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TẬP 15 

------------------------------ 

Các vị Pháp sư, các vị Đồng học, xin mời ngồi.  

Hôm nay, có bốn mươi mấy câu hỏi, chúng ta y theo thứ tự để trả lời. Trước 

hết có ba câu hỏi, là do đồng học nội bộ của chúng ta đưa ra, câu đầu tiên là câu 

hỏi liên quan đến việc bồi dưỡng nhân tài hoằng pháp, họ đưa ra ba câu hỏi. 

Câu hỏi: Sư phụ thường nói, Pháp sư học tập hoằng pháp đang tu học, 

khi chưa có được định huệ thì không thể một mình ra ngoài hoằng pháp, tiếp 

xúc với đại chúng, dễ bị danh văn lợi dưỡng dụ hoặc. Nhưng đại chúng trong 

xã hội lại khao khát tiếp nhận giáo dục Thánh Hiền, đặc biệt là giáo dục luân 

lý, đạo đức, nhân quả, có thể cứu vãn được tai nạn cấp bách. Làm thế nào có 

thể giải quyết được vừa có thể không bị tiêm nhiễm danh văn lợi dưỡng, lại 

vừa có thể giúp đỡ xã hội, kiêm thiện thiên hạ?  

Đây là vấn đề lớn, vấn đề này bên nào cũng kẹt, nếu không tiếc việc hi sinh 

bản thân, tức là bản thân có thể đọa địa ngục, có thể biến thành ngạ quỷ, súc sanh, 

đi làm sự nghiệp hoằng pháp lợi sanh, không cưỡng lại nổi những dụ hoặc của 

bên ngoài. Khi làm như vậy thì trước mắt đại chúng có được một chút lợi ích, bạn 

đọa ngạ quỷ hay là đọa súc sanh thì bạn đều có phước báo, vì sao vậy? Hoằng 

pháp lợi sanh là phước. Ví dụ trong cõi súc sanh, như thú cưng được nuôi trong 

nhà người giàu có hiện nay, đó chính là loại người này. Trong cõi ngạ quỷ, bạn 

làm Sơn Thần, làm Thành Hoàng, làm Thổ Địa, đây là quỷ phước đức, làm Quỷ 

Vương, có rất nhiều người cúng dường bạn, rơi vào trong cõi này. Ví dụ này rất 
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nhiều, bạn xem Pháp sư Đế Nhàn có một đồ đệ tu thiền, công phu tu thiền cũng 

không tệ, ông ấy làm đến Hòa thượng thủ tọa của Chùa Kim Sơn ở Giang Tô, sau 

đó bị oan gia trái chủ quấy nhiễu phải nhảy xuống nước tự sát. Nói thật ra không 

phải là ông ta muốn, mà là oan gia trái chủ kéo ông xuống nước, sau khi chết rồi 

đi làm thần Thổ Địa, chính là làm thần Thổ Địa ở trong miếu Thổ Địa trước Chùa. 

Pháp sư Đàm Hư thường đưa ra ví dụ này để cảnh tỉnh chúng ta, chỉ cần nhiễm 

vào danh văn lợi dưỡng thì không có chuyện không đọa lạc. Đạo nghiệp không 

thể thành tựu nhưng phước báo sẽ không tiêu mất, phước bạn đã tu nhất định có 

phước, cho dù làm quỷ thì họ cũng làm Thần thủ hộ ở trong đền chùa, làm Thổ 

Địa.  

  Cho nên Đại đức xưa, giáo huấn của Tổ sư Đại đức các ngài là có đạo lý, 

nhưng ngày nay không làm được những giáo huấn này, vì sao vậy? Dân chủ tự 

do cởi mở, tôn trọng nhân quyền, hiện nay không thể dạy được. Hiện nay, cha mẹ 

không thể dạy con cái, vì sao vậy? Xâm phạm nhân quyền. Thầy cô cũng không 

thể dạy học sinh, học sinh có nhân quyền của chúng, chúng có tự do của chúng, 

bạn không thể can thiệp chúng. Ở trong tình hình này, nói cách khác, người thân 

của bạn, thầy cô của bạn không giúp được bạn, chỉ có dựa vào chính bạn tự cầu 

đa phước. Làm sao để không bị dụ hoặc là việc của chính bạn, bị dụ hoặc cũng là 

việc của chính bạn, chính bạn ở trong một đời thành Phật, xác thực là việc của 

chính mình, chính bạn đọa Địa ngục A Tỳ cũng là tự mình đọa. Nhất định phải 

hiểu, bên ngoài không có người nào làm chủ bạn, cũng không có ai can thiệp bạn, 

hiện nay là thời đại như vậy. Thời đại này chính là thời đại dân chủ tự do cởi mở, 

thời đại tôn sùng tự do, chúng ta không thể không biết.  

Trong thời đại này, điều duy nhất chính là không được bỏ đi Kinh giáo. 

Người đọc sách thời xưa thường nói: “Ba ngày không đọc sách Thánh Hiền thì 

mặt mũi đáng ghét”. Ba ngày không thân cận Thánh Hiền thì hoàn toàn bị cảnh 

giới bên ngoài thay đổi rồi. Sức dụ hoặc bên ngoài hiện nay lớn hơn gấp chục lần, 

trăm lần so với trước đây, đây là thật! Vào nửa đầu thế kỷ trước, khi chúng tôi 

mới mười mấy hai mươi tuổi, mặc dù xã hội có dụ hoặc, nhưng không mạnh như 

vậy, không phổ biến như vậy. Từ xưa đến nay chưa từng nghe thấy học sinh tiểu 

học nào tự sát, trẻ nhỏ tự sát. Hiện nay bạn thử nghĩ xem, thỉnh thoảng có nghe 

thấy học sinh tiểu học tự sát; người già tự sát, người già trong viện dưỡng lão. 
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Đây đều là vấn đề nghiêm trọng của xã hội. Từ nhỏ họ đã bị ô nhiễm, ô nhiễm cả 

đời, làm sao họ có thể quay đầu được chứ?  

Ngày nay, chúng ta có thể gặp được Phật pháp, có thể xuất gia, điều này 

thật không dễ, là phước đức nhân duyên hi hữu. Bạn có thể giữ được phước đức 

nhân duyên này hay không, bạn có thể dựa vào nhân duyên này để thành tựu ở 

ngay trong đời này hay không, hoàn toàn dựa vào chính mình. Phải tu như thế 

nào? Tôi nhắc nhở đồng tu không chỉ ngàn lần, nhất định phải cắm gốc. Nói một 

cách khác, tuyệt đối đừng xem thường “Đệ Tử Quy”, không có “Đệ Tử Quy” thì 

không có Thập Thiện Nghiệp. Có thể nói việc thực hiện Thập Thiện Nghiệp ở 

trong đời sống chính là “Đệ Tử Quy”, bạn không có “Đệ Tử Quy” thì Thập Thiện 

Nghiệp ở đâu ra? Không có Thập Thiện Nghiệp thì những gì bạn tu, bất luận xuất 

gia hay tại gia, những gì bạn tu là Phước báo, những gì bạn tu không phải là Công 

đức, mà là Phước đức. Phước đức thì không thể liễu sanh tử, không thể thoát khỏi 

luân hồi, nhưng có Phước, bất luận bạn ở cõi nào, bạn có Phước báo. Đây là thật, 

không phải giả. Cho nên Phước đức dễ tu chứ Công đức chẳng dễ tu. Nhà Phật 

có câu ngạn ngữ nói “Lửa thiêu rừng Công đức”, lại nói cho bạn được rõ, là: “Một 

niệm sân tâm khởi, bá vạn chướng môn khai”. Sở dĩ nhà Phật chúng ta không tu 

được Công đức, là vì vừa nổi giận thì những Công đức bạn tu được liền bị thiêu 

đốt sạch sẽ. Bạn muốn nói bạn đã tích lũy được bao nhiêu Công đức, bạn hãy 

nghĩ từ khi nào bạn không nổi giận đến hiện tại. Những Công đức bạn tu được 

trong khoảng thời gian này vẫn còn; bạn nổi giận thì khoảng này xong rồi, không 

còn nữa. Nếu khi mạng chung mà nổi giận một trận thì toàn bộ Công đức cả đời 

đều mất hết, bạn không có chút Công đức nào nữa. Phải hiểu đạo lý này. Phật nói 

lời này là lời thật, không phải là lời giả. 

Tham Sân Si gọi là Tam độc, chúng ta hiện nay gọi là virus, ba loại virus 

này nghiêm trọng nhất. Bạn xem tâm tham của bạn nặng thì đọa vào cõi ngạ quỷ, 

tâm sân khuể nặng, thích nổi giận thì đọa vào địa ngục; ngu si chính là không thể 

phân biệt được tà chánh, thị phi, chân vọng, tốt xấu, đọa vào cõi súc sanh. Tham 

Sân Si là nghiệp nhân của ba đường ác. Giới Định Huệ là để đối trị Tam ác đạo, 

Giới đối trị Tham, Định đối trị Sân khuể, Huệ đối trị Ngu si. Phật dạy chúng ta 

siêng tu Giới Định Huệ, diệt trừ Tham Sân Si thì bạn không đọa đường ác, phước 

bạn tu được sẽ hưởng ở hai cõi trời và người. Tốt! Phước báo trời người, nhưng 
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phước báo trời người, cõi trời là thượng phẩm thập thiện, cõi người là trung phẩm 

thập thiện. Vậy chúng ta khởi tâm động niệm có tương ưng với thập thiện không? 

Thật sự tương ưng, thật sự tương ưng là ở trong hành trì chứ không phải ở trên 

miệng, nói được hay không có tác dụng, không thể tự độ, phải làm được, thật sự 

làm được. 

Từ trong nội tâm sanh ra khiêm tốn, phải tu khiêm tốn như thế nào? Bạn 

hãy nghĩ những đồng tham đạo hữu khi xưa cùng tu với chúng ta, họ đều thành 

Phật, đều thành Bồ Tát cả rồi, ngày nay ta vẫn trôi lăn trong đường ác, vẫn đang 

tạo nghiệp, đáng hổ thẹn không chứ? Tâm hổ thẹn sinh ra thì mới có thể làm được 

khiêm tốn, mới có thể làm được tôn trọng người khác. Tổ sư Đại đức đã vì chúng 

ta mà làm tấm gương, ngay cả ruồi muỗi kiến gián cũng tôn trọng, vì sao vậy? 

Nói không chừng đời sau chúng sanh đến cõi người, chúng sẽ thành Phật, còn 

mình vẫn ở trong lục đạo luân hồi. Đây là việc rất có thể, không phải là không 

thể. Họ ở trong đường ác chịu báo hết tội, tội tiêu hết rồi thì sẽ quay lại nhân gian, 

ở nhân gian lại gặp được Phật pháp. Nếu nền tảng Phật pháp trong đời quá khứ 

của họ rất sâu, gặp được duyên thì họ sẽ tiếp nhận, làm sao bạn có thể xem thường 

họ được chứ? Một con muỗi, một con ruồi, một con chuột, một con gián, nói 

không chừng sẽ thành Phật trước ta. Nếu ngay cả những động vật nhỏ này mà bạn 

còn không dám xem thường, bạn gặp chúng đều chắp tay cung kính, gọi chúng là 

Bồ Tát thì chúng ta sẽ không có vấn đề gì đối với người, mới thật sự làm được 

chân thành cung kính với người.  

Tôi thường hay khuyên đồng tu tiếp nhận sự phê bình của người khác, 

người ta hủy báng, sỉ nhục thì tiếp nhận, tiếp nhận và nghiêm túc phản tỉnh xem 

có hay không? Có thì phải sửa, không thì khích lệ thêm, nhất định không được 

phê bình người, người phê bình người khác đều là đại thiện tri thức, thật sự là cứu 

độ chúng sanh, chúng ta vẫn chưa có trình độ như vậy. Đại thiện tri thức thật sự 

khi phê bình người thì họ biết thời tiết nhân duyên, phiền não tập khí của bạn rất 

nặng, bạn không thể tiếp nhận thì họ không phê bình. Tôi theo Lão sư Lý mười 

năm, điểm này thì tôi thấy vô cùng rõ ràng. Học trò theo Ngài học tập, hai mươi 

mấy học trò theo Ngài học Kinh, trong đó có ba, bốn người, Lão sư từ trước tới 

giờ không phê bình họ; đối với học trò thông thường thì Thầy phê bình, đối với 

mấy vị học trò này thì Thầy không phê bình. Thời gian lâu rồi, chúng tôi cảm 
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thấy kỳ lạ, mặc dù không nói ra nhưng Lão sư nhìn ra được. Khi không có người 

Thầy đã nói với tôi vì sao không nói tới mấy vị này? Họ không tiếp nhận. Bạn 

vừa nói thì mặt họ đã đỏ ửng lên rồi, họ không thể tiếp nhận như vậy mà bạn 

thường hay nói họ thì sẽ kết oán thù với họ, họ sẽ ôm hận, nhớ hận trong tâm, sau 

này sẽ trở thành oan oan tương báo. Đó là sai lầm lớn. Người có thể tiếp nhận thì 

phải phê bình họ, phải nói họ, họ có thể sửa lỗi, họ sẽ cảm ân; người không thể 

tiếp nhận thì tuyệt đối không được phê bình. Nhưng phải biết, đại chúng trong xã 

hội này người thật sự muốn tiếp nhận thì quá ít quá ít! Trong một trăm người khó 

tìm được một người. Ở trong tình hình như vậy mà chúng ta lại không phải là đại 

thiện tri thức thật sự thì đâu có tư cách phê bình người khác! Cho nên phàm việc 

gì hãy khéo tùy duyên, khéo dè chừng, khéo cẩn thận, thật thà niệm Phật, cầu 

sanh Tịnh Độ, đây là người thật sự thông minh, thật là người thượng thượng căn. 

Giống như Đại sư Ngẫu Ích đã nói, vãng sanh hạ hạ phẩm đến Đồng Cư Độ thì 

tôi rất mãn nguyện rồi. Vậy là đúng! Phẩm vị bên trên không dễ tu, còn hạ phẩm 

hạ sanh ở Đồng Cư Độ thì không khó. Người tạo tác tội nghiệp cực trọng có thể 

sám hối thì đều có thể vãng sanh, cho nên chúng ta tin giữ lời này của Tổ Sư. Lần 

này tôi ở Hàng Châu, còn đặc biệt đến thăm Đạo tràng của Đại Sư Ngẫu Ích. Phần 

mộ của Đại sư Ngài vẫn còn, chúng tôi đã đi bái.  

Cho nên vấn đề này hoàn toàn ở chính mình, chính mình có sự cảnh giác 

cao độ, phải thường xuyên đọc Kinh nghe Kinh. Không đọc Kinh, không nghe 

Kinh thì rất dễ bị mê hoặc. Đây là chính chúng tôi có kinh nghiệm này. Bao nhiêu 

năm nay, nếu tôi không phải là ngày ngày tiếp xúc Kinh điển thì không được! 

Ngay trong khi du lịch, tuy không thể giảng Kinh mà tôi vẫn giảng Kinh không 

gián đoạn, tôi tiếp khách, một người cũng được, hai người cũng được, những điều 

tôi nói toàn là Kinh giáo. Đây là giảng Kinh không gián đoạn, chỉ là không thể 

giảng Kinh cho đại chúng trong phòng thu thôi. Đó là duyên phận mỗi người 

không giống nhau. Cho nên chính mình đọc tụng, khuyên người là khuyên chính 

mình, chính mình được lợi ích tám phần mười, người khác chỉ được hai phần 

mười. Đau mồm rát họng khuyên người, lợi ích hầu như là tự lợi, mặc dù tự tha 

không phải là hai, nhưng đúng thật là phần tự lợi nhiều.  

Câu hỏi: Giảng Kinh ở trong phòng thu đương nhiên có thể thông qua 

Internet đồng thời tạo phước cho xã hội, nhưng ở Trung Quốc và trên thế giới 
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có rất ít đạo tràng có phòng thu và dạy học trực tuyến từ xa, mà có rất nhiều 

người có tâm học tập theo Sư phụ thượng nhân, làm thế nào mới có thể đáp 

ứng được nhu cầu của đại chúng ạ?  

Đây chính là duyên phận của mỗi người không như nhau. Mặc dù duyên 

phận không như nhau, nhưng nếu thật sự muốn học thì nhất định sẽ được Tam 

Bảo gia trì. Đây là chắc chắn. Bởi vì nguyện mà Phật đã phát thì không có nguyện 

nào là nguyện suông, từng lời đều thực hiện được. Trong nhà Phật có một câu 

nói: “Trong cửa nhà Phật không bỏ người nào”, chúng ta phải tin tưởng điều này. 

Không có người Thầy tốt thì ta ngày ngày cầu Phật Bồ Tát phù hộ, chỉ cần là chân 

tâm thành ý thì sẽ thật sự gặp được cao nhân. Không bỏ người nào! Nếu chân tâm 

mong cầu mà cả đời không gặp được duyên thì chẳng lẽ Phật Bồ Tát bỏ rơi rồi 

sao? Đâu có loại đạo lý này! Hiện nay, chúng ta thông đạt đạo lý này rồi thì chúng 

ta một chút cũng không hoài nghi, vì sao vậy? Phật là từ đâu tới? Là tự tánh biến 

hiện ra. Ta cầu A Di Đà Phật, A Di Đà Phật đến rồi, tự tánh Di Đà; ta cầu Quan 

Thế Âm Bồ Tát, Quan Thế Âm Bồ Tát đến rồi, là tự tánh Quan Âm, vậy vì sao 

lại không cầu được? Vì sao các Ngài không hiện tiền? E là tâm cầu của bạn không 

chân, không chân thành, hoặc là xen tạp tự tư, xen tạp danh lợi, sẽ không có cảm 

ứng, nếu không thì không gì là không cảm ứng. Nói chung bạn phải tin tưởng, 

cho nên người hiện nay, nói lời thật thì người không tin Phật quá nhiều. Một ngày 

từ sáng đến tối ở bên cạnh tôi nhưng không tin! Đây là thật, không phải giả. Họ 

tin vào vọng tưởng của chính mình, họ không tin Phật pháp.  

Nhiều năm nay tôi gặp rất nhiều nhà ngoại cảm, họ khích lệ tôi; nếu nói 

người xung quanh tôi là đệ tử của tôi thì tôi đã sớm bị thối tâm rồi. Những nhà 

ngoại cảm này đến khích lệ tôi, họ nói thật sự có người theo Thầy học, là ở đâu? 

Ở trên mạng, ở trước ti vi, thật sự có! Không phải ở bên cạnh Pháp sư, bên cạnh 

pháp sư không có ai. Tôi tin tưởng! Còn gì nữa? Nói ra thì người thông thường 

bảo là mê tín, thật ra không phải, linh giới, chúng sanh chín pháp giới đang cùng 

học tập với chúng ta thành tựu rất nhiều. Điều này tôi tin tưởng. Cho nên mỗi 

ngày tôi học rất hứng thú, giảng bài cũng rất phấn khởi, nguyên nhân là ở chỗ 

này. Nếu tôi không học nghiêm túc thì có lỗi với bản thân, có lỗi với cha mẹ, có 

lỗi với Lão sư. Nếu tôi không giúp người khác, không đem những sở học của tôi 
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giảng cho rõ ràng, giảng cho tường tận thì tôi có lỗi với chúng sanh. Cho nên phải 

thật làm! 

Câu hỏi: Nếu nước ta và thế giới áp dụng ý tưởng Bồi dưỡng nhân tài 

Thánh giáo của Sư phụ thượng nhân, xây dựng phòng thu, ba năm cắm gốc, 

mười năm nhất môn thâm nhập, mỗi ngày ở trên mạng chia sẻ tâm đắc học 

tập, nhưng nếu người tu học không ở bên cạnh Sư phụ thượng nhân thì có 

phải là trong quá trình dạy học khó tránh việc xen tạp ý của chính mình không 

ạ? Nếu như vậy thì ở trên mạng, tâm đắc của người giảng khác nhau sẽ thể 

hội khác nhau, liệu có gây ra phân vân bất nhất về tri kiến, làm nhiễu loạn đầu 

óc của người sơ học không ạ? Phải giải quyết như thế nào ạ? 

Việc này không có cách gì giải quyết, chỉ có mạnh ai nấy nói. Người nghe 

thì phải có trí huệ để phân biệt, đây chính là “Tứ Y Pháp” mà Phật dạy chúng ta, 

“Y pháp bất y nhân”, nhất định là lấy Kinh điển làm y cứ; “Y nghĩa bất y ngữ, y 

liễu nghĩa bất y bất liễu nghĩa, y trí bất y thức”. Bạn có thể nắm được giáo huấn 

này của Phật thì không có vấn đề gì, điều sợ nhất là dùng tình cảm làm việc. Dùng 

tình cảm làm việc thì trong đây không thể tránh được sai lầm, cho nên phải lý trí. 

Nguyên tắc chỉ đạo chung chính là dạy chúng ta buông xuống phân biệt chấp 

trước, đây là tổng cương lĩnh cao nhất. Mười sáu chữ mà bình thường tôi khuyến 

khích đồng học, đây là nhập môn, buông xuống Tự tư Tự lợi, Danh văn Lợi 

dưỡng, Ngũ dục Lục trần, Tham Sân Si Mạn. Buông xuống mười sáu chữ này 

thì bạn nhập môn. Không buông xuống được mười sáu chữ này thì chưa nhập 

môn. Chưa nhập môn thì những thứ bạn học tập, đi khắp nơi giảng là nghe đồn 

nói nhảm. Người xưa có đức hạnh này, không dám nói tùy tiện, đa phần người 

hiện nay đều rơi vào Danh văn Lợi dưỡng. Vậy thì vẫn phải thọ báo, quả báo. 

Nhưng đã nghe đến Phật pháp thì luôn có chỗ tốt, tội báo của họ báo hết rồi thì 

hạt giống kim cang này trong Phật pháp vĩnh viễn không hoại, sau này gặp duyên 

chánh pháp thì vẫn tiếp tục tu tiếp.  

Nói thật ra, những gì chúng ta gặp được trong đời này cũng đều bắt nguồn 

từ đời đời kiếp kiếp trong quá khứ, đời này gặp được duyên. Không gặp được 

duyên thì đời sau có duyên sẽ lại tiếp nhận, là sự việc như vậy. Chân tướng sự 

thật này bạn phải biết, phải rõ ràng. Nếu không muốn làm việc luân hồi, luân hồi 
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thật ra là rất đáng sợ, rất khổ, quá phức tạp. Chúng ta muốn thành tựu ở ngay 

trong đời hiện tại thì nhất định phải buông cho sạch sẽ những thứ này. Phải biết 

những duyên này, đối với chúng ta mà nói không có chỗ tốt, chúng ta nhất định 

phải học với Thích Ca Mâu Ni Phật. Đức Phật Ngài cả đời đều là khuyên người 

làm thiện, làm ra tấm gương tốt cho người xem, không có Tự tư Tự lợi, không có 

Danh văn Lợi dưỡng, không tham luyến hưởng thụ Ngũ dục Lục trần, không 

Tham Sân Si Mạn. Chúng tôi nói mười sáu chữ này, Ngài không có một chữ nào, 

đây là làm ra tấm gương tốt cho chúng ta xem. 

Câu hỏi: Liên quan đến vấn đề xây dựng đạo tràng, họ cũng có ba câu 

hỏi nhỏ. Thứ nhất là Tổ sư Đại đức nói: “Phật môn lấy vô sự làm hưng thịnh”, 

nếu đạo tràng có người bên ngoài đến tham học rất nhiều thì liệu có nhiễu 

loạn chốn thanh tu của chúng thường trụ không ạ? Liệu có nên đóng cửa 

không tiếp khách không? Hay là có phương pháp nào giải quyết tốt hơn ạ? 

Thời xưa thì Tự Viện Tùng Lâm là trường học, hơn nữa là trường học 

chuyên khoa, bởi vì đạo phong và học phong của đạo tràng đều là nhất môn thâm 

nhập. Thanh chúng ở trong Đạo tràng chính là người tu hành, không tiếp khách. 

Người tiếp khách là ai? Là Thầy tri khách, tri khách, giống như nói họ có một 

nhóm nhỏ, nhóm nhỏ này hoàn toàn phụ trách việc tiếp khách. Thế nhưng trước 

đây không có nhiều khách, đạo tràng đều xây dựng ở trong rừng núi, cách làng 

mạc tương đối xa, cũng phải năm dặm, mười dặm đường, hơn nữa đều phải leo 

núi. Không phải là người thật sự kiền thành mộ đạo đến để tham học thì họ không 

muốn lên núi. Hơn nữa đời sống trên núi vô cùng thanh khổ, người thông thường 

không chịu được, lên núi không có đãi ngộ riêng, ai chịu nếm trải những tháng 

ngày khổ sở này chứ? Hiện nay không như vậy, hiện nay đạo tràng là thắng cảnh 

tham quan du lịch, du khách càng nhiều càng tốt, thu nhập hương hỏa nhiều, tâm 

của họ không đặt ở đạo nữa. Cho nên bạn sẽ hiểu Đại sư Ấn Quang dạy chúng ta, 

chân tu hành thì sao? Xây dựng am tranh nhỏ, hai mươi người, không nên vượt 

quá hai mươi người, ai nấy đều thành tựu. Bạn phải làm đạo tràng lớn làm gì chứ? 

Xây dựng ở một nơi nhỏ, căn bản là không có ai biết, tùy duyên không phan 

duyên. Bên cạnh có một mảnh đất nhỏ, tự mình có thể trồng rau, tự mình có thể 

trồng lương thực. Chúng ta không thể trồng lúa, không thể làm ra gạo nhưng 

chúng ta có thể trồng đậu phộng, có thể trồng khoai, có thể trồng bắp, dùng những 
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thứ này để thay thế cho thức ăn chính. Lại trồng thêm một ít rau, như chúng tôi 

hiện nay ở Úc, chính là tự trồng lương thực. Thật sự gặp phải tai nạn thì chúng ta 

không có vấn đề. Những rau củ quả mà chính chúng tôi trồng trong ruộng đất của 

mình cũng đủ để đạo tràng chúng tôi sinh sống. Chúng tôi ước tính rau củ trồng 

trong khu vườn này có thể cúng dường cho ba trăm người, đạo tràng đó hiện nay 

của chúng tôi không đến một trăm người. Trồng trọt thì phải học hỏi nông dân, 

chúng tôi nhờ nông dân ở gần đó khai khẩn đất đai nơi này cho chúng tôi, chúng 

tôi học tập theo họ. Sau khi học biết cách rồi thì chúng tôi không cần dựa vào họ 

nữa. Đây là tư tưởng của người xưa, gọi là vừa làm nông vừa học tập, chính mình 

phải bắt tay làm.  

Đạo tràng này hiện nay, hình như là vào những năm tám mươi, lần đầu tiên 

tôi về nước, đi thăm Bắc Kinh, đã gặp mặt Triệu Phác Lão. Chúng tôi rất có 

duyên, nói ra thì đều là đồng hương. Lần đầu tiên gặp mặt, ông đã dùng bốn tiếng 

đồng hồ để tiếp đãi chúng tôi. Khi đó có mười mấy vị đồng tu đi theo tôi, đại bộ 

phận trong đó là đồng tu Hồng Kông, họ nghe thấy đều rất kinh ngạc, bình thường 

Phác Lão tiếp khách đều không quá ba mươi phút. Ông đã mời chúng tôi cùng ăn 

cơm, hai vợ chồng ông đều ngồi cạnh chúng tôi, chúng tôi trò chuyện suốt bốn 

giờ đồng hồ. Tôi đã bàn đến vấn đề đạo tràng hiện nay, đạo tràng ở Trung Quốc 

đều là di tích lịch sử, đều là chùa chiền mấy ngàn năm, mấy trăm năm. Đã tham 

quan du lịch thì nhất định họ sẽ không bỏ qua địa điểm này, nhất định phải đến 

tham quan. Nói cách khác, những đạo tràng này không thích hợp để tu hành. 

Không thích hợp để tu hành thì dứt khoát phải mở cửa để tham quan du lịch, là 

cơ hội giáo dục. Khách tham quan chính là tín đồ, khi họ đến thì giảng giải Phật 

pháp cho họ, để cho họ trồng một chút thiện căn, điều này tốt biết bao! Không 

cần giảng cả bộ Kinh, giảng chuyên đề hoặc là trích lục một đoạn nhỏ trong Kinh 

văn để giảng mấy câu. Họ trả những chi phí này, chi phí để đến đây du lịch, đây 

giống như đóng học phí vậy, họ cũng thật sự học được một chút gì đó mang về. 

Phật pháp thật sự phải xây dựng lại đạo tràng mới. Hiện nay giao thông thuận 

tiện, thông tin phát triển, cho nên không cần phải xây thật nhiều đạo tràng. Tôi đề 

nghị với Phác Lão xây mười đạo tràng, Phật giáo Trung Quốc có mười tông phái, 

một tông phái xây một đạo tràng. Không cần xây dựng kiểu cung điện nữa, xây 

kiểu gì? Xây trường học. Tôi nói với ông bắt chước theo các thành phố Đại Học 
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ở nước ngoài, một trường học chính là một thành phố, chia thành hai bộ môn, một 

là bộ môn nghiên cứu, là học viện, giống như Tịnh Tông Học Viện trong Tịnh Độ 

Tông của chúng ta; một là bộ môn tu hành, là Tịnh Tông Học Hội. Tên gọi cũng 

thay đổi, đổi thành danh từ hiện nay, Học Viện, Học Hội, không nên dùng Tự 

Viện Am Đường, để người ta nghe thấy mới mẻ. Đây không phải là mê tín. Ông 

rất tán thành, rất hoan hỉ. Khi chúng tôi gặp mặt, tuổi tác của ông quá lớn rồi, thật 

sự là tâm có thừa nhưng sức không đủ. Nhưng đúng thật là phải phát triển theo 

phương hướng này, cũng phải hiện đại hóa.  

Tu hành ở quy mô nhỏ đó đúng là Tịnh Độ Tông thích hợp, Ấn Tổ nói 

phương pháp này vô cùng hay. Nhiều năm nay, tôi thường hay giới thiệu như vậy, 

đạo tràng nhỏ thì hai, ba người hộ trì là đủ rồi, không tiếp bất kỳ người nào, đóng 

cửa lại niệm Phật nghe Kinh. Mỗi ngày có thể nghe Kinh bốn giờ đồng hồ, không 

cần nghe nhiều nghe tạp, một bộ Kinh, nghe “Kinh Vô Lượng Thọ”, nghe xong 

một lần lại nghe lần thứ hai, nghe lần thứ hai xong thì nghe lần thứ ba, nghe một 

trăm lần, nghe một nghìn lần, càng nhiều càng tốt, không tạp; một câu A Di Đà 

Phật, không ai mà không thành tựu. Đây gọi là đạo tràng chân chánh. Đạo tràng 

này thì có Phật Bồ Tát gia trì, Long Thiên Thiện Thần tán thán, Thần Hộ pháp 

chăm lo. Không thể không biết điều này, vô cùng thích hợp với xã hội hiện đại. 

Đạo tràng lớn thích hợp với tiếp dẫn đại chúng, là cơ hội giáo dục.  

Câu hỏi: Phật Thất hàng năm của đại chúng bên trong Niệm Phật 

Đường ở Đạo tràng, khi nghe Kinh trong khoảng giữa các thời niệm Phật, phải 

nên chuyên nghe Kinh luận Tịnh Độ mà Sư Phụ Thượng Nhân giảng, hay là 

trước hết bắt đầu nghe “Giảng Tòa Nhân Sinh Hạnh Phúc” và “Đệ Tử Quy” 

của Thầy Thái ạ?  

Trong Phật pháp có hai loại người, loại thứ nhất là thượng trí và hạ ngu, họ 

có thể không cần nghe Kinh. Người thượng trí, gọi là một nghe ngàn ngộ, họ thì 

một câu, hai câu là đã tường tận rồi; Người hạ ngu, bạn nói kiểu gì thì họ cũng 

nghe không hiểu, nhưng họ có chỗ tốt, là thật thà! Bạn dạy họ một câu A Di Đà 

Phật niệm đến cùng thì họ cả đời niệm đến cùng, họ thật sự có thể làm được không 

xen tạp, không hoài nghi, không gián đoạn. Chúng ta xem “Tịnh Độ Thánh Hiền 

Lục”, xem “Vãng Sanh Truyện”, trong đó xác thực ít nhất sáu mươi đến bảy mươi 
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phần trăm số người, thậm chí đến tám mươi phần trăm số người đều thuộc về hạ 

ngu. Thời gian là bao lâu? Ba năm, thật sự vãng sanh. Đứng mà vãng sanh, ngồi 

mà vãng sanh, biết trước giờ đi không sanh bệnh, thật sự thành công! Cho nên 

thật thà đáng quý hơn bất cứ điều gì, người thật thà khó. Tuyệt đại đa số trong đó, 

chín mươi chín phần trăm không phải thượng cũng chẳng phải hạ, gọi là người 

trung căn. Người trung căn là khó chuyển nhất. Thế Tôn giảng Kinh thuyết pháp 

suốt bốn mươi chín năm chính là vì người trung căn. Vì người thượng căn thì 

không cần, giống như Đại sư Huệ Năng là người thượng thượng căn, lên lớp thì 

nhiều nhất một hai giờ đồng hồ là đã giải quyết rồi, Ngài liền thành Phật. Người 

hạ hạ căn, bạn dạy họ, họ niệm Phật nhiều lắm thì ba năm họ đến Thế giới Cực 

Lạc gặp A Di Đà Phật. Cho nên người trung căn khó! Phiền não tập khí của họ 

sâu nặng, ý kiến rất nhiều, cho nên Phật mới vì những người này mà giảng Kinh 

thuyết pháp suốt bốn mươi chín năm. 

Đã là người trung căn thì nhất định phải làm theo quy cũ, bạn phải nghe 

lời. Làm theo quy cũ là làm như thế nào? Nhất định phải trì Giới. Phật nói với 

chúng ta ba nguyên tắc, trì Giới, tu Định, khai Ngộ. Ngày nay chúng ta muốn học 

giáo, rất có hứng thú với Kinh giáo nhưng không có hứng thú với Giới luật, không 

muốn học Giới, vậy thì không có cách gì, Phật cũng bó tay hết cách. Nếu bạn 

muốn thành tựu, đến đời nào bạn thật sự thích trì Giới thì đời đó bạn sẽ có thành 

tựu. Nếu bạn lơ là Giới luật thì đời đó của bạn không thể thành tựu, vẫn là trồng 

một chút thiện căn vào A Lại Da Thức, chỉ kết pháp duyên mà thôi. Phải hiểu 

điều này. Vậy muốn trì Giới thì sao? Phật dạy chúng ta: “Trước học Tiểu thừa, 

sau học Đại Thừa”. Tiểu Thừa là nói từ nhân thiên, chính là nói trước hết làm 

người cho tốt. Người còn làm không tốt thì làm sao bạn có thể làm Phật được 

chứ? Phật là người hoàn mĩ nhất trong con người, là người không có mảy may 

khiếm khuyết. Điều này khiến chúng tôi nghĩ đến các Tổ Sư Đại Đức của chúng 

ta, từ giữa thời nhà Đường về sau đã bỏ đi Tiểu Thừa, dùng Nho và Đạo để thay 

thế. Cho nên mối quan hệ giữa Nho Thích Đạo là một nhà, mối quan hệ Nho 

Thích Đạo vô cùng mật thiết. Chúng ta học Phật thì phải cắm gốc của Nho, Nho 

là nói nhân luân, là làm người; người mà bạn còn làm không tốt thì bạn không thể 

làm Phật. Đạo là nói thành Tiên, cũng phải làm người trước, làm người không tốt 

thì làm sao có thể làm Tiên? Nếu bạn hiểu rõ đạo lý này thì bạn mới hiểu Nho là 
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gốc của làm người, cái gốc đầu tiên. Cho nên các đồng học phải nghiêm túc làm 

cho tốt “Đệ Tử Quy”, người khác làm hay không cũng không liên quan tới ta, nếu 

ta cầu người khác làm thì sai rồi, vì sao vậy? Đó là vọng tưởng phân biệt chấp 

trước của bạn. Phải yêu cầu chính mình làm, khách khí với người khác, không 

được khách khí với chính mình. Làm được “Đệ Tử Quy” rồi, câu đầu tiên trong 

“Đệ Tử Quy” là “Cha mẹ gọi, trả lời ngay”. Cha mẹ không còn nữa thì người 

khác gọi ta, ta có thể chậm chạp, bỏ qua được không? Không được, họ là một ví 

dụ, đối xử với hết thảy chúng sanh phải giống như đối đãi với cha mẹ vậy. Nếu 

ta hiếu kính cha mẹ như thế nào thì hiếu kính hết thảy chúng sanh như thế đó. 

Đây là ở trong Phật pháp Đại thừa có. Trong “Bồ Tát Giới Kinh”, Phật nói với 

chúng ta rất rõ ràng: “Hết thảy người nam là cha ta, hết thảy người nữ là mẹ ta”. 

Chúng ta đều xem hết thảy nam tử nữ nhân như cha mẹ của mình thì tâm hiếu đó 

của chúng ta mới có thể làm đến được. 

Hiếu là nền tảng của hết thảy Pháp, căn bản của căn bản, là yêu cầu chính 

mình, không yêu cầu người khác. Hiếu kính đạt đến chỗ cùng cực là ở trong Phật 

pháp, Phật pháp nói: “Tình và vô tình, đồng viên chủng trí”. Chúng ta nhìn thấy 

một con kiến, nhìn thấy một con muỗi, cũng giống như nhìn thấy cha mẹ của 

mình không có khác biệt. Ai làm được? Nói cho các vị biết, Tu Đà Hoàn làm 

được. Tu Đà Hoàn là vừa mới nhập môn, là Sơ quả của Tiểu thừa. Trong Đại thừa 

thì là Bồ Tát Sơ Tín Vị, “Kinh Hoa Nghiêm” nói Thập Tín, Bồ Tát Sơ Tín Vị làm 

được. Chúng ta không làm được, không làm được thì chưa đến Sơ Tín, cũng chính 

là chưa bước vào cửa Hoa Nghiêm, Thập Tín là Tiểu học của Hoa Nghiêm, Thập 

Trụ là Đại học của Hoa Nghiêm. Chúng ta không đọc không học những Kinh giáo 

này thì làm sao biết được? Sau đó bạn quay đầu lại thử nghĩ xem, bạn nói học 

Phật khó biết bao? Người nào có thể có tâm cung kính như vậy? Loại tâm cung 

kính này, nói cho các bạn biết, đó là tánh đức. Nếu bạn giác ngộ rồi thì bạn sẽ 

làm như vậy, nhưng bạn không giống với chư Phật, là có khác biệt, điều hoàn 

toàn tương đồng chính là sự lưu lộ của tự tánh. Vì sao vậy? Hết thảy chúng sanh 

hữu tình vô tình đều là tự tánh biến hiện ra, tự tánh Di Đà, tự tánh Bồ Tát, tự tánh 

chúng sanh. Ruồi muỗi kiến gián trong chúng sanh, tự tánh kiến gián, tự tánh ruồi 

muỗi, là bình đẳng với tự tánh Di Đà, tự tánh Quan Âm, không có chút khác biệt.  
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Chúng ta nếu không huân tập trong giáo hạ nhiều năm như vậy thì sẽ không 

hiểu! Chúng tôi giảng cho người sơ học nghe, họ nghe thấy kỳ lạ, họ cũng không 

thể tiếp nhận, đâu có việc như vậy chứ? Đây là nói năng hồ đồ. Các loài bò bay 

máy ngựa làm sao có thể so sánh với cha mẹ của ta? Làm sao có thể so sánh với 

Phật Bồ Tát chứ? Họ nói chúng tôi nói năng hồ đồ. May mà lời này là lời Phật 

nói, không phải là chúng tôi nói, chúng tôi không hề nói ra. Chúng tôi thông qua 

huân tập nhiều năm như vậy, cuối cùng thì những lời nói này của Phật chúng tôi 

cũng nghe hiểu rồi nên tin tưởng, không hoài nghi, cũng học tập nghiêm túc. Hiện 

nay, chúng tôi nhìn thấy ruồi muỗi, nhìn thấy côn trùng nhỏ, chúng tôi sẽ chắp 

tay, chào Tiểu Bồ Tát! Nhất định sẽ không làm hại chúng. Khi tôi đi tắm, xả nước 

vào bồn tắm mà nhìn thấy trong bồn tắm có côn trùng nhỏ thì tôi không dám xả 

nước, trước hết nhất định chắp tay nói với chúng: “Tiểu Bồ Tát! Bây giờ tôi phải 

dùng bồn tắm này, mời bạn rời đi”. Nó đi rồi thì chúng tôi mới có thể xả nước, 

không được làm hại chúng, những côn trùng nhỏ đó còn nhỏ hơn cả con muỗi.  

Cho nên chúng ta từ nhỏ chưa được cắm gốc, hiện nay cắm gốc là điều tất 

yếu, có thể đồng thời tiến hành. Mỗi ngày chúng ta dùng một nửa thời gian làm 

giáo dục cắm gốc, học những điều này, một nửa thời gian chúng ta để nghe Kinh, 

để niệm Phật. Phải đặc biệt xem trọng giáo dục cắm gốc. Cắm gốc, chúng ta cắm 

bốn cái gốc, đồng học xuất gia nhất định không được lơ là “Đệ Tử Quy”, phải 

biết không có “Đệ Tử Quy” thì nỗ lực cả đời của bạn sau cùng bằng không. Nếu 

muốn thành tựu thì cái gốc này là quan trọng hàng đầu, tuyệt đối không được lơ 

là. Có gốc này rồi mới có Phật pháp, không có gốc này thì không những không 

có Phật pháp mà pháp Nhân Thiên cũng không có. “Đệ Tử Quy” là Nhân đạo, 

“Cảm Ứng Thiên” là Thiên đạo, nhà Đạo nói thành Thần tiên, thượng phẩm là 

Thiên Tiên, Thập Thiện Nghiệp là Phật đạo, “Sa Di Luật Nghi” là Tăng Đạo. Thật 

sự muốn hưng khởi lại đạo tràng mà bạn không cắm bốn cái gốc này thì bạn không 

làm được. Cắm được bốn cái gốc này rồi thì đạo tràng của bạn sẽ tự nhiên mà 

hưng khởi lên, không cần bạn phải lo nghĩ gì. Vì sao vậy? Thần hộ pháp giúp bạn 

hưng khởi lên. Thần hộ pháp là hộ pháp cho Đạo chứ không phải hộ pháp cho 

người, bạn là người có Đạo thì họ sẽ bảo hộ cho bạn, nếu bạn làm người không 

có Đạo thì họ không bảo hộ bạn. Phải hiểu đạo lý này. Hết thảy tùy duyên, nhất 

định không được phan duyên. Phan duyên là tạo nghiệp, tạo nghiệp rất nặng. Tùy 
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duyên, không phân biệt, không chấp trước thì thành tựu Công đức. Nếu vẫn có 

phân biệt, vẫn có chấp trước thì là Phước đức.  

Câu hỏi: Một số người già bảy mươi, tám mươi tuổi, tự biết thời gian 

không nhiều, nhất tâm cầu sanh Tịnh Độ, nhưng nghe Sư Phụ Thượng Nhân 

nói phải bắt đầu cắm gốc từ “Đệ Tử Quy”, “Thái Thượng Cảm Ứng Thiên”, 

“Thập Thiện Nghiệp” mà sinh ra hoang mang lo lắng, liệu có phải buông 

xuống “Kinh A Đà”, “Kinh Vô Lượng Thọ” mà mình vốn đã học bao nhiêu 

năm nay để học từ ba cái gốc này hay không? 

Người bảy mươi, tám mươi tuổi thì không cần nữa, có thể nói người từ sáu 

mươi tuổi trở lên cũng không cần nữa, nhất tâm niệm Phật, cầu sanh Tịnh Độ. 

Hoặc là chuyên tụng “Kinh Vô Lượng Thọ”, hoặc là chuyên tụng “Kinh A Di 

Đà” thì có thể thành tựu, không cần học gì khác nữa, thứ gì cũng buông xuống 

hết. Đây là có đạo lý, vì sao vậy? Đã trải qua cả đời người rồi, đến cuối đời muốn 

học cũng không kịp, không bằng buông xuống vạn duyên, trong tâm chỉ có một 

câu A Di Đà Phật. Ngoài câu A Di Đà Phật ra thì không có thứ gì cả thì nền tảng 

Giới hạnh của bạn đã đủ rồi. Xem tất cả mọi người đều giống như A Di Đà Phật, 

ta cung kính với A Di Đà Phật như thế nào thì ta cũng cung kính với hết thảy 

người như thế đó. Nếu bạn niệm Phật tụng Kinh mà vẫn có Tham Sân Si Mạn thì 

bạn đã sai rồi, học “Đệ Tử Quy” cũng không kịp, tập khí xấu cả đời đã dưỡng 

thành thói quen rồi. Cho nên hãy buông xuống triệt để, học giáo huấn của Pháp 

sư Ấn Quang, chỉ có một ý niệm, ngày mai ta phải chết rồi, ta còn nghĩ gì nữa? 

Ấn Tổ nói với chúng ta, đến khi tuổi tác lớn thế này thì dán chữ “Chết” ở trên 

đầu, Đại sư Ngài đã làm tấm gương cho chúng ta.  

Tôi đã từng đến thăm chùa Linh Nham Sơn, đến dập đầu trước quan phòng 

của Đại sư Ngài, tôi nhìn thấy Niệm Phật đường của Ngài còn nhỏ hơn cả phòng 

thu của chúng tôi, có lẽ diện tích chỉ bằng một nửa hoặc bằng một phần ba phòng 

thu của chúng tôi, là một nơi nhỏ. Phật đường của Ngài chỉ có một tôn tượng 

Phật, tượng Phật điêu khắc không cao, khoảng hơn một thước, là tượng A Di Đà 

Phật. Tôi nhìn thấy một đôi đèn nến, một bát hương, một ly nước, bên cạnh có 

một cái mõ nhỏ, một cái khánh nhỏ, ngoài ra không có thứ nào khác. Phía sau 

tượng Phật, Đại sư Ngài tự viết một chữ “Chết”. Ngài ngày ngày nhìn chữ “Chết” 
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này nhắc nhở mình ngày mai sẽ phải chết rồi, còn có ý niệm gì nữa, vạn niệm tan 

nhạt, nhất tâm hướng Phật, không có gì không thành tựu. Giáo dục cắm gốc là 

chúng tôi hi vọng những đồng học trẻ tuổi, còn khỏe mạnh, các bạn còn có thời 

gian, các bạn phải hộ trì chánh Pháp, các bạn phải tiếp dẫn chúng sanh. Hộ trì 

chánh Pháp, tiếp dẫn chúng sanh mà không có ba nền tảng này thì nhất định không 

làm được. Cho nên điều này không phải là nói cho người già. Đối với người già 

thì dạy họ buông xuống vạn duyên, những thứ này không cần học nữa.   

Câu hỏi: Kinh sách hiện nay lưu thông số lượng rất lớn, nhưng chất 

lượng giấy không tốt, dễ bị hư hỏng. Nếu khi Kinh sách dùng bị cũ nát không 

thể sử dụng được nữa thì phải nên xử lý như thế nào ạ? Nếu đều đốt hóa hết 

thì có vẻ như quá lãng phí tài nguyên, liệu có thể tái chế được không? Cụ thể 

làm như thế nào thì được xem là cung kính như Pháp ạ? 

Trước mắt ở thời đại này thì tái chế là phương pháp tốt nhất. Bởi vì Kinh 

sách của chúng ta là sách Phật nên khi tái chế thì bạn có thể đóng gói lại, đóng 

gói Kinh sách này lại, đóng gói thật gọn gàng rồi giao cho đơn vị tái chế, tùy họ 

đi xử lý, như vậy là rất tốt. Đừng để bừa bộn, luộm thuộm, đây là không cung 

kính đối với Kinh sách, phải đóng gói thật gọn gàng.  

Tiếp theo là câu hỏi của đồng tu trên mạng.  

Câu hỏi: Hiện nay thiên tai nhân họa rất nhiều, làm thế nào biết được 

nơi nào an toàn, nơi nào không an toàn ạ? 

Vấn đề này nói thật ra thì an toàn hay không an toàn không phải ở ngoài 

thân mà là ở nội tâm. Nội tâm thanh tịnh thì an toàn, bất luận ở nơi nào cũng an 

toàn. Thân tâm không thanh tịnh thì không có nơi nào an toàn. Vì sao vậy? Kinh 

giáo Đại thừa đã nói nhiều như vậy, nói được rất tường tận như vậy, chúng ta phải 

có thể ghi nhớ, phải có thể ứng dụng vào trong đời sống. Trong Kinh nói rất rõ 

ràng: “Hết thảy pháp từ tâm tưởng sanh”, “Cảnh tùy tâm chuyển”. Nếu cả đại địa 

chìm xuống nước mà thân tâm của mình bạn thanh tịnh thì bạn có thể chuyển 

được cảnh giới này, xung quanh đều chìm xuống nước nhưng mảnh đất nơi bạn 

đứng sẽ trồi lên, biến thành đảo nhỏ, bạn không chịu tai nạn này, bạn có năng lực 

thay đổi đại địa. Nói thật ra, đại địa xảy ra tình huống gì thì đều là do lòng người 
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cảm ứng mà gây ra. Tâm tham của chúng sanh quá nặng thì lũ lụt kéo đến. Tâm 

sân hận quá nặng thì núi lửa phun trào. Hiện nay nói nhiệt độ trái đất đang tăng 

lên, đó là gì? Tâm sân hận quá nặng. Cho nên người học Phật phải biết, nếu tâm 

tham khởi lên thì lập tức nghĩ đến nước trên trái đất này dâng lên là do ai gây ra? 

Tâm tham của ta gây ra. Có một chút không như ý đã lập tức nổi giận, nhiệt độ 

trên trái đất này sẽ tăng lên. Nếu có loại tâm cảnh giác này thì đây là gì? Nhân 

quả, tin sâu nhân quả thì họ sẽ không dám, họ tự nhiên biết khống chế bản thân. 

Ngu si là nạn gió, trong tâm bất bình, cống cao ngã mạn, đây là động đất.  

Phật đã nói trong “Kinh Lăng Nghiêm”, chúng tôi tin tưởng, chúng tôi 

không có mảy may hoài nghi, vì sao vậy? Ngài nói đến nguyên lý chung cực, vũ 

trụ này là “Do tâm hiện, do thức biến”. Năng hiện là tâm tánh, sở hiện là vũ trụ; 

năng biến là duy thức. Thức là gì? Vọng tưởng, phân biệt, chấp trước, bởi vì có 

vọng tưởng phân biệt chấp trước nên đã biến Nhất Chân Pháp Giới thành Thập 

Pháp Giới, biến thành lục đạo, biến thành tam đồ. Thức biến, trong thức có thiện 

– ác, trong tánh không có thiện – ác. Trong Thập Pháp Giới mà nói, phía trên của 

Tứ Thánh Pháp Giới có hai tầng là Pháp giới Phật và Pháp giới Bồ Tát, các Ngài 

có vọng tưởng, không có phân biệt, không có chấp trước, cho nên đó là Tịnh Độ. 

Hai tầng bên dưới là Pháp giới Duyên Giác và Pháp giới Thanh Văn, các Ngài có 

vọng tưởng, có phân biệt, không có chấp trước, cũng được xem là Tịnh Độ. 

Không có phân biệt chính là không có thiện ác. Trong Lục đạo thì sao? Đó chính 

là có chấp trước. Có chấp trước thì không phải là Tịnh Độ mà là Uế Độ, họ có ô 

nhiễm. Trong ô nhiễm có thiện có ác, cho nên thiện là ba đường thiện, ác là ba 

đường ác. Phải làm cho rõ điều này. Nó đến như thế nào? Vì sao lại có hiện tượng 

này? Ở đây nói về sự xuất hiện của vũ trụ, nguồn gốc của hiện tượng, đều là từ 

tâm tánh biến hiện ra.  

Bổn tánh của chúng ta vốn thiện, phải biết điều này, bổn tánh vốn giác, vốn 

dĩ là Phật! Bạn không tin tưởng, không cung kính với Phật Bồ Tát, nhưng Phật 

Bồ Tát vạn phần cung kính đối với bạn, đây là thật, không phải giả. Vì sao vậy? 

Thành tín, cung kính là tánh đức. Người kiến tánh thì tánh đức của họ hoàn toàn 

hiện tiền, họ kính bạn, bạn không kính họ, vì sao bạn không kính họ? Phiền não 

của bạn che mờ đi tâm tánh rồi, tánh đức của bạn không khởi tác dụng, thứ khởi 

tác dụng là phiền não tập khí. Sự khác biệt giữa Phàm và Thánh là như vậy mà 
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thôi! Cho nên mọi người không cần đi tìm nơi nào an toàn, mà ở tâm của bạn, 

tâm thanh tịnh là an toàn nhất, thiện tâm thiện ý của bạn là an toàn nhất. Cho nên 

nhìn thấy nhiều thiên tai nhân họa như vậy thì bạn phải từng giờ từng phút nghĩ 

đến đoạn hết thảy ác, tu hết thảy thiện. 

Tiếp theo có mười bốn câu hỏi, là do một vị cư sĩ ở Đông Bắc đưa ra.  

Câu hỏi: Những thứ được chế tạo ở nhân gian như vũ khí, pháo nổ 

v.v…, liệu có làm tổn thương nghiêm trọng đến chúng sanh ở tầng không gian 

khác không? Bởi vì có người nhìn thấy trong một sát-na khi pháo vừa nổ thì 

có rất nhiều chúng sanh bị nổ tung tóe máu thịt, âm thanh con người nghe 

thấy là tiếng pháo, nhưng họ không nghe thấy tiếng kêu thảm thiết, tiếng kêu 

cứu của chúng sanh. Có thể dùng cách nào để chấm dứt việc làm pháo giết 

người không, ngày lễ tết thì mọi người đều vui vẻ chúc tụng nhưng chúng sanh 

vô hình bị hại quá nhiều, họ đều đang kêu cứu, hi vọng có người cứu họ. Nếu 

như vậy thì những người chế tạo pháo liệu có gánh nhân quả ngang với người 

chế tạo vũ khí không ạ? 

Nếu không có người đưa ra điều này thì đúng là mọi người chúng ta đều lơ 

là. Lời ông ấy nói có đạo lý không? Có đạo lý. Chúng ta không hiểu rõ được tình 

hình của chúng sanh trong các tầng không gian khác, người đắc Thiên Nhãn 

Thông thì biết, họ nhìn thấy, họ nghe thấy, họ tiếp xúc được, hiểu rõ những tình 

hình thực tế này. Trong Giới luật nghi quy của nhà Phật nói rất nhiều về sự việc 

này, buổi tối ăn thứ gì, uống trà thì phải dè chừng, không được để bát đũa đụng 

ra tiếng, vì sao vậy? Chúng sanh cõi Ngạ quỷ nghe thấy âm thanh này rất khó 

chịu, họ đang trong cơn đói mà không được ăn uống, khi nghe thấy âm thanh bát 

đũa thì họ vô cùng khó chịu. Điều này ở trong Giới luật, Tổ Sư Đại Đức nói rất 

rõ ràng, có thể từng giờ từng phút vì chúng sanh mà suy nghĩ. Ví dụ như bước 

vào nhà vệ sinh, trong Giới luật có, vì sao phải gõ cửa ba tiếng? Có chúng sanh ở 

trong đó, chúng ta muốn dùng nhà vệ sinh thì gõ cửa báo để họ đi ra, tránh việc 

chúng ta đột nhiên mở cửa, họ sẽ giật mình. Đôi khi nếu từ trường của chúng ta 

yếu, chúng ta cũng sẽ bị giật mình, cảm thấy sợ hãi, đó chính là gì? Là đụng phải 

nhau, đụng phải họ rồi. Ngạn ngữ gọi là: “Người sợ quỷ ba phần, quỷ sợ người 

bảy phần”, quỷ sợ người còn nghiêm trọng hơn người sợ quỷ. Làm thế nào để giữ 
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gìn hài hòa, làm thế nào giữ gìn tôn trọng lẫn nhau, đây đều thuộc về Tánh đức. 

Cho nên từng giờ từng phút phải dè chừng, phải cẩn thận. 

Vậy bạn muốn hỏi người chế tạo vũ khí, chế tạo pháo nổ hiện nay, đây đều 

là do họ cho rằng đây là công việc kiếm tiền, chúng ta không có cách gì ngăn 

cấm, hiện nay quốc gia cũng không thể ngăn cấm, dùng phương pháp gì? Chỉ có 

hoằng dương Phật pháp, để cho đại chúng xã hội thông thường đều có thể nghe 

thấy những lý luận và chân tướng sự thật mà Phật pháp nói. Sau khi họ nghe rồi 

thì biết đã làm sai việc này rồi, nhanh chóng sửa đổi, sám trừ nghiệp chướng, vậy 

thì đúng rồi. Đồng tu học Phật thì phải nghiêm túc đi làm, phải làm ra tấm gương 

tốt cho người khác xem. Ngày lễ tết, cúng giỗ tổ tiên, kính thần, đều khó tránh 

không đốt pháo. Trong dân gian cho rằng pháo nổ này là pháo lễ, là cung kính 

với thần linh mà không biết khi họ nghe thấy thì giống như chiến tranh, rất sợ hãi. 

Cho nên trong nhà Phật có chuông trống mà không có pháo nổ, nhưng tập tục 

Trung Quốc thì có. Khi chúng ta hiểu rõ rồi thì làm từ đạo tràng của chính chúng 

ta, đạo tràng này của chúng ta không đốt pháo, nếu có người hỏi thì nói rõ ràng 

đạo lý này, hoặc là viết thành một bài viết ngắn, phát cho họ, vì sao không đốt 

pháo.  

Câu hỏi: Rất nhiều người học Phật trong nhà có máy vi tính, trò chơi 

trong máy vi tính đều là đánh đánh giết giết, hơn nữa đều là ma quỷ, đúng là 

dẫn ma quỷ đến nhà. Những ma quỷ này đều là chướng đạo, chướng ngại 

người trong nhà học Phật. Ban ngày những người học Phật này đi ra ngoài, 

bởi vì trong nhà có ma quỷ nên dẫn đến ngoại đạo bên ngoài về chướng Phật 

đạo. Tự thân không có cách gì thoát khỏi cảnh khổ, nhưng không cho rằng 

chính mình làm sai rồi. 

Vấn đề này đúng là vô cùng nghiêm trọng, rất nhiều đồng học học Phật tại 

gia, các bạn nghe thấy nghi vấn này của họ thì biết, vì sao công phu học Phật của 

bạn không đắc lực? Trong nhà có ma. Máy tính là ma, truyền hình là ma. Ma đang 

ở trong nhà nhiễu loạn, đạo nghiệp của bạn làm sao có thể thành tựu? Bạn làm 

sao có thể được tâm thanh tịnh? Cho nên người học Phật chúng ta tốt nhất là 

không xem truyền hình, không dùng máy vi tính. Máy vi tính chỉ có thể làm công 

cụ cho công việc bình thường, không nên dùng máy vi tính để tiếp nhận tin tức; 
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nếu tiếp nhận thì dẫn ma vào nhà. Trong nhà có ti vi, chúng ta có thể phát đĩa để 

nghe Kinh, niệm Phật, chúng ta không nên kết nối ăng-ten, cũng chính là nói cái 

ti vi này chỉ dùng để phát đĩa, không thu tín hiệu bên ngoài, không có ăng-ten. 

Vậy thì trong nhà bạn chính là Phật, chính là Bồ Tát, không có ma. Điều này rất 

quan trọng! 

Câu hỏi: Có rất nhiều người học Phật, không rõ Đạo lý, bị người kéo đi 

khắp nơi nhận làm con cái, kết bang phái, phá hoại Phật pháp. Xin hỏi điều 

này có tính là ma chướng trong việc học Phật của chính mình không ạ? Tương 

lai sẽ có quả báo như thế nào ạ? 

Tình hình này, tôi nghĩ khả năng là có. Ở trong đạo tràng, đúng là có chuyện 

kết bè phái, có chuyện nhận người nào đó làm con trai nuôi, con gái nuôi. Thậm 

chí trong nhà người tại gia còn nhận người xuất gia làm con trai nuôi, con gái 

nuôi, thật có những sự việc này. Đây là sai rồi, đây là phá hoại Phật pháp, trong 

Giới luật Phật pháp không có, hơn nữa còn nghiêm cấm. Đây gọi là dùng tình 

cảm làm Phật sự, làm Phật sự kiểu tình cảm này thì quả báo tương lai đều ở Tam 

Đồ. Vì sao vậy? Họ phá hoại hình tượng Phật pháp, tội này ngang với tội phá hòa 

hợp Tăng, Phật pháp gọi là “tội tương đương”, bạn cùng bậc với họ, tội này đọa 

Địa ngục A Tỳ. Cho nên Cổ Đức thường nói: “Trước cửa địa ngục Tăng Đạo 

nhiều”, lời nói này không phải là không có đạo lý. Nếu chúng ta không hiểu giáo 

lý, không giữ thanh quy, dùng tình cảm để làm Phật sự thì đâu có lý nào không 

đọa địa ngục! 

Câu hỏi: Có người nhìn thấy một nhà khoa học từ bao nhiêu vạn năm 

trước đang thọ tội ở miệng núi lửa nhiều năm như vậy mới có thể thoát khổ. 

Bởi vì thành quả nghiên cứu của ông là phá hoại tinh cầu, đã tạo vô biên tội 

nghiệp. Nhà khoa học hiện đại cũng đang tạo vô biên tội nghiệp, quả báo tương 

lai liệu có chiêu cảm đến tai nạn nghiêm trọng hơn không ạ? Chúng con có 

thể xin lão Pháp sư khai thị đạo lý nhân quả trong đó, giúp chúng sanh giác 

ngộ không ạ? 

Việc giáo dục nhân quả này không những là chân thật, mà còn là vũ trụ bắt 

đầu từ khi nào, thì khi đó nhân quả cũng đã bắt đầu. Về sự việc này, khi giảng 
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Kinh chúng tôi đã nói rất nhiều. Cho nên phải không ngừng giảng đi giảng lại, vì 

sao vậy? Mọi người quên hết rồi, sau khi nghe rồi thì có thể nói là ra khỏi lớp 

cũng quên luôn. Cho nên Đức Phật từ bi, một sự việc luôn là nói lặp đi lặp lại vô 

số lần, nhất định phải để bạn thật sự nhớ được mới thôi. Nếu bạn chưa thật sự nhớ 

được, chưa thật sự Giác ngộ, chưa thật sự quay đầu thì Phật luôn thường nhắc 

nhở, đây là từ bi vô tận, chúng ta phải biết cảm ân. Một niệm bất giác chính là 

nhân, có thể sanh vạn pháp, đây chính là quả, cho nên nhân quả có từ khi nào? 

Từ khi vũ trụ xuất hiện thì đã có. Ngạn ngữ có nói: “Vạn pháp giai không, nhân 

quả bất không”. Thật ra nhân quả đâu có đạo lý bất không! Vạn pháp đều không, 

nhân quả cũng là vạn pháp thì làm sao bất không được chứ? Đúng vậy, báo ứng 

của nó bất không, chính là oan oan tương báo, sự việc này sẽ không đoạn mất. 

Sau khi hiểu rõ đạo lý này rồi thì chúng ta khởi tâm động niệm tự nhiên sẽ có sự 

dè dặt. Báo ứng, cảm ứng ở nơi khởi tâm động niệm, đừng cho rằng một niệm 

thiện là việc nhỏ, đừng cho rằng một niệm ác là người ta không biết, chỉ cần bạn 

động niệm thì sóng tâm sẽ động khắp pháp giới hư không giới, không giấu giếm 

được ai cả, người bạn giấu được là kẻ ngu nên họ không biết; người giác ngộ 

không ai không biết.  

Nếu theo Phật pháp mà nói, điều này mọi người có thể tin được, Người đắc 

Tu Đà Hoàn trở lên thì không ai không biết. Nói khẳng định thêm một chút để 

bạn không hoài nghi, Tư Đà Hàm là nhị quả, nhị quả thì sao? Nhị quả có bốn loại 

năng lực đã được khôi phục là Thiên Nhãn, Thiên Nhĩ, Tha Tâm và Túc Mệnh. 

Tha Tâm là khi trong tâm người khác khởi tâm động niệm, họ có thể thu nhận 

được sóng động đó. Người từ Nhị quả trở lên, bạn nói xem có bao nhiêu? Vô 

lượng vô biên. Sơ quả chỉ có khôi phục được hai loại là Thiên Nhãn và Thiên 

Nhĩ, hay nói cách khác, họ nhìn thấy rồi. Vì sao vậy? Trong tâm vừa động niệm 

thì sẽ có tướng. Bạn hãy xem chữ “Tưởng” viết bằng chữ Hán, tưởng là tư tưởng, 

tưởng là gì? Trong tâm có tướng, vừa có động niệm thì hiện ra tướng. Tưởng về 

một người thì tướng của người này hiện ra, tưởng về một sự việc thì tướng của 

việc đó hiện ra; tưởng về một nơi nào thì tướng nơi đó hiện ra. Cho dù bạn không 

biết thì họ cũng nhìn thấy tướng của bạn. Sơ Quả Tu Đà Hoàn, bạn ngồi cùng họ, 

khi bạn ngủ thì nằm mộng, tướng ở trong mộng của bạn, họ nhìn thấy rất rõ ràng. 

Khi bạn tỉnh lại thì họ nói với bạn những điều họ mới thấy chính là ở trong mộng 
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của bạn. Họ có Thiên Nhãn, có Thiên Nhĩ. Lại nâng lên một cấp đến Nhị quả, họ 

có Tha Tâm, khi trong tâm bạn suy nghĩ thì không cần nhìn họ cũng biết, biết rõ 

ràng hơn Sơ Quả. Cho nên, bạn có thể giấu được ai chứ? Đây là nói người tu 

hành, ngoài người tu hành ra, quỷ thần đều biết. Phật nói với chúng ta Quỷ có 

ngũ thông, ngoài lậu tận thông là họ không có, năm loại thần thông khác họ đều 

có, nhưng đều không lớn. Cái không lớn này là gì? Họ không đột phá được nhiều 

tầng không gian, đại khái thông thường chỉ có thể ở mức thấp nhất, đột phá được 

tầng không gian của Người và Trời, đây là cái đầu tiên. Lớn một chút nữa thì họ 

có thể đột phá địa ngục, có thể đột phá cõi trời Dục Giới. Ở trong phạm vi này, 

Thiên Nhãn, Thiên Nhĩ, Tha Tâm, Túc Mệnh họ đều có, còn có Thần Túc, không 

thể không biết điều này.  

Giúp đỡ chúng sanh giác ngộ, đây là điều nên làm. Nói chung, phải nhớ 

một nguyên tắc, nhất định không được làm tổn hại chúng sanh. Chúng sanh này 

bao gồm cả vi sinh vật. Thường có tâm yêu thương che chở, có tâm cung kính, 

thường nghĩ đến điều Phật đã nói trong Kinh cho chúng ta: “Hết thảy chúng sanh 

vốn dĩ là Phật”, Tổ tiên xưa nói với chúng ta, bổn tánh vốn thiện, phải mở rộng 

tâm lượng ra, phải có thể bao dung người khác, cho nên thường hay nghĩ đến. 

Bạn bước vào cửa Phật, ở ngay đầu điện Thiên Vương bạn nhìn thấy Bồ Tát Di 

Lặc, Ngài đang dạy bạn chính là dạy điều này. Phải dùng ánh mắt từ bi nhìn chúng 

sanh, đại từ đại bi; phải lấy tấm lòng rộng lượng để bao dung chúng sanh, Ngài 

hiện ra cái bụng rất lớn, “Tâm bao thái hư, lượng chu sa giới”, phải thường hay 

nghĩ đến. Vì sao tâm lượng chúng ta lại nhỏ như vậy? Tâm lượng chúng ta vốn 

dĩ là bao trùm thái hư, trọn khắp pháp giới mà, vì sao hiện nay lại biến thành như 

vậy? Đây là gì? Đây là vọng tưởng phân biệt chấp trước đã chướng ngại tâm 

lượng vốn có của chúng ta, đã biến thành rất nhỏ rất nhỏ. Cho nên buông xuống 

chấp trước thì tâm lượng của bạn lớn hơn một chút, đã lớn hơn nhiều rồi; tiếp tục 

buông xuống phân biệt thì càng lớn hơn. Khởi tâm động niệm không có nữa, vậy 

thì trọn khắp pháp giới hư không giới rồi.  

Việc tổn người lợi mình thì nhất định không được làm; việc tổn hại hết 

thảy chúng sanh làm lợi ích cho Phật pháp thì càng không được làm, đó là tạo tội 

nghiệp. Phật pháp là phổ độ chúng sanh, để cho chúng sanh bị tổn hại thì đây 

không phải là Phật pháp, điểm này phải đặc biệt dè chừng. Cho nên nhất định 
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không được dùng bất kỳ thủ đoạn nào để lừa gạt chúng sanh. Dùng bất kỳ phương 

pháp nào để nhắc khéo họ, muốn họ đến cúng dường, vậy thì sai rồi, đây toàn là 

tội trộm cắp. Bạn xem chương trộm cắp, người xưa nói vô cùng tường tận, bất 

luận bạn dùng cách gì, lộ liễu cũng vậy, lén lút cũng vậy, ám thị cho họ, mục đích 

là gì? Mong muốn họ đến cúng dường, đều là trộm cắp. Cho nên phước cúng 

dường đó là gì? Đó là tâm chân thành thật sự xuất phát từ nội tâm của họ chứ 

không phải là người ngoài khuyên họ. Khuyên họ là miễn cưỡng. Nếu điều bạn 

làm chân thật có công đức thì họ có phước, nếu điều bạn làm không như pháp thì 

họ cũng có tội, họ lấy tiền giúp bạn tạo tội nghiệp, họ phạm vào tội này. 

Cho nên vì sao Phật không xây đạo tràng? Tôi đã hiểu ra, xây đạo tràng, 

nếu đạo tràng này không có Đạo, vậy không phải là tạo tội nghiệp sao? Không 

phải là mê tín sao? Là đang thu tiền. Bạn thử nghĩ xem toàn là tội nghiệp địa 

ngục. Lại suy nghĩ khai thị của Ấn Tổ là chính xác, chúng ta thật sự tu Đạo thì 

cần có địa điểm, người thời đại này của chúng ta không bằng Thích Ca Mâu Ni 

Phật, Ngài thân thể khỏe mạnh, không ngại mưa gió, Ngài có thể ngày ngày nghỉ 

dưới gốc cây, chúng ta thì không được, không có thể chất này. Ngài một ngày ăn 

một bữa là đủ rồi, chúng ta mỗi ngày ba bữa cơm vẫn thấy đói, còn muốn ăn bữa 

phụ. Điều này đã nói rõ tình trạng thân thể của chúng ta kém người thời đó quá 

nhiều. Vậy nên, chúng ta cần một nơi chốn, cộng tu cũng tốt, tự tu cũng tốt, nói 

chung cần một nơi chốn. Một người chân tu thì một túp lều tranh là đủ rồi, vô 

cùng đơn giản. Đại chúng cùng nhau huân tu, nhiều người thì chi phí lớn. Hơn 

nữa, người hiện nay không nhận được giáo dục tốt đẹp, đều là tâm khí bao chao, 

phiền não tập khí rất nặng, nhiều người thì không dễ điều phục. Đây là đạo lý 

nhất định. Một, hai chục người thì dễ làm, đạo tràng mới thật sự được thanh tịnh, 

vô sự! Giảng Kinh thì hai mươi người, một người giảng một ngày, ngày ngày 

thay phiên nhau giảng, vậy thì tốt! Như vậy, mọi người ở cùng nhau, tu được tám 

năm, mười năm, đức hạnh học vấn đều thành tựu. Khi rời khỏi thì có thể làm sự 

nghiệp hoằng pháp lợi sanh. Có đức hạnh, có học vấn, nơi nào cũng sẽ mời bạn 

giảng Kinh, bạn sẽ đi khắp nơi để giảng.  

Làm thế nào để có thể giữ cho bạn không bị ô nhiễm? Bạn không bị người 

khác mời làm trụ trì, không nhận lời mời lâu dài thì không sao. Ta đến đó giảng 

Kinh một tháng, giảng một tháng xong ta rời đi, bạn sẽ không có vấn đề gì. Nếu 
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bạn tiếp nhận, họ mời bạn làm trụ trì, hoặc là họ cúng dường đạo tràng cho bạn, 

vậy thì phiền phức sẽ đến. Hãy học Thích Ca Mâu Ni Phật cả đời không cần đạo 

tràng, làm một Pháp sư giảng Kinh, vậy tốt! Chính mình có một am tranh nhỏ, 

khi không có người mời thì về nhà tiến tu, có người mời thì đi ra, không tiếp nhận 

cúng dường thì không sao; tiếp nhận cúng dường thì sẽ nhiều việc. Cho nên, cúng 

dường nhất định không phải là việc tốt, phải nhận thức điều này rõ ràng.  

Câu hỏi: Trên trái đất có rất nhiều núi lửa đang ngủ, núi lửa hoạt động. 

Xin hỏi việc hoạt động, phun trào của những núi nửa này liệu có liên quan 

trực tiếp đến lòng người không? Một khi núi lửa thức tỉnh thì sau đó phải nên 

làm thế nào? Người niệm Phật chúng ta phải nên làm thế nào ạ? 

Người niệm Phật chính là một câu Phật hiệu niệm đến cùng. Núi lửa phun 

trào, nếu chính mình đang ở khu vực thiên tai thì không thể tránh được, đến lúc 

vãng sanh rồi. Không có một mảy may tham luyến với thế gian này, điều mà 

chúng ta cầu chính là Thế Giới Cực Lạc, chính là thân cận A Di Đà Phật, cơ duyên 

đến rồi thì phải đi thôi, bạn nói tốt biết bao! Cho nên, tâm của người niệm Phật 

phải kiên định, không hoài nghi, không xen tạp, không gián đoạn. Cho dù là Pháp 

sư hoằng pháp lợi sanh cũng phải nên như vậy. Khi xuất hiện bất kỳ tai nạn nào 

thì cũng không sợ hãi, không hoảng sợ, không kinh hãi, tâm là định, định có trí 

huệ, điều này có thể giải quyết vấn đề; vừa sợ hãi, vừa bối rối thì phiền não hiện 

tiền, thì phải đọa lạc xuống dưới. Cho nên, núi lửa phun trào, động đất, tất cả 

thiên tai trong tự nhiên, ở trong Phật pháp nói có liên quan trực tiếp đến lòng 

người.  

Câu hỏi: Rất nhiều người in đĩa DVD, hoặc cúng dường miễn phí, hoặc 

bán cho người khác nhưng đều không chú trọng chất lượng. Có khi tám mươi 

phần trăm số đĩa in ra bị trục trặc. Xin hỏi nên làm thế nào để khuyên những 

đồng tu phát tâm từ bi này dùng sản phẩm chất lượng hơn để cúng dường cho 

đại chúng ạ? 

Câu hỏi này rất hay, những hành vi này, chúng ta rất dễ có thể cảm nhận 

được, mục đích in Kinh của họ là công lợi, muốn nhanh có công có lợi, họ không 

tôn trọng Phật pháp, không có tâm kính ái. Bản thân họ tin Phật nhưng không thật 
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tin, nếu thật sự tin thì sẽ không làm sự việc này, đây không phải là thật tin. Có! 

Bởi vì công đức tuyên truyền Phật pháp rất lớn, nếu không biết thì họ tạo tội 

nghiệp, họ không phải là đang tu tích công đức. Bạn thử nghĩ xem, khi người ta 

mở đĩa này xem mà không phát được thì họ sanh phiền não, bạn không phải là 

mang đến pháp hỉ cho họ mà là mang đến phiền não. Bạn không phải là hoằng 

dương Phật pháp, Phật pháp là Pháp thanh tịnh, bạn mang Pháp phiền não cho 

chúng sanh, đây là tội lỗi. Bạn mang phiền não cho người khác thì người khác sẽ 

mang phiền não cho bạn, đây là quả báo. Cho nên phải rất xem trọng, xem trọng 

chất lượng không xem trọng số lượng, chất lượng nhất định phải tốt. Vì sao vậy? 

Họ có thể dùng được lâu dài. Nếu còn có đồng tu muốn dùng đĩa này của bạn thì 

có thể đi sao chép, có thể lấy làm bản gốc. Đây là thật sự tin Phật, thật sự tôn 

trọng Phật pháp. Cho nên việc gì như Lý như Pháp thì là đúng, vậy mới là tu Công 

đức chân thật. Nếu không thì không những không có Công đức mà Phước báo 

cũng không có. 

Câu hỏi: Có một số người học Phật tiêu một khoản tiền lớn để nuôi thú 

cưng, cho thú cưng ăn thịt. Xin hỏi làm như vậy có như Pháp không? Làm thế 

nào khuyên họ dùng thời gian và tiền bạc nuôi thú cưng để vào sự nghiệp 

hoằng hộ chánh Pháp, lợi ích chúng sanh ạ? 

Điều này cần họ giác ngộ, cần họ thật sự hiểu rõ đối với Phật pháp. Cho 

nên học Phật là một chuyện, hiểu rõ lại là một chuyện khác, người học Phật rất 

nhiều, đây là gì? Mê tín. Phật là gì cũng không biết. Vì sao phải học Phật? Nghe 

nói học Phật thì Phật, Bồ Tát sẽ phù hộ cho họ khỏe mạnh sống lâu, thăng quan 

phát tài nên họ đến, họ là vì điều này mà đến, thế nào là Phật họ cũng không biết. 

Người như vậy chiếm tỷ lệ rất lớn! Đừng cho rằng Phật tử rất nhiều, không nhiều, 

bạn sàng lọc đến sau cùng không có mấy người. Đây mới là điều Phật đã nói trong 

Kinh là: “Được thân người là khó, được nghe Phật pháp càng khó hơn”. Nếu 

giống như tình hình hiện nay thì nghe Phật pháp không khó, đĩa DVD khắp nơi, 

internet vệ tinh hiện nay, đâu có khó? Nhưng bạn tỉ mỉ mà suy nghĩ, họ đúng thật 

là khó, họ không nghe cho hiểu, không nghe cho rõ ràng, vẫn cứ tự tư tự lợi, vẫn 

là nương theo danh văn lợi dưỡng như cũ. 
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Thậm chí còn có một số phần tử tri thức đã tốt nghiệp Đại học, họ không 

ra xã hội để tìm việc, họ đến cửa Phật để xuất gia, vì sao lại xuất gia? Họ nhìn 

chuẩn rồi, nghề nghiệp này tốt, rất nhanh đạt được danh văn lợi dưỡng. Nơi ở 

chính là nhà cửa kiểu cung điện, tốt hơn các bạn học ở các ngành nghề khác, 

không có người nào có thể sánh với họ. Một khi làm lên đến trụ trì thì giống như 

tiểu hoàng đế vậy, khi ăn cơm, bạn xem tiền hô hậu ủng, bao nhiêu người hầu hạ. 

Bạn học của họ ở trong xã hội làm các nghề nghiệp khác, so với họ thì đúng là 

kém rất xa, họ thông minh. Nhưng phải hiểu là Phước báo này họ đang hưởng 

đều là trong mạng của họ có. Nhưng khi hưởng Phước này ở trong cửa Phật thì 

họ bị hao tổn rất lớn. Họ vốn dĩ là Phước báo một trăm năm, họ ở trong Phật môn 

có thể mười năm đã hưởng hết, Phước báo hưởng hết rồi thì tội báo kia sẽ hiện 

tiền. Đó là gì? Triệt để phá hoại Phật pháp, họ không phải là đến để xây dựng 

Phật pháp, họ đến là để phá hoại Phật pháp. Đây đều là Phật pháp không có sự 

hoằng dương chính quy, người tiếp xúc Phật pháp mê tín rất nhiều. 

Khi xưa, tôi thường hay khuyên người phát tâm cúng dường thì phải dè 

chừng cẩn thận, nếu không thì việc bạn làm không phải là việc tốt. Nếu bạn khiến 

những người xuất gia vì sự cúng dường của bạn mà sanh khởi tâm tham, vốn dĩ 

họ xuất gia học đạo, là có thành tựu, nhưng bạn lại từ sự phát tâm của họ mà kéo 

họ trở lại, tiễn họ đến ba đường ác, bạn tạo tội nghiệp này là tội nghiệp A Tỳ Địa 

Ngục. Cho nên khi xưa có người hỏi tôi, phát tâm ở trong nhà Phật làm Công đức, 

kiểu nào là tốt nhất mà không có tác dụng phụ? Tôi đã nói với họ là in Kinh, nhất 

định không có tác dụng phụ. Người ta mang đi bán cũng tốt, bán thì họ có người 

mua, người mua thì họ nhất định đọc, điều này không có tác dụng phụ. Chủ ý này 

không phải là tôi nghĩ mà là Đại sư Ấn Quang dạy chúng ta. Bạn xem cả đời của 

Ấn Tổ, tiền mà tứ chúng cúng dường, Ngài đều làm một việc, đó là khắc Kinh 

lưu thông. Ngài ở Tô Châu đã dùng số tiền này làm một Hoằng Hóa Xã, Hoằng 

Hóa Xã lúc đó chính là Nhà xuất bản. Ngài lúc đó thì đã là tương đối tiến bộ rồi, 

dùng bản xếp chữ, làm sự nghiệp này. Ngài không đi xây chùa, không lấy làm 

việc khác. Gặp phải xã hội có tai nạn như hạn hán, lũ lụt, Lão Hòa Thượng cũng 

cứu tế, tiền từ đâu tới? Tiền trích ra từ quỹ in Kinh. Điều này đã nói rõ Đại sư 

Ngài chỉ làm một việc, đó là in Kinh. Làm vậy là đúng, làm ra tấm gương cho 
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chúng ta xem. Ăn mặc ngủ nghỉ của chính mình thì vô cùng đơn giản, chúng ta 

xem thử quan phòng của Ngài thì biết. 

Năm 1977, lần đầu tiên tôi đến Hồng Kông giảng Kinh, nơi giảng Kinh là 

Thư Viện do pháp sư Đàm Hư làm, là Thư Viện Phật Giáo Trung Hoa, tôi ở đó 

giảng hai tháng. Sau hai tháng thì chuyển đến giảng đường Quang Minh của Lão 

hòa thượng Thọ Dã ở Hồng Kông, tiếp tục giảng hai tháng, tổng cộng giảng bốn 

tháng, giảng “Kinh Lăng Nghiêm”. Thời gian bốn tháng không đủ, hình như chỉ 

giảng được một nửa. Ở trong thư viện nhìn thấy những sách lưu trữ do Hoằng 

Hóa Xã xuất bản, họ lưu trữ được rất nhiều. Sách của Hoằng Hóa Xã đúng thật là 

tốt, hiệu đính rất cẩn thận, rất ít chữ sai, giấy in, đóng gáy in đều rất tinh vi so với 

thời điểm đó, không phải là tùy tiện, rất chú trọng vào chất lượng. Quan niệm của 

Lão pháp sư thì chúng ta vừa nhìn là biết, những sách này là để cho người ta bảo 

tồn lâu dài. Chúng ta cứ xem truyện ký của Lão Hòa Thượng thì thấy rõ, cả đời 

Ngài làm việc này. Cho nên sau khi tôi trở về Đài Loan, hoàn toàn học theo Lão 

Hòa Thượng. Chúng tôi có một Quỹ Giáo Dục Phật Đà chuyên môn làm việc này, 

mấy chục năm nay chính là một phương hướng, một mục tiêu, là ấn tống Kinh 

sách, không làm việc khác.  

Hôm nay đã hết thời gian rồi, những câu hỏi phía sau, tôi nghĩ chúng ta sẽ 

tiếp tục giải đáp vào tuần sau.  

A DI ĐÀ PHẬT! 
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