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Trong và ngoài nước xưa nay, không một ai không cầu phước huệ; kỳ thực phước 

huệ là chúng sanh vốn sẵn có, trong tự tánh vốn dĩ đầy đủ viên mãn. Chúng sanh 

hiện tại phước huệ không có, Phật nói với chúng ta, có hai loại chướng ngại đã ngăn 

cản mất nó, chính là phiền não chướng và sở tri chướng. Phiền não chướng ngại phước 

đức, sở tri chướng ngại trí huệ, cho nên chỉ cần có thể phá trừ hai chướng, phước huệ 

liền hiện tiền. Hai chướng phải trừ bằng cách nào? Phải dựa vào tu đức. Phước huệ vốn 

dĩ là tánh đức, nếu như không tu đức, phước huệ của tự tánh sẽ không thể hiện tiền, cho 

nên phải tu hành.   

Phật ở trên kinh “Quán Vô Lượng Thọ Phật” chỉ dạy chúng ta trước tiên phải tu 

học tam Phước. Chúng ta chân thật có thể tin tưởng, chân thật có thể hiểu rõ đạo lý này, 

chịu phát tâm tu học, cái tri kiến này chính là trí huệ chân thật, chịu nghiêm túc mà làm, 

người này liền có phước.  

“Tam phước” mọi người đều biết, tại vì sao không làm được? Bởi vì nhận biết 

không đầy đủ, nhận biết không đầy đủ chính là không có trí tuệ. Chúng ta biết một phần, 

thì nghiêm túc đi làm một phần; có hai phần nhận biết, tự nhiên làm được hai phần; 

người hoàn toàn không chịu làm, chính là người không có phước huệ. Do đó có thể biết, 

ở trên mặt tu đức mà nói, tu phước cùng tu huệ là thành tựu lẫn nhau. 

  

Buổi 15 ngày 13/03/2022 

Phật ở trong kinh điển thường nói: “Thọ trì, đọc tụng, vì người diễn nói”, những 

điều này đều là dạy người chân thật tu hành. Đặc biệt là “vì người diễn nói”, “diễn” là 
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biểu diễn, là dạy chúng ta phải làm ra để người khác thấy; “nói” là vì người giảng giải, 

khuyên người học Phật, cho nên “diễn” là thân giáo, “nói” là ngôn giáo.  

Then chốt của học Phật là ở định huệ, đúng như trên kinh Kim Cang đã nói “ngoài 

không dính tướng, trong không động tâm”, định chính là như như bất động, huệ chính 

là không giữ ở tướng. Trong kinh Kim Cang Phật dạy Tu Bồ Đề, điều quan trọng nhất 

chính là hai câu nói này, chúng ta cũng có thể dùng hai câu nói này để phản tỉnh, kiểm 

điểm chính mình có trí tuệ, có công phu hay không.  

Những gì trên kinh đã nói, quyết không thể đọc qua một lần liền có công đức, điều 

quan trọng là phải đem nó làm cho được, chỉ đọc mà không làm thì không có ích gì. 

Lục Tổ nói rất hay, “Sanh tử là việc lớn, phước không thể cứu, phải có định huệ mới 

có thể cứu, giải ngộ không thể cứu, phải chứng ngộ mới có thể cứu”  

Khởi dụng của tự tánh, khi ngộ gọi là bồ đề, khi mê gọi là phiền não, phiền 

não cùng bồ đề là một sự việc, khác biệt là ở nơi mê ngộ. Do đó phương pháp tu hành 

của Đại thừa là chuyển mê thành ngộ, có thể chuyển mê thành ngộ, thì có thể chuyển 

phiền não thành bồ đề, chuyển sanh tử thành niết bàn. Đại thừa dùng phương pháp 

chuyển đổi là tuyệt đối chính xác, với lý với sự đều tương ưng. Đây cũng là nói rõ, 

người Đại thừa cao minh hơn người tiểu thừa, người Tiểu thừa hông có trí tuệ, gắng 

gượng dùng cách đè nén; người đại thừa có trí tuệ, đem nó chuyển đổi lại.  

Tấm gương tu học của Đại thừa là năm mươi ba lần tham học ở trong kinh Hoa 

Nghiêm. Ở trong năm mươi ba tham học này, bao gồm người trong các ngành các nghề, 

nam nữ già trẻ, thế gian và xuất thế gian, đều là tu hạnh Bồ tát; không chỉ tu hạnh Bồ 

tát, mà hạnh tu còn là hạnh Bồ tát cao cấp: hạnh Phổ Hiền. Trong cuộc sống thường 

ngày của chúng ta, từ sáng đến tối có phải tu hạnh Bồ tát không? có phải tu hạnh Phổ 

Hiền không? Nếu như phải, thành Phật liền có hi vọng; nếu như không phải, vậy thì vẫn 

còn phải sanh tử luân hồi. Phải tu học như thế nào? Từ trên cương lĩnh nói, chính là làm 

thế nào ứng dụng Lục Độ vào trong đời sống. Đời sống là Lục Độ, bạn chính là Bồ 

tát, đời sống nếu như là mười nguyện, bạn chính là Bồ tát Phổ Hiền. 

“Bố thí”, dùng lời hiện đại mà nói, chính là hy sinh phụng hiến. Chính mình chịu 

hy sinh, chịu phụng hiến cho đại chúng, chịu phụng hiến cho đoàn thể. 

  

Buổi 16 ngày 20/03/2022 

Bàn về phương pháp tu trì (Phần 3) (Trang 36, 37, 38) 

“Trì giới” chính là tuân thủ pháp tắc, tuân thủ quy củ.  

“Nhẫn nhục” chính là có tâm nhẫn nại. Trong lúc làm việc phải có tâm nhẫn nại, 

đặc biệt là ở trên mặt nhân sự, chúng sanh đều có phiền não, ân oán, bất bình tích lũy 
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từ vô lượng kiếp đến nay, chúng ta mỗi giờ mỗi phút đều sẽ gặp phải, càng phải có thể 

nhẫn. Đối với hoàn cảnh tự nhiên, cũng phải có thể nhẫn. 

“Tinh tấn” là cầu tiến bộ, không được một mực không thay đổi, cố giữ lề lối cũ. 

Có rất nhiều Đại đức học Phật tu trì tuy là rất tốt, thế nhưng không thể hoằng pháp lợi 

sanh, nguyên nhân ở chỗ nào vậy? Giữ theo lối cũ, không cầu tiến bộ. Vì thời đại khác 

nhau, cho nên hình thái ý thức, phương thức đời sống của chúng sanh cũng khác nhau, 

ở mỗi một thời đại, có một phương thức hoằng pháp của thời đại đó, có một cách thực 

tiễn lục độ mười nguyện theo thời đại đó, theo lề lối cũ đương nhiên là không được rồi. 

Phật pháp sau khi từ Ấn Độ truyền đến Trung Quốc, liền có thay đổi rất lớn, ở trên 

phương thức đời sống, trước đây là khất thực, dưới gốc cây ngủ một đêm, giữa ngày ăn 

một bữa; sau khi đến Trung Quốc, nhận được sự cúng dường của đồng tu tại gia, không 

còn khất thực nữa, tất thảy hoàn cảnh sống đều thay đổi. Cho nên phải thích hợp nguyên 

tắc hiện đại hóa, bổn thổ hóa, đời sống hóa, đây mới là chân nghĩa của tinh tấn. Chúng 

ta phải từ phương diện này mà suy xét: Làm thế nào ở ngay trong cuộc sống cầu giác, 

cầu trí tuệ, tu lục độ mười nguyện. Các vị tỉ mỉ quán sát năm mươi ba tham, thì sẽ hiểu 

rõ đạo lý này. 

“Thiền định” chính là chính mình có chủ tể, có chủ kiến, không bị bên ngoài xoay 

chuyển.  

“Bát nhã” chính là tường tận thông suốt đối với thiện ác, đúng sai, tà chánh, chân 

giả của hết thảy người, sự việc, sự vật; không mê hoặc, không điên đảo, đây chính là trí 

tuệ bát nhã.  

Nếu như có thể đem lục độ, mười nguyện thực tiễn ngay trong cuộc sống của chính 

mình, vậy thì bạn an vui rồi. Không luận đang làm công việc gì, đều là đang tu Bồ tát 

hạnh, đang hành Bồ tát đạo. Người hành Bồ tát đạo là người được pháp hỷ sung mãn, 

đây chính là đem phiền não chuyển thành bồ đề, đem mê chuyển thành giác ngộ. 

Người thế gian nếu như có cảm giác phiền phức với công việc, thì khổ không thành 

lời, than trời trách đất, đó là người thế gian, pháp thế gian, là phàm phu, là phải bị luân 

hồi trong sáu cõi. Pháp Đại thừa Bồ tát cao minh, sau khi đem ý niệm chuyển đổi lại, 

chính là Bồ tát. Các Ngài biết làm việc khổ nhọc, là kết pháp duyên với tất cả chúng 

sanh, thành tựu bố thí ba la mật của chính mình. Cho nên ý niệm vừa chuyển đổi, 

thì an lạc vô biên, hạnh phúc an vui, lìa khổ được vui lập tức liền có thể đạt được. 

Người biết dụng công, giống như Lục Tổ Đại sư làm việc khổ nhọc như chẻ củi, 

giã gạo ở trong nhà bếp, như thế tu hành khai ngộ; bởi vì Ngài ngay trong giã gạo, bửa 

củi đã đầy đủ hành pháp lục độ và mười nguyện. Người không biết dụng công, cho dù 

ngày ngày ngồi xếp bằng ở trong thiền đường, tham thiền cũng không thể khai ngộ, 

phiền não tập khí vẫn còn cả đống. Nếu như chúng ta biết tu hành chính là rửa bát, 

lau bàn, cũng thảy đều đầy đủ lục độ mười nguyện. Người không biết dụng công, thì 
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sẽ cho rằng những công việc này quá khổ. Cho nên chuyển cảnh giới chính là chuyển 

tâm: thay đổi tâm lý, thay đổi tư duy. Khác biệt của biết tu hành và không biết tu hành, 

chính ngay ở chỗ này. 

Buổi 17 ngày 27/03/2022 

Ở phần sau “Niệm Phật luận” Pháp sư Đàm Hư có nói đến Trương Thị ở chùa 

Trạm Sơn Thanh Đảo, bà tu hạnh gì vậy? Mỗi cuối tuần chùa Trạm Sơn có pháp hội 

cộng tu niệm Phật, bà liền đến nhà bếp rửa bát, biểu hiện bên ngoài là rửa bát trong nhà 

bếp, kỳ thực bà ở nơi đó tu lục độ mười nguyện, cho nên bà ấy biết trước giờ đi, ngồi 

mà vãng sanh. Người thế gian xem thấy bà chỉ là người không biết chữ, chưa từng 

đi học, nghe kinh cũng nghe không hiểu, đến khắp nơi giúp người làm việc khó 

nhọc, nào biết được người như vậy mới là người chân thật tu hành, thành tựu của 

nghe kinh, tham thiền trái lại không được như bà. Cho nên nhất định phải thật tu, 

phải rõ lý, phải đem những nguyên tắc cương lĩnh tu hành Phật pháp này thực tiễn vào 

trong đời sống hiện tại. 

Ở trong pháp đại thừa, nếu muốn liễu sanh tử, điều duy nhất chúng ta có thể nắm 

chắc, chính là niệm Phật cầu sanh Tịnh Độ. Nếu muốn chân thật làm được, thì phải ghi 

nhớ lời của Phổ Hiền Bồ tát: Học Bồ tát đạo, tu Bồ tát hạnh. Trong năm mươi ba lần 

tham học của Thiện Tài Đồng Tử, Thiện Tài Đồng Tử mỗi lần gặp thiện tri thức, đều 

thỉnh giáo hai vấn đề này. Cái gọi là Bồ tát đạo chính là tồn tâm; tâm, nguyện, giải, hành 

phải giống Phật; tâm và nguyện chính là Bồ tát đạo, giải và hành chính là Bồ tát hạnh.  

Học Phật, chính là phải học được giống như Phật vậy, nếu không thể học giống 

được hoàn toàn, thì cũng phải khác biệt không xa lắm. Thế gian có một số người đang 

làm Phật học, mà không phải là đang học Phật. Cái gì gọi là Phật học? Chính là có giải 

không hành, chỉ xem Phật pháp như một loại học vấn của thế gian để nghiên cứu, mà 

không thể làm theo, họ không có tâm này, cũng không có nguyện này, đó chính là Phật 

học. Người có tâm, có nguyện, họ hiểu được bao nhiêu liền biết làm được bấy nhiêu, 

đây mới là người học Phật. Vì vậy người học Phật có thể liễu sanh tử, nhà Phật 

học không thể liễu sanh tử, điều này phải phân biệt rõ ràng. 

Sáu căn khi tiếp xúc với cảnh giới sáu trần bên ngoài, không có phân biệt, chấp 

trước, vọng tưởng, tất cả đều rõ ràng tường tận, đây gọi là quán chiếu. 

“Quán chiếu”, kỳ thực chính là tự tánh tịnh, chính là kiến văn giác tri của tự tánh, 

cho nên có thể thấy được chân tánh. Phàm phu mê mất tự tánh, họ dùng tình thức, chính 

là tám thức, năm mươi mốt tâm sở, đây gọi là tình chấp, cũng chính là “mang theo cảm 

tình” mà thường hay nói. Cái gì gọi là cảm tình? Chính là phân biệt, chấp trước, vọng 

tưởng. Mang theo những thứ “kiến văn giác tri” này là kiến giải của phàm phu. Do đây 

có thể biết, rời khỏi hết thảy phân biệt, chấp trước, vọng tưởng chính là kiến giải của 
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Phật Bồ tát, kiến giải của Phật Bồ tát gọi là quán chiếu, gọi là chiếu kiến. Do đó dùng 

kiến giải của phàm phu để tu hành, là tuyệt đối không thể siêu vượt sáu cõi. 

Phàm phu rất khó rời khỏi tình chấp, nếu như dùng tình chấp mà tu học, tất 

cả các pháp môn khác đều không thể thành tựu, chỉ có tu học Tịnh Độ có thể. 

Nhưng chúng ta phải nên biết, tu Tịnh Độ là phải đem công phu niệm Phật hàng phục 

được tình chấp, mới có thể vãng sanh; nếu không hàng phục được, thì vẫn là không thể 

vãng sanh. Cũng chính là nói tuy là chưa đoạn được phiền não, chỉ tạm thời hàng phục, 

nhưng nếu vào khoảnh khắc vãng sanh, phiền não không dấy khởi thì thành công 

rồi. Nếu như lúc đó phiền não dấy khởi, thì không thể vãng sanh. 

Buổi 18 ngày 03/04/2022 

Hành môn, chính là cảm thấy chính mình cái gì cũng không biết, cái gì cũng không 

hiểu, mọi thứ đều không bằng người, người như vậy sẽ rất khiêm tốn, chịu lão thật 

niệm Phật, thông thường hạng người này phẩm vị vãng sanh đều rất cao. 

Người có giải mà không hành, hoàn toàn tương phản, họ cống cao ngã mạn, tự 

mình cho là đúng, luôn luôn xem thường việc tu hành, trái lại không thể vãng sanh. 

Dẫn chúng tu hành là công việc tự lợi lợi tha, quan trọng nhất là chân thành, chân 

thực, chính mình có tâm chân thành, tâm thanh tịnh, tâm bình đẳng, tâm cung kính, tâm 

từ bi, thì thành công rồi. 

Tu hành quan trọng nhất là phải nắm lấy cương lĩnh, giữ vững nguyên tắc, công 

phu dễ dàng có lực. 

Nguyên tắc, cương lĩnh chính là “Phát tâm bồ đề, một lòng chuyên niệm”. 

Ý nghĩa, đạo lí của hai câu nói này nhất định phải lí giải thấu triệt , phải tuân theo 

“Quy tắc tu học Đồng tu Tịnh tông” mà thực hành “Tam phước, lục hòa, tam học, 

lục độ, thập nguyện". 

Cần phải ứng dụng vào trong đời sống, đây chính là “tự hành hóa tha”. 

Trong pháp Đại Thừa, viên mãn nhất, cứu cánh nhất chính là “Hạnh Bồ tát Phổ 

Hiền”. 

Hạnh Bồ tát Phổ Hiền, chính là “Lễ kính chư Phật, xưng tán Như Lai, quảng 

tu cúng dường, sám hối nghiệp chướng, tùy hỉ công đức, thỉnh chuyển pháp luân, 

thỉnh Phật trụ thế, thường tùy Phật học, hằng thuận chúng sinh, phổ giai hồi 

hướng”, những điều này đều là thực hiện trong sinh hoạt thường ngày. 

Lễ kính, bao hàm chân thành và cung kính; xưng tán, nhất định có pháp hỉ sung 

mãn; quảng tu cúng dường, chính là phụng sự tất cả chúng sanh. 
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Cho nên hạnh Phổ Hiền phạm vi bao gồm rất sâu rộng, quyết không phải là lấy 

một chút tiền cho vào bao đỏ chính là cúng dường, quan niệm này là sai lầm. 

Ở trong hành môn, tóm lại trong một câu, chính là pháp sám hối “Sám hối nghiệp 

chướng” của Bồ tát Phổ Hiền. 

Pháp sám hối quan trọng nhất chính là chuyển đổi tâm, chuyển đổi hành vi, 

tuy rằng không có hình thức, cũng là chân thật sám hối. 

Nếu chỉ là đầy đủ trên hình thức, chỉ chiếu theo những gì trên mặt chữ mà làm, 

tâm không thay đổi, hành vi cũng không đổi, đó không phải là sám hối, chẳng có tác 

dụng gì. 

Tu hành có ba giai đoạn: 

• Giai đoạn thứ nhất, đọc thuộc kinh văn. 

Đem kinh điển đọc ba nghìn lần(biến), thuộc lòng kinh văn, ghi nhớ lời dạy của 

kinh điển. 

• Giai đoạn thứ hai, cầu viên giải. 

Đối với ý nghĩa giáo huấn của Phật, phải tường tận, phải lí giải được viên dung, 

mới không bị mắc kẹt ở câu chữ. 

Phải ứng dụng linh hoạt trong đời sống hàng ngày, đây mới là không đọc một bộ 

sách chết, mới là khai trí tuệ. 

• Giai đoạn ba là phải thực hành. 

Y theo lý luận phương pháp của kinh điển, tu sửa tư tưởng, kiến giải, hành vi sai 

lầm của chúng ta, đây gọi là chân thật tu hành, như vậy mới có thể vãng sanh. 

Mà không phải là chỉ đem bộ kinh đọc đủ ba nghìn lần, vậy thì không có tác dụng 

gì. 

Phải nên biết rằng Phật pháp từ xưa đến nay đều là chú trọng ở thực hành, 

chính là phải làm cho được. 

  

Buổi 19 ngày 10/04/2022 

Làm việc ở nhà bếp mỗi ngày như nấu cơm, rửa bát, lau bàn, người thế gian cảm 

thấy những việc này là khổ cực, ngược lại người giác ngộ lại cảm thấy an lạc, nhưng 

những việc này thật ra chính là Lục độ vạn hạnh, chính là tam học: giới, định, tuệ. Làm 

việc vẫn giống nhau, công việc vẫn giống nhau, chỉ là quan niệm trong tâm thay đổi 

mà thôi, khi vừa thay đổi thì là đời sống của Bồ tát. Trong kinh Hoa nghiêm dạy 
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chúng ta những điều này, dạy chúng ta làm thế nào để có được một cuộc sống an vui 

nhất, hạnh phúc nhất. Đây chính là sự thật, đây chính là tu hành; là hạnh của Bồ tát Đại 

thừa, Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác chính là tu ở chỗ này. Người không hiểu, cho 

rằng ngày ngày làm những việc này thực sự quá khổ, ngay cả bà nội trợ nào cũng đều 

muốn bỏ chạy cả. Đây là mê, mê thì khổ rồi; ngộ thì liền vui. Người giác ngộ, biết rằng 

ở những nơi này chính là tu bố thí, tu xưng tán, tu cúng dường, tu nhẫn nhục, tu 

thiền định, tu Bát nhã, cho nên mê ngộ hoàn toàn không giống nhau. 

Phật dạy chúng sinh phước huệ song tu, phước huệ viên mãn rồi thì gọi là Nhị túc 

tôn, cho nên tu phước, tu huệ đều vô cùng quan trọng. 

Tu phước phải tu như thế nào? Suy nghĩ cho chúng sinh nhiều hơn, làm việc 

cho chúng sinh nhiều hơn, quên đi bản thân mình, đó chính là đại phước báo. Thế 

nào là tạo ác? Niệm niệm nghĩ cho chính mình, niệm niệm làm việc vì bản thân mình, 

đây là đại ác. 

Xả tài là phước, nhưng quan trọng hơn là không dính tướng. Chấp trước tướng 

mà tu phước sẽ rơi vào quả báo trời người; còn lìa tướng mà tu phước thì có thể 

minh tâm kiến tánh, vãng sanh bất thoái thành Phật. 

Không chỉ xả bỏ ngoại tài, mà nội tài cũng cần phải xả. Nội tài là gì? Tinh thần 

của chúng ta, sức lực của chúng ta có thể phụng sự đại chúng vô điều kiện, đây gọi là 

xả nội tài. Chẳng cầu báo đáp, chăm chỉ vì xã hội, vì đại chúng phụng sự, đây chính là 

bố thí. 

Mục đích của việc ấn định thời khóa sáng tối là giúp chúng ta thay đổi tâm hạnh 

của mình, nếu chúng ta công phu rồi mà tâm hạnh vẫn không thay đổi thì thời khóa sớm 

tối uổng phí rồi. 

Thời khóa sáng tụng phẩm thứ sáu trong kinh Vô Lượng Thọ, mục đích là hi 

vọng tâm tánh mỗi người đều có 48 lời nguyện, đây gọi là niệm Phật, nhớ Phật, trong 

lòng chân thật có Phật, trong tâm chân thật có Phật A Di Đà, có bốn mươi tám lời 

nguyện của Ngài. 48 lời nguyện đó bao hàm y chánh trang nghiêm của thế giới Tây 

phương Cực Lạc. Thời khóa tối thì niệm niệm đều không quên lời dạy của đức Phật 

A Di Đà, chúng ta phải y giáo phụng hành, như pháp mà tu trì, đây là chân thật 

niệm Phật, không phải niệm trên đầu môi chót lưỡi. 

Từ phẩm thứ 32 đến phẩm thứ 37 của kinh Vô Lượng Thọ là những lời dạy của 

đức Phật A Di Đà, nội dung chính là ngũ giới thập thiện, là nền tảng mà Đại thừa và 

Tiểu thừa cùng nương tựa. Từ nơi đây, chúng ta chăm chỉ học tập, như vậy niệm Phật 

mới có thành tựu. 
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Buổi 20 ngày 17/04/2022 

Trong Xã Hội nói “Học Làm Người”, học làm người chính là học luân lý, đạo đức.  

Nếu như học mười thiện, tứ vô lượng tâm (từ, bi, hỷ, xả), chính là học làm thiên 

nhân cõi trời Dục Giới, vậy thì họ cao hơn chúng ta một cấp rồi. Học tứ thiền bát định 

chính là học làm thiên nhân của cõi trời Sắc Giới, cảnh giới càng cao hơn. Học bốn 

mươi tám nguyện, học lục độ, mười đại nguyện vương, đó chính là học làm thiên nhân 

của thế giới Tây Phương Cực Lạc, đây mới là điều chúng ta thật sự phải học.  

“Học”, không phải là nói “ta hiểu”, “ta tường tận”, thì được xem là học rồi. “Học” 

ý nghĩa chữ này là “làm theo ”, “học tập” nó là động từ, không phải danh từ, chính là 

muốn chúng ta chân thật làm bằng được. Ngày nay chúng ta tu hành, chính mình không 

đạt được pháp hỷ, đó chính là ở trong những ngày tháng xen tạp, tại vì sao không đạt 

được pháp hỷ? Bởi vì chúng ta chưa chân thật học tập.  

Học phải từ chỗ nào mà học? Từ đọc kinh mà học. Trên kinh dạy chúng ta làm 

thế nào, chúng ta làm như thế đó, y theo kinh điển mà nghiêm túc phản tỉnh. Mỗi 

ngày có thể phát hiện một lỗi lầm của mình, chính là giác ngộ, mỗi ngày có thể sửa lỗi 

lầm của bản thân, mới là thật tu. Đây chính là “thật làm” mà trong “Tịnh Ngữ” lão cư 

sĩ Hạ Liên Cư đã nói. Có thể thật tu, thật làm, ba năm liền siêu phàm nhập thánh, thì 

không phải phàm phu; không chịu học, không chịu làm, vậy thì hết cách rồi.  

Đọc kinh phải dùng tâm chân thành, tâm thanh tịnh, tâm cung kính mà đọc, 

liền sẽ có chỗ ngộ. Một số người đọc kinh rất khổ sở, bởi vì họ dùng tâm vọng tưởng, 

phân biệt, phiền não để đọc, đối với ý nghĩa, cảnh giới trong kinh điển hoàn toàn không 

thể thể hội, đương nhiên càng đọc càng khổ. Chỉ có dùng tâm chân thành, thanh tịnh, 

cung kính mà đọc, mới có thể tương ưng với tâm của Phật, mới có thể phát hiện được ý 

nghĩa ở trong kinh. Do bởi chân thành, thanh tịnh, cung kính là không có cùng tận, cho 

nên ý nghĩa của kinh cũng không có cùng tận, vô cùng vô tận. 

Trong “Kinh Hoa Nghiêm biệt hành sớ sao”, nói đến “quảng tu cúng dường”: tài 

cúng dường không bằng pháp cúng dường. Khai thị trong kinh văn của ngài cư sĩ Duy 

Ma Cật vô cùng tinh túy: “Bố thí pháp là “lấy mình làm gương”, “như pháp tu 

hành”, làm tấm gương cho tất cả chúng sanh, đây là chân thật bố thí pháp”. 

Bố thí tài, bố thí pháp, bố thí vô úy, chúng ta chân thật mà làm, tu ba loại nhân 

này, sẽ được ba loại quả báo: được tài phú, thông minh trí huệ, khỏe mạnh sống lâu. 

Làm ra cho tất cả chúng sanh xem, để họ nhìn thấy quả báo này, nhờ bạn chỉ giáo cho, 

bạn liền nói cho họ nghe phải tu ba loại nhân này, cho nên nhất định phải làm ra tấm 

gương cho người khác xem. Từ trì giới, chính mình nghiêm túc trì giới, đoạn tất cả ác 

nghiệp, khiến tâm địa chính mình chân thật đạt đến thanh tịnh, lương thiện. Cho đến 

nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, bát nhã đều phải chân thật làm được, chính là pháp bố 
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thí. Nếu như bạn không làm được, bạn nói cho người khác nghe, khuyên người khác, 

vậy thì không có ích gì, người ta cũng chưa chắc sẽ tin tưởng. 

Buổi 21 ngày 24/04/2022 

Bàn về phương pháp tu trì (Phần 8) (Trang 48, 49, 50) 

Trong kinh đức Phật dạy: “Chúng sanh sợ quả, Bồ tát sợ nhân.” Chúng sanh 

nhìn thấy quả báo họ mới biết phản tỉnh. Nhìn thấy quả báo tốt thì họ ngưỡng mộ, nhìn 

thấy quả báo xấu họ liền sợ hãi. Cho nên, chúng ta phải chân thật mà làm, đem quả báo 

trình diễn trước mọi người, để họ tự kiểm điểm lại mình, tự phản tỉnh, sau đó phát tâm 

học tập, đây mới là chân thật bố thí pháp. 

Mục đích chúng tôi giảng kinh Kim cang chính là khuyên mọi người, dạy đại 

chúng hiểu rõ chân tướng sự thật, phải chân thật một lòng một dạ niệm Phật cầu sanh 

Tịnh Độ. Những gì trong kinh Kim Cang nói, ngay cả trong hai mươi hai năm đức Thế 

Tôn nói kinh Bát nhã, chính là dạy chúng ta nhìn thấu, buông xuống. Vì sao bốn chữ 

‘nhìn thấu, buông xuống’ này mà phải giảng đến hai mươi hai năm? Thử nghĩ xem, 

người nào sau khi nghe được thì có nhìn thấu không? Đã buông xuống được chưa? Nghe 

thì nghe rồi, nói cũng nói rồi, nhưng vẫn nhìn không thấu, vẫn buông không được. Trong 

tâm từ sáng đến tối vẫn là suy nghĩ vọng tưởng, lời nói và hành vi vẫn là phê bình người 

khác mà không biết kiểm điểm bản thân, đây chính là nhìn không thấu, buông không 

xuống. 

Tu học Phật pháp luôn không rời xa ‘giới, định, tuệ’. Giới chính là tuân thủ 

pháp, gìn giữ quy củ, vâng theo những lời dạy của đức Thế Tôn ở trong tất cả kinh điển, 

chúng ta tuân thủ mà làm. Then chốt quan trọng nhất trong tu hành chính là ‘định’, 

‘định’ chính là tâm thanh tịnh. Có thể tu tâm thanh tịnh của chính mình trong tất cả cảnh 

thuận vả cảnh nghịch, không bị nhiễu loạn, ô nhiễm bởi con người hoàn cảnh, thì đạo 

nghiệp của bạn đã thành tựu rồi. Có định thì có tuệ, ‘tuệ’ chính là có thể phân biệt được 

thiện ác phải quấy, tuy có thể phân biệt nhưng tuyệt đối không khởi tâm động niệm. Vì 

một khi khởi tâm động niệm thì lại rơi vào trong ý thức, sẽ không có giới, định, tuệ. 

Cho nên, đối với bất cứ người nào chư Phật Bồ tát đều không có oán hận, ngay cả khi 

có người ác, việc ác đến chướng đạo, các ngài cũng xem là điều tự nhiên, không hề khởi 

tâm oán hận. Vì sao? Vì hi vọng người ác có thể sớm giác ngộ, quay đầu, vì người ác 

cũng có Phật tánh, cho nên chư Phật Bồ tát rất tôn kính họ. 

Nhà Phật thường nói ‘khai ngộ’, ‘tu hành’, đọc kinh sẽ có chỗ ngộ, niệm Phật sẽ 

có chỗ ngộ, kỳ thật ở ngay trong đời sống hằng ngày như đối người tiếp vật cũng đều 

có chỗ ngộ. ‘Chỗ ngộ’ chính là phát hiện ra lỗi lầm, phát hiện ra lỗi lầm chính là khai 

ngộ, sửa đổi sai lầm chính là tu hành. Tu hành không phải là ám chỉ mỗi ngày đọc 

được bao nhiêu quyển kinh, niệm được bao nhiêu câu Phật hiệu, lễ được bao nhiêu vị 

Phật; thực tế mà nói thì đó chỉ là hình thức và vẻ bên ngoài mà thôi. Công phu chân thật 
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là ‘biết lỗi’ và ‘sửa lỗi’, nếu có thể làm được bốn chữ này, thì một ngày của bạn sẽ trải 

qua rất thiết thực, không uổng phí. 

Gặp việc thế gian thì chúng ta làm, đó là tu phước. Khi làm việc không nên sợ bị 

thiệt thòi, làm nhiều thì tu phước nhiều, vậy thì có gì mà không tốt? Lúc làm việc không 

được chấp trước, không được để trong tâm, trong tâm một chút dấu vết cũng không lộ 

ra, như câu ‘ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm’ (nên không chỗ trụ, mà sinh tâm kia) mà 

trong kinh Kinh cang đã giảng nói, đây mới là phước báo chân chánh, liền đem phước 

đức chuyển thành công đức rồi. Nếu trong tâm thường hay nghĩ ‘ta đã làm được rất 

nhiều việc rồi’, đây chính là pháp thế gian, là phước báo hữu lậu, quả báo có được sẽ 

rất nhỏ. 
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