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� thª gi¾i này con ngß¶i lÕi buông
bö cái chân th§t ð¬ n¡m giæ cái giä
d¯i, do ðó ð¶i ð¶i kiªp kiªp quay
lßng v¾i sñ giác ngµ ð¬ hòa hþp v¾i
bøi tr¥n, "túy sanh mµng tØ." "Túy
sanh" có nghîa là lúc s¯ng thì nhß kë
say rßþu, không biªt mình t× ðâu mà
sanh v« ðây. "Mµng tØ" có nghîa là
lúc chªt thì nhß kë ðang n¢m mµng,
không biªt chªt r°i mình s¨ v« ðâu.
Ai ai cûng s¯ng trong mµng, không
biªt bao gi¶ m¾i tïnh ðßþc, nên nói
r¢ng:

"Ð¶i ngß¶i nhß gi¤c mµng!"

Con ngß¶i cÑ l¤y giä làm th§t, ham
danh ham lþi, lòng tham không bao
gi¶ ng×ng dÑt.

Trong mµng, các v¸ th¤y mình v×a
ðßþc thång quan, phát tài, có ð¸a v¸,
có danh dñ, lÕi v×a có vþ ð©p thiªp
sinh, con cháu ð¥y nhà, vinh hoa phú
quý hß·ng thø không hªt. Giá nhß
b¤y gi¶, cûng trong gi¤c mµng ¤y,
mà có ngß¶i nói v¾i các v¸ r¢ng:
"Ông ½i! Ðây là giä thôi, không phäi
th§t ðâu," thì ch¡c ch¡n các v¸ s¨
chÆng bao gi¶ tin. Ch¶ ðªn khi các

v¸ "tïnh gi¤c m½ hoa" r°i, thì dù chÆng
có ai nói cho biªt ðó là mµng, các v¸
cûng tñ hi¬u là mình v×a träi qua mµt
gi¤c chiêm bao!

Ðêm qua các v¸ n¢m mµng th¤y mình
ð§u TrÕng nguyên, là T¬ tß¾ng, làm
Hoàng ðª, ho£c thành th¥n tiên, hÕnh
phúc vô cùng; sáng hôm nay tïnh d§y
m¾i vÞ l¨: "Ôi! Thì ra t¤t cä chï là mµt
'gi¤c mµng xuân!'"(1) � ðó chính là sñ
tïnh thÑc. Nªu không thÑc tïnh, cÑ cho
mµng là th§t, thì các v¸ s¨ tham luyªn,
không mu¯n buông bö, và s¨ ch¤p
trß¾c vào sñ mê muµi, chÆng bao gi¶
ðßþc giác ngµ!

Bây gi¶ chúng ta chính là ðang "chiêm
bao giæa ban ngày" và vçn chßa thÑc
tïnh; do ðó, chúng ta "ðªn" mµt cách
h° ð°, r°i "ði" cûng mµt cách h° ð°.
"Ðªn"--t× ðâu ðªn? "Ði"--ði v« ðâu?
Không biªt! Hªt cä mµt ð¶i mà vçn
chßa thÑc tïnh! Các v¸ hãy nghî xem,
nhß v§y thì có ý nghîa gì chÑ? Có gì
ð¬ mình phäi lßu luyªn? Có gì ðáng
cho mình không buông bö t¤t cä?

Chúng ta su¯t ð¶i b¸ "sþi dây" Tam
Ðµc(2) và Ngû Døc(3) trói ch£t ðªn n²i
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ngay cä tñ do chuy¬n hóa bän thân cûng không có, chÑ
ð×ng nói gì ðªn chuy®n giäi thoát! Do ðó, chúng ta
phát tâm xu¤t gia tu ÐÕo, døng công ng°i Thi«n, n² lñc
lÕy Ph§t... tÑc là tñ c·i trói cho chính mình--c·i bö "sþi
dây" Tam Ðµc và Ngû Døc; và cu¯i cùng s¨ có mµt
ngày chúng ta ðßþc hoàn toàn giäi thoát. Lúc ¤y, chúng
ta s¨ thÑc tïnh--quay ð¥u nhìn lÕi thì th¤y nhæng ði«u
mình ðã làm trong quá khÑ ð«u hoàn toàn nhß äo mµng,
t¤t cä ð«u chÆng phäi là chân lý. Khi ðã thÑc tïnh r°i thì
chúng ta có th¬ thoát ra khöi Tam Gi¾i, ðßþc "sanh tØ tñ
do," không còn b¸ hÕn chª trong vòng sanh tØ næa--
mu¯n s¯ng thì s¯ng, mu¯n chªt thì chªt. Cänh gi¾i này-
-tñ do "ðªn" và "ði" theo ý mình--m¾i là chân chánh
giäi thoát; ðó g÷i là "ðÕi mµng s½ tïnh" v§y!

Thói thß¶ng, chúng ta cÑ giæ ch£t cái giä, quên m¤t cái
th§t. Cái gì là giä? Sñ vui thú do Ngû Døc mang lÕi là
giä! Cái gì là th§t? Sñ an lÕc trong TÑ ÐÑc--thß¶ng, lÕc,
ngã, t¸nh--cüa cõi Niªt Bàn là th§t! Song le, loài ngß¶i
r¤t quái lÕ--m¤t cái th§t thì không sþ, mà m¤t cái giä thì
lÕi sþ hãi, h¯t hoäng. Vì sao v§y? B·i vì ngß¶i ð¶i ai
cûng "nh§n gi£c làm con," bö g¯c theo ng÷n, l¤y giä
làm th§t, chßa thÑc tïnh; h÷ vçn còn trong mµng, tham
luyªn cänh gi¾i cüa gi¤c chiêm bao.

Vì chúng ta "kh·i ho£c, tÕo nghi®p, th÷ báo" (sanh lòng
nghi ho£c, gây ra nghi®p ác, nh§n lãnh quä báo), nên
không tñ làm chü mình ðßþc--gi¯ng nhß hÕt bøi bay
lßþn trong không trung--cÑ tùy theo nghi®p lñc mà luân
chuy¬n trong sáu nëo luân h°i; do ðó nói r¢ng:

Ðä b¤t phá danh lþi quan,
Khiêu b¤t xu¤t luân h°i khuyên

Nghîa là:
Phá không ðßþc cØa danh lþi,

Nhäy không thoát vòng luân h°i.

Ðªn khi nào các v¸ không còn b¸ cänh gi¾i danh lþi làm
ðµng tâm næa, thì lúc ¤y các v¸ m¾i thoát khöi vòng
luân h°i løc ðÕo!

__________
(1)  "Gi¤c mµng xuân" tÑc là gi¤c mµng r¤t ng¡n ngüi.
(2)  Tam Ðµc:  tham, sân, si.
(3) Ngû Døc:  tài, s¡c, danh, thñc, thùy (ti«n tài, s¡c

ð©p, danh v÷ng, ån u¯ng, ngü nghï).
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Hòa Thßþng Quäng Khâm

(tiªp theo)

2. Nhçn NÕi

r Vi®c ni®m Ph§t phäi ðßþc ph¯i hþp v¾i vi®c làm.
Ni®m Ph§t cho ðªn lúc tâm yên tînh, thì lúc ¤y
chính là tñ tánh mình ni®m, tÑc là nh¤t tâm r°i ðó.

Khi làm vi®c, cûng cÑ ni®m Ph§t; mà kë khác thì
không biªt là mình ðang ni®m. CÑ chuyên tâm làm
vi®c, ð×ng kh·i v÷ng tß·ng hay nghî ngþi gì khác,
thì ðó m¾i là nh¤t tâm, cûng là tâm Ph§t, hþp v¾i
Ph§t ÐÕo v§y. Chï khi có chánh ni®m thì ði«u gì
mình bi¬u hi®n làm ra m¾i mang tánh cách t× bi;
quan ði¬m mình có cûng tñ nhiên là chín ch¡n,
ðúng ð¡n. Ðây cûng là tâm Ph§t v§y.

3. Khéo Léo

r Höi: Sß-phø nói r¢ng chúng con không nên ch¤p
trß¾c. Nhßng nªu không ch¤p trß¾c, thì công vi®c
làm sao làm t¯t ð£ng?

Ðáp: "Không ch¤p trß¾c vào công vi®c" không có
nghîa là ch¬nh mãng, l½ là, thiªu trách nhi®m, bê
b¯i, c¦u thä; cûng không phäi là làm thøc mÕng,
c¡m ð¥u c¡m c± làm quá tr¾n; mà có nghîa là làm
vi®c gì xong r°i thì coi nhß không có gì xäy ra cä.

Khi lòng bÕn còn ð¬ ý, còn quái ngÕi, lo nghî v«
công vi®c, không buông xä ðßþc; thì ðó là ch¤p
trß¾c. Khi làm vi®c v¾i thái ðµ không ch¤p trß¾c,
thì m¾i làm t¯t ð£ng. H ch¤p trß¾c, vi®c làm s¨
không t¯t ðßþc; vì ch¤p trß¾c thì thiªu trí hu®, mà
làm vi®c cûng còn c¥n phäi có Ð¸nh-lñc, c¥n phäi
có sñ t§p trung, chuyên chú næa!

r Làm vi®c gì cûng c¥n dùng trí óc, suy tß cho th¤u
tri®t; chÑ không phäi ai nói sao thì mình cÑ y l¶i
mà làm theo mµt cách cÑng ng¡c (câu n®, không
biªt uy¬n chuy¬n v§n døng).

C¥n phäi có nång lñc phán ðoán, bi®n bi®t; ð×ng
nhß con chó ngu d¯t, th¤y ngß¶i ta quång cøc ðá,
nó không biªt quång cái gì mà cûng chÕy theo tha
v«!

r Làm gì cûng phäi ð¸nh kª hoÕch trß¾c; ch¾ có bê

b¯i, c¦u thä, làm qua loa l¤y l® r°i thôi! Phäi xØ lý
nhæng công vi®c và nhæng ð° ðÕc trong chùa th§t
thích ðáng, viên mãn. Nhß tr°ng mµt khóm cây,
nªu bÕn không quyªt ð¸nh k¸p th¶i ð¬ tr°ng cho
ðúng lúc, thì cây s¨ chªt khô; lúc ¤y, l²i l¥m là ·
bÕn.

r B¾t dùng trí óc--nhßng không có nghîa là ð×ng
suy nghî v« công vi®c, mà có nghîa là vi®c gì t¾i
tay, làm xong r°i thì thôi. Ð×ng nên kh·i tâm phân
bi®t (bàn bÕc, khoe khoang, than vãn...), làm sanh
ra ðü chuy®n th¸ phi (tranh ch¤p, cãi c÷, lý lu§n...).
Ð¯i v¾i công vi®c thì nhß v§y; ð¯i v¾i ngß¶i khác
thì cûng lÕi nhß thª!

(còn tiªp)
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1. C¥u Tñ Trß¾c ÐÑc Quán Âm

Hòa Thßþng Hu Vân v¯n h÷ Tiêu. T± tiên cüa Ngài là ngß¶i Lan Lång và là h§u du® cüa vua Lß½ng Võ Ðª.
Gia tµc Ngài ðã nhi«u ð¶i ð¸nh cß · ð¤t Tß½ng, tïnh H° Nam. Thân phø Ngài tên là Tiêu Ng÷c Ðß¶ng và thân
mçu thuµc dòng h÷ Nhan.

Ð¶i nhà Thanh, nåm ÐÕo Quang s½ niên (1821), thân phø Ngài, v¯n hàng khoa cØ, ðßþc b± nhi®m làm quan ·
ð¤t Mân(1). B¤y gi¶, thân phø Ngài tu±i ðã ngoài 40 nhßng vçn còn hiªm muµn. Song thân Ngài bu°n phi«n
l¡m, bèn ðªn ngôi c± miªu Quán Âm Tñ · ngoÕi thành dâng hß½ng, chí thành kh¦n thiªt kh¤n vái c¥u tñ.
K® r¢ng:

Tích công thø ðÑc thñc thi®n nhân,
Ki«n tâm c¥u tñ l T× Tôn.

VÕn lñ tr×ng thanh duy ðß½ng ni®m,
Nh¤t tâm b¤t loÕn cä nhi Ñng.

Nghîa là:
Tích công lûy ðÑc, tr°ng nhân lành,

Tâm thành c¥u tñ, lÕy T× Tôn.
Nghî suy l¡ng sÕch, chï mµt lòng,

Chuyên tâm chÆng loÕn, ðßþc cäm Ñng.

(còn tiªp)

Hß Vân Lão Hòa Thßþng H÷a Truy®nHß Vân Lão Hòa Thßþng H÷a Truy®nHß Vân Lão Hòa Thßþng H÷a Truy®nHß Vân Lão Hòa Thßþng H÷a Truy®nHß Vân Lão Hòa Thßþng H÷a Truy®n
Hòa Thßþng Tuyên Hóa
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Thi«n Th¤t Khai Th¸Thi«n Th¤t Khai Th¸Thi«n Th¤t Khai Th¸Thi«n Th¤t Khai Th¸Thi«n Th¤t Khai Th¸
Hòa Thßþng Tuyên Hóa

Lúc nào cûng døng công tu hành, ð×ng lãng phí mµt giây phút nào cä!

Không Tr× V÷ng Tß·ng Thì ChÆng Th¬ Khai Ngµ!

Møc ðích tham Thi«n là ð¬ khai m· trí hu®, c¥u giäi
thoát. Chúng ta phäi chuyên tâm trì chí tham cÑu câu
"Ai là kë ni®m Ph§t?" Khi tham t¾i cñc ði¬m, chúng ta
s¨ quên bÇng t¤t cä m÷i v÷ng tß·ng--quên ån u¯ng,
phøc sÑc, ngü nghï và th§m chí quên cä ðÕi, ti¬u ti®n!
Lúc b¤y gi¶, "gió th±i không l÷t, mßa r½i không th¤m,"
chúng ta chï miên m§t tham chæ "Ai" mà thôi! Mµt ni®m
duy nh¤t này kiên c¯ nhß kim cang, không gì phá hoÕi
n±i. B¤y gi¶, chúng ta "trên không biªt có tr¶i, dß¾i
không biªt có ð¤t, · giæa không biªt có ngß¶i"--tÑc là
ðÕt t¾i cänh gi¾i "không có ngß¶i, không có mình,
không có chúng sanh, không có th÷ giä," và ðó cûng là
lúc chúng ta th¬ nghi®m ðßþc trÕng thái "trong không
có thân tâm, ngoài chÆng có thª gi¾i"--mình cùng vû
trø ðã hþp thành mµt th¬.

Xßa kia, nhi«u b§c ðÕi ðÑc cao tång ðã có th¬ ðÕt t¾i
trình ðµ "nh¤t ni®m b¤t sanh" (không sanh v÷ng tß·ng):

Chung nh§t thñc phÕn,
V¸ thñc nh¤t lÕp m.
Chung m§t trang y,
v¸ trang nh¤t lû sa.

Nghîa là:
Tuy su¯t ngày ån c½m,

nhßng chßa h« ån mµt hÕt gÕo.
Tuy su¯t ngày m£c áo,

song chßa h« m£c mµt sþi t½.

Khi ðÕt t¾i cänh gi¾i "vô nhân, vô ngã" r°i thì là gì có
thì gi¶ ð¬ kh·i v÷ng tß·ng næa chÑ? H÷ cho r¢ng lãng
phí mµt phút cûng có th¬ làm vuµt m¤t c½ hµi khai ngµ,
do ðó h÷ chuyên tâm tham cÑu câu "Ai là kë ni®m Ph§t?"
Chßa tìm ra ðßþc chæ "Ai" thì h÷ chßa ch¸u nghï ng½i.
Tìm chæ "Ai" là phß½ng pháp kh¯ng chª v÷ng tß·ng
t¯t nh¤t.

TÕi Chùa Cao Mân · Dß½ng Châu (Trung Qu¯c) có mµt
v¸ sß tên là Di®u Ðµ. Khi Th¥y tham Thi«n t¾i trình ðµ
"ði mà không biªt là mình ðang ði, ðÑng mà không biªt
là mình ðang ðÑng, ng°i mà không biªt là mình ðang
ng°i, n¢m mà không biªt là mình ðang n¢m," thì cái gì
cûng chÆng nghî t¾i, chï chú tâm vào câu "Ai là kë ni®m
Ph§t?" mà thôi. Có mµt hôm, Th¥y mu¯n ti¬u ti®n, nhßng
vì chuyên tâm tham cÑu chæ "Ai" quá miên m§t nên
Th¥y vào lµn Thiên Vß½ng Ði®n và l¥m tß·ng phía

trß¾c b® ÐÑc B° Tát Vi Ðà là c¥u tiêu! Ngay lúc s¡p ti¬u
ti®n, Th¥y chþt ng¦ng ð¥u lên và th¤y B° Tát Vi Ðà
ðang nhìn mình tr×ng tr×ng, tay thì gi½ cao cây bäo
chØ, khiªn Th¥y sþ hãi ðªn tïnh táo cä ngß¶i! Biªt là
mình ðã ðªn lµn ch², Th¥y vµi vã søp lÕy B° Tát Vi Ðà,
sám h¯i tµi l²i, c¥u xin B° Tát tha thÑ.

Vì sao có th¬ có chuy®n nhß v§y?  Là vì Thi«n Sß Di®u
Ðµ chuyên tâm døng công, mµt lòng mµt dÕ tham cÑu
chæ "Ai," hoàn toàn chÇng ð¬ ý ðªn nhæng vi®c khác,
nên Th¥y m¾i l¥m tß·ng Thiên Vß½ng Ði®n là nhà v®
sinh!

Có ngß¶i nghî v¾ v¦n r¢ng: "Tôi cûng b¡t chß¾c Thi«n
Sß Di®u Ðµ, tôi s¨ lên ðài Quán Âm thay vì dùng nhà v®
sinh!" Nªu các v¸ c¯ ý làm nhß v§y thì các v¸ cách xa
ÐÕo mß¶i vÕn tám ngàn d£m r°i! Các v¸ nên biªt r¢ng
Thi«n Sß Di®u Ðµ chÆng b¡t chß¾c ai cä, Th¥y chï nh¤t
tâm tham cÑu câu "Ai là kë ni®m Ph§t?", tinh th¥n t§p
trung vào mµt v¤n ð«, do ðó m¾i xäy ra c¾ sñ nhß v§y.
Nªu các v¸ c¯ ý b¡t chß¾c ði sai ðß¶ng thì th§t là sai l¥m
vô cùng; cho nên, ngay cä ý tß·ng mu¯n b¡t chß¾c này
các v¸ cûng ch¾ nên có! Phäi nh¾ r¢ng:

"Sai mµt ly, ði mµt d£m."

Nhi«u ngß¶i · trong Thi«n Ðß¶ng song chÆng ch¸u
døng công, cÑ ng°i nghî ngþi lång nhång: "Sao chßa có
ai ðánh khánh v§y? Mau mau khai t¸nh ð¬ mình du²i
chân du²i tay, vß½n vai ßÞn lßng cho ðÞ möi ði chÑ!"
Ho£c có ngß¶i thì v÷ng tß·ng t¾i chuy®n ån u¯ng:
"Vçn chßa t¾i gi¶ ån sao? Ðói bøng ch¸u hªt n±i r°i!"
Có ngß¶i th§m chí tính toán: "Ðã mß¶i hai ngày r°i,
nhß v§y là còn chín ngày næa thì công ðÑc m¾i viên
mãn. Mau mau hªt cho r°i ð¬ mình khöi phäi b¸ hành
tµi næa!" Ngß¶i ta tham gia Thi«n Th¤t thì mong th¶i
gian càng dài càng t¯t ð¬ ðßþc có thêm c½ hµi khai ngµ;
còn nhæng ngß¶i này ng°i trên Thi«n sàng mà cÑ nhß
ng°i trên bàn chông, lúc nào cûng th¤y bÑt rÑt x¯n
xang--nªu không ðöi chân thì lÕi vß½n vai--không ng°i
yên ðßþc. Ngß¶i ta thì nh§p Ð¸nh, còn h÷ thì nh§p "phi
phi", v÷ng tß·ng lång nhång không ng¾t. Nªu ðã nhß
v§y thì vi®c gì h÷ phäi tham gia Thi«n Th¤t? H÷ cÑ làm
bµ làm t¸ch ra vë tu hÕnh ð¬ làm gì chÑ? Chi b¢ng ð×ng
t¾i tham gia ð¬ khöi phäi tñ chu¯c l¤y ðau kh± cho r°i!

Song, các v¸ nên biªt r¢ng mu¯n ch¤m dÑt sanh tØ thì
phäi ðem hai chæ "sanh tØ" treo ngang mày ð¬ h m·
m¡t là th¤y v¤n ð« sanh tØ, nh¡m m¡t cûng không quên
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chuy®n tØ sanh. Lúc nào cûng phäi døng công tu hành
thì m¾i có th¬ ch¤m dÑt ðßþc sanh tØ. Nªu tÕi Thi«n
Ðß¶ng mà các v¸ không luôn luôn nghî ðªn vi®c ch¤m
dÑt sanh tØ, trái lÕi lúc nào cûng nghî ngþi lång nhång,
cÑ lo v÷ng tß·ng cüa mình chßa ðü nhi«u, thì th§t là
ðáng thß½ng biªt bao!

Ngß¶i døng công tu ÐÕo thì không ðßþc kh·i v÷ng
tß·ng dù chï trong mµt giây. Có câu r¢ng:

ÐÕi sñ v¸ minh, nhß táng khäo tÖ.
(Vi®n l¾n chßa rõ, nhß ðßa ðám cha m©.)

Khi chúng ta chßa hi¬u ðßþc "sanh tØ ðÕi sñ" thì cûng
ðáng bu°n thäm, bi ai nhß cha m© qua ð¶i v§y. Do ðó,
lúc tham Thi«n thì phäi luôn luôn døng công tu hành,
ch¾ lãng phí mµt giây mµt phút và cûng ch¾ buông
løng. Døng công t¾i lúc "lô höa thu¥n thanh," công phu
chín mu°i, thì tñ nhiên s¨ có cäm Ñng. Khi có cäm Ñng
thì công phu m¾i tß½ng ßng. Cho dù ðã khai ngµ r°i,
cûng vçn phäi không ng×ng c¯ g¡ng tiªn t¾i trß¾c;
ð×ng lß¶i biªng, ð×ng tñ giam hãm mình n½i "hóa
thành," ð×ng cho r¢ng t¾i ðây là hªt r°i không mu¯n
tiªn thêm næa. Nhæng ý tß·ng nhß v§y chính là các hòn
ðá cän tr· sñ tu hành.

Biªt rõ ràng là v÷ng tß·ng không làm ta khai ngµ, v§y
thì tÕi sao vçn cÑ kh·i v÷ng tß·ng chÑ? Biªt rõ ràng ðó
là v÷ng tß·ng mà tÕi sao không quét sÕch chúng ði?
Ðây chính là khuyªt ði¬m cüa ða s¯ ngß¶i ð¶i--biªt rõ
mà vçn c¯ ý vi phÕm. Nói rõ ra tÑc là các v¸ vçn "không
th¬ nhìn thüng, chÆng th¬ buông bö," còn ch¤p trß¾c
cái này, câu n® cái n÷, ch¤p nam ch¤p næ, kªt quä là
lãng phí hªt th¶i gi¶ quý báu!

Th¶i gian ðä Thi«n Th¤t là quý giá nh¤t b·i vì không
d gì mà g£p ðßþc c½ duyên t¯t ð©p nhß thª. Trong th¶i
gian này, các v¸ hãy ném hªt m÷i v÷ng tß·ng lên chín
t¥ng mây ð¬ cho lòng ðßþc thanh t¸nh, chuyên chú vào
câu "Ai là kë ni®m Ph§t? Ð×ng xao lãng. M÷i ngß¶i hãy
n² lñc tham Thi«n! Tham! Tham! Tham!
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Hòa Thßþng Tuyên Hóa

(tiªp theo)

5. Nhân Quä, Sám H¯i & Chuy¬n Hóa

ö "Không th¬ c¥m n¡m ðßþc nghi®p." Chúng ta b¸
nghi®p dçn d¡t nên sanh ra · thª gian này ð¬ ch¸u
theo nghi®p báo ð¶i ti«n kiªp cüa mình. Trong quá
khÑ chúng ta tÕo nghi®p không ð°ng, nên hôm nay
th÷ nh§n nhæng quä báo khác bi®t. Nên nói: "Lß¾i
nghi®p büa vây ch¢ng ch¸t."

ö Tiªng Hán, chæ "nhøc" ( , nghîa là th¸t) g°m có mµt
kë b¸ ån và mµt kë ðang ån. Kë ðang ån thì · phía
ngoài và vçn còn là ngß¶i. Kë b¸ ån thì ðã biªn
thành loài v§t. Kë ðang ån và kë b¸ ån có liên h®
kªt oán thù v¾i nhau, không th¬ hóa giäi ðßþc; h÷
cÑ ð¶i ð¶i kiªp kiªp giªt hÕi lçn nhau.

ö Nªu thñc sñ mu¯n giäi ðµc cho thª gi¾i thì m÷i
ngß¶i phäi ån chay, ch¾ nên ån th¸t.

ö Ngß¶i xßa nói: "Ngß¶i quân tØ tñ tÕo mÕng."
Nhæng ngß¶i ðÕo ðÑc, chánh nhân quân tØ, có th¬
cäi ð±i v§n mÕng cüa h÷, vßþt ra ngoài vòng s¯
mÕng.

TÕi sao có sñ không t¯t lành? Chï vì tâm không t¯t
lành. Tr°ng nhân ác thì ðß½ng nhiên phäi g£t quä
báo x¤u ác. Nªu có th¬ sØa tánh ác, làm vi®c thi®n,
thì ði¬m lành s¨ ðªn và ði¬m ác s¨ xa d¥n.

ö Thói x¤u khó mà bö ðßþc; song, nªu bö ðßþc thì là
ngß¶i th§t có Ð¸nh Lñc.

ö "Kë th¤y l²i cüa ta là Th¥y ta." Ngß¶i nói ra l²i cüa
chúng ta tÑc là b§c Thi®n Tri ThÑc cüa chúng ta; vì
thª, phäi nên cäm ½n, ch¾ sanh tâm oán thù.

ö Tâm cung kính có th¬ biªn cäi tánh cß½ng cß¶ng
thành tánh d¸u dàng, hi«n t×.

"L Ph§t" tÑc là l tñ tánh Ph§t--l bái ông Ph§t
trong tñ tánh cüa mình. Tß½ng lai thành Ph§t tÑc là
tñ tánh mình thành Ph§t.

ö TÕi sao chúng ta có nghi®p ma? Vì trong ð¶i quá
khÑ chúng ta không ch¸u nghe l¶i dÕy bäo, khuyên
rån cüa chß v¸ Thi®n Tri ThÑc, cÑ mãi chÕy theo
v÷ng tß·ng, tÕo nên nghi®p ác, thª nên ð¶i này

thß¶ng b¸ nghi®p ma ràng buµc, m÷i vi®c ð«u không
v×a ý, mãn nguy®n.

6. Giáo Døc

ö Hi®n tÕi, ngß¶i ngß¶i ði h÷c chï vì danh lþi. Cách
phát âm hai chæ minh lý ( ) và danh lþi ( ) trong
tiªng Trung Hoa g¥n gi¯ng nhau, nhßng ý nghîa
thì lÕi khác nhau ðªn mß¶i vÕn tám ngàn d£m!

ö Trë em nhß cây non ðang l¾n--chÕc cây m÷c ra um
tùm, c¥n phäi ðßþc c¡t tïa thì tß½ng lai m¾i tr·
thành v§t li®u hæu ích ðßþc.

ö Các bÕn trë! Các bÕn có biªt cån bän làm ngß¶i là
gì không? Ðó lÕ tá ðÑc tánh hiªu, ð, trung, tín, l,
nghîa, liêm, sï.

ö TÕi sao hi®n nay tren thª gi¾i ð¥y dçy nhæng tµi l²i
do thanh thiªu niên gây ra? Vì nhæng ngß¶i làm
cha m© chï sanh con chÑ không chåm sóc, dÕy d²!

ö Tâm tham cüa chúng ta là cái h¯ không ðáy--cao
h½n tr¶i, dày h½n ð¤t, sâu h½n bi¬n cä, mãi mãi
không th¬ l¤p ð¥y.

ö Ngß¶i không ðÕo ðÑc th§t là kë nghèo hèn.

ö Nªu có ngß¶i c¥u Pháp n½i tôi, tôi s¨ bäo ngß¶i ¤y
r¢ng phäi nên ån ít, m£c ít, ngü ít mµt chút; vì:

"M£c ít thì tång phß¾c,
Ån ít thì tång th÷,

Ngü ít thì tång lµc."

ö Con ngß¶i s¯ng không phäi vì miªng ån, mà s¯ng
ð¬ làm lþi ích cho xã hµi, ban phß¾c ðÑc cho nhân
dân, h² trþ cho thª gi¾i. Ngß¶i ngß¶i phäi: "Thay
Tr¶i ðem lòng t× bi giáo hóa chúng sanh. Mµt lòng
trung thành vì nß¾c, cÑu dân."

ö Ð¶i tôi, không khi nào b§n rµn vì mình, không bao
gi¶ ð¬ ý t¾i b÷c th¸t th¯i này.

ö TÕi sao thª gi¾i càng ngày càng bång hoÕi? Vì ai ai
cûng tranh--tranh danh, tranh lþi, tranh quy«n, tranh
ð¸a v¸, và nghiêm tr÷ng nh¤t là tranh s¡c døc.

ö Tôi mu¯n xin mµt món quà l¾n nh¤t cüa quý v¸. Ðó
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là tánh nóng gi§n, si mê, nhæng phi«n não và lòng
sân h§n cüa quý v¸.

ö "Thiên tai" không phäi là tiên nhiên gây tai nÕn
hay thiên nhiên g£p tai nÕn, mà chính lÕ tai h÷a
nhân loÕi chúng ta phäi ch¸u. Tai h÷a cüa con ngß¶i
là do chúng ta tñ tÕo ra r°i tñ chu¯c l¤y.

ö Mu¯n phát tri¬n Ph§t Giáo, chúng ta phäi b¡t ð¥u
t× ðâu? Theo ý tôi, mu¯n phát tri¬n Ph§t Giáo, trß¾c
nh¤t phäi b¡t ð¥u t× n«n giáo døc.

ö Nªu b¡t ð§u v¾i giáo døc thì trë em s¨ hi¬u rõ Ph§t
Giáo; ðªn khi l¾n lên thì tñ nhiên các em s¨ làm
cho Ph§t Giáo phát tri¬n rµng l¾n.

ö Làm vi®c ma tÑc là ma. Làm vi®c ngß¶i tÑc là ngß¶i.
Làm vi®c Ph§t tÑc là Ph§t.

7. ÐÕo Ph§t & Ph§t Pháp

ö Tông chï cüa Ph§t Giáo là "m÷i ngß¶i ai cûng có
th¬ thành Ph§t."

Chúng sanh trong hi®n tÕi là cha m© cüa chúng ta
thu· quá khÑ, là chß Ph§t trong tß½ng lai. Nªu ð¯i
v¾i chúng sanh mà kh·i tam sân h§n tÑc là sân h§n
v¾i cha m© và chß Ph§t, tr· thành ngß¶i con ng²
ngh¸ch b¤t hiªu.

ö Tôi g÷i ðÕo Ph§t là ðÕo cüa chúng sanh, vì ai ai
cûng không chÕy ra khöi hß không, Pháp Gi¾i, ai
ai cûng là chúng sanh. Thª nên ðÕo Ph§t là ðÕo h÷c
cüa t¤t cä chúng sanh.

ö Tôi cûng g÷i ðÕo Ph§t là ðÕo cüa con ngß¶i, vì m÷i
ngß¶i ð«u có tß cách thành Ph§t. Chï c¥n chuyên
nh¤t tu hành thì cu¯i cùng ch¡c ch¡n ai ai cûng s¨
thành Ph§t.

ö Tôi lÕi g÷i ðÕo Ph§t là ðÕo cüa tâm, vì m÷i ngß¶i
ð«u có tâm. Tu hành tÑc là d©p tr× v÷ng tâm và lßu
giæ chân tâm--có v÷ng tâm là phàm phu, có chân
tâm là Ph§t.

ö Dâm døc là ngu°n g¯c cüa sanh tØ. Nªu không
ðoÕn dâm døc tì mu¯n sanh lên tr¶i cûng không
ðßþc, hu¯ng h° là mu¯n chÑng ÐÕo B° Ð« vô
thßþng? Vì v§y, nªu mu¯n tu phép Thi«n Ð¸nh
Tam Ma Ð«, mu¯n vßþt khöi bi¬n sanh tØ kh± ðau,
thì trß¾c hªt phäi vßþt qua cØa äi này.

ö Mu¯n phát tâm B° Ð«, nh¤t ð¸nh phäi nghe và h÷c
Ph§t Pháp cho nhi«u. Khi hi¬u rõ Ph§t Pháp r°i thì
tñ nhiên s¨ phát tâm B° Ð«.

ö ÐÕo Ph§t bao trùm kh¡p hß không, Pháp Gi¾i. T¤t

cä chúng sanh ð«u ð¥y ðü Ph§t tánh, ð«u có th¬
thành Ph§t.

Hi®n tÕi nªu chß v¸ chßa tin tß·ng Ph§t Pháp thì
tß½ng lai s¨ tin tß·ng. Nªu tß½ng lai vçn chßa tin
tß·ng Ph§t Pháp thì kiªp sau s¨ tin tß·ng Ph§t Pháp
mà ch¡c ch¡n s¨ thành Ph§t næa.

ö Chú Thü-Lång-Nghiêm là vua trong các Chú, cûng
là bài chú dài nh¤t. Bài chú này r¤t quan tr÷ng ð¯i
v¾i sñ th¸nh suy cüa Ph§t Giáo. Trên thª gi¾i, nªu
còn ngß¶i trì tøng Chú Thü-Lång-Nghiêm thì
Chánh Pháp s¨ còn t°n tÕi. Nªu không còn ngß¶i
nào trì tøng Chú Thü-Lång-Nghiêm thì s¨ không
còn Chánh Pháp.

Chú Thü-Lång-Nghiêm là th¥n chú do hóa thân
cüa Nhß-Lai t× ánh quang minh trên ðänh ÐÑc Ph§t
tuyên thuyªt--thª nên di®u døng không th¬ nghî
bàn, m²i chæ ð«u hàm chÑa biªt bao di®u døng
thâm sâu.

ö Th¶i MÕt Pháp, t¤t cä thiên ma ngoÕi ðÕo, lÜ, mÜ,
v÷ng, lßþng, yêu quái núi sông, v.v... sþ nh¤t là
Chú Thü-Lång-Nghiêm. Chú Thü-Lång-Nghiêm là
th¥n chú "phá tà hi¬n chánh."

ö Th¶i Chánh Pháp, ngß¶i ngß¶i ð«u mu¯n tu hành.
Trong th¶i MÕt Pháp, ai ai cûng ð«u không tu hành.
Nªu m÷i ngß¶i ð«u tu hành thì MÕt Pháp biªn thành
Chánh Pháp.

ö "Ph§t Pháp" là gì? Nói v¡n t¡t, Ph§t Pháp là chìa
khóa. Hi®n tÕi giäng Kinh, tÑc là giäng v« "chiªc
chìa khóa" này. Hi®n tÕi thuyªt Pháp, tÑc là thuyªt
v« "chiªc chìa khóa" này. Ðây là "chìa khóa" trí
hu® m· tung "¯ng khóa" vô minh.

ö Ph§t Pháp vçn còn tÕi thª gian. Nªu chúng ta có th¬
dõng mãnh vßþt ra khöi dòng thác ðiên ðäo, phát
tâm B° Ð« rµng l¾n, chí thành kh¦n thiªt mà tu trì
Ph§t Pháp, thì vçn còn có c½ hµi vßþt thoát ra khöi
thª gi¾i Ta-Bà. B¢ng ngßþc lÕi, chúng ta cÑ xoay
chuy¬n trong sáu ðß¶ng không ngßng nghï, vînh
vin không th¬ thoát khöi kh± nÕn trong cõi này.

(còn tiªp)
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Giæa Ti¬u Th×a Nam Tông và ÐÕi Th×a B¡c Tông có sñ
b¤t ð°ng v« ngày ðän sanh cüa ÐÑc Ph§t. Tuy nhiên,
b¤t lu§n ngày nào, chï c¥n m÷i ngß¶i thành kính tß·ng
nh¾,trang nghiêm l bái, thì ngày ðó chính là ngày ÐÑc
Ph§t ðän sanh. B·i l¨ "pháp vô ð¸nh pháp," cho nên dçu
có nghiên cÑu riêng v« mµt v¤n ð« này ðªn bÕc cä tóc,
lòa cä m¡t, cûng vçn không tìm ra ðßþc mµt ðáp án
ðúng ð¡n, chï lãng phí thì gi¶ quý báu--mà nhß thª thì
ðáng tiªc biªt bao!

Theo ðÕo Ph§t, m²i ngß¶i nói chung ð«u có ch² ch¤p
trß¾c, câu n®--ngß¶i thì ch¤p trß¾c Ph§t Giáo �n Ðµ, kë
thì ch¤p trß¾c Ph§t Giáo Tích Lan, Ph§t Giáo Trung
Hoa Ho£c Ph§t Giáo Nh§t Bän, v.v... Chính sñ ch¤p
trß¾c và quan ði¬m b¤t ð°ng ðã khiªn cho Ph§t Giáo tr·
thành có gi¾i hÕn, có ranh gi¾i, và gây nên sñ chia r¨
trong Ph§t Giáo.

Th§t ra, Ph§t Giáo v¯n vô lßþng vô biên, không h« có
mµt phÕm vi nh¤t ð¸nh. Do ðó, tôi trß¾c sau vçn chü
trß½ng là không nên vÕch ranh gi¾i cho Ph§t Giáo, mà
trái lÕi, t¤t cä phäi ðoàn kªt nh¤t trí, "thª gi¾i mµt nhà"
m¾i ðúng! Tôi vçn thß¶ng nói: "Ph§t Giáo mà tôi giäng
thì không phäi là Ph§t Giáo �n Ðµ, cûng chÆng là Ph§t
Giáo Trung Hoa, mà chính là thÑ Ph§t Giáo 't§n hß
không biªn Pháp Gi¾i'!" Nói rõ h½n thì không có thÑ
Ph§t Giáo có qu¯c t¸ch, không có thÑ Ph§t Giáo có
chüng tµc, và cûng không có thÑ Ph§t Giáo phân chia
nhân ngã, mình ngß¶i! Không phäi chï có kë tín ngßÞng
Ph§t Giáo m¾i là ð® tØ Ph§t, mà ngay cä ð® tØ Ph§t, mà
ngay cä nhæng ngß¶i không tín ngßÞng Ph§t Giáo cûng
là ð® tØ cüa Ph§t! Vì sao? Là vì ÐÑc Ph§t Thích Ca Mâu
Ni t×ng dÕy r¢ng:

"Nh¤t thiªt chúng sanh,
Giai hæu Ph§t tánh,
Giai kham tác Ph§t!"

Nghîa là:
"T¤t cä chúng sanh,
Ð«u có Ph§t tánh,

Ð«u s¨ thành Ph§t!"

Ði«u này chÑng tö r¢ng ngß¶i tin Ph§t là chúng sanh,
mà ngß¶i không tin Ph§t cûng là chúng sanh!

Có ngß¶i nói: "Tôi không phäi là chúng sanh!" Thª thì,
thØ höi: "BÕn không phäi là chúng sanh; v§y thì bÕn là
gì?"

Có ngß¶i lÕi cä quyªt: "Tôi tên là Thiên (tr¶i), v§y thì
tôi là tr¶i!" BÕn nên biªt r¢ng: "Tr¶i" cûng là mµt chúng
sanh!

Cûng có ngß¶i nói r¢ng: "Tôi tên là Ð¸a(ð¤t), v§y thì tôi
là ð¤t!" BÕn nên nh¾ r¢ng: "Ð¤t" cûng là chúng sanh và
cûng không vßþt ra ngoài vòng chúng sanh!

T§n cõi hß không và kh¡p cä Pháp Gi¾i ð«u là n½i cß
ngø cüa chúng sanh. Trong mß¶i Pháp Gi¾i, chï có Ph§t
Pháp Gi¾i là vßþt ra ngoài vòng chúng sanh; kÏ dß,
chín Pháp Gi¾i còn lÕi (B° Tát, Duyên Giác, Thanh
Vån, Tr¶i, Ngß¶i, A Tu La, Súc Sanh, NgÕ QuÖ, Ð¸a
Ngøc) ð«u thuµc trong vòng chúng sanh, nên ð«u ðßþc
g÷i là "chúng sanh."

Chúng ta ð«u là chúng sanh, thª thì, nªu tôi xem nhæng
kë không tin theo ðÕo Ph§t cûng thuµc v« Ph§t Giáo thì
có gì là không công b¢ng chÑ? Ðây chính là tánh cách
"toàn th¬ ðÕi døng" cüa Ph§t Giáo. ÐÑc Ph§t d§y r¢ng:

"Nh¤t thiªt chúng sanh,
Giai khä thành Ph§t!"

Nghîa là:
"T¤t cä chúng sanh,

Ð«u có th¬ thành Ph§t!"

Dù quý v¸ có tin theo Ph§t Giáo hay không, trong tß½ng
lai t¤t cä quý v¸ ð«u s¨ thành Ph§t! Vì sao? Vì quý v¸
chÕy không khöi cái vòng chúng sanh. Ngß¶i nào hi®n
tÕi không tin Ph§t, thì tß½ng lai s¨ tin Ph§t; ð¶i này
không tin Ph§t, thì ð¶i sau có th¬ tin Ph§t--nói tóm lÕi là
m÷i ngß¶i r°i s¨ tin Ph§t, do ðó mà t¤t cä chúng sanh
ð«u ðßþc xem nhß ð® tØ cüa Ph§t.

Hi®n nay có tôn giáo không giäng ðÕo lý, cÑ quä quyªt
r¢ng: "Chï có mµt v¸ Th¥n 'ðµc nh¤t vô nh¸' có th¬ làm
chü t¬ thª gi¾i, sáng tÕo thª gi¾i, kh¯ng chª vû trø mà
thôi. Con ngß¶i thì không có tß cách làm Th¥n, mà chï
có th¬ làm nô l® cho Th¥n, ch¸u sñ chi ph¯i cüa Th¥n!"
ThÑ lý lu§n này r¤t tß½ng phän v¾i tông chï cüa Ph§t
Giáo.

Theo tông chï cüa Ph§t Giáo thì ai ai cûng có th¬ thành
Ph§t ðßþc cä. Các chúng sanh ð¶i hi®n tÕi chính là cha
m© cüa chúng ta trong ð¶i quá khÑ và là nhæng v¸ Ph§t
trong tß½ng lai. Nªu chúng ta sanh lòng sân h§n ð¯i v¾i
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chúng sanh thì cûng nhß sân h§n cha m© mình và chß
Ph§t; và nhß thª tÑc là chúng ta tr· thành nhæng kë b¤t
hiªu, ðÕi ngh¸ch! Do v§y, ð¯i v¾i chúng sanh thì chúng
ta c¥n phäi t× bi, kính tr÷ng. Giæa ngß¶i v¾i ngß¶i thì
nên ðói ðãi mµt cách chân thành và sÇn sàng giúp ðÞ
lçn nhau; chÑ ð×ng chß¾ng ngÕi, ð¯ kÜ nhau. Ðó là
ði¬m vî ðÕi nh¤t cüa Ph§t Giáo.

Hôm nay quý v¸ ðªn VÕn Ph§t Thánh Thành tham gia
L T¡m Ph§t--không c¥n biªt quý v¸ có tin Ph§t hay
không, có t¡m Ph§t hay không--thì tôi xem quý v¸ nhß
ð® tØ cüa Ph§t! Ngß¶i tín ngßÞng Thiên Chúa tôi cûng
k¬ nhß ð® tØ cüa Ph§t, ngß¶i tín ngßÞng Giê-su tôi cûng
coi là ð® tØ cüa Ph§t. Ngay cä nhæng ngß¶i tín ngßÞng
Do Thái Giáo, ho£c H°i Giáo, v.v..., tôi cûng ð«u xem
h÷ nhß ð® tØ cüa Ph§t; tuy®t ð¯i không xem quý v¸ là
ngß¶i · ngoài Ph§t Giáo. T¤t cä m÷i ngß¶i ð«u là mµt
nhà, cùng chung mµt gia ðình, không phân bi®t ngß¶i
này kë n÷. Quý v¸ xem, Ph§t Giáo hoàn toàn không có
tß tß·ng bài xích tôn giáo khác--th§t là vî ðÕi biªt bao!
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Danh T× Ph§t H÷cDanh T× Ph§t H÷cDanh T× Ph§t H÷cDanh T× Ph§t H÷cDanh T× Ph§t H÷c
Thành, Trø, HoÕi, KhôngThành, Trø, HoÕi, KhôngThành, Trø, HoÕi, KhôngThành, Trø, HoÕi, KhôngThành, Trø, HoÕi, Không

Hòa Thßþng Tuyên Hóa giäng thu§t

Trong vû trø có vô lßþng, vô biên thª gi¾i. M²i thª gi¾i
ð«u träi qua b¯n giai ðoÕn là Thành, Trø, HoÕi và
Không--b¯n giai ðoÕn này hình thành mµt ðÕi kiªp.
"Kiªp" là quãng th¶i gian lâu xa vô lßþng, vô biên. M²i
giai ðoÕn Thành, Trø, HoÕi và Không này xäy ra trong
hai mß½i ti¬u kiªp--cÑ hai mß½i ti¬u kiªp là mµt trung
kiªp, và b¯n trung kiªp là mµt ðÕi kiªp.

T¸nh trÕng cüa m²i thª gi¾i v¯n không ð°ng nh¤t--khi
thª gi¾i này · giai ðoÕn Thành thì có th¬ thª gi¾i kia
ðang · vào giai ðoÕn Trø, và thª gi¾i n÷ ðang trong giai
ðoÕn HoÕi ho£c Không. V« tình trÕng cüa thª gi¾i mà
chúng ta hi®n ðang s¯ng này thì chúng ta còn chßa
hoàn toàn biªt rõ, hu¯ng h° là cüa các thª gi¾i khác!

Ð¶i ngß¶i có b¯n giai ðoÕn là Sanh, Lão, B®nh và TØ.
Th¶i kÏ trß¾c hai mß½i tu±i cüa con ngß¶i là tßþng
trßng cho Thành Kiªp--giai ðoÕn phát tri¬n cüa tri thÑc.
Quãng th¶i gian t× hai mß½i ðªn sáu mß½i tu±i là tßþng
trßng cho HoÕi Kiªp--giai ðoÕn già nua và b®nh hoÕn;
và t× sáu mß½i ðªn tám mß½i tu±i là tßþng trßng cho
Không Kiªp--giai ðoÕn tØ vong, chªt chóc.

Nói mµt cách t±ng quát, thân th¬ con ngß¶i chúng ta
cûng gi¯ng nhß mµt vû trø thu nhö v§y. Nªu hi¬u ðßþc
ðÕo lý này thì chúng ta s¨ không còn ch¤p trß¾c, quyªn
luyªn cái "túi da" th¯i tha này, và có th¬ th§t sñ tr· nên
"vô ngã" ðßþc! B¤y gi¶, thiên hÕ s¨ thái bình, m÷i r¡c
r¯i s¨ không còn næa!

Nhß v§y, sñ v§t thì có b¯n giai ðoÕn là Sanh, Trø, D¸ và
Di®t--chúng do nhân duyên mà sanh ra, r°i vì nhân duyên
mà di®t m¤t. Sau khi ðßþc hình thành, sñ v§t s¨ t°n tÕi
trong mµt th¶i gian và r°i s¨ biªn d¥n nhß nhæng phän
Ñng do tác døng hóa h÷c v§y; và sau ðó s¨ t× t× hüy
di®t, m¤t ði. Ðây là mµt hi®n tßþng t¤t nhiên, mà cûng là
sñ vô thß¶ng--mµt thÑ ð¸nh lu§t tñ nhiên v§y!

S¯ ngß¶i có th¬ thñc sñ th¤u tri®t ðßþc ðÕo lý trên và có
th¬ theo ðó mà chân chánh tu hành thì chÆng có bao
nhiêu. Ph¥n l¾n ngß¶i ð¶i chúng ta, t× khi sanh ra cho
t¾i lúc chªt ði ð«u không hi¬u rõ nhæng gì mình ðang
làm--cÑ ð¬ m£c cho cuµc ð¶i trôi qua trong sñ h° ð°, mê
muµi! Vì thª, chúng ta c¥n phäi tìm kiªm mµt con ðß¶ng
sáng süa--biªt ðßþc mình t× ðâu ðªn và r°i s¨ ði v« ðâu
thì chúng ta s¨ không còn h° ð°, mê muµi næa!

Buddhist TerminologyBuddhist TerminologyBuddhist TerminologyBuddhist TerminologyBuddhist Terminology
Formation, Duration, Dete-Formation, Duration, Dete-Formation, Duration, Dete-Formation, Duration, Dete-Formation, Duration, Dete-

rioration, Emptinessrioration, Emptinessrioration, Emptinessrioration, Emptinessrioration, Emptiness
Lectured by the Venerable Master Hsuan Hua

There are boundless, limitless worlds in the universe.
Every world goes through four phases: Formation, Du-
ration, Deterioration, and Emptiness. These four phases
make a great eon. An eon is an immense amount of time.
The phases of Formation, Duration, Deterioration, and
Emptiness last twenty small eons each—twenty small
eons make a medium eon, and four medium eons make a
great eon.

Each world is different. When this world is in the phase
of Formation, another one is perhaps in the phase of
Duration, while anotehron eis either in the phase of
Deterioratoin or th ephase of Emptiness. We are not even
able to understand the world we live in completely, how
much less can we understand other worlds.

Human beings have four processes: Birth, Old Age, Sick-
ness, and Death. In a human lifespan, the period before
twenty years of age represents the phase of Formation,
a period of growing and acquiring knowledge. The inter-
val from twenty to forty years of age represents the phase
of Duration, the period of developing a career. The time
from forty to sixty years of age represents the phase of
Deterioration, a period of sickness and aging. The inter-
val from sixty to eighty years of age represents the phase
of Emptiness, a period of death.

Generally speaking, our body is a small universe. If we
understood this principle, we wouldn't be attached to
this stinking skin-bag, and we could really be without a
self. The world would be at peace and there would be no
problems at all.

Thus, things have four stages: Coming into Being, Dwell-
ing, Change, and Cessation. They come into being from
causes and conditions, and they cease with causes and
conditions. After things come into being, they dwell for
a while, and then they gradually change, as if in a chemi-
cal reaction, and gradually vanish. These are inevitable
phenomena. They are impermanent, a kind of natural law.

As to the above-mentioned principle, there are few people
who understand it and know how to cultivate according
to it. Most of us are not clear from birth until death about
what we have been doing, and just fool around our whole
life long. We must search for a bright path so we can
understand where we came from and where we're going.
Then we won't be so confused.
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Tháng Ngày Pháp Hµi

4-5 28/4-22/5 VÕn Ph§t Bäo Sám

5 03 Sinh Nh§t Hòa Thßþng Tuyên Hóa

 19 L Ph§t Ðän

6 07-27 Khóa Tøng Kinh Hoa Nghiêm

 25 KÖ Ni®m Ngày Niªt Bàn Cüa Hòa Thßþng Tuyên Hóa (m°ng 10

tháng 5 âm l¸ch)

7 04 Pháp Hµi Tiêu Tai, Hµ Qu¯c

 06 KÖ Ni®m 20 Nåm Thành L§p VÕn Ph§t Thánh Thành

 28 L KÖ Ni®m Ngày B° Tát Quán Thª Âm Thành ÐÕo

7-8 28/7-03/8 Quán Âm Th¤t
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