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THÁI THƯỢNG CẢM ỨNG THIÊN 

Tập 12 

   

Các vị đồng học, xin chào mọi người!  

Mời xem đoạn thứ mười sáu của Cảm Ứng Thiên, chúng tôi hoàn 

toàn y theo sự phân chia đoạn của Vựng Biên, đoạn này có hai câu: “Bất 

lý tà kính, bất khi ám thất” (chẳng làm việc tà, chẳng dối lừa dẫu ở 

trong phòng tối). Phía trước đã nói đoạn này là giảng về phước báo, 

trong toàn văn là đoạn thứ ba. “Thị đạo tắc tiến, phi đạo tắc thoái”, câu 

này là cương lĩnh tổng quát. “Bất lý tà kính, bất khi ám thất”, từ đây trở 

đi là nói tu tích, nhà Phật chúng ta gọi là tu hành. Trong việc tu hành, 

điều quan trọng nhất là tâm địa chân thành, câu này chính là dạy chúng 

ta thành ý, thật sự là từ căn bản mà khởi tu. “Lý” là nói chung về khởi 

tâm động niệm và hành động của thân. “Tà kính”, “tà” là đối với chánh 

mà nói, hay nói cách khác, là tà tri tà kiến, tà ngôn tà hạnh. “Tà kính” 

cũng chính là nói ba nghiệp trái ngược với chánh lý, đây gọi là “tà”. 

“Khi”, ý nghĩa là biết sai mà còn cố tình vi phạm, lừa gạt chính mình, 

lừa gạt người khác. “Ám thất” là chỗ mà người khác nhìn không thấy, 

cũng là bờ mé phân ra của thiện ác.  

Đoạn ác tu thiện phải từ nơi đây mà dụng công, đó mới là thật sự tu 

hành, hai điều này chính là thực hành sự chân thành, hình mẫu của sự 

chân thành. Chúng ta phải phản tỉnh kiểm điểm, chính mình có làm được 

chân thành hay chưa? Dùng tám chữ này thì có thể kiểm tra được rốt 

cuộc chúng ta có chân thành hay chưa? Cho nên tám chữ này nói lên 

được ý nghĩa rất là tinh vi, tế nhị. “Bất lý tà kính”, cũng chính là Phật ở 

trong Kinh Vô Lượng Thọ đã nói cái ý đoan tâm, đoan ý, đoan thân, 

đoan chánh. Người thế gian gọi là “đường đường chính chính”.  

Người xưa chúng ta có kỳ vọng đối với người đọc sách là “quang 

minh chính đại”, “đường đường quân tử”. Do đây có thể biết nhà Nho 
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nói tiêu chuẩn của người quân tử thì phải làm được hai điều này (bất lý 

tà kính, bất khi ám thất). Sự giáo dục của nhà Nho nói về mặt thành quả 

có ba bậc: quân tử, Hiền nhân và Thánh nhân, đây cũng là mục tiêu của 

sự giáo dục. Cho nên nói “độc thư chí tại Thánh Hiền” (chí hướng của 

người đọc sách là làm Thánh, làm Hiền). Quân tử là nền tảng của Thánh 

Hiền, nếu muốn làm Thánh Hiền nhân thì phải làm được tám chữ này.  

Phật pháp nói càng rõ ràng hơn. Thành quả giáo dục trong Phật pháp 

cũng phân thành ba bậc: A-la-hán, Bồ-tát và Phật. A-la-hán thì cũng 

giống như nhà Nho gọi là quân tử, Bồ-tát là Hiền nhân, Phật là Thánh 

nhân. Tuy cũng có ba bậc thành quả như vậy nhưng trên thực tế sự cao 

thấp khác nhau rất lớn. Giáo học nhà Nho là giáo dục của một đời, bắt 

đầu từ thai giáo, đến sau cùng là già chết, “thận chung truy viễn” (việc 

tang lễ cha mẹ phải hết lòng bi ai, cúng tế tổ tiên phải hết lòng cung 

kính). Thế nhưng giáo học của Phật pháp là ba đời, là đời quá khứ, đời 

hiện tại và đời vị lai, về mặt không gian mà nói, là tận hư không khắp 

pháp giới. Đây là chỗ nội dung giáo học của nhà Nho không sánh bằng. 

Nền giáo học của Phật pháp nói rất là tường tận, thấu đáo, sau khi hiểu 

rõ thì biết rằng nên làm một người thiện, làm một người tốt, không nên 

làm người ác, không nên làm một người bất thiện, mong người khác 

cũng được hiền thiện như mình là việc vui mừng biết bao.  

Chúng ta mong cầu cả nhà thiện, cả nước thiện, cả thế giới này đều 

là thiện. Bạn có tâm nguyện này, có loại hành trì này thì tương ưng với 

Phật đạo. Ở chỗ này nói đến “tà kính”, “ám thất”, bạn đích thực đều có 

thể làm được “bất lý”, “bất khi”. Người thế gian trong quá khứ đều biết 

vì con cháu mà cầu phước, người hiện nay thì ít rồi. Người hiện nay thực 

tế mà nói đều vì chính mình, có thể quan tâm đến cả nhà, quan tâm đến 

vợ con thì xem như là không tệ rồi. Thế nhưng người làm con cái mà có 

thể quan tâm đến cha mẹ thì ít, thực tế mà nói là thấy không nhiều, đây 

chính là nhà Nho đã nói “nhà không ra nhà, nước không ra nước”.  
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Nhà là gốc của nước, là kết hợp của ân nghĩa, quan tâm đến nhau, 

chăm sóc lẫn nhau, giúp đỡ lẫn nhau, đó mới là có ân, có nghĩa. Nếu chỉ 

quan tâm đến chính mình, tự tư tự lợi thì không có ân nghĩa. Ân nghĩa 

mặc dù là thiên tánh nhưng cũng cần phải được vun bồi. Nếu như hoàn 

cảnh sau này bất lợi, ân nghĩa bị lợi dục che lấp, thế là con người chỉ 

biết tranh danh đoạt lợi, hành vi việc làm đều là vong ân bội nghĩa. Vậy 

thì tất cả hành động và khởi tâm động niệm của họ chính là “lý tà kính, 

khi ám thất” (làm việc tà, dối lừa ở trong phòng tối) mà chỗ này nói, họ 

không phải là “bất lý” và “bất khi”.  

Cho nên giáo dục là quan trọng hơn bất cứ thứ gì, chỉ có giáo dục 

mới có thể bù đắp được chỗ thiếu sót bẩm sinh của mỗi người, mới có 

thể hoàn thành tốt đẹp căn lành đời trước. Đại thánh đại hiền của thế 

xuất thế gian, không một ai mà không toàn tâm toàn lực theo đuổi công 

tác giáo dục, đặc biệt chú trọng giáo dục gia đình và giáo dục xã hội. Hễ 

làm hai sự việc giáo dục này cho tốt thì xã hội tự nhiên an định, thế giới 

nhất định hòa bình. Phải làm thế nào cho tốt? Hai câu “Bất lý tà kính. 

Bất khi ám thất” là quan trọng. Hai câu này là thân giáo, là ý giáo. Trong 

nhà Phật nói “tam luân thuyết pháp”, tam luân là nói thân, khẩu và ý, 

thân phải làm một tấm gương tốt, phải làm khuôn mẫu cho người khác 

xem, đặc biệt là con cái của bạn. Cha mẹ phải làm một tấm gương tốt 

cho con cái, từ nhỏ mỗi ngày từ sáng đến tối những gì chúng nhìn thấy 

sẽ tạo ấn tượng rất sâu sắc. Cho nên nếu muốn dạy con cái thành người 

tốt thì cha mẹ phải làm tấm gương tốt, con cái tương lai lớn lên tự nhiên 

hiền lành đức hạnh. Cùng đạo lý như vậy, ở trường học, thầy cô nếu 

muốn học sinh của mình tương lai có thành tựu, có cống hiến đối với xã 

hội, đối với chúng sanh thì thầy cô phải làm tấm gương tốt cho học trò. 

Ở tuổi học trò này, năng lực bắt chước học theo của các cháu đặc biệt 

mạnh mẽ, ở trường thì học thầy cô, ở nhà thì học cha mẹ. Nếu cha mẹ 

không thể làm tấm gương tốt, thầy cô không thể làm tấm gương tốt mà 

muốn cho đời sau có thành tựu thì rất khó.  
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Ngày nay mọi người có một nhận biết sai lầm, cho rằng con cái hoặc 

học trò của mình có kỹ thuật, có kiến thức khoa học, có năng lực kiếm 

tiền thì chính là đứa con tốt, học trò giỏi. Cái quan niệm này sai rồi. 

Ngày nay các quốc gia tiên tiến trên thế giới đích thực có không ít các 

nhà khoa học có năng lực, có kỹ thuật, có kiến thức khoa học, họ mỗi 

ngày đang phát minh đang chế tạo cái gì vậy? Vũ khí tối tân. Đây không 

phải là người bình thường có thể làm ra được. Họ chế tạo ra những thứ 

này làm gì? Để giết người, để hủy diệt thế giới này. Cha mẹ có con cái 

như vậy, thầy cô có học trò như vậy, bạn có thể có cảm giác vinh dự hay 

không? Đây là một quan niệm sai lầm rất lớn. Nếu nuôi dưỡng một đứa 

con, dạy một học trò để tương lai chúng chế tạo ra vũ khí khoa học kỹ 

thuật cao để hủy diệt thế giới thì không bằng nuôi một đứa con tốt, dạy 

một học trò ngoan để chúng có thể tạo phước cho xã hội, tạo phước cho 

mọi người. Phải nên làm một sự so sánh hai việc này. Chúng ta chọn lựa 

như thế nào? Đây là trí tuệ, là phước đức.  

Nếu các vị muốn thật sự hiểu thấu đáo cái đạo lý này, phàm hễ có 

ảnh hưởng xấu đối với chúng sanh, đối với xã hội thì đều là “tà kính”. 

Giới luật của nhà Phật nghiêm cấm, không được chế tạo công cụ sát 

sanh. Vào ngày xưa, việc chế tạo dao súng, cung tên đều là sát sanh, giới 

luật nhà Phật đều nghiêm cấm. Không những không thể chế tạo mà ngay 

đến mua bán cũng là phạm giới, là phá giới. Vào thời xưa, những công 

cụ, binh khí để sát sanh này, thực tế mà nói, mức độ tổn hại đối với 

chúng sanh rất nhỏ, giết một súc sanh nhỏ cũng phải mất không ít sức 

lực. Hiện nay, vừa ấn nút thì một quả bom nguyên tử phát nổ, mấy triệu 

người mất mạng. Đây là vinh dự sao? Nếu như nói là vinh dự thì đó là 

vinh dự của ma vương, vinh dự của quỷ quái, không phải là vinh dự của 

con người, là bi ai của con người, bi ai của trời người, tà ma mới cảm 

thấy vinh dự. Ngày nay hai cái chữ “tà kính” này, ý nghĩa so với ngày 

xưa thật là quá lớn.  
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Ý nghĩa của “ám thất” rất sâu, chỗ mà người ta không nhìn thấy, bạn 

ở riêng trong phòng, đây là ý nghĩa trên mặt văn tự, còn nghĩa sâu, nghĩa 

tinh tế của nó là nói ý niệm giấu ở trong nội tâm của bạn. Ngay giữa ban 

ngày ban mặt, bạn đối diện với người khác, người ta cũng không biết 

bạn đang giấu tâm ý gì. Đây cũng gọi là “ám thất”, có thể thấy ý nghĩa 

của “ám thất” rất sâu rất rộng. Thật sự làm được mọi lúc mọi nơi, không 

tự gạt mình, không gạt người, đó là công phu thành kính. Đại Sư Ấn 

Quang dạy chúng ta “tồn thành, tận phận” (giữ lòng thành, hết bổn 

phận). “Tồn thành” là chủ tâm của chúng ta, tám chữ “bất lý tà kính, bất 

khi ám thất” là giữ gìn cái tâm. “Tận phận” là làm hết bổn phận của 

chúng ta vì lợi ích của xã hội, lợi ích của chúng sanh. Nhất định không 

nên vì chính mình, vì chính mình chắc chắn có lỗi lầm, bạn muốn hỏi vì 

sao? Vì chính mình là mê, vì chúng sanh là giác, vì chính mình cũng là 

một chúng sanh trong đó, là đại công vô tư (vì việc công, không có tâm 

riêng tư).  

Do đây có thể biết, vì chúng sanh là vì đại ngã, là vì chân ngã, vì 

chính mình là vì tiểu ngã, là vì giả ngã, nhất định phải hiểu đạo lý này. 

Nhất định phải hiểu rõ ràng tường tận chân tướng sự thật, sau đó bạn 

mới thấu hiểu ý nghĩa của hai câu nói này, bạn mới biết phải nên làm hai 

câu nói này như thế nào, hơn nữa là không làm không được. Hai câu nói 

này là thâm tâm trong Bồ-đề tâm, thâm tâm hiếu thiện, hiếu đức, thật sự 

hiếu lạc (yêu thích), không hề có chút miễn cưỡng nào bên trong. Tạo 

phước, tích công bồi đức đều từ trên nền tảng này mà mở rộng. Cho nên 

nếu không giữ tâm như vậy, không cần nói đến tu hành, bạn cũng gặp 

khó khăn rồi, bạn ở thế gian này muốn cầu tránh hung hóa kiết, tiêu tai 

miễn nạn đều không thể được. Nhà Phật không luận một tông phái nào, 

tu hành đều chú trọng tu từ căn bản, hai câu này là đại căn đại bản, ý 

nghĩa sâu rộng vô tận, hy vọng đồng học chúng ta phải lưu ý, phải nỗ lực 

học tập. 

*********** 
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Các vị đồng học. Hôm qua chúng ta học đến tu tích “tồn thành”. Hai 

câu ở trong kinh văn “bất lý tà kính, bất khi ám thất” thực tế mà nói là 

căn bản của làm người, của học Phật. Thánh Hiền của thế xuất thế gian 

dạy bảo tất cả chúng sanh, điều quan trọng nhất là dạy chúng ta có năng 

lực phân biệt thiện ác. Mục tiêu giáo học của Phật pháp có ba tầng lớp, 

chúng tôi trong lúc giảng giải cũng thường hay nhắc đến, giai đoạn thứ 

nhất là dạy người “đoạn ác tu thiện”, giai đoạn thứ hai là dạy người “phá 

mê khai ngộ”, giai đoạn thứ ba là “chuyển phàm thành Thánh”. Căn bản 

của nó là giai đoạn thứ nhất ở trước mắt chúng ta, nếu như chúng ta 

không thể nhận biết thiện ác thì làm sao có thể đoạn ác, làm sao có thể tu 

thiện? Cho nên có năng lực phân biệt rõ ràng, cái gì là thiện, cái gì là ác, 

đây chính là khai ngộ mà nhà Phật nói, thật sự khai ngộ rồi. Thế nhưng 

hai chữ “thiện ác”, thực tế mà nói, không dễ gì làm cho rõ ràng được. 

Nếu chúng ta không ở ngay nơi đây mà hạ công phu thì chúng ta sẽ rất 

khó mà đạt đến mục tiêu đầu tiên của việc tu học Phật pháp. Mục tiêu 

đầu tiên đạt được rồi mới chắc chắn không đọa ba đường ác.  

Làm thế nào để phân biệt hai chữ “thiện ác”? Quyển sách này chính 

là một tiêu chuẩn, là một tiêu chuẩn rất tốt. Từ trên nguyên lý nguyên tắc 

mà nói, nó nói rất tường tận hai phương diện thiện ác này. Thế nhưng 

người hiện nay chúng ta tâm ý qua loa, cho dù đọc ba ngàn lần thiên văn 

chương này cũng chưa chắc có năng lực phân biệt thiện ác. Cho nên 

không dễ gì đoạn trừ ác, rất khó mà tu tích thiện, đạo lý chính ngay chỗ 

này. Chúng ta niệm Phật, muốn cầu sanh Tịnh Độ, nếu không làm được 

cho rõ ràng hai chữ “thiện ác” thì đó là mê hoặc. Trong lòng mê hoặc thì 

vẫn sẽ tiếp tục tạo nghiệp ác. Miệng của bạn chưa tạo, thân chưa tạo 

nhưng ý của bạn đang tạo, mỗi niệm tương ưng với ác, không tương ưng 

với thiện. Niệm Phật như vậy sẽ tạo thành chướng ngại rất lớn đối với 

việc vãng sanh, chúng ta không thể không biết.  

Cho nên Đại Sư Ấn Quang cả một đời cực lực đề xướng Liễu Phàm 

Tứ Huấn, Cảm Ứng Thiên và An Sĩ Toàn Thư, Ngài rất là xem trọng. 
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Vào thời đó Ngài cho in lưu thông hơn ba triệu quyển, đích thực là khiến 

cho mọi người kinh ngạc, vì sao Ngài phải làm như vậy? Mục đích 

chẳng ngoài cứu vãn kiếp vận, giúp đỡ người niệm Phật bình an được 

sanh Tịnh Độ. Người xưa thường hay khuyên bảo người “trì giới niệm 

Phật”, ba quyển sách này nội dung không lớn, bạn lý giải thấu triệt rồi 

tín thọ phụng hành thì gọi là trì giới, bạn niệm Phật mới có thể vãng 

sanh.  

Phần chú giải của Vựng Biên đã nói rất nhiều, rất tường tận, nêu ra 

rất nhiều thí dụ để chứng minh. Những ví dụ như vậy, thực tế mà nói, là 

không thể nêu ra hết. Trong đó đã nêu ra một số trường hợp, chẳng qua 

là một hai phần vạn mà thôi. Nếu chúng ta để ý, chính vào thời đại hiện 

nay, quả báo thiện ác rõ ràng, tường tận. Người tâm ý qua loa không thể 

thấy được nhưng người tâm ý tỉ mỉ thì thấy rõ như trong lòng bàn tay. 

Chúng ta có lỗi lầm, lỗi lầm nào là nghiêm trọng nhất? Vẫn là tự tư tự 

lợi, khởi tâm động niệm đều là vì lợi ích của chính mình, khiến cho 

chúng ta mờ mịt đối với phải quấy thiện ác, không nhìn thấy được rõ 

ràng, không chú ý những lời giáo huấn quan trọng về đoạn ác tu thiện. 

Cho nên dù cho trong đời này duyên phận không tệ, được thân người, 

gặp được Phật pháp, đặc biệt là gặp được pháp môn Tịnh Độ thù thắng, 

thế nhưng trong đời này vẫn không thể thành tựu, bạn nói xem đáng tiếc 

biết bao! Thế gian không có việc gì đáng tiếc hơn so với việc này, trong 

lòng của chúng ta phải hiểu rõ việc này.  

Phải làm thế nào mới xem là thật sự tu hành? Trước tiên chúng ta 

phải hiểu cho rõ ràng ý nghĩa của hai chữ “tu hành”. “Hành” là hành vi, 

trong Phật pháp chia hành vi làm ba loại lớn là thân, ngữ và ý. Thân thể 

tạo tác, mỗi một hành động là hành vi của thân nghiệp, ngữ là lời nói, tư 

tưởng, kiến giải, cách nghĩ cách nhìn của bạn là hành vi của ý. Trong ba 

nghiệp, quan trọng nhất là ý nghiệp. Khi khởi tâm động niệm, nếu mọi 

tâm niệm của chúng ta đều vì làm lợi ích cho chúng sanh thì đây là 

thiện, nếu mỗi niệm vì lợi ích của chính mình thì đây chính là ác, lợi ích 
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cho chính mình cũng có lợi ích cho chúng sanh thì đây là trong ác có 

thiện, lợi ích cho tất cả chúng sanh, trong đó còn mang theo lợi ích của 

chính mình, đó là trong thiện có ác. Phải phân biệt rõ ràng thì việc đoạn 

ác tu thiện bạn mới có chỗ nhập môn.  

Nhất định phải hiểu rằng kiếp người khổ đau ngắn ngủi. Trong kinh 

Phật thường nói: “Thế gian vô thường, quốc độ mong manh”, người thật 

sự hiểu tường tận sẽ nắm chặt lấy cơ hội này, nắm giữ lấy duyên phận 

này để đoạn ác tu thiện, tích công lũy đức. Thiện ác vẫn là còn trong tam 

giới, vấn đề trong tam giới mà không giải quyết được thì không thể nào 

siêu vượt tam giới. Các vị phải nên biết, có một số người không được đi 

học, không biết chữ, dường như là đạo lý gì cũng không hiểu, khi lâm 

chung niệm Phật lại có thể tự tại vãng sanh. Không nói quá khứ, chỉ nói 

hiện tại, tôi đã nghe được tổng cộng có mấy mươi người, khi lâm chung 

biết trước ngày giờ ra đi, hiểu biết rõ ràng tường tận, đứng mà vãng 

sanh, ngồi mà vãng sanh, tướng lạ hiếm có. Dường như họ không hiểu 

rõ ràng đạo lý thiện ác, trên thực tế, người ta đã buông xuống vạn duyên 

rồi. Bạn tỉ mỉ mà quán sát, tâm địa của họ là một mực từ bi, thật sự 

không có ý niệm tự tư tự lợi cho nên mới có cái tướng lạ này. Nếu họ 

còn mang theo một chút ý niệm tự tư tự lợi thì cũng có thể vãng sanh, 

nhưng sẽ không có tướng lạ như thế.  

Sự việc cảm ứng này vi diệu cùng tột, chúng ta phải tỉ mỉ quan sát, tỉ 

mỉ mà lĩnh hội, chăm chỉ nỗ lực phụng hành, nhất định sẽ có chỗ tốt đối 

với chính mình. Không hiểu rõ đạo lý này, cho rằng chính mình đang 

hành thiện, cho rằng chính mình đã lìa khỏi ác nghiệp. Cách hiểu sai lầm 

này thường hay gặp, nhất là trong xã hội hiện nay, trong mọi tầng lớp. 

Thật đúng như người xưa đã nói, “sai mãi lại thành đúng”, mọi người 

đều sai hết cả thì cái sai ấy thành đúng rồi. Trong thế pháp có thể miễn 

cưỡng nói như vậy, thế nhưng về mặt nhân quả, trong Phật pháp thì chắc 

chắn là sai lầm, không phải mọi người đều sai thì trở thành đúng. Nhân 

quả sẽ không bỏ sót bạn, thiên địa quỷ thần sẽ không bỏ qua cho bạn.  
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Trong chú giải đã nêu ra rất nhiều thí dụ. Thí dụ nói về tiền tài, sử 

dụng đúng tiền tài là giúp đỡ xã hội, đặc biệt là giúp đỡ chúng sanh khổ 

nạn. Chúng ta hãy xem bậc hiền nhân khi xưa đối mặt với vấn đề này 

như thế nào. Bạn tích được tiền của nhiều hay ít là do phước báo mà bạn 

đã tu tích. Người hiểu rõ, giác ngộ rồi chỉ lấy những gì cần thiết, mình 

cần dùng đến. Hơn nữa, một người có tâm từ bi, có lòng yêu thương thì 

cuộc sống của họ rất là tiết kiệm, tiền tài dư ra đều đem giúp đỡ người 

khác. Nhân sĩ trong xã hội mà còn như vậy huống hồ là người học Phật.  

Trên thế gian cũng có người học Phật rất tốt. Thí dụ nói tu tài bố thí, 

như Đại Sư Ấn Quang, Đại Sư Ấn Quang cả một đời in kinh bố thí, là ở 

vào thời đại đó. Còn hiện nay thì tiến bộ hơn nhiều so với thời đó, ngoài 

kinh Phật ra còn có băng ghi âm, băng ghi hình, hiện tại còn có CD và 

VCD, đều là công cụ để lưu thông Phật pháp, đệ tử Phật gọi là Pháp bảo. 

Đại Sư Ấn Quang tiếp nhận cúng dường của bốn chúng đệ tử, chính 

Ngài một xu cũng không dùng đến, chuyên dùng để in kinh bố thí, cả 

một đời Ngài chỉ làm một việc này. Phương thức của Ngài làm rất hay, 

tôi nghĩ phương pháp lưu thông này không phải do Ngài định ra, nhất 

định là do người bên dưới Ngài định ra. Ngài lưu thông kinh sách, đối 

với những người không có tiền mua sách, người có đời sống tương đối 

khó khăn thì hoàn toàn miễn phí, người có đời sống tương đối dư giả 

một chút thì Ngài nhận một nửa giá in, người giàu có thì Ngài lấy đúng 

giá in, nửa giá là phân nửa giá vốn. Do đây có thể biết, lưu thông kinh 

với giá vốn thì Ngài không kiếm được xu tiền nào, tại vì sao có cách làm 

như vậy? Mục đích không ngoài việc đây là cơ hội trồng phước, cho bạn 

cơ hội trồng phước, chắc chắn không thể nói kiếm tiền ở chỗ này.  

Hiện nay có một số tín đồ có quan niệm sai lầm, nói là chúng ta đem 

tiền kiếm được làm tiền vốn để in lưu thông tiếp. Các vị nói xem cái ý 

niệm này có đúng không? Không thể nói là không đúng, cũng không thể 

nói là hoàn toàn đúng. Theo cái nhìn của thế tục trong việc làm ăn mua 

bán thì cái khái niệm này là đúng, nhưng trong Phật pháp thì không 
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đúng. Trong Phật pháp, các vị phải nên biết, tiền bạc dùng để in kinh là 

dùng không hết, không cùng tận, bạn việc gì phải kiếm chút ít tiền lời 

chứ!  

Đứng sau Phật pháp là chư Phật Như Lai, phước báo của các Ngài 

thế gian không có người nào có thể sánh được. Các vị không cần phải 

xem ai khác, chỉ cần bạn bình lặng xem những gì cả đời này của tôi đã 

làm. Tôi từ trước đến giờ chưa từng bán qua một quyển sách, không cần 

nói giá vốn, một phần trăm của giá vốn tôi cũng không nhận. Bạn xem 

tiền in sách càng ngày càng nhiều, sách càng ngày càng in nhiều, đây 

chẳng phải là minh chứng rất tốt hay sao? Tại Cư Sĩ Lâm này, mỗi ngày 

ngoài ba bữa ăn còn có hai buổi điểm tâm, mỗi ngày năm lần cúng 

dường. Hiện nay tôi thấy người ăn cơm càng ngày càng nhiều, cư sĩ Lý 

nói với tôi, mỗi ngày bình quân người ăn cơm có đến 800 người, tôi thấy 

hiện nay có hơn 1000 người, cư sĩ Lý cũng không hề hỏi xin người nào 

một xu tiền, càng nhiều người ăn lại có càng nhiều tiền.  

Chúng ta càng lưu thông Phật pháp thì sẽ có càng nhiều, oai thần 

của Tam Bảo gia trì không thể nghĩ bàn. Nếu chúng ta ngay một chút 

lòng tin này cũng không có, vậy thì chúng ta sai rồi. Cho nên giảng đến 

đoạn văn “bất lý tà kính, bất khi ám thất”, ý nghĩa của “tà” và “ám” rất 

sâu rất rộng, vô cùng tinh tế, chúng ta phải lĩnh hội được, phải từ nơi 

tinh tế này mà làm, thật sự hành thiện, thiện tâm chân thành, vì Phật Bồ-

tát mà làm việc, vì tất cả chúng sanh khổ nạn mà phục vụ, tự nhiên 

chúng ta sẽ được Phật lực gia trì, được long thiên thiện thần giúp đỡ. 

Chúng ta giới thiệu Phật pháp cho tất cả chúng sanh khổ nạn, hy vọng 

những chúng sanh này có thể do đây mà được độ.  

Được rồi, hôm nay thời gian đã hết, chúng ta chỉ học tập đến đây 

thôi.  

A Di Đà Phật!  


