut was chopped and finally the tree 

gave way, and it fell down on top of the hut killing 

the old farmer, who was the only one inside at that 

time. If the son had chopped the tree on the other side 

of the trunk, then it would not have fallen on the hut.  

 

Thus we see that although the son had the right 

intention of helping his aged father, yet he did not 

make the right effort to carry out his will properly. 

Wrong Effort is usually harmful in its effects. It is 

only through Right Effort that things can be done as 

the doer wishes, or as they ought to be done. Right 

Effort must always be guided by Right Thought.  

  

RIGHT MINDFULNESS  

This point is often called Right Recollectedness or 

Right Attention. Actually it means keeping one's 

mind on what one is doing. As an example of how 

important it is to have this Right Mindfulness, or 

Right Attentionr let us imagine a boy is riding his 

bicycle down a busy city-street. He is not paying 

attention to what he is doing and absent-mindedly 

goes through a stop-light. Another vehicle strikes his 

bike and the boy gets badly hurt. All this happens as 

a result of not using this, important point seven of the 

Noble Path.  

 

Right Mindfulness is a very great help to us in every 

good thing we do. Any job we are doing is a job that 

is done better if we use Right Mindfulness. If we fail 

to centre our attention on what we are doing, then it 

is very likely that the finished job will not be 

satisfactory.  

 

The most successful students are those who have 

trained themselves to give complete attention to 

whatever subject they may be studying. If the subject 

is. mathematics, then it is not a good use of point 

seven if the student's attention wanders away and he 

begins to worry over whether or not he will pass his 

history examination. He would have a far better 

chance to pass all his examinations if he gave his 

undivided attention to each subject in its turn. Have 

you ever noticed that when we are trying to do three 
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or four things at the same time, we usually get them 

only partly finished or, at most, imperfectly done. 

That is because there is divided attention. Divided 

attention is never Right Attention.  

 

Right Mindfulness is a form of concentration and 

concentration always means fixing the attention on 

one point. In fact, Right Mindfulness is sometimes 

referred to as one-pointedness. It is almost 

impossible for anyone to be successful in life and 

find real happiness if he cannot •concentrate his 

attention on whatever he may have to do from day to 

day. Not to be able to do this is not to have Right 

Mindfulness.  

 

Ah Choo was helping her mother to prepare dinner. 

Her friend Ah Lan was in the kitchen for a chatty 

little neighbourly visit. They were devoting all their 

attention to Ah Choo's account of the movie she had 

seen the previous afternoon. Absent-mindedly Ah 

Choo went on chopping meat as she talked to Ah 

Lan, and as her story increased in excitement, she 

chopped more and more vigorously. When she came 

close to the climax of the movie, she chopped so 

strongly that some of the small pieces of meat were 

flying all over the kitchen. Then came the climax of 

the movie and the heaviest chop of all; off went the 

tip of one of Ah Choo's fingers! If she had kept her 

attention on her work she would still have her finger 

undamaged.  

 

RIGHT MEDITATION  

Right Meditation is often called Right 

Concentration,. because it is shutting out of the mind 

of all but one thought. Real meditation usually comes 

about only after long practice. But boys and girls can 

practise some of the various forms of meditation and 

really ought to try to meditate at least a little every 

day.  

 

Many Buddhist families have either morning or 

evening devotions, or both, and it is a good custom 

to use the meditation on goodwill as part of the 

devotions. Here is the formula that is used for the 

sending forth of thoughts of goodwill to all beings:  

  

"We surround all mankind and all forms of life with 

infinite love and compassion. Particularly do we 

send forth loving thoughts to those in suffering and 

sorrow, to all those in doubt and ignorance, to all 

who are striving to find Truth, and to those whose 

feet are standing close beside the gate of death, we 

send out oceans of compassion, love and goodwill."  

 

Another devotion that every boy and girl ought to 

know by heart and be able to use as a subject of  

meditation every day is this:  

 

"I am a link in Lord Buddha's chain of love that 

stretches around the world. I must keep my link 

bright and strong. I must think only good thoughts; I 

must speak only good words and do only good deeds. 

May all people everywhere become links in Lord 

Buddha's chain of love."  

 

When we say these devotions aloud, or silently think 

about them, we ought to use good mind-control and 

concentrate only on the devotion. This is good 

experience for us and will help us to become good 

users of the deeper meditation when we are grown-

ups.  

 

Every Buddhist boy and girl ought to know at least a 

little about meditation. There are several ways we 

can sit when we are meditating, but the best is to use 

the way that Lord Buddha used. He sat in the double 

lotus position, or as it is often called, in Sanskrit, the 

Padmasana. If we have used chairs all our lives, and 

do not attempt to sit in meditation until we are 

grown-ups, we may find that our muscles and joints 

have become somewhat stiff, and the Padmasana will 

become uncomfortable for us.
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Supplement Reading 8:  

 

THE EIGHT-FOLD PATH 

The Eight-Fold Path is the fourth of the Four Noble 
Truths - the first of the Buddha's teachings. All the 
teachings flow from this foundation. 

The Four Noble Truths are: 

1. The Noble Truth of the reality of Dukkha as 
part of conditioned existence. Dukkha is a multi-
faceted word. Its literal meaning is "that which is 
difficult to bear". It can mean suffering, stress, pain, 
anguish, affliction or unsatisfactoriness. Each of the 
English words is either too strong or too weak in 
their meaning to be a universally successful 
translation. Dukkha can be gross or very subtle. 
From extreme physical and mental pain and 
torment to subtle inner conflicts and existential 
malaise. 

2. The Noble Truth that Dukkha has a causal 
arising. This cause is defined as grasping and 
clinging or aversion. On one hand it is trying to 
control anything and everything by grabbing onto or 
trying to pin them down, On the other hand it is 
control by pushing away or pushing down and 
running away or flinching away from things. It is the 
process of identification through which we try to 
make internal and external things and experiences 
into "me and mine" or wholly '"other" than Me. This 
flies in the face of the three signs of existence - 
Anicca, Dukkha. Anatta - Impermanence. Stress or 
Suffering and No-Self. Because all conditioned 
existence is impermanent it gives rise to Dukkha, 
and this means that in conditioned existence there 
is no unchanging and permanent Self. There is 
nothing to grasp onto and also in reality, nothing or 
no 'one' to do the grasping! We grab onto or try to 
push away ever changing dynamic processes. 
These attempts to control, limit us to little definitions 
of who we are. 

3. The Noble Truth of the end of Dukkha, which 
is Nirvana or Nibbana. Beyond grasping and control 
and conditional existence is Nirvana. "The mind like 
fire unbound." The realisation of Nirvana is supreme 
Bodhi or Awakening. It is waking up to the true 
nature of reality. It is waking up to our true nature. 
Buddha Nature. The Pali Canon of Theravada, the 
foundational Buddhist teachings, says little about 
Nirvana, using terms like the Unconditioned the 
Deathless, and the Unborn. Mahayana teachings 
speak more about the qualities of Nirvana and use 

terms like, True Nature, Original Mind, Infinite light 
and Infinite life. Beyond space and time. Nirvana 
defies definition. 

Nirvana literally means "unbound' as in "Mind like 
fire unbound". This beautiful image is of a flame 
burning by itself. Just the flame, not something 
burning and giving off a flame. Picture a flame 
burning on a wick or stick, it seems to hover around 
or just above the thing burning. The flame seems to 
be independent of the thing burning but it clings to 
the stick and is bound to it. This sense of the flame 
being unbound has often been misunderstood to 
mean the flame is extinguished or blown out. This is 
completely opposite to the meaning of the symbol. 
The flame "burns" and gives light but is no longer 
bound to any combustible material. The flame is not 
blown out - the clinging and the clung to is 
extinguished. The flame of our true nature, which is 
awakening, burns independently. Ultimately Nirvana 
is beyond conception and intellectual 
understanding. Full understanding only comes 
through direct experience of this "state' which is 
beyond the limitations and definitions of space and 
time. 

4. The Noble Truth of the Path that leads to 
Awakening. The path is a paradox. It is a 
conditioned thing that is said to help you to the 
unconditioned. Awakening is not "made" by 
anything: it is not a product of anything including the 
Buddha's teachings. Awakening, your true nature is 
already always present. We are just not awake to 
this reality. Clinging to limitation, and attempts to 
control the ceaseless flow of phenomena and 
process obscures our true nature. 

The path is a process to help you remove or move 
beyond the conditioned responses that obscure 
your true nature. In this sense the Path is ultimately 
about unlearning rather than learning - another 
paradox. We learn so we can unlearn and uncover. 
The Buddha called his teaching a Raft. To cross a 
turbulent river we may need to build a raft. When 
built, we single-mindedly and with great energy 
make our way across. Once across we don't need 
to cart the raft around with us. In other words don't 
cling to anything including the teachings. However, 
make sure you use them before you let them go. It's 
no use knowing everything about the raft and not 
getting on. The teachings are tools not dogma. The 
teachings are Upaya, which means skillful means or 
expedient method. It is fingers pointing at the moon 
- don't confuse the finger for the moon. 

The Path 
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1. * Samma-Ditthi — Complete or Perfect 
Vision, also translated as right view or 
understanding. Vision of the nature of reality and 
the path of transformation. 

2. Samma-Sankappa — Perfected Emotion or 
Aspiration, also translated as right thought or 
attitude. Liberating emotional intelligence in your life 
and acting from love and compassion. An informed 
heart and feeling mind that are free to practice 
letting go. 

3. Samma-Vaca — Perfected or whole 
Speech. Also called right speech. Clear, truthful, 
uplifting and non-harmful communication. 

4. Samma-Kammanta — Integral Action. Also 
called right action. An ethical foundation for life 
based on the principle of non-exploitation of oneself 
and others. The five precepts. 

5. Samma-Ajiva — Proper Livelihood. Also called 
right livelihood. This is a livelihood based on correct 
action the ethical principal of non-exploitation. The 
basis of an Ideal society. 

6. Samma-Vayama — Complete or Full Effort, 
Energy or Vitality. Also called right effort or 
diligence. Consciously directing our life energy to 
the transformative path of creative and healing 
action that fosters wholeness. Conscious evolution. 

7. Samma-Sati — Complete or Thorough 
Awareness. Also called "right mindfulness". 
Developing awareness, "if you hold yourself dear 

watch yourself well". Levels of Awareness and 
mindfulness - of things, oneself, feelings, thought, 
people and Reality. 

8. Samma-Samadhi — Full, Integral or Holistic 
Samadhi. This is often translated as concentration, 
meditation, absorption or one-pointedness of mind. 
None of these translations is adequate. Samadhi 
literally means to be fixed, absorbed in or 
established at one point, thus the first level of 
meaning is concentration when the mind is fixed on 
a single object. The second level of meaning goes 
further and represents the establishment, not just of 
the mind, but also of the whole being in various 
levels or modes of consciousness and awareness. 
This is Samadhi in the sense of enlightenment or 
Buddhahood. 

* The word Samma means 'proper', 'whole', 
'thorough', 'integral', 'complete', and 'perfect' - 
related to English 'summit' - It does not necessarily 
mean 'right', as opposed to 'wrong'. However it is 
often translated as "right" which can send a less 
than accurate message. For instance the opposite 
of 'Right Awareness' is not necessarily 'Wrong 
Awareness'. It may simply be incomplete. Use of 
the word 'right' may make for a neat or consistent 
list of qualities in translations. The down side is that 
it can give the impression that the Path is a narrow 
and moralistic approach to the spiritual life. I use 
variant interpretations so you consider the depth of 
meanings. What do these things mean in your life 
right now? 

- John Allan  
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CHỈ MỤC & ĐỐI CHIẾU VIỆT-ANH-PHẠN-SANKRITT 
 

A 
A Di Đà   Amita, Amitabha, or Amitayus (skt) 

A La Hán   Arhat (skt), The perfect one, the perfect understanding one, a saintly man 

A Nan ñà Ananda (skt & p) - Hoan Hỷ, a cousin of Sakyamuni and one of the Buddha’s ten 

great disciples. 

A TÜ ñà Asita (skt) - The hermit who lived in Kapilavastu, now is part of Nepal. When 

prince Siddhartha was born, Asita came to see him and foretold that in future if 

he remained at home he would become a great king, and that if  he left home he 

would become a Buddha.  

A-Døc VÜÖng King Asoka - A Buddhist emperor of ancient (northern) India (272-236 BC). He 

is one of the most important figures in ancient Indian history. After a bloody 

campaign in the east and a costly victory over Kalinga, he started to have 

psychological crisis and caused him to enter Buddhism. He became a devoted lay 

follower and resolved to commence a "reign of dharma".  

B 
Ba Cõi    Triloka 

Ba La Nåi (Vu©n)  Banaras 

Bi    Karuna (skt), compassion 

BÒ Tát    Bodhisattva (skt) 

Bồ Tát Đạo   Bodhisattva path or the way or discipline of the bodhisattva 

Bồ Tát Đại Thế Chí  Mahasthama-prapta Bodhisattva 

BÒ Tát ñÎa Tång  Ksitigarbha Bodhisattva 

Bồ Tát Mục Kiền Liên  Mahamaudgalyayana (skt) Bodhisattva 

BÒ Tát Ph° HiŠn  Samantabhadra  Bodhisattva 

BÒ Tát Quan Th‰ Âm  Avalokitesvara (skt) Bodhisattva 

BÒ Tát Vô TÆn Ý  Aksayamati Bodhisattva 

BÒ Tát Væn Thù SÜ L®i  Manjusri Bodhisattva of Great Wisdom 

C 
Ca-Læn-TÀn-Già  Kalavinka 

Ca-Tÿ-La-VŒ (thành)  Kapilavastu City, a present-day Nepal 

Cam l¶ (chÃt liŒu)  Amrta 

Chánh ñÎnh   Samyak-Samadhi 

CÜu-Ma-La-ThÆp  Kumarajiva 

D 
Da-Du-ñà-La   Yasodhara 

Di Lặc Tôn Phật  Maitreya Buddha 

DiŒu Pháp Liên Hoa Kinh Saddharmapundarika Sutra 

Duy Ma CÆt   Vimalakirti 

Duyên Giác   Pratyekabuddha 

Duyên Giác ThØa  Pratyekabuddhayana 

Duyên Sinh   Pratiyasamutpada 
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ñ 
ñåi Ca Di‰p   Maha Kasyapa 

ñåi Møc KiŠn Liên  Maha Maudgalyayana 

H 
H»u (dính m¡c)   Bhava 

K 
KiŠn Tr¡c (ng¿a) Kanthaka (horse) - The name of the steed (horse) on which Sakyamuni Buddha 

was mounted when he left his palace to renounce the world (rode away from 

home).   

L 
La HÀu La   Rahula 

Long Th†   Nagarjuna 

M 
Ma Gia (Hoàng HÆu)  Mahamaya, the wife of Suddhodana 

Ma Ha Ba Xà Ba ñŠ  Mahaprajapati, the sister of Mahamaya, Prince Siddhartha's foster mother. 

S 
Sa La Song Th†   The twine trees in the grove in which Sakyamuni entered nirvana 

Sï ñåt ña / TÃt ñåt ña  Siddhartha (skt) Siddhattha (p) Gautama 

T 
TÎnh Phån VÜÖng  Suddhodana (skt) - The father of Siddhartha 

Thích Ca Mâu Ni  The Buddha Sakyamuni 

Tu Xà ñŠ / Tu Xà ña  Sujata (skt) - cô gái dâng s»a cho ñÙc PhÆt 

V 
Vô Lượng   Apramana (skt) 

Vô Ðu (Hoa)   Asoka (skt) Ashoka (p) - Not causing sorrow - not feeling sorrow 

X 
Xa-N¥c Channa (p), The Buddha’s charioteer, who drove him from his father’s palace 

into the forest, where he entered the homeless life to seek salvation for mankind. 
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Hiệu Đính -  Revision Records 
Version 1:  Initial release on 2014 

Version 5: Release on 2016 

Version 6: 

• Change “Self Study” to “Supplement Reading” 

• Adjust column / page so that Vietnamese and English texts would NOT be mixed up . 

• Create the “Revision Records” section  

• Remember to change the revision on page 1 
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BẢN MORSE CODE 

Morse Code cho ti‰ng ViŒt : 

A A  :  Â A W : ˆ E E :  Ê 

O O : Ô O W : ÷ U W : Ð

  

D D  : ñ S : S¡c  Q : HuyŠn 

J : HÕi  X : Ngã Z : N¥ng  
 

 

 

English Morse Code 

E •    T   — 

I •  •  M  —  — 

S •  •  •  O —  —  — 

H •  •  •  • CH —  —  —  — 

 

A •  —  N —  • 

R •  —  • K —  •  — 

L •  —  •  • Y —  •  —   — 

W •  —  — D —  •  • 

 

J •  —  —  — B —  •  •  • 

P •  —  —  • X —  •  •   — 

U •  •    — G —  —  • 

F •  •    —  • Q —  —  •  —   

 

V •  •  •  — C —  •    —   • 

   Z —  —  •     • 
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DẤU ĐI ĐƯỜNG 

 

 
 

❖ DÃu Çi ÇÜ©ng thÜ©ng Ç¥t bên tay phäi, ª m¶t 

nÖi dÍ thÃy nhÜ ª bên ÇÜ©ng ho¥c trên thân cây 

(The road symbols were usually placed on the 

right at the easy-to-spot location such as on the 

road side or on the tree) 

 

❖ DÃu Çi ÇÜ©ng ÇÜ®c chia làm 2 loåi : DÃu nhân 

tåo và dÃu thiên nhiên. (The road symbols can 

be classified into 2 kinds: the man-made 

symbols and the natural symbols) 

 

❖ Khoäng cách cûa dÃu là 5mét (This distance 

between symbols are 5 meters) 

Can you guess what these 

natural symbols are ? 

 
Answers: begin, turn-right, turn-right, turn-left, go this way, go this way 

 


