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Thái Thượng Cảm Ứng Thiên 

Tập 39 

 

Các vị đồng học, xin chào mọi người. 

 

Hôm qua đã giảng đến đoạn thứ 30 của Cảm Ứng Thiên:  

 

"Thọ nhục bất oán" (Bị nhục chẳng oán). 

 

  Sự việc này là rất khó làm, thế nhưng cần phải làm được, 

vì sao vậy? Vì có quan hệ lợi hại mật thiết rất lớn đối với 

chúng ta. Thông thường người thế gian, có người nào ở trong 

một đời mà không phải gặp rất nhiều những sự việc ân oán hay 

không? Phật pháp nói với chúng ta về tám khổ, oán tắng hội, ái 

biệt ly, đây là những việc mà xưa nay trong nước ngoài nước 

không thể không khiến người cảm thán. Hai sự việc này đều 

không phải là chúng ta muốn gặp, thế nhưng ở trong một đời 

vẫn phải gặp, mọi lúc đều gặp phải, mọi nơi đều gặp phải. 

Nguyên nhân là gì? Nguyên nhân chính là không thể nhẫn nhục, 

từ oán nhỏ kết thành thâm cừu đại hận. Trong đoạn mở đầu của 

Văn Xương Đế Quân Âm Chất Văn, Văn Xương Đế Quân nói 

rõ, ông ngày trước, những sự việc báo ân báo oán này vô cùng 

thê thảm, nếu không gặp được Phật pháp thì rất khó giác ngộ, 

rất khó quay đầu, đây là chân thật si mê, nên ông mới tạo ra 

những ác nghiệp này. 
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Phật Bồ-tát, Thánh Hiền nhân dạy bảo chúng ta chắc chắn 

có đạo lý, chắc chắn có chỗ tốt, có lợi ích. Các Ngài dạy chúng 

ta: “Thường nhớ đến chỗ tốt của người khác, không nên 

nhớ đến cái xấu của người. Thường nhớ cái ân của người 

khác, không nên nhớ oán của người”. Hai câu nói này rất 

quan trọng, nếu bạn có thể chân thật làm được thì đời đời kiếp 

kiếp hưởng phước, đời đời kiếp kiếp sẽ gặp được rất nhiều 

người kính yêu giúp đỡ. Thế nhưng vẫn có rất nhiều người 

không thể nhẫn.  

 

Tôi xin nói qua một vài thí dụ. Ngày trước khi tôi đi học, 

tôi có thể nhẫn nhục. Sự nhẫn nhục này của tôi là học được từ 

lúc còn là học sinh trong trường học, do một bạn học của tôi 

dạy cho tôi. Sau thời kỳ kháng chiến, tôi đi học ở Nam Kinh, 

tôi có một người bạn học cùng lớp. Tên của người này tôi nhớ 

rất sâu sắc, anh ấy đã dạy tôi nhẫn nhục. Anh tên là Bạch Chấn 

Ninh. Không biết hiện nay người này còn sống không. Con 

người này có tu dưỡng, tôi rất bội phục đối với anh ấy. Khi còn 

trẻ, ở trong trường học tôi rất hiếu thắng, cũng thật sự được 

thầy cô yêu thương, bạn bè tôn kính, hiện tại gọi là lãnh tụ học 

sinh. Người bạn học họ Bạch này, tôi xem thường anh ấy nhất, 

lúc nào cũng làm cho anh ấy mất mặt, sỉ nhục anh ấy, nhưng 

anh ấy không chút tức giận. Việc này rất khó làm được, hơn 

nữa ở sau lưng tôi, anh ấy còn tán thán tôi, chưa từng nói xấu 

tôi một câu nào. Sau khi hết một học kỳ, tôi bị anh ấy làm cảm 

động, anh đã dùng thân giáo dạy tôi, điều này thật khó làm 

được. Cho nên tôi đã học được cái bản lĩnh này.  

 

Sau khi học được rồi, tôi đích thực có được thọ dụng rất 

lớn, bất cứ ở trong trường hợp nào, người ta vô lễ, làm nhục tôi 

ngay trước mặt, mắng tôi, hủy báng tôi, tôi cảm thấy như 
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không có việc gì, tôi không nói một câu nào, bạn muốn mắng, 

tôi để bạn mắng, mắng mệt rồi thì bạn sẽ không mắng nữa. Bạn 

muốn đánh, tôi liền để cho bạn đánh, quyết không đánh lại, bạn 

đánh mệt rồi thì bạn sẽ không đánh nữa. Tôi học được bản lĩnh 

này. Thế nhưng người bạn họ Bạch này của tôi, phải một học 

kỳ, đại khái là bốn đến năm tháng, tôi mới bị anh ấy làm cảm 

động, cho nên tôi là một con người rất khó cảm hóa. Khi đồng 

sự của tôi đánh tôi, mắng tôi, không quá ba ngày sau, họ giác 

ngộ đặc biệt nhanh, sau ba ngày liền mua lễ vật đến thăm tôi và 

xin lỗi với tôi, nói là họ sai rồi. Tôi nói: “Anh không hề sai!”. 

Họ lợi hại hơn tôi, không đến một tuần lễ, họ liền bị cảm động, 

liền quay đầu. Kỳ thật, họ đối với tôi như vậy có gì không tốt 

không? Chỗ tốt thật quá lớn, kết quả kiểm tra của tôi xếp hạng 

nhất chính là nhờ có họ giúp đỡ. Cho nên bạn có thể nhẫn, 

không chỉ không bị thiệt thòi mà còn được phần lợi ích lớn.  

Bạn phục vụ ở trong công ty xí nghiệp, giám đốc, ông chủ cảm 

thấy bạn có tu dưỡng thì sẽ tán thưởng bạn, đồng nghiệp tôn 

trọng bạn, cơ hội thăng tiến của bạn đều xếp ở thứ nhất, ai giúp 

bạn vậy? Những người mắng bạn, những người đánh bạn, 

những người làm nhục bạn sẽ giúp đỡ rất lớn. Nếu bạn không 

thể nhẫn, bạn muốn tranh, bạn muốn cãi vả thì sẽ tạo thành sự 

tổn hại rất lớn đối với bạn. Đây là sự thật trước mắt, lợi hại 

trước mắt, có mấy người có thể nhận biết?  

 

"Chịu nhục không oán" nhà Phật gọi là hoa báo, còn quả 

báo thì càng thù thắng. Hoa báo là ngay đời này, quả báo là ở 

đời sau, oan gia đối đầu của bạn đều hóa giải rồi, đều biến 

thành bạn bè, đều biến thành lực lượng nhiệt tâm giúp đỡ bạn; 

bất luận bạn làm bất cứ việc gì, bạn đều dễ dàng thành tựu. 

Cho nên Phật Bồ-tát thường dạy bảo chúng ta, thà bỏ thân 

mạng cũng không kết oán thù với người.  
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Sinh mạng không đáng kể gì, tất cả chúng sanh đều không 

thể tránh được việc xả thân và thọ thân, đây là việc nhỏ, cho 

nên nói "sanh tử" là việc nhỏ, "tử sanh" là việc lớn. Hai chữ 

này đảo ngược lại, ý nghĩa không như nhau. Sanh tử là sự việc 

của ngay đời này, là việc nhỏ. Sau khi chết rồi bạn sẽ sanh vào 

cõi nào, đây mới là việc lớn. Cái thân này chết rồi thì biến 

thành súc sanh, biến thành ngạ quỷ, đọa địa ngục, bạn nói xem, 

việc này có lớn hay không? Cái thân thể này chết rồi được làm 

Phật, được làm Bồ-tát, được sanh thiên. Cho nên sau khi chết 

rồi đi về đâu, đây là việc lớn. Sự việc này có mấy người hiểu 

được chứ? có mấy người tin tưởng? 

 

          Xã hội thời xưa, đại đa số mọi người đều tin tưởng [việc 

này], vì nhận qua giáo dục của Thánh Hiền. Người hiện nay tin 

tưởng thì càng ngày càng ít. Thế nhưng chỉ cần người có đầu 

óc bình lặng, tư duy cẩn thận thì những người này vẫn sẽ tin 

tưởng. Hiện tại, người học khoa học nhiều, mê tín khoa học. 

Khoa học đòi phải lấy chứng cứ, không có chứng cứ thì không 

tin. Cho nên lúc trước lão sư Lý giảng Kinh, nhắc đến sự việc 

này thầy liền nêu ra một thí dụ rất vui, thầy nói: “Anh có cha, 

anh tin là có hay không? Anh thấy qua rồi. Ông nội của anh, 

anh có tin là có hay không? Tin, vì anh cũng đã thấy qua. Ông 

cố nội của anh, anh có tin là có hay không? Ông cố nội thì chưa 

nhìn thấy qua, chưa thấy qua thì là không có, vậy thì không tin 

là có rồi. Điều này là phù hợp với khoa học mà.” Những sự thật 

chưa nhìn thấy được trong thế gian thì rất nhiều, những sự việc 

chưa được chứng minh cũng có rất nhiều. Hai trăm năm trước, 

bạn nói địa cầu này là hình tròn, không có chứng cứ, ai chịu tin 

chứ? Đến sau này khoa học kỹ thuật phát triển, đã chứng minh 

rồi, nói rõ chân tướng sự thật. Tình trạng của sáu cõi luân hồi, 
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hiện tại khoa học kỹ thuật vẫn chưa thể đạt đến, đợi khoa học 

kỹ thuật phát triển hơn, đích thực chứng minh được rồi, lúc đó 

xem bạn sẽ nói thế nào? Cho nên nhất định không thể nói, tôi 

không chính mắt thấy được thì tôi không tin. Loại lòng tin này, 

chân thật gọi là mê tín. Người thông minh có thể suy lý.  

 

Tôi nghĩ, có rất nhiều đồng tu đều có kinh nghiệm, chúng 

ta lần đầu tiên đi đến một nơi xa lạ, đột nhiên cảm thấy nơi đó 

rất quen thuộc, dường như trước đây đã đi qua, thậm chí những 

kiến trúc trên đường đều có thể phán đoán ra được, đi đến chỗ 

nào có những kiến trúc gì, thật sự là chỉ mới đi đến đây lần đầu, 

trước đó chưa đi qua. Chúng ta thường hay ra bên ngoài du lịch, 

nhìn thấy những nơi phong cảnh xinh đẹp, đột nhiên có cái ý 

niệm là nơi này dường như đã đi qua rồi, nhưng không phải 

trong đời này. Nếu không phải trong đời quá khứ đã đến nơi đó 

rồi thì làm gì có thể có loại tình huống này. Tôi nói đến sự việc 

này, ngày trước ở Dallas - Hoa Kỳ, có một vị cư sĩ tên là Thái 

Văn Hùng, ông chính là từ chỗ này mà tin tưởng con người có 

đời quá khứ. Khi tôi nhắc nhở ông, ông nói với tôi một sự việc, 

ông nói đích thực lần đầu tiên ông đến San Francisco, khi lái xe 

bị lạc đường, đi đến một thị trấn nhỏ, đột nhiên cảm thấy cái 

trấn nhỏ này rất quen thuộc, ông chỉ dẫn cho người lái xe, nên 

lái đi như thế nào, có công trình kiến trúc gì, quả nhiên không 

sai, đích thực là ông ấy lần đầu tiên đến trấn nhỏ đó, cho nên 

ông cảm thấy rất là khó hiểu, tại vì sao có thể có tình huống 

này? Tôi nói với ông ấy, San Francisco ngày trước là nơi đãi 

vàng, đại khái ông là công nhân đãi vàng, ông đã ở trong cái 

trấn nhỏ này, sau khi ông chết rồi lần này đầu thai đến đây. 

Ông nghĩ lại thấy “rất có đạo lý!”. Cư sĩ Thái Văn Hùng các vị 

đều quen biết ông ấy. Cho nên mọi người ngồi lại với nhau, 

nghĩ lại những việc chính mình gặp được trong quá trình đi đây 
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đi đó. Nếu như không có đời quá khứ thì làm sao có thể có hiện 

tượng này? Vài người cùng nhau ngồi trên xe, khi đến cái trấn 

nhỏ đó, tại vì sao ông có mà người khác không có? Vì trong 

đời quá khứ đã ở qua nơi đó rồi.  

 

Ở Hoa Kỳ rất thịnh hành thuật thôi miên, dùng cách thức 

thôi miên để người này nói ra đời trước của họ. Đời trước có 

người từ cõi người đầu thai đến, có người từ cõi súc sanh đầu 

thai đến, còn có người không phải là sinh vật của địa cầu này 

đến nơi đây để đầu thai. Loại sự việc này, ở Hoa Kỳ đã có mấy 

vạn trường hợp rồi; có một số thông qua truyền thông đưa tin, 

báo cáo cũng có đến một, hai ngàn sự việc; có một số trường 

hợp chúng ta cũng đã thấy được, cho nên họ tin tưởng nhà Phật 

nói về sáu cõi luân hồi. Biết được có sáu cõi luân hồi, vậy 

chúng ta liền nghĩ đến đời sau phải làm sao.  

 

Thời gian đời này rất ngắn ngủi, cho dù sống trên 100 

năm, chân thật chẳng qua là một cái khảy móng tay mà thôi. 

Tôi sống đến hơn 70 tuổi rồi, sự việc của 5-6 tuổi, tôi vẫn còn 

nhớ, cũng giống như chuyện mới ngày hôm qua vậy. Cho nên 

nghĩ lại, nhân sanh có ý nghĩa gì chứ? Tại vì sao phải tạo ác 

nghiệp? Tại vì sao phải gây khó dễ với người khác làm chi? 

Phải nên suy nghĩ nhiều, nên đối xử tốt với người, nhất định 

không nên kết ác duyên với người. Người ta dùng ác ý đối đãi 

chúng ta, chúng ta nhất định phải hồi đầu phản tỉnh, không nên 

chỉ nhớ đến việc làm sai của họ, không hề thấy. Họ dùng ác ý 

đối với ta, tại sao họ không dùng ác ý đối với người khác? Cho 

nên chính mình bình lặng mà suy nghĩ, tâm mà có thể bình lặng 

lại, bình lặng liền sanh trí tuệ. Không phải do chính mình làm 

không tốt, thì cũng là lời nói đã nói sai, nên đã vô ý đắc tội với 

người. Người khác có thái độ không tốt đối với ta, ta phải cảm 
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thấy đó là việc đúng, ta đã tạo nhân bất thiện thì đáng phải 

nhận lấy quả báo này. Mọi việc nếu đều đẩy về phía đối 

phương, đều trách móc người khác thì đây là lỗi lầm cực lớn, 

cho dù trong đời này không kết oán với người, nhưng ở đời 

trước bạn đã kết oán với người ta. Chúng ta là người học Phật, 

đều tin tưởng có đời sau, có đời trước. Cái oán này chúng ta 

chấp nhận, chắc chắn không có tâm muốn báo thù thì cái nợ 

này đến đây là kết thúc rồi.  

 

Nhẫn nhường là quan trọng hơn bất cứ thứ gì, đặc biệt là 

việc nhỏ, những việc vụn vặt không đáng kể thì càng không 

nên tính toán, bị nhục to lớn còn không tính toán huống hồ là 

việc nhỏ. Nhất định phải dùng trí huệ, phải dùng từ bi để hóa 

giải. Con người không có chuyện không thể cảm hóa. Không 

thể cảm hóa người là do công phu đức hạnh của chính chúng ta 

chưa đủ, trí huệ của chúng ta không đủ. Trong lịch sử Trung 

Quốc, các vị đều biết Nghiêu Thuấn, Vũ Thang, các đại Thánh 

nhân thời xưa. Vua Thuấn, bạn thấy gia cảnh của ông, cha và 

mẹ kế của ông, em trai do mẹ kế của ông sanh ra, tình cảnh 

trong gia đình của ông tồi tệ đến cùng tột, thế mà ông có thể 

nhẫn, sở trường lớn nhất của ông chính là không thấy lỗi lầm 

của người khác, chỉ nhìn thấy lỗi lầm của chính mình. Ông có 

thể trở thành đại Thánh, nguyên nhân chính ngay chỗ này. Ông 

có thể làm cảm động cha mẹ của ông, có thể làm cảm động bà 

con hàng xóm của ông, sau cùng làm cảm động quốc vương. 

Vua Nghiêu nghe được sự việc như vậy, triệu kiến ông, đem 

ngôi vua nhường cho ông, đem hai người con gái gả cho ông, 

ông kế vị ngôi vua. Ở Trung Quốc có 24 gương hiếu hạnh, ông 

xếp ở hàng thứ nhất. Vì sao ông có năng lực lớn đến như vậy? 

Không gì khác, chính là chính mình phản tỉnh, tất cả lỗi lầm 

quy về chính mình, tất cả thiện lợi quy về người khác. Việc này 
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chúng ta phải học tập. Đại sư Lục Tổ Huệ Năng nói rất hay: 

"Nếu là người chân chánh tu hành thì không thấy lỗi thế gian". 

Ai làm được điều này? Vua Thuấn làm được rồi, các vị nghĩ 

xem có đúng không? Đại sư Lục Tổ Huệ Năng bản thân Ngài 

làm được rồi. Chúng ta xem thấy ở trong Đàn Kinh, Đại sư 

Ngài đối nhân xử thế tiếp vật thật là khiêm tốn, một chút thái 

độ ngã mạn cũng không hề có. Chúng ta muốn học Phật, từ chỗ 

nào mà học? Những người này đều là tấm gương cho chúng ta, 

mà điều này quan trọng hơn tất cả những điều giáo huấn. 

 

         Chúng ta đọc qua Kinh Kim Cang, Phật dạy Bồ-tát tu học 

sáu cương lĩnh, trong đó đã nói rất nhiều về bố thí và nhẫn 

nhục, nói cách khác, Phật rất xem trọng đối với hai điều cương 

lĩnh này. Bố thí là dạy bạn buông xả, nhẫn nhục là then chốt 

của thành bại. Bạn có thể nhẫn thì bạn có thành tựu, không thể 

nhẫn thì bạn không thể có thành tựu, cho nên nói "nhất thiết 

pháp đắc thành ư nhẫn". Nhất thiết pháp này là bao gồm thế 

gian pháp, xuất thế gian pháp. Thế xuất thế gian pháp có thể có 

thành tựu hay không then chốt là ở “nhẫn nại”. Đại nhẫn thì 

có đại thành tựu, tiểu nhẫn thì có tiểu thành tựu, không nhẫn thì 

không thể thành tựu. Sự việc này, chúng ta phải suy nghĩ nhiều.  

 

Xưa nay trong ngoài nước, người lãnh đạo có địa vị, họ 

muốn chọn người làm trợ thủ, tuyển chọn cán bộ thì nhẫn nại là 

điều kiện vô cùng quan trọng. Người có tài hoa, thế nhưng 

không có lòng nhẫn nại cũng không ích gì, thông minh đến đâu 

cũng không thể gánh vác trọng trách. Người mà tài hoa kém 

khuyết một chút, thế nhưng họ có thể nhẫn nhục thì con người 

này có thể gánh vác trọng trách, tài hoa kém khuyết một chút 

không sao cả, tìm một số người có tài năng để cho họ tham 

mưu, để giúp đỡ họ thì họ có thể thành tựu. Người có thể nhẫn 
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nại, đầu óc rõ ràng tỉnh táo, không mơ hồ, tâm tư của họ không 

mê loạn; không mê không loạn thì liền có trí huệ, liền có thể 

quyết đoán; nghe thêm một số ý kiến của người khác, họ liền 

biết được ý kiến nào, tương lai sẽ có được hậu quả như thế nào, 

họ có thể chọn lựa, họ sẽ làm người quyết định sau cùng. 

Những thí dụ này rất nhiều.  

 

Cho nên, câu giáo huấn này chúng ta phải đặc biệt xem 

trọng, hy vọng các đồng tu phải nhớ lấy. Nhớ cái thiện của 

người, không nhớ cái xấu ác của người, thành tựu đại đức đại 

hạnh của chúng ta. Nhớ cái ân của người, không nhớ cái oán 

của người. Người ta có oán đối với ta, có bất thiện, một mực 

xóa sạch hết, quyết không nhớ ở trong lòng. Cái thiện của 

người thì ta phải ghi nhớ, ân đức của người khác đối với ta thì 

không thể quên, mà phải tri ân báo ân. Người khác có lỗi lầm, 

có bất thiện, phải biết là người ta rồi sẽ sửa lỗi, gọi là "lãng tử 

hồi đầu". Người xưa dạy chúng ta: "Con người không phải 

Thánh Hiền, ai mà không có lỗi? Có lỗi mà có thể sửa thì còn 

gì tốt hơn". Cho dù họ có xấu, nếu họ chân thật sửa lỗi hướng 

thiện thì có thể vượt qua chúng ta, chúng ta vẫn không thể sánh 

được với người ta, vậy làm sao có thể xem thường họ chứ? 

Chúng ta xem Thánh Hiền thế xuất thế gian, hoài bão của các 

Ngài quang minh lỗi lạc, các Ngài tu từ chỗ nào vậy? Tu từ chỗ 

này.  

 

Một người tâm địa thuần thiện, không ác, gặp phải người 

ác, việc ác, cảnh ác, đều không để ở trong tâm, trong tâm 

không có. Người thiện, việc thiện, thuận cảnh thường hay để ở 

trong tâm, bạn nói xem, đời này trải qua một đời sống tốt đẹp 

cỡ nào. Họ trải qua đời sống thật hạnh phúc. Người mà việc tốt 

không để ở trong lòng, trong lòng dốc sức ghi nhớ việc xấu thì 
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đời sống của người này thật thống khổ, buổi tối đều mơ thấy ác 

mộng. Ai tìm đến vậy? Tự làm tự chịu, không phải người khác 

làm cho họ, kiết hung họa phước ở ngay trong một niệm của 

chính chúng ta. Một niệm thuần chánh, chúng ta cả đời hạnh 

phúc, cả đời trải qua tốt đẹp mỹ mãn. Một niệm bất thiện, cả 

đời sẽ trải qua rất là thống khổ. Trong “Cảm Ứng Thiên” đã 

nói tường tận tỉ mỉ cho chúng ta những chân tướng sự thật và 

đạo lý này rồi.  

 

************** 

 

Các vị đồng học. Ba câu 28, 29 và 30 của Cảm Ứng Thiên 

chính là bạt trừ tam độc phiền não trong tâm của chúng ta: 

“không tham, không sân, không si”. Nhà Nho, nhà Đạo, nhà 

Phật, ba nhà đã nói hoàn toàn giống nhau, đúng như người xưa 

đã nói "cái thấy của anh hùng, đa phần đều giống nhau". Phật 

gọi cái này là tam độc, hiện tại chúng ta gọi là virus, đây là 

bệnh độc rất nghiêm trọng, không những có thể sát hại sinh 

mạng của chúng ta, làm cho thân thể chúng ta nhiều bệnh, 

không khỏe mạnh, đoản mạng, nhưng việc này vẫn chỉ là việc 

nhỏ, việc tổn hại pháp thân huệ mạng mới là việc lớn. Tại vì 

sao chúng ta đọa lạc vào trong luân hồi vô lượng kiếp đến nay 

mà không thể ra khỏi? Luận về nguyên do căn bản của nó 

chính là chưa tẩy trừ sạch sẽ tam độc phiền não. Mỗi một đồng 

tu chúng ta, bất luận bạn sinh trưởng ở nơi nào, hiện tại hoàn 

cảnh đời sống của bạn ra sao, chỉ cần bạn có duyên nghe được 

Phật pháp, nghe được danh hiệu Phật Bồ-tát là duyên phận của 

bạn cũng không mỏng. Trên kinh Phật nói với chúng ta, vô 

lượng kiếp đến nay đã trồng thiện căn sâu dày, bạn mới có cơ 

duyên nghe được danh hiệu Phật, thấy được tượng Phật, thấy 

được kinh Phật. Đây là chứng tỏ chúng ta học Phật không phải 
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chỉ trong một đời này, nếu chỉ học trong một đời này thì làm 

sao có thể có được thiện căn sâu dày như vậy? Do đây có thể 

biết, vô lượng kiếp trước chúng ta đã từng gặp được Phật pháp, 

đã từng tu học qua Phật pháp, nhưng tại sao không thể thành 

tựu? Vì tam độc phiền não chưa đoạn được sạch sẽ. Mấy câu 

nói này trong Cảm Ứng Thiên thực tế mà nói là dạy cho chúng 

ta chỗ bắt tay vào để đoạn tam độc phiền não, chúng ta phải 

lưu ý.  

 

"Thôi đa thủ thiểu", chỗ này trong nhà Nho gọi là tiết 

kiệm. Đức hạnh của Khổng Lão Phu Tử, các vị biết được, 

trong Luận Ngữ, các đệ tử tán thán Ngài là"ôn-lương-cung-

kiệm-nhượng". Khổng Tử ở Trung Quốc được tôn xưng là 

"Vạn Thế Sư Biểu". "Sư" chính là mô phạm cho chúng ta, là 

điển hình của chúng ta. Mô phạm này ở đâu vậy? Chính trong 

năm chữ này. Cả đời Ngài làm người ôn hậu, thiện lương, cung 

kính, tiết kiệm, nhẫn nhường, Ngài là đại biểu cho tánh đức tốt 

đẹp của chúng ta. Vì vậy ở trong đời sống nhất định phải tiết 

kiệm, có thể giảm thì nên giảm, ta có thể tiết kiệm được một xu 

tiền thì có thể giúp người khác thêm được một xu, ngay trong 

mỗi niệm đều nghĩ đến giúp đỡ xã hội, giúp đỡ chúng sanh, đời 

sống chính mình có thể qua được thì tốt rồi. 

 

         "Thọ nhục bất oán", sự nhẫn nhục này vô cùng quan 

trọng. "Thôi đa thủ thiểu" chính là bố thí, giúp bạn đoạn tham. 

Nhẫn nhục chính là đoạn sân hận. Cho nên, Phật răn dạy chúng 

sanh về chữ "nhẫn" này được liệt vào khoa mục tối trọng yếu. 

Chúng ta xem thấy trong Kinh Đại Thừa, Phật có thể nhẫn. Sau 

cùng là trích dẫn một đoạn từ Kinh Niết Bàn như sau: Khi Phật 

còn tại thế, đã từng có người tán thán Phật có "tướng đại phước 

đức", đích thực Phật chân thật có tướng mạo trang nghiêm, 32 
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tướng tốt, 80 vẻ đẹp. Sự việc này, Kinh Phật cũng đã nói rất rõ 

ràng vì sao Phật phải thị hiện tướng hảo. Kinh nói với chúng ta, 

Bồ-tát thành Phật, chính là Bồ-tát tu hành đến trí huệ phước 

đức viên mãn. Trí huệ phước đức viên mãn tuyệt nhiên không 

có nghĩa là tướng mạo của bạn cũng viên mãn, tướng mạo là 

thuộc về nhân quả, cho nên Bồ-tát sau khi chứng đắc vô 

thượng Bồ-đề thì còn phải dùng thời gian 100 kiếp để chuyên 

tu phước. Một trăm kiếp là thời gian rất dài, tu cái gì vậy? Tu 

tướng hảo. Tại vì sao phải tu tướng hảo? Vì để độ chúng sanh. 

Chúng sanh chấp tướng, chúng sanh chỉ nhìn bên ngoài, bên 

ngoài nếu không thể phục được lòng người thì chúng sanh 

không chịu tiếp nhận giáo huấn. Vì vậy, Phật phải dùng thời 

gian 100 kiếp để chuyên tu tướng hảo. Đó chính là trồng nhân 

thiện được quả thiện.  

 

Thế nhưng chúng ta phải biết, thiện nhân thiện quả đó của 

các Ngài không phải là vì chính mình, mà là vì chúng sanh. Ba 

mươi hai tướng, mọi người biết có tướng lưỡi rộng dài. Tướng 

lưỡi rộng dài là nhân gì? Không vọng ngữ, bốn loại nghiệp của 

miệng làm được rất viên mãn, không vọng ngữ, không ác khẩu, 

không hai chiều, không thêu dệt, cho nên đầu lưỡi của Phật khi 

thè ra có thể che đậy cả mặt. Chúng ta không có năng lực này. 

Kinh Phật nói, đầu lưỡi của bạn đưa ra, có thể liếm được đầu 

mũi là do bạn ba đời không vọng ngữ, nên bạn mới có cái 

tướng hảo này. Đầu lưỡi của Phật đưa ra che được cả mặt, mọi 

người không có lời gì để nói, lời của Phật là thành thật, tuyệt 

đối không có vọng ngữ, nếu có vọng ngữ thì tuyệt đối không có 

được cái tướng này. Cho nên Phật tu tất cả đều là vì chúng sanh. 

Người này tán thán Phật có tướng đại phước đức, người khác 

liền hỏi, làm sao thấy được? Người ấy trả lời, do những sự việc 

sau: Thế Tôn "niên chí câu thạnh", tuổi tác ba bốn mươi tuổi, 
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thiếu niên cường tráng, thế nhưng thế nào? Phật biểu thị rất ôn 

hòa, một chút thái độ thô tháo cũng không có. Bạn đánh Ngài, 

Ngài không sân hận; bạn mắng Ngài, Ngài cũng không nổi giận, 

đây không phải là tướng đại phước đức thì là gì? Ba mươi hai 

tướng của Phật chúng ta không học được, đó không phải là việc 

nhất thời có thể học được, thế nhưng cách nói này, chúng ta có 

thể học tập. 

 

 Ôn văn nho nhã, hòa ái dễ gần, bị nhục không những 

không báo thù, ngay cả ý niệm báo thù cũng không có. Đây là 

đại đức, là tướng phước đức chân thật. Nếu chúng ta gặp những 

sự việc này thì phải tùy thuận giáo huấn của Phật, quyết không 

tùy thuận phiền não của chính mình, nếu tùy thuận phiền não 

của chính mình, phiền phức liền đến. Tùy thuận giáo huấn của 

Phật, vậy thì phải xem phước đức của chính chúng ta có hay 

không. Chính mình có phước đức thì tâm bình khí hòa. Nếu 

trong tâm của chính mình vẫn còn một niệm sân hận, một niệm 

không vui mừng thì liền biết được chính mình phước mỏng, 

không có phước. Không có phước báo, không những không thể 

giúp người khác, mà cũng không có cách nào độ chính mình. 

Bạn xem, Phật dạy chúng ta "phước huệ song tu", phước đặt 

ở phía trước, huệ đặt ở phía sau. Cách xếp đặt thứ tự này có 

dụng ý rất sâu. Người xưa chúng ta thường nói "phước chí tâm 

linh", cũng là để phước ở phía trước. Một người phước báo 

hiện tiền rồi, người đó liền đột nhiên thông minh, liền khai trí 

huệ. Đây là nói rõ phước cùng huệ là một, không phải hai. Trí 

huệ khai rồi nhất định biết tu phước, khi phước báo hiện tiền 

con người nhất định liền thông minh. Do đây có thể biết, chúng 

ta đã không có phước, cũng không có huệ, lại còn không chịu 

tu, vậy thì làm sao có thể thành tựu? Cách tu như thế nào? 

Phương pháp rất nhiều. Thánh nhân Tam Giáo dạy bảo chúng 
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ta phương pháp, chân thật là nhà Phật đã nói "tám vạn bốn 

ngàn pháp môn", vô lượng pháp môn, chỉ cần bạn nắm lấy một 

pháp môn thì bạn thành công, thế nhưng bạn phải thật tu, phải 

thật làm, không phải thật tu thì không được.  

 

Phần sau cùng của đoạn văn này trích dẫn lời nói của 

Trịnh Huyên, ông cũng dạy cho chúng ta phương pháp vào cửa. 

Lời nói của ông rất thú vị, ông nói: "Mặc mặc mặc, vô hạn thần 

tiên tùng thử đắc" (Lặng, lặng, lặng, vô số thần tiên từ đây mà 

thành). “Mặc” là trầm mặc. Lời nói này mọi người không dễ 

hiểu, chúng tôi đổi cách nói khác là“ít mở miệng, ít nói 

chuyện”. Bạn xem, trong niệm Phật đường có bảng "tịnh khẩu- 

chỉ ngữ", bạn có thể ngưng nói chuyện thì bạn sẽ làm thần tiên. 

Các vị nghĩ xem, lời nói này của ông có ý nghĩa hay không? 

Con người không thể làm thần tiên là do nói lời thừa quá nhiều, 

tâm không thể định thì bạn làm sao có thể thành được thần tiên 

chứ? Đây là một phương pháp rất tốt. Người xưa dạy chúng ta: 

"Ít nói, nghe nhiều". Hiện tại tôi xin nói với các vị, không 

những ít nói mà cũng phải ít nghe, tốt nhất là không nên nghe, 

vì sao vậy? Những thứ bạn nghe được toàn là phiền não, tăng 

thêm vọng tưởng vô minh của bạn, tăng thêm phân biệt chấp 

trước của bạn, những thứ hiện tại không thể nghe, không thể 

xem.  

 

Hãy xem Tứ Đại Thiên Vương dạy chúng ta. Tây Phương 

Thiên Vương, Quảng Mục Thiên Vương dạy chúng ta xem 

nhiều. Bắc Phương Đa Văn dạy chúng ta nghe nhiều. Vậy các 

vị phải nên biết, xem nhiều và nghe nhiều không phải ở giai 

đoạn hiện tại của chúng ta, giai đoạn hiện tại của chúng ta là 

phải học Đông Phương Trì Quốc Thiên Vương và Nam 

Phương Tăng Trưởng Thiên Vương. Trì Quốc Thiên Vương 
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dạy chúng ta cái gì? Dạy chúng ta "tận trách nhiệm". Phải nhìn 

vào độ sâu câu nói này, chính là "tận hiếu tận trung", các vị 

nghĩ xem có đúng không?"Trung hiếu", ở phía trước đã giảng 

qua rất nhiều lần, giảng rất tường tận. Đông Phương Thiên 

Vương dạy chúng ta, trong bổn phận cương vị, làm công việc 

thuộc bổn phận cương vị của chính mình đến tận thiện mỹ, đó 

chính là tận trung tận hiếu. Người người đều làm tốt cương vị 

công tác thì xã hội tự nhiên sẽ an định phồn vinh, thế giới nhất 

định hòa bình. Nam Phương Tăng Trưởng Thiên Vương dạy 

chúng ta cầu tiến bộ, nhà Nho nói "ngày mới lại mới", Phật 

pháp gọi là "tinh tấn". Học vấn phải có tiến bộ, đức hạnh phải 

có tiến bộ, tài nghệ phải có tiến bộ, thậm chí mức độ đời sống 

cũng phải có tiến bộ, mọi thứ đều có tiến bộ, cho nên Phật pháp 

không phải là bảo thủ.  

 

Nhiều năm qua, tôi đi khắp nơi khuyến khích các đồng tu, 

nhất định phải hiện đại hóa và bổn thổ hóa Phật pháp. Thực tế 

hai câu nói này là tôi nói ra, thế nhưng không phải do tôi phát 

minh, Phật pháp vốn dĩ chính là như vậy. Hai ngàn năm trước, 

Hán Vũ Đế lễ thỉnh hai vị cao tăng là Ma-đằng và Trúc-pháp-

lan đến Trung Quốc. Sau khi họ đến Trung Quốc liền lập tức 

Trung Quốc hóa, mặc áo tràng hải thanh của chúng ta, tay rộng 

cổ lớn, mặc quần áo của người Trung Quốc; ăn uống đi đứng, 

hoàn toàn là Trung Quốc hóa; xây dựng đạo tràng, hình thức 

cung điện cũng là Trung Quốc hóa, họ không đem cách thức 

kiểu dáng của Ấn Độ đến Trung Quốc. Họ hiểu được bổn thổ 

hóa, cho nên người Trung Quốc mới hoan nghênh, mới tiếp 

nhận. Họ tạo tượng của Phật, khuôn mặt giống như người 

Trung Quốc, vừa nhìn thì thấy thật là thân thiết. Cho nên tôi 

đến Hoa Kỳ nói với người Hoa Kỳ là Phật giáo chưa đến Hoa 

Kỳ. Người Hoa Kỳ ngạc nhiên, hỏi:“Phật giáo ở Hoa Kỳ rất 
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nhiều, tại sao nói Hoa Kỳ không có Phật giáo?”. Tôi liền hỏi lại 

họ: “Có tôn tượng Phật nào, có tôn tượng Bồ-tát nào có khuôn 

mặt giống như người Hoa Kỳ hay không?”. Vì vậy tôi nói Phật 

Bồ-tát chưa đến Hoa Kỳ, đến Hoa Kỳ là Hoa kiều, là Nhật kiều, 

không phải chân thật là người Hoa Kỳ. Cho nên nhất định phải 

biết bổn thổ hóa và hiện đại hóa thì giáo dục này mới có thể 

phát dương quang đại.  

 

Chúng ta phải hiểu được sự giáo huấn của Phật đối với 

chúng ta. Phật trầm lặng ít nói, không nói lời thừa, trừ khi có 

người nêu ra vấn đề thỉnh giáo với Ngài thì Ngài giải đáp cho 

họ nghe. Không có người hỏi, bạn không hỏi thì Ngài không 

nói. Nếu bạn không hỏi, gặp được đức Phật, đức Phật không 

nói câu nào, tâm của Ngài thanh tịnh như vậy. Không nói chính 

là nói, không dạy chính là dạy, Ngài dạy bạn cái gì? Dạy bạn ít 

nói chuyện.  

 

Thứ hai Trịnh Huyên nói: "Nhiêu nhiêu nhiêu, thiên tai 

vạn họa nhất thời tiêu" (Dung dung dung, muôn vàn tai họa 

nhất thời tiêu). “Nhiêu” chính là tha thứ. Lượng thứ với người 

khác, không nên tính toán với người khác, tai họa liền không 

thể phát sinh. Tai họa này chính là xung đột, mâu thuẫn xung 

đột liền không còn, đem nó tiêu trừ từ trong nội tâm.  

 

Thứ ba Trịnh Huyên nói  ba chữ nhẫn: "Nhẫn nhẫn nhẫn, 

trái chủ oan gia tùng thử ẩn" (Nhẫn nhẫn nhẫn, oan gia trái 

chủ đều ẩn mất). Chúng ta đời đời kiếp kiếp đã kết biết bao 

nhiêu là ân oán nợ nần với hết thảy chúng sanh. Đời đời kiếp 

kiếp trói buộc dây dưa không dứt, nếu không thể nhẫn thì 

những phiền phức này, những chướng nạn này nhất định sẽ 

không thể tránh được.  
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Sau cùng Trịnh Huyên nói: “Hưu, hưu, hưu, cái thế công 

danh bất tự do” (Buông buông buông, công danh trong đời đều 

trói buộc.)  “Hưu” chính là buông xả.  

 

Cho nên Trịnh Huyên dạy chúng ta bốn phương pháp này 

là: trầm mặc, lượng thứ, nhẫn nhường, buông xả. Đều là 

chỗ hạ thủ để đoạn trừ tam độc phiền não. Chúng ta chân thật 

hiểu được rồi, chân thật có thể tu học như thế thì đạo nghiệp 

mới có thể thành tựu. Nói đạo nghiệp thì kỳ thực cũng quá cao. 

Chúng ta cũng không hiểu thế nào là đạo nghiệp. Chúng tôi nói 

đến chỗ thỏa đáng nhất, chỗ thiển cận nhất đó là: bạn là có thể 

đạt được cuộc sống hạnh phúc mỹ mãn. Không những đời sống 

tinh thần bạn có thể đạt được, mà đời sống vật chất cũng có thể 

đạt được. Bạn muốn cầu công danh, cầu phú quý, thì đây đều là 

phương pháp hay, là phương pháp chính đáng. Cầu như lý như 

pháp thì cái mà bạn đạt được là phước báo chân thật. Còn nếu 

không hợp lý, đi ngược lại với tình lý, không như pháp thì cái 

mà bạn có được đều gọi là tạo nghiệp. Trước mắt tuy rằng có 

được một chút tiện nghi lợi ích nhỏ, nhưng hậu quả thì thật 

không thể tưởng tượng, sẽ có báo ứng. Như lý như pháp mà 

cầu được thì đây là cái mà bạn đáng được hưởng thụ. Chúng ta 

đều phải hiểu đạo lý này.  

 

Câu tiếp theo phía sau là “Được sủng ái mà lo sợ”. Đây là 

vô si. Nếu hợp với hai câu phía trước thì là ba thiện căn: vô 

tham, vô sân, vô si này. Hết thảy thiện pháp của thế gian đều từ 

nơi này mà sanh ra.  

 

Hôm nay thời gian đã hết rồi, câu này ngày mai chúng ta 

sẽ tiếp tục bàn đến.  

A Di Đà Phật! 
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