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THÁI THƯỢNG CẢM ỨNG THIÊN 

Tập 23 

 

Các vị đồng học, xin chào mọi người!  

Nhà Phật nói tu hành, định nghĩa của hai chữ này chúng ta nhất 

định phải hiểu cho rõ ràng. Tu hành chính là điều chỉnh hành vi sai 

lầm của chúng ta. Hành vi thì rất nhiều, Phật đem nó quy nạp thành 

ba loại lớn là “Thân-Khẩu-Ý”. Cho dù hành vi có nhiều đi nữa cũng 

không thể vượt khỏi ba phạm vi này. Hành vi của thân chính là động 

tác cử chỉ của chúng ta; hành vi của khẩu là lời nói; hành vi của ý là 

tư tưởng, kiến giải. Hành vi đã có sai lầm, đem sai lầm điều chỉnh 

trở lại thì gọi là tu hành. Chúng ta phải hiểu cho thật rõ ràng, thật 

minh bạch điều này. 

Tổ sư Đại đức dạy chúng ta, tu hành phải “tu từ căn bản”. Cái 

gì là căn bản? Ý niệm là căn bản, tư tưởng là căn bản. Cho nên, tu 

từ căn bản cũng tức là nói, hành vi cho dù có nhiều đi nữa thì cũng 

đều phát sinh từ tư tưởng. Tư tưởng thuần chánh thì tất cả đều thuần 

chánh, tư tưởng tà lệch thì tất cả đều bất chánh. Đây là ý nghĩa của 

việc khuyên chúng ta tu từ căn bản. Thế nhưng cách nói này rất cạn, 

ý nghĩa đích thực của căn bản này là gì, chúng ta nhất định phải biết. 

Đó chính là “xứng tánh khởi tu, toàn tu tại tánh” (khởi sự tu hành 

tương hợp với tự tánh, hết thảy pháp tu đều ở nơi tự tánh). Đây mới 

thật sự tìm ra được căn bản.  

Tu tánh, tánh là căn bản của tâm; tánh là thể, tâm là tác dụng. Ở 

trong Phật pháp Đại Thừa thường gọi tâm là thức (tâm thức hay thức 

tâm). Đây là tác dụng của nhất niệm tự tánh. Khi đang mê, phàm 
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phu gọi nó là tám thức, năm mươi mốt tâm sở. Từ đó cho thấy, tác 

dụng của nó tuy tương đối phức tạp, nhưng thể của nó là một, là nhất 

niệm tự tánh. Mười pháp giới y chánh trang nghiêm chính là từ gốc 

này sinh ra. Trong Kinh Hoa Nghiêm nói rất hay: “Duy tâm sở hiện, 

duy thức sở biến”. Hiện tượng của mười pháp giới là tâm tánh, hiện 

tượng thiên biến vạn hóa. Sự biến hóa này từ đâu mà có vậy? Là do 

“thức” biến. “Thức” chính là ý nghĩ, chính là tư tưởng, chính là kiến 

giải. Phật nói cho chúng ta biết, sự thiên biến vạn hóa của mười pháp 

giới sinh ra từ tư tưởng, ý nghĩ của chúng ta, đây mới là căn nguyên. 

Người tu hành phải bắt tay làm từ chỗ này. Căn nguyên này chính 

là “trung hiếu” mà chúng tôi giảng mấy ngày nay.  

Ý nghĩa của“thuận thân, dưỡng chí” (thuận theo cha mẹ, nuôi 

dưỡng tâm chí) rất sâu. Hiếu nhất định phải thuận, không thuận thì 

không gọi là hiếu, cho nên “hiếu - thuận” là đi cùng với nhau. Phải 

thuận như thế nào mới được xem là hiếu chân thật vậy? Phải thuận 

tánh, vậy mới là thật sự biết hiếu, nhận thức được hiếu. Phật pháp 

Đại thừa nói: “Tất cả chúng sanh đều có Phật tánh”, tùy thuận Phật 

tánh mới là đại hiếu, mới là chân hiếu. Cha mẹ của chúng ta có Phật 

tánh, chúng ta tùy thuận Phật tánh của cha mẹ mà tận hiếu, không 

phải tùy thuận phiền não. Cha mẹ cũng là phàm phu, họ có phiền 

não, chúng ta không thể tùy thuận theo phiền não của họ, mà là tùy 

thuận Phật tánh của họ. Ý nghĩa này chúng ta phải thể hội cho được. 

Giúp đỡ cha mẹ làm Phật, giúp đỡ cha mẹ giác ngộ, vậy mới được 

xem là tận hiếu. Từ đó cho thấy, nếu chúng ta muốn giúp đỡ cha mẹ 

giác ngộ, nhưng bản thân chúng ta không giác ngộ thì làm sao có thể 

giúp đỡ được? Cho nên chúng ta phải biết, muốn tận hiếu, hành hiếu 

thì trước tiên cần tự mình giác ngộ, cần tự mình thành tựu, vậy mới 

có thể giúp đỡ người khác. Giúp đỡ người khác, đối tượng đầu tiên 

là cha mẹ.  
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Chữ “hiếu” này chính là nhất niệm tự tánh mà Phật nói trong 

Kinh. Chữ “trung” này chính là Phật hạnh, Bồ-tát hạnh. Phát tâm 

Bồ-đề, hành Bồ-tát đạo chính là tận trung. Đây là cách giảng sâu 

hơn một bậc của hai chữ này, là ý nghĩa đích thực của hai chữ này. 

Ý nghĩa đích thực này, nhà Nho cũng có nói, nhưng nói không nhiều. 

Tại sao không nói nhiều vậy? Vì nói người ta không thể hiểu, cho 

nên không chịu nói sâu, chỉ nói ở mức cạn, dạy cho người sơ học. 

Trong Phật pháp nói nhiều về hai chữ “trung hiếu” này. Nền tảng tu 

học Phật pháp, khi so sánh thì sâu dày hơn nhiều, thời gian tu học 

Phật pháp cũng tương đối dài hơn, đặc biệt là chú trọng ở “thâm 

nhập một môn, trường kỳ huân tu”. Hai câu tám chữ này vô cùng 

quan trọng. Chúng ta có thể có thành tựu hay không, mấu chốt là ở 

chỗ này. Tu học Phật pháp điều kiêng kỵ nhất là tạp tu. Trong sáu 

Ba-la-mật có tinh tấn Ba-la-mật. Như thế nào gọi là tinh tấn? Tinh 

là thuần chứ không tạp, tạp thì không tinh; một môn là tinh tấn, hai 

môn thì không tinh tấn rồi.  

Quí vị phải biết, niệm Phật thật sự thành tựu cũng là nhờ thâm 

nhập một môn. Bồ-tát Đại Thế Chí dạy chúng ta phương pháp niệm 

Phật là “thâu nhiếp lục căn, tịnh niệm tiếp nối”. Thế nào gọi là tịnh 

niệm? Chúng ta đối với Tây Phương Tịnh Độ, đối với A Di Đà Phật 

không hoài nghi, không xen tạp, không gián đoạn. Không hoài nghi, 

không xen tạp gọi là tịnh niệm. Không gián đoạn chính là tương tục. 

Tịnh niệm nối tiếp như thế này mới có thể thâu nhiếp sáu căn, phẩm 

vị vãng sanh mới cao. Có rất nhiều người không biết điều này, họ 

cho rằng muốn tiêu nghiệp chướng thì phải niệm Kinh Dược Sư, 

phải niệm Phẩm Phổ Môn, phải niệm Kinh Địa Tạng, phải niệm Chú 

Đại Bi hoặc là niệm những cái khác nữa. Đây là sai lầm, đều là xen 

tạp; nghiệp chướng có thể tiêu chút ít, không thể tiêu triệt để. Nếu 

như họ biết được Quán Kinh, biết được một câu Phật hiệu này thì 

nghiệp chướng của họ sẽ tiêu diệt triệt để, họ vãng sanh Thế giới 
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Tây Phương Cực Lạc với phẩm vị cao; còn không thì họ cũng có thể 

vãng sanh, nhưng phẩm vị không cao, vì tu xen tạp. Ngày nay người 

tu xen tạp quá nhiều. Mọi người không biết được sức mạnh của câu 

Phật hiệu, họ cho rằng niệm câu Phật hiệu này để tiêu nghiệp chướng 

nhưng vẫn không bằng tụng Kinh Dược Sư, vẫn không bằng trì Chú 

Đại Bi. Bạn nói xem, có gay go hay không? Đây là hoài nghi, sự 

hoài nghi này khiến công phu của mình tổn giảm rất lớn. 

Chú giải Kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật của Pháp sư Từ Vân 

Quán Đảnh có tên là “Quán Kinh Trực Chỉ”, tôi đọc qua rồi hoát 

nhiên đại ngộ. Ngài nói rất hay: “Chúng sanh tạo tác tội nghiệp 

cực nặng như tội ngũ nghịch thập ác, tất cả mọi kinh luận, mọi 

cách sám hối, thần chú đều không thể tiêu nổi tội nghiệp này, 

duy chỉ còn một câu “A Di Đà Phật” là có thể khiến tội nghiệp 

này tiêu trừ”. Chúng ta mới biết, một câu Phật hiệu “A Di Đà Phật” 

này chiến thắng thiên kinh vạn luận, chiến thắng tất cả các câu thần 

chú, là chú ở trong chú, là kinh ở trong kinh, không có gì thù thắng 

hơn câu Phật hiệu này. Thế nhưng không có người tin, vì họ cho 

rằng một câu “A Di Đà Phật” quá dễ dàng, quá đơn giản, e rằng 

không có hiệu quả, cho nên họ vẫn muốn đi tìm những thứ khác để 

xen tạp.  

Vãng sanh được hay không là quyết định ở “tín - nguyện có hay 

không”. Nếu không thật tin sâu, không có nguyện thiết thì phẩm vị 

vãng sanh của bạn sẽ hạ rất thấp. Hiện tượng này, Đại Sư Thiện Đạo 

gọi là “cửu phẩm vãng sanh chung quy bởi gặp duyên khác nhau”. 

Bạn không gặp được thiện tri thức, không có người dạy bạn thì nghi 

hoặc của bạn không thể đoạn trừ. Chúng ta ngày nay xây đạo tràng 

tại Singapore, chúng ta biết tin sâu không nghi, cho nên niệm Phật 

đường chúng ta chỉ niệm một câu Phật hiệu, còn trong giảng đường 
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thì chỉ giảng một bộ Kinh Vô Lượng Thọ, một mảy may xen tạp 

cũng không có.  

Ở nơi đây, chúng tôi giảng bộ Kinh Địa Tạng là vì Pháp sư Nhân 

Đức mời tôi lên núi Cửu Hoa giảng Kinh, tôi không có thời gian đến 

đó, cho nên tôi thu một bộ băng ghi hình để tặng cho núi Cửu Hoa. 

Ý nghĩa là như vậy. Còn việc khai giảng bộ Kinh Đại Phương Quảng 

Phật Hoa Nghiêm này với các đồng học, đây cũng là việc bất đắc dĩ. 

Mười mấy năm gần đây, rất nhiều đồng tu trong và ngoài nước khải 

thỉnh tôi, hy vọng tôi giảng Kinh Hoa Nghiêm một lần để lưu lại một 

bộ tư liệu ghi hình cho người hậu học làm tham khảo. Tôi đã nhận 

lời. Vì nguyên nhân này chúng tôi mới giảng Hoa Nghiêm. Nếu theo 

ý riêng của tôi, xin nói lời thành thật, một bộ Kinh Di Đà tôi sẽ giảng 

đến cùng, tôi sẽ không thay đổi. Xưa nay, có Đại đức cả đời chỉ 

giảng một bộ Kinh Di Đà, giảng đến 300 lần. Tôi nhìn thấy vô cùng 

hoan hỷ, vô cùng ngưỡng mộ. Trong một đời tôi giảng nhiều kinh 

luận như vậy, đều là do bất đắc dĩ, ứng phó lời khẩn cầu của đại 

chúng. Nếu muốn thật sự thành tựu thì quyết định phải chuyên tinh, 

quyết định ở một môn thâm nhập, một đời tuyệt đối không thay đổi.  

Chúng ta nhất định phải noi theo chư Phật Bồ-tát. Chư Phật Bồ-

tát là điển hình, là mô phạm của chúng sanh trong chín pháp giới, 

đích thực là “học vi nhân sư, hành vi thế phạm”. Chúng ta ngưỡng 

mộ, chúng ta yêu cầu quá cao, chúng ta cũng muốn trong một đời 

này có thể được thành tựu như chư Phật Bồ-tát. Có người hỏi, có thể 

thành tựu hay không? Đáp án là khẳng định có thể. Như lời của Đại 

Sư Thiện Đạo đã nói là do “gặp duyên khác nhau”, bạn có thể gặp 

được duyên thù thắng thì một đời thành tựu. Thiện Tài Đồng Tử gặp 

duyên thù thắng, cho nên một đời thành Phật. Long Nữ cũng gặp 

duyên thù thắng nên tám tuổi thành Phật. Trong Kinh Pháp Hoa, 

Kinh Hoa Nghiêm đã nói, phàm những điều mà Phật đã nói ở trong 
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kinh luận, đều là cái mà người thế gian có thể làm được. Người thế 

gian chúng ta không thể làm được thì Phật sẽ không nói, vì nếu như 

Phật nói ra là có lỗi với chúng ta. Nói ra mà chúng ta không thể làm 

được, há chẳng phải là giễu cợt, là trò đùa hay sao? Nếu vậy thì lời 

nói của Phật sao có thể gọi là chân ngữ, thật ngữ, như ngữ, bất hư 

ngữ, bất cuống ngữ? Tiêu chuẩn này sẽ không thể đạt được rồi. Cho 

nên, từng câu mà Phật Bồ-tát nói với chúng ta đều là lời chân thật. 

Chỉ cần chúng ta thể hội thật kỹ, y giáo phụng hành thì một đời này 

chúng ta có thể viên thành Phật đạo. 

Mấy ngày gần đây, có rất nhiều đồng tu từ Trung Quốc đến nói 

với tôi là họ dụng công rất khó đắc lực. Tôi thường khuyên mọi 

người là “giải – hành” phải xem trọng như nhau thì công phu 

mới có thể đắc lực. Tại sao niệm Phật đường của chúng ta mỗi ngày 

vẫn phải giảng hai thời Kinh vậy? Vì chúng ta dùng “giải” để giúp 

cho “hành”, dùng “hành” để giúp cho “giải”, “giải - hành” phụ trợ 

lẫn nhau. Bạn không hiểu nghĩa thì bạn tu hành sẽ giải đãi, sẽ thoái 

chuyển. Tại sao vậy? Vì phiền não tập khí trong đời quá khứ rất sâu, 

một chút công phu nhỏ nhoi này, một chút đạo lực nhỏ nhoi này của 

chúng ta không thắng nổi phiền não, cho nên hằng ngày chúng ta 

phải nghe Kinh. Niệm Phật là tu định, nghe Kinh là tu huệ. Thế 

nhưng mỗi ngày bạn niệm Phật, nghe Kinh mà công phu vẫn không 

đắc lực, vấn đề rốt cuộc là ở chỗ nào vậy? Nói thực ra, vấn đề ở chỗ 

bạn không chịu làm theo; bạn niệm Phật mà trong tâm không có Phật; 

miệng niệm Phật mà trong tâm cứ vọng tưởng thì công phu đương 

nhiên không đắc lực. Tuy hằng ngày nghe Kinh dường như đã sáng 

tỏ rồi, nhưng không chịu làm theo. Trong Kinh dạy chúng ta bố thí, 

dạy chúng ta trì giới, dạy chúng ta nhẫn nhục, nhưng một điều chúng 

ta cũng không làm được; trong đời sống thường ngày vẫn cứ tùy 

thuận tập khí phiền não, như vậy công phu đương nhiên không đắc 

lực.  
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Trong mỗi bộ Kinh, câu cuối cùng Phật nói: “Y giáo phụng hành, 

hành lễ lui ra”. Phật dạy chúng ta phải y giáo phụng hành. Phật ở 

trong mỗi bộ Kinh không ngại phiền phức, nhắc nhở chúng ta “thọ 

trì đọc tụng, vì người diễn thuyết”. “Vì người diễn thuyết” chính là 

y giáo phụng hành, chúng ta chưa chịu làm thì công phu của bạn làm 

sao đắc lực được? Cho nên, hiểu được một phần thì làm một phần, 

hiểu được hai phần thì làm hai phần. Bạn có thể làm được hai phần 

thì bạn có thể hiểu được ba phần. Hiểu được ba phần thì bạn có thể 

tiếp tục làm được ba phần. Làm được ba phần thì bạn sẽ hiểu được 

bốn phần. Giải giúp cho hành, hành giúp cho giải, như vậy mới có 

thể đạt đến cứu cánh viên mãn. Hiểu rồi mà không thể hành thì 

không có lợi ích gì! 

Chướng ngại lớn nhất của hành là gì? Là không buông bỏ được. 

Nếu không buông bỏ được những tham ái thì sự việc này phiền phức 

rồi, đây là chướng ngại lớn căn bản. Cho nên ái dục, thị dục nhất 

định phải xả cho thật sạch sẽ. Đại Sư Huệ Năng đã nói: “Xưa nay 

không một vật, chỗ nào dính bụi nhơ”. Bạn có một vật là bạn đã bị 

dính bụi nhơ. Bụi nhơ là phiền não, phiền não của bạn không thể 

đoạn. Cho nên, nhất định phải xả cho thật sạch sẽ, thân tâm thế giới 

không nhiễm mảy bụi thì đời này bạn mới có hy vọng thành Phật. 

Nếu mảy may không thể buông xả thì không có hy vọng thành Phật, 

làm Tổ. Cho nên, y giáo phụng hành chính là “tận trung - tận hiếu”, 

chính là “hành trung - hành hiếu”. Đạo lớn của chư Phật là “trung - 

hiếu” mà thôi. Hy vọng các đồng tu chúng ta thể hội thật kỹ, nỗ lực 

nghiêm túc phụng hành. Có như vậy thì tiền đồ của chúng ta sáng 

sủa vô lượng, tất cả tai nạn đều có thể hóa giải.  

********* 

 Các vị đồng học! 
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 Cảm Ứng Thiên Vựng Biên nói rõ chân đế của hai chữ “trung 

hiếu” này, nên đã chiếm số lượng trang rất lớn. Ở đây đã trích dẫn 

một câu nói: “Nghiêu Thuấn dùng lòng nhân để trị thiên hạ mà dân 

theo về”. Câu nói này rất đáng để chúng ta suy nghĩ thật kỹ. Sự thật 

đã nói rõ, xã hội an định, quốc gia giàu mạnh, nhân dân hạnh phúc 

là có quan hệ lớn nhất với người lãnh đạo. Nếu như có một người 

lãnh đạo hiền minh, có thể chỉ dạy trăm họ thì thiên hạ đại trị. Sự 

thật này chúng ta thấy trong lịch sử có ghi chép cặn kẽ, xác thực. 

Vào thời xưa, những vị đế vương tại sao có thể làm được? Ngày nay 

Dân chủ mà chúng ta đang tôn sùng tại sao không thể làm được? 

Đây lại là điều đáng để chúng ta suy nghĩ kỹ.  

Những người lãnh đạo vào thời xưa đều được tiếp nhận nền giáo 

dục tốt đẹp nhất (những quốc gia khác chúng ta không nói đến, chỉ 

nói ở Trung Quốc). Đế vương muốn bồi dưỡng người nối nghiệp thì 

phải lao tâm khổ tứ đi tìm kiếm vị thầy giỏi nhất trong và ngoài nước; 

chọn những người có đạo đức, học vấn, kinh nghiệm hơn hẳn người 

thông thường để đến chỉ dạy, đến bầu bạn dẫn dắt người nối nghiệp, 

để người nối nghiệp có thể tiếp nhận được nền giáo dục Thánh Hiền, 

thật sự hiểu được đạo lý lớn của việc làm vua, làm cha mẹ, làm thầy. 

Cho nên, họ xây dựng một chính quyền có thể duy trì mấy trăm năm 

mà không suy. Đế vương cuối triều đại quên mất lời giáo huấn của 

thầy, sống bê tha, buông thả, tùy thuận tập khí phiền não thì quốc 

gia này liền bị diệt vong.  

Trị quốc như vậy, trị gia cũng không ngoại lệ. Gia đình muốn 

hưng vượng, muốn có thể truyền nhau đời đời thì phải dựa vào điều 

kiện gì? Con em tốt, con cháu tốt. Con em tốt, con cháu tốt cũng là 

thành tựu từ trong bồi dưỡng giáo dục. Nếu như không dày công bồi 

dưỡng thì cũng không thể làm được. Cho nên, cha mẹ hiền minh thì 

nhất định yêu cầu con cái tiếp nhận nền giáo dục tốt nhất. Ngày nay 
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những người làm cha mẹ không phải không có cái tâm này, nhưng 

mà quan niệm của chúng ta sai lầm rồi. Ngày nay chúng ta tiếp nhận 

nền giáo dục khoa học kỹ thuật, nền giáo dục chủ nghĩa công lợi. 

Nền giáo dục này không thể gìn giữ gia nghiệp. Vào thời xưa, người 

thế hệ trước lấy giáo dục Thánh Hiền để bồi dưỡng con em. Cái đặc 

sắc thứ nhất của giáo dục Thánh Hiền là khiến chúng ta hiểu rõ quan 

hệ giữa người với người. Đây là đại học vấn, là trí tuệ cao cấp.  

Người với người rốt cuộc là quan hệ gì vậy? Nói đến điểm cuối 

cùng, người với người là quan hệ một thể. Đạo lý này, sự thật này 

có ai biết? Ngày nay chúng ta nói ra, người ta nghe xong sẽ lớn tiếng 

cười to, sẽ nói đầu óc của chúng ta có vấn đề, đúng như lời mà Lão 

Tử đã nói: “Kẻ hạ sĩ nghe nói đạo thì cười to, không cười thì không 

đủ để gọi là đạo”. Đạo lý này, Nho gia và Đạo gia có nói đến, nhưng 

nói tường tận nhất là ở trong kinh luận Đại Thừa của nhà Phật. Trong 

Kinh Phật nói với chúng ta: “Tất cả chúng sanh trong hư không 

pháp giới cùng với ta là một thể”. Đại Thánh đại Hiền khi nhìn thấy 

tất cả chúng sanh tâm hạnh lương thiện, hạnh phúc mỹ mãn thì rất 

hoan hỷ; khi nhìn thấy chúng sanh tạo nghiệp đang thọ khổ báo thì 

đau lòng, rơi lệ. Đây là tâm nhân từ, là sự bộc lộ của chân tình. Chân 

tình không phải tình cảm, mà là tánh tình. Xã hội xưa thường nói 

“tánh tình trung nhân”, không phải nói cảm tình trung nhân. Cảm 

tình trung nhân biến hóa vô thường, còn tánh tình trung nhân ở trong 

Phật pháp là Phật Bồ-tát. Các Ngài biết được đúng sai chân thật, tà 

chánh chân thật, lợi hại chân thật. Việc mà các Ngài hành là đạo, là 

nghĩa, nhà Nho gọi là “đạo - đức - nhân - nghĩa - lễ”. Ở trong tình 

cảm không có những điều này. Nếu như tình cảm thuận với “đạo - 

đức - nhân - nghĩa - lễ”, không trái lại với “đạo - đức - nhân - nghĩa 

- lễ” thì tình cảm này chính là tánh tình. Ở trong giáo dục xã hội hiện 

nay, người biết về điều này không nhiều, người giảng những điều 

này thì càng ít hơn. Đại chúng thông thường cho rằng cách nói này 
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là lạc hậu, lỗi thời. Tôi nghe thấy những lời này cũng gật đầu, nói: 

“Không sai! Là lạc hậu rồi, là lỗi thời rồi!”. Tại sao vậy? Ngày nay 

chúng ta đem những đường lối tư tưởng của thời đại thái bình, tư 

tưởng của thiên hạ đại trị này vứt bỏ hết, tạo thành kết quả là thế 

giới động loạn, tai nạn bất thường sẽ diễn biến không cách gì tưởng 

tượng nổi, toàn bộ xã hội loài người phải chịu khổ nạn cực lớn.  

Chúng ta nhìn thấy từ trong tư liệu tin tức, hiện nay tần suất tai 

nạn mỗi năm một nhiều hơn, mỗi lần một nghiêm trọng hơn. Chúng 

ta nghe thấy, nhìn thấy rồi, chỉ có hoang mang sợ hãi, trở tay không 

kịp, chẳng biết làm sao, cho rằng đây là tai họa tự nhiên. Tai họa tự 

nhiên hình thành như thế nào vậy? Tại sao lại có những tai họa này? 

Những tai họa này có thể tiêu trừ được không, có thể tránh được 

không? Thánh nhân thế xuất thế gian đều trả lời là khẳng định được. 

Có một số nhà tiên tri phương Tây đã nói một câu kết luận: “Chúng 

ta có phải tiếp nhận tai nạn này hay không, đó vẫn là do hành vi của 

mình quyết định”. Lời kết luận này là chính xác, thế nhưng họ chưa 

nói được đạo lý tại sao hành vi của chúng ta có thể quyết định tai 

nạn có phát sinh hay không, đạo lý này họ chưa nói rõ ràng. Đạo lý 

này, nhà Phật thường nói: “Duy tâm sở hiện, duy thức sở biến”; lại 

nói: “Tất cả pháp từ tâm tưởng sanh”. Nếu như chúng ta thật sự 

hiểu rõ đạo lý này thì biết được khởi tâm động niệm của chúng ta có 

thể thay đổi hoàn cảnh. Hoàn cảnh là y báo. Y báo chuyển theo 

chánh báo.  

Cách chuyển như thế nào vậy? Triệt để sám hối, thật sự quay 

đầu thì mới được cứu. Nếu như chỉ sám hối ở ngoài cửa miệng thì 

chẳng có ích gì. Sau khi thật tâm sám hối thì hành vi, ngôn ngữ của 

bạn sẽ quay đầu, sẽ hồi tâm hướng thiện một cách rất tự nhiên. Từ 

nay về sau dùng tâm thuần thiện để đối nhân tiếp vật; dùng tâm thuần 

yêu người, yêu vật để đối nhân xử thế tiếp vật; dùng tâm vô điều 
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kiện, tâm vô tư, tâm không mong cầu bất kỳ sự báo đáp nào, tận tâm 

tận lực bố thí cúng dường tất cả chúng sanh. Như vậy mới gọi là 

chân sám hối, đây mới gọi là thật sự quay đầu. Một người sám hối 

thì một người được cứu, hai người sám hối thì hai người được cứu. 

Không nên cho rằng chỉ một người chân thật sám hối thì tác dụng 

rất yếu kém. Nghiêu Thuấn năm xưa cũng chỉ là một người. Vấn đề 

là bạn có tâm chân thành hay không? Tâm chân thành tự nhiên có 

thể cảm được người.  

Người tạo ác cũng có Phật tánh, cũng có lương tâm. Phật tánh 

của họ, lương tâm của họ chỉ bị mê hoặc bởi vật dục, bị chướng ngại 

bởi tập khí phiền não. Chúng ta dùng tâm thiện, tâm thương yêu 

chân thành cúng dường bố thí một cách vô tư để đối đãi với họ. Khi 

mới tiếp xúc, họ sẽ hoài nghi “Tại sao anh đối với tôi tốt như vậy? 

Anh có ý đồ gì?”, họ vẫn phải phòng bị cẩn thận. Thời gian lâu, dần 

dần họ nhận ra bạn không có ý đồ gì đối với họ thì họ sẽ cảm động. 

Đạo của Nghiêu Thuấn, động cơ là ở chỗ này. Chư Phật Bồ-tát ứng 

hóa ở thế gian, động cơ cũng ở chỗ này. Chúng sanh có cảm, Phật 

Bồ-tát liền có ứng. Tại sao họ đến ứng, chúng ta phải hiểu rõ. Từ đó 

cho thấy, phong tục đạo đức xã hội đã bị hủy hoại rồi. Những vấn 

đề trước tiên là gì? Là chúng ta chưa quan tâm đúng mức đối với 

con em. Đặc biệt là ở xã hội hiện đại, cha mẹ yêu thương con cái, 

nhưng họ không quan tâm con cái. Bản thân họ bận bịu công việc, 

bận bịu việc xã giao, cho nên thuê người giúp việc đến chăm lo con 

cái của mình. Người giúp việc dù làm tròn trách nhiệm chăm lo, 

nhưng chắc chắn không bằng một phần tâm thương yêu của người 

làm cha mẹ đối với con cái của mình, cho nên cái nhân tố thương 

yêu của thế hệ tiếp đó bị lãng quên, bị vứt bỏ. Con cái từ nhỏ không 

được sự chăm lo của tình thân, nên sau khi lớn lên mới bất hiếu, mới 

phản nghịch. Nhân phẩm, nội tâm của chúng bị ô nhiễm, nên đã tạo 

thành tai nạn to lớn cho xã hội. Cho nên thế gian ngày nay, nguồn 
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gốc của thiên tai nhân họa ở đâu vậy? Chúng ta phải nghiên cứu thảo 

luận thật kỹ, phải tìm cho ra. Nguồn gốc đó đều ở giáo dục, đặc biệt 

là giáo dục thời thơ ấu. Cổ nhân hiểu rõ đạo lý này, biết sự đáng sợ 

của nhân quả, cho nên đối với việc nuôi dạy trẻ thơ, tất cả là toàn 

tâm toàn lực, xem đó là việc lớn hàng đầu của đời người phải làm.  

Từ xưa đến nay là tổ tổ truyền nhau, cho nên mấy ngàn năm nay, 

quốc gia dân tộc này vẫn không bị diệt vong. Đạo lý gì vậy? Quyết 

không phải là may mắn, mà đó là nhờ vào nền giáo dục của cổ Thánh 

tiên Hiền. Thời nay, tại sao dân tộc lại suy yếu như vậy? Chính là 

trong một vài trăm năm gần đây, chúng ta đã dần dần đánh mất đi 

nền giáo dục của cổ Thánh tiên Hiền; một mực sính ngoại, ham thích 

nước ngoài, cho rằng mặt trăng của ngoại quốc tròn hơn mặt trăng 

trong nước. Ngu muội đến mức này, cho nên người thế hệ này mới 

sống vất vả như vậy, chịu nhiều tai nạn như vậy. Hiện nay tai nạn 

nhiều hơn, lại nghiêm trọng hơn; nạn nước, nạn lửa, nạn gió, động 

đất, tai họa thiên nhiên không có cách gì phòng ngự. Những tai họa 

này do đâu mà có vậy? Phật nói cho chúng ta biết, nạn nước do tâm 

tham mà ra, chúng ta đoạn trừ tâm tham thì nạn nước sẽ không còn 

nữa; nạn lửa do tâm sân hận mà có, chiến tranh là thuộc về nạn lửa, 

chiến tranh phát sinh từ tâm sân hận; nạn gió phát sinh từ tâm ngu 

si; động đất sinh ra từ tâm bất bình. Nếu như mọi người đều biết tu 

tâm “thanh tịnh, bình đẳng, giác” thì những tai nạn này sẽ không còn 

nữa, hoặc dù có tai nạn thì cũng vô cùng nhẹ, sẽ không tạo thành tổn 

hại. Lời nói này ai có thể tin được? Nếu không phải người thâm nhập 

Kinh tạng, người thật sự rõ lý thì khi bạn nói với họ, họ sẽ nói là bạn 

nói lời điên rồ, bạn là mê tín, không có chứng cứ khoa học. Cho nên 

chỉ có người thâm nhập Kinh tạng, tâm địa thanh tịnh, nghe thấy lời 

nói này mới gật đầu, khẳng định là có đạo lý.  
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Tôi đã nói qua với tất cả đồng học, chúng ta khoác lên người 

chiếc áo Cà-sa này, làm đệ tử của Phật, vậy thì việc chúng ta phải 

làm là gì? Sứ mạng của chúng ta là gì? Nếu như không thể nghiêm 

túc nỗ lực hoàn thành sứ mạng chỉ dạy của Phật-đà, thì chính là điều 

mà cổ nhân gọi là “dưới áo Cà-sa mất thân người”. “Dưới áo Cà-

sa mất thân người” thì đi về đâu vậy? Đều đi đến địa ngục. Cho nên 

Tổ sư Đại đức là người sáng tỏ, tại sao không khuyên người xuất gia 

vậy? Khuyên người xuất gia thì dễ, nhưng nếu người xuất gia này 

không thể hoàn thành sứ mệnh mà Phật chỉ dạy thì chẳng phải bạn 

đã đưa họ đi vào địa ngục rồi sao? Không xuất gia thì chưa chắc bị 

đọa địa ngục, nhưng xuất gia là chắc chắn đọa địa ngục. Trong ngạn 

ngữ có nói: “Trước cửa địa ngục tăng đạo nhiều”, lời nói này không 

phải không có đạo lý. Cho nên, người đã xuất gia thì nhất định phải 

nghiêm túc học tập cho thật đàng hoàng, đem lời giáo huấn của Phật 

giới thiệu cho tất cả đại chúng, vì tất cả đại chúng mà giảng rõ ràng, 

nói minh bạch. Hơn nữa, bản thân còn phải nghiêm túc, nỗ lực y 

giáo phụng hành. Như vậy mới là đệ tử tốt của Phật, mới đích thực 

là vị Đạo sư của trời người.  

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

thôi.  

A Di Đà Phật! 


