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Chư vị pháp sư, chư vị đồng học, mời ngồi. Hôm nay có 35 câu hỏi, 

chúng ta y theo thứ tự để giải đáp, trước hết là đồng tu Hồng Kông, có 9 

câu hỏi.  

Hỏi: Câu thứ nhất, xin hỏi ý nghĩa chân thật của câu “trụ tâm một 

chỗ, không việc gì chẳng xong”.  Phải làm sao mới có thể thật sự đạt được 

tiêu chuẩn này? 

Đáp: Thế Tôn đối với câu giáo huấn này, trong kinh luận Đại tiểu 

thừa đã nói rất nhiều, do đây có thể biết, câu nói này, khi Thế Tôn còn tại 

thế thường hay nêu ra. Thường hay nêu ra, vậy thì đây là câu nói rất quan 

trọng. “Trụ tâm một chỗ” có sâu cạn khác biệt không như nhau, có pháp 

thế gian và xuất thế gian không như nhau, đương nhiên tác dụng của nó 

cũng không giống nhau. Gần đây chúng tôi đọc được ở trong kinh Hoa 

Nghiêm, vừa mới đọc xong đoạn kinh luận này, “đắc tam muội tịch dụng 

không ngằn mé”, tịch chính là nhập định, chính là trụ tâm một chỗ, dụng 

là khởi tác dụng. Cho nên, bạn hiểu được đây là định, công phu của nó 

cạn sâu không như nhau, theo tiêu chuẩn của pháp Đại thừa, trụ tâm một 

chỗ chính là trong tâm Bồ-đề đã nói là tâm chân thành, tâm chí thành. 

Tâm chí thành là chân tâm của bạn, là bản tánh của bạn, từ trên đây mà 

nói bạn vốn dĩ là Phật, câu nói này không giả chút nào, là chân tâm của 



bạn. Hiện nay bạn mê mất chân tâm rồi, mê mất chân tâm thì biến thành 

vọng tâm, vọng tâm là không thật, không thật chính là nói tâm của bạn là 

giả, không phải là chân tâm; không thành, tâm của bạn là hư ngụy. Chúng 

ta không nói người khác, mà nói chính mình, bạn sẽ thấy tâm của mình là 

giả, là hư ngụy, ý niệm của bạn đang thay đổi trong từng sát-na, ý niệm 

trước nói đúng, ý niệm sau nói sai, lập tức phủ định ngay, chính là bạn 

không thành thật với chính mình. Chính mình còn không chịu trách nhiệm 

với chính mình, làm sao bạn có thể làm tốt công việc được? Làm sao bạn 

có thể xây dựng được niềm tin? Đây là điều rõ ràng dễ thấy.  

Chân thành, chân không phải là hư vọng, bạn thử nghĩ những điều 

Phật giảng ở trong Tam Thừa Kinh Giáo, vũ trụ bao la, đâu là chân thật? 

“Phàm những gì có tường đều là hư vọng”. Tướng này không những là 

vật chất, mà còn bao gồm cả hiện tượng tinh thần trong đó. Nói đến Pháp 

Tướng Duy Thức thì bạn càng dễ hiểu hơn, a-lại-da đều là giả, đều không 

phải thật. Bạn xem những pháp hữu vi được liệt kê trong Bách Pháp, pháp 

hữu vi không phải là thật, pháp vô vi là thật. Cái đầu tiên trong pháp hữu 

vi chính là a-lại-da, thứ hai là mạt-na, thứ ba ý thức, thứ tư là năm thức 

đầu. Tâm là hư vọng, tâm sở là hư vọng, bất tương ưng hành pháp là hư 

vọng, đều không phải là thật. Sắc pháp và vật chất thì sao? Vật chất là y 

theo chúng mà khởi, cũng không phải thật. Cho nên trong Bách Pháp thì 

94 loại pháp hữu vi này bao gồm tất cả pháp thế xuất thế gian, quy nạp nó 

thành 94 loại, toàn là hư vọng không thật. Cái thật là gì? Cái thật là vô vi. 

Trong vô vi có tương tự vô vi, có chân thật vô vi, vô vi chân thật chỉ có 

một, cái sau cùng gọi là chân như vô vi. Tâm an trụ ở chân như vô vi thì 

người này đã thành Phật rồi, đó gọi là trụ tâm một chỗ, không việc gì 

chẳng xong, đó là thật. Ở đây nói bạn chứng đắc chân như, bạn minh tâm 

kiến tánh. Tánh là gì? Tánh chính là chân như.  



Hình dáng của chứng đắc chân như là gì? Hình dáng mà đại sư Lục 

Tổ Huệ Năng nói, nói được rất hay, đơn giản rõ ràng: chân như thanh tịnh, 

chân như không sanh không diệt, chân như đầy đủ vạn pháp. Đầy đủ vạn 

pháp này rất khó hiểu, vô lượng trí tuệ, vô lượng đức năng, vô lượng tướng 

hảo thảy đều đầy đủ, toàn bộ vũ trụ chính là đầy đủ ở trong chân như. 

Chân tâm từ trước tới nay chưa từng dao động, không giống như vọng tâm 

của chúng ta, vọng tâm là ý niệm này tiếp nối ý niệm kia mà đến, cho nên 

vọng niệm lăng xăng, niệm niệm không trụ, đây là vọng tâm. Phía sau nói 

năng sanh vạn pháp, toàn bộ sâm la vạn tượng trong vũ trụ đều là chân 

như biến hiện ra. Quả địa Như Lai thật sự thì trụ tâm một chỗ, đây là quả 

vị Phật cứu cánh viên mãn. Tiếp theo nói, 41 giai vị pháp thân đại sĩ trong 

kinh Hoa Nghiêm cũng là trụ tâm một chỗ, chính là chân thành. Vì sao 

chân thành vẫn có nhiều cấp bậc đến như vậy? Cấp bậc này là tập khí vô 

minh từ vô thủy còn mang theo, là từ chỗ này mà nói, chúng ta ở trong 

kinh Hoa Nghiêm nói được rất rõ ràng. “Không việc gì chẳng xong” là 

giống như Quán Thế Âm Bồ-tát có 32 ứng thân, ngài có thể cùng chúng 

sanh trong thập pháp giới, trong thập pháp giới có Bồ-tát, có Phật, các 

ngài chưa kiến tánh, các ngài cũng là chúng sanh; cảm ứng đạo giao với 

chúng sanh thập pháp giới, đáng dùng thân gì để độ thì hiện thân đó. Thân 

không có tướng nhất định, pháp không có pháp nhất định, nên dùng 

phương pháp gì để giúp họ khai ngộ, giúp họ quay đầu thì dùng phương 

pháp đó, cho nên phương pháp là vô lượng vô biên. Không chỉ có 84.000 

phương pháp. Đây là “không việc gì chẳng xong” của Như Lai, Pháp thân 

Bồ-tát, là cõi Thật Báo Trang Nghiêm trong bốn cõi.  

Chúng ta lại hạ xuống một bậc, hạ một bậc là cõi Phương Tiện Hữu 

Dư, đó chính là tứ thánh pháp giới; Phật, Bồ-tát, Thanh văn, Duyên giác 

ở trong thập pháp giới cũng là trụ tâm một chỗ. Các ngài trụ tâm ở chỗ 



nào? Tâm của các ngài là vọng tâm, không được tính là chân tâm, vẫn là 

a-lại-da, nhưng các ngài giác ngộ. Cho nên trong đây có mê ngộ, lục đạo 

phàm phu là mê, tứ thánh pháp giới là ngộ. Tuy ngộ nhưng vẫn không thể 

chuyển a-lại-da thành đại viên trí, vẫn không thể chuyển, ở trong đó các 

ngài dùng công phu để chuyển, cho nên chỗ các ngài trụ chính là chánh 

giác, niệm niệm giác mà không mê. Điều này thông thường nói là gì? Trụ 

bát-nhã, không mê hoặc. Lục đạo phàm phu là niệm niệm mê hoặc điên 

đảo, không có bát-nhã, chính là không có trí tuệ. Nhiễm và tịnh này không 

như nhau, hoặc là nói Bồ-tát trong tứ thánh pháp giới trụ vào tâm thanh 

tịnh, tâm thanh tịnh sanh trí tuệ, tâm thanh tịnh và chân tâm rất gần nhau. 

Bạn xem chân thành, phía dưới là thanh tịnh, ở rất gần nhau, các ngài trụ 

tâm ở chỗ này, tâm trụ ở đây.  

Ngày nay chúng ta muốn học Phật, đặc biệt là Tịnh độ tông, Tịnh 

độ tông tu cái gì? Là tu tâm thanh tịnh. Tâm tịnh ắt cõi Phật tịnh. Đâu là 

Tịnh độ? Tâm tịnh cảm được chính là Tịnh độ, đạo lý này rất rõ ràng. Tâm 

thanh tịnh đó của chúng ta cũng đã quá khó rồi, rốt cuộc tâm thanh tịnh là 

gì cũng không biết, cho nên pháp môn Tịnh tông có phương tiện đặc biệt, 

điều này trên hội Lăng Nghiêm gọi là là phương tiện tối sơ, là A-di-đà 

Phật, bạn trụ tâm vào A-di-đà Phật. Đây không phải là miệng niệm, miệng 

niệm mà trong tâm vẫn có vọng niệm thì không được; trong tâm thật có 

A-di-đà Phật, ngoài A-di-đà Phật ra thì không có gì cả, bạn dùng tâm này 

thì bạn nhất định vãng sanh. Khi còn chưa vãng sanh thì sống ở trên thế 

giới này, bất luận là làm việc gì, bạn đều sẽ làm được rất viên mãn, vì sao 

vậy? Tâm của bạn là định, tâm của bạn không tán loạn, trong tâm của bạn 

không có vọng tưởng, sự việc đến rồi, vừa tiếp xúc thì dùng trí tuệ để xử 

lý, không phải là vọng tưởng để xử lý. Ta muốn suy nghĩ xem làm như 

thế nào, làm ra sao, chính là dùng vọng tưởng xử lý; không cần phải nghĩ, 



vấn đề vừa đến thì tự nhiên sẽ có cách ứng phó cho bạn, làm được rất viên 

mãn. Giống như Thích-ca Mâu-ni Phật vậy, khi Phật còn tại thế, bạn xem 

bao nhiêu người thỉnh giáo ngài, đưa ra câu hỏi, lúc nào Phật cũng lập tức 

trả lời ngay, tuyệt đối không nói phải suy nghĩ một chút, không hề có; lập 

tức liền trả lời cho bạn, liền giải quyết cho bạn, tổ sư đại đức cũng là như 

vậy.  

Tôi thân cận đại sư Chương Gia được 3 năm, khi chúng tôi đưa ra 

câu hỏi cho đại sư, ngài không lập tức trả lời ngay, ngài đều là đợi rất lâu 

rồi mới giải đáp. Đó không phải là không lập tức trả lời cho bạn, mà do 

tâm khí của bạn bao chao. Phương pháp dạy học này cao minh, nhất định 

phải xem tâm của bạn định lại đã, vậy mới có thể tiếp nhận. Tâm không 

định thì không tiếp nhận được, nói cho bạn, gọi là gió thoảng qua tai, ở 

đây vừa nghe xong rồi, bước ra ngoài cửa liền quên mất, vậy đâu có tác 

dụng gì? Tôi theo ngài 3 năm đều là như vậy. Có nghi hoặc hướng về ngài 

để thỉnh giáo, ngài đều là rất tĩnh, vô cùng an tĩnh nhìn tôi, để chính tôi 

cũng tĩnh trở lại, vậy mới tiếp nhận được sự dạy dỗ của ngài. Ngài đâu 

phải suy nghĩ? Nhìn thấu, buông xuống rồi, ngài còn phải nghĩ suốt nửa 

tiếng đồng hồ nữa sao? Không có đạo lý này. Cho nên từ trong sự giáo 

dục của ngài, chúng tôi vô cùng khẳng định rằng học tập nhất định phải 

chuyên chú thì mới thật sự có thể học thành. Vậy chúng ta thử nghĩ xem, 

chúng ta tiếp xúc với rất nhiều học trò này, tâm đều không thể chuyên 

chú, chính là nói trụ tâm một chỗ thì họ mới có thể học được gì đó; tâm 

của họ tán loạn, học không được.  

A-la-hán, Bồ-tát trụ vào bát-nhã! Vậy phàm phu trong lục đạo như 

chúng ta, tâm của chúng trụ vào chỗ nào? Đương nhiên học Phật rồi, biết 

là chúng ta phải trụ vào thanh tịnh bình đẳng. Kinh Vô Lượng Thọ đã nói 



với chúng ta “Thanh tịnh bình đẳng giác”, bạn không cần phải để ý đến 

giác, chỉ cần thanh tịnh bình đẳng thì giác sẽ hiện tiền. Thanh tịnh bình 

đẳng giống như là nước, giác là soi chiếu, nước thanh khiết, nước bình 

đẳng, thì nó tự nhiên sẽ khởi tác dụng soi chiếu; tâm không thanh tịnh, 

không bình đẳng, thì không có tác dụng soi chiếu. Vậy tác dụng là gì? Tác 

dụng là ý thức, ý thức chính là phân biệt chấp trước. Phân biệt của thức 

thứ sáu, chấp trước của thức thứ bảy, phân biệt chấp trước sẽ sinh ra rất 

nhiều sai lầm. Bạn phải hiểu rằng trong chấp trước có tự tư tự lợi, có tham 

sân si mạn. Bạn xem bốn phiền não lớn của mạt-na thức thường theo nhau, 

cái đầu tiên là ngã kiến, ngã kiến chính là tự tư tự lợi; ngã ái, ái chính là 

tham; ngã si chính là ngu si; ngã mạn, mạn chính là sân giận, đây là tham 

sân si, tự tự tự lợi tham sân si. Hiện nay chúng ta nói là bộ phận tinh thần, 

có những thứ này thì chúng sẽ hiện hành, sẽ biến thành vật chất, tướng 

phần liền khởi lên.  

Cho nên tham sân si mạn là phiền não cố hữu, không phải là học 

được, chỉ cần vừa mê thì nó tự nhiên khởi lên. Rốt cuộc là do thứ gì biến 

ra? Nói cho các vị biết, là trí tuệ đức năng. Bạn xem Phật nói: “hết thảy 

chúng sanh đều có trí tuệ đức tướng Như Lai”, khi vừa mê thì trí tuệ biến 

thành phiền não, đức liền biến thành tạo nghiệp, tướng liền biến thành lục 

đạo tam đồ, trong khoảng sát-na thì nó đã biến ra! Cái cố hữu này không 

phải là nói trong đời quá khứ, đời đời kiếp kiếp đã nhiễm những thứ không 

tốt này, không phải là ý nghĩa này. Điều này đương nhiên cũng có, đây là 

ý nghĩa thứ hai, ý nghĩa thứ nhất chính là bạn mê mất tự tánh, đã làm méo 

mó đi trí tuệ công đức trong tự tánh rồi, chuyển biến thành những thứ này, 

phải biết điều này.  



Ngày nay chúng ta học Phật, hy vọng ngay trong một đời này phải 

có thành tựu thật sự, thành tựu chân thật, chúng ta an trụ tâm của mình ở 

A-di-đà Phật. Đại sư Liên Trì về già chính là một câu Phật hiệu, bất kỳ 

người nào thỉnh giáo với ngài, Ngài đều là “Nam-mô A-di-đà Phật”, 

không nói câu thứ hai, đây là tổ sư một đời. Ở thế gian, chúng ta vẫn có 

thân thể lưu tại thế gian, xử sự đãi người tiếp vật, chúng ta nói điều đơn 

giản nhất, điều thiết thực nhất, bạn trụ tâm ở trong Thập Thiện Nghiệp 

Đạo là đúng rồi, tâm của bạn là tâm gì? Là tâm thập thiện. Đừng coi 

thường thập thiện, thập thiện rất rộng lớn, sâu rộng không bờ mé; cạn nhất 

ở cõi người là thánh hiền của nhân gian, lại nâng lên đến cõi trời, rồi nâng 

lên Thanh văn, nâng tiếp lên Duyên giác, Bồ-tát, Phật, làm được thập thiện 

viên mãn là quả địa Như Lai. Bạn làm thế nào có thể thấy rõ thập thiện? 

Tâm trụ ở thập thiện thì tâm của bạn là thiện; bạn tu Tịnh độ, tâm của bạn 

tịnh. Bạn xem chúng ta trụ tâm ở thanh tịnh, trụ tâm ở thiện, thiện, không 

để mảy may bất thiện xen tạp, thiện này là thiện của Bồ-tát; phàm phu làm 

không được, phàm phu vẫn có vọng tưởng phân biệt chấp trước xen tạp. 

Không để mảy may bất thiện xen tạp, đó là người nào? Cấp bậc thấp nhất 

đó là người minh tâm kiến tánh, kiến tánh thành Phật, trong kinh Hoa 

Nghiêm gọi là 41 giai vị pháp thân đại sĩ, như các ngài thì mới có thể làm 

được.  

Chúng ta phải nỗ lực hết sức giảm thiểu bất thiện, cách tu như thế 

nào? Điều đầu tiên bạn phải học điều mà đại sư Lục Tổ Huệ Năng dạy 

bạn, “không thấy lỗi thế gian”, tâm của bạn mới thiện được. Thấy lỗi thế 

gian thì như thế nào? Lại có bất thiện xen tạp rồi. Hết thảy chúng sanh, 

phàm phu ở trong lục đạo đều là thiện ác lẫn lộn, bạn chỉ nhìn vào mặt 

thiện của họ, bạn đừng nhìn vào mặt ác của họ thì bạn mới có thể tu được 

tâm thiện, mới có thể tu được không để mảy may bất thiện xen tạp. Nếu 



bạn thường hay thấy người này không đúng, người kia không đúng, ngày 

ngày bạn xen tạp, tâm thiện của bạn không viên mãn, đời này không thể 

viên mãn. Quản cái này, quản cái kia, quản đông, quản tây, quản đến sau 

cùng chính mình vẫn phải vào tam đồ, quả báo của bạn vẫn là ngạ quỷ, 

địa ngục, súc sanh, bạn chạy không thoát. Bạn nói xem bạn chịu thiệt thòi 

quá lớn! Nói thật ra là quá oan uổng. Bạn quản những việc này để làm gì?  

Dạy người cho tốt, phổ độ chúng sanh là chính mình làm tốt rồi thì 

khiến người khác cảm động, đây là thật. Ở xã hội hiện nay, không phải 

thời gian ngắn mà thấy được hiệu quả cảm động, thấy được hiệu quả 

nhanh lắm cũng phải mười năm. Người này thường hay hủy báng bạn, 

thường hay nói xấu bạn, bạn làm thế nào? Bạn thường hay nói lời tốt về 

họ, nhất định không có một mảy may tâm oán hận với họ. Cứ như vậy sau 

mười năm, họ sẽ nghĩ rằng: mình thì ngày ngày nói họ, họ vẫn ngày ngày 

tán thán mình. Cho nên cần thời gian mười năm thì lương tâm mới có thể 

thức tỉnh, họ mới cảm thấy trong cả đời này của mình, thật sự đã gặp được 

một người tốt. Vậy thì chúng ta muốn hỏi, người ngày ngày hủy báng 

mình, đặt điều sinh sự, hãm hại mình như vậy, người này có phải là người 

tốt không? Là người tốt. Vì sao là người tốt? Họ giúp ta tiêu nghiệp 

chướng, người học Phật phải hiểu đạo lý này. Họ nói rất nhiều điều không 

đúng về ta, sau khi ta nghe rồi, ta phải phản tỉnh lại xem mình có hay 

không, có thì sửa, không thì tránh, nhất định không được trách họ. Họ là 

người tốt, họ có thể nói ta, giúp cho ta có thể sửa lỗi đổi mới, thật sự là ân 

đức, là ân nhân, bạn còn có thể phê bình họ sao? Bạn còn đi trách móc họ 

sao? Bạn còn đi oán hận họ sao? Vậy được rồi, oan oan tương báo không 

bao giờ dứt, bạn kết oán với người ta thì bạn sai rồi.  



Thật sự là từ vô thủy kiếp đến nay đều là sai, ngày nay gặp được 

Phật pháp mới hiểu rõ ràng, mới tường tận, không làm việc sai nữa. Chúng 

ta học Phật rồi, chúng ta hiểu được đạo lý này, y giáo phụng hành, đó là 

thật, bạn xem việc oan ức chịu thiệt cả đời này của tôi rất nhiều, nhưng 

tôi rất biết ơn. Những người đặt điều sanh sự, hủy báng tôi, có không ít 

người thật sự đã quay đầu, bởi vì sao? Tôi từ trước tới nay không nói một 

điều xấu về họ, từ trước tới nay chưa từng phê bình họ, tôi đều là tán thán, 

họ tiêu nghiệp chướng thay tôi, tôi rất cảm kích. Vậy thì sao? Vậy thì có 

thể hóa giải xung đột, hóa giải mâu thuẫn. Mâu thuẫn là có hai loại nguyên 

nhân, một loại là nghiệp nhân trong đời quá khứ, một loại là hiểu lầm ở 

hiện tại, đều không đáng để vào trong tâm. Chính mình rất rõ ràng, rất 

tường tận là trí tuệ, như như bất động là định công, tiếp nhận rồi thì chính 

mình tự kiểm điểm, sám hối, đây là công phu tu hành của mình, đây là 

công đức. Nếu bạn biết tu thì ngày ngày đang tích công lũy đức; nếu bạn 

không biết tu thì ngày ngày phê bình người, đốt sạch toàn bộ công đức mà 

bạn tu được, lửa thiêu rừng công đức, thiêu sạch sẽ. Vấn đề ở chỗ bạn có 

biết hay không? Bạn có hiểu hay không?  

Ngày nay chúng ta làm người, học Phật làm người, tâm an trụ vào 

thuần tịnh thuần thiện, an trụ vào thuần tịnh, Tịnh độ của chúng ta nhất 

định thành công; an trụ vào thuần thiện, chúng ta có thể hóa giải được oán 

thân trái chủ ở hiện tiền và trong đời quá khứ, toàn bộ có thể hóa giải, 

thuần thiện có thể hóa giải. Thuần tịnh nhất định sanh Tịnh độ, tương ưng 

với tâm Bồ-đề. Điều kiện vãng sanh Tịnh độ là “Phát tâm Bồ-đề, nhất 

hướng chuyên niệm”, chúng ta đều trọn đủ, vậy thì đúng rồi. Cho nên, từ 

chỗ không nhớ lỗi của người khác mà hạ thủ. Chúng tôi xem thấy báo cáo 

của người Hawaii bản địa, tôi vô cùng cảm động, nguyên lý nguyên tắc ở 

trong đó nói hoàn toàn tương đồng với những gì Phật pháp nói. Người 



ngoài không có lỗi, lỗi là ở chính mình; thật sự không có lỗi, bất luận họ 

làm thiện, làm ác đều không có lỗi lầm. Vì sao vậy? Phàm những gì có 

tướng đều là hư vọng, họ đâu có lỗi! Là cùng đạo lý với lời mà đại sư 

Ngẫu Ích đã nói: “Cảnh duyên không tốt xấu, tốt xấu ở nơi tâm”, cảnh là 

hoàn cảnh vật chất, duyên là hoàn cảnh nhân sự, không có tốt xấu, cũng 

chính là nói không có lỗi lầm, không có tốt xấu, không có thiện ác; tốt 

xấu, thiện ác là ở tâm của mình, ở phản ứng của mình. Chúng ta dùng tâm 

thiện để phản ứng thì thế giới vô cùng tốt đẹp, không có điều gì là bất 

thiện; chúng ta dùng tâm bất thiện thì trên thế giới này không có thứ gì là 

thứ tốt cả. Là ở chính mình, không phải ở bên ngoài, bên ngoài không có, 

phải hiểu điều này. Bạn phải nghe hiểu, phải nghe cho rõ ràng, sau khi 

nghe rồi thì dùng vào trong đời sống, bạn sẽ rất vui sướng, “học mà 

thường làm được, chẳng phải vui lắm sao”, trong Phật nói là pháp hỷ sung 

mãn, là thật, không phải giả. Bạn xem ngày ngày tiêu nghiệp chướng, 

ngày ngày thêm lớn trí tuệ, vậy làm sao mà không vui sướng! Phải hiểu 

đạo lý này.  

Hỏi: Chúng ta xem tiếp câu hỏi tiếp theo, thỉnh thoảng con nằm mơ 

thấy người thân đã qua đời hơn 20 năm trước, có phải biểu thị là họ vẫn 

chưa đầu thai không? Hay là đang ở cõi ngạ quỷ, phải nên giúp họ như 

thế nào?  

Đáp: Sự việc này ở trong kinh Địa Tạng Bồ-tát Bổn Nguyện đã nói 

rất rõ ràng, bất luận người thân quyến thuộc đã qua đời bao lâu, hoặc là 

bạn bè, người quen biết, bạn mộng thấy họ, đại khái nói không đầu thai 

thì là quá ít, tuyệt đại đa số đầu thai về đâu? Đến cõi ngạ quỷ. Là thật, quỷ 

và người là cảm ứng nhạy bén nhất, họ đến cầu bạn giúp đỡ, vì bạn hiện 

nay học Phật rồi, nên họ cầu bạn giúp đỡ. Bạn có thể tụng cho họ một bộ 



kinh, niệm mấy ngàn tiếng Phật hiệu, niệm mấy vạn tiếng Phật hiệu hồi 

hướng cho họ, như vậy là được. Nếu là người thân, là ông bà tổ tiên của 

mình, vậy thì bạn có thể cúng cho họ một bài vị ở trong niệm Phật đường, 

mỗi ngày đều hồi hướng cho họ, làm như vậy là đúng rồi. 

Hỏi: Một ngày nọ con nhìn thấy ở trên báo có tin “Cao tăng đắc đạo 

làm nghi thức sái tịnh cho một triển lãm Trân phẩm Phật giáo nào đó”. 

Xin hỏi như thế nào gọi là đắc đạo? Tiêu chuẩn như thế nào? Do ai hoặc 

tổ chức nào đánh giá?  

Đáp: Bạn hỏi rất hay, lời này của bạn không thể hỏi tôi, bởi vì tôi 

chưa tiếp xúc với họ. Nói chung không phải là tôi đánh giá, tôi không có 

tư cách để đánh giá. Bạn đi thử hỏi đơn vị tổ chức xem người nào đánh 

giá. Thế nào gọi là cao tăng đắc đạo? Y theo Phật pháp mà nói, đắc đạo là 

chứng quả, ít nhất là chứng quả Tu-đà-hoàn, vậy mới tính là đắc đạo. Ở 

trong Phật pháp Đại thừa, như mức độ thấp nhất trong kinh Hoa Nghiêm, 

các ngài đã chứng đắc Bồ-tát Sơ tín vị, là chứng quả vị này. Trong thời 

đại này, chứng quả được xem là cao tăng, người chứng quả đó không 

giống như phàm phu chúng ta, đúng thật là các ngài phiền não nhẹ, trí tuệ 

tăng. Bồ-tát Sơ quả và Sơ tín vị, các ngài đoạn phiền não là như nhau, 

chính là kiến phiền não trong kiến tư phiền não, 88 phẩm kiến hoặc đã 

đoạn tận, các ngài nhất định không có tự tư tự lợi. Vì sao vậy? Trong kinh 

Kim Cang đã nói: “Tướng ta, tướng người, tướng chúng sanh, tướng thọ 

giả”, các ngài phá rồi, bốn tướng không còn nữa, vậy mới có thể chứng 

được Tu-đà-hoàn; nếu vẫn có bốn tướng này thì các ngài chưa chứng quả, 

các ngài là phàm phu. Đây là tiêu chuẩn thấp nhất ở trong Phật pháp. Ngày 

trước ở Trung Quốc, trước đây thầy Lý từng nói với chúng tôi, quá nửa 

đều là Tam quả trở lên, Tam quả là A-na-hàm, đó thật sự không phải dễ 



dàng, đại khái là Bồ-tát Lục tín vị ở trong kinh Hoa Nghiêm. Thất tín là 

A-la-hán, phải là Ngũ tín, Lục tín, các vị thứ này.  

Hỏi: Câu hỏi tiếp theo, em trai con gần 30 tuổi, mặc dù có gia đình 

con cái nhưng vẫn chưa chín chắn, nay còn tính chuyện ly hôn, mẹ con 

rất đau lòng. Con định tụng kinh Địa Tạng để hồi hướng cho em, nhưng 

tự biết công lực không đủ, xin hỏi làm sao để giúp đỡ em ấy?  

Đáp: Bạn phát tâm rất tốt, chỉ cần phát chân tâm, công lực không 

đủ thì Địa Tạng Bồ-tát sẽ gia trì cho bạn. Bạn hãy đọc báo cáo này của 

người Hawaii bản địa mấy lượt, bạn sẽ có được linh cảm, bạn sẽ biết phải 

nên làm cách nào.  

Hỏi: Câu hỏi thứ năm, xin hỏi thế nào gọi là nhất tâm bất loạn? Có 

phải là một ý niệm cũng không khởi mới tính là nhất tâm bất loạn không? 

Khi niệm Phật, trong tâm nghĩ đến A-di-đà Phật có phải là vọng niệm 

không? 

Đáp: Nhất tâm bất loạn đối với người mới học mà nói, trong tâm 

nghĩ đến A-di-đà Phật là đúng rồi, từ chỗ này mà hạ thủ. Nhất tâm bất 

loạn có cạn sâu không như nhau, điều mà tổ sư Tịnh tông chúng ta đã nói: 

có lý nhất tâm, có sự nhất tâm, có công phu thành phiến. Trong tâm nghĩ 

đến có A-di-đà Phật, niệm niệm tiếp nối, đây là công phu thành phiến, có 

công phu này thì có thể vãng sanh, đây là công phu nhất tâm bất loạn sơ 

bộ; thật sự đạt được sự nhất tâm, sự nhất tâm là A-la-hán; lý nhất tâm 

chính là Bồ-tát, lý nhất tâm so với với phá một phẩm vô minh, chứng một 

phần pháp thân trong Thiền tông, cảnh giới đó là tương đồng, cho nên lý 

nhất tâm là Pháp thân Bồ-tát. Ở trong kinh Hoa Nghiêm gọi là Bồ-tát Sơ 

trụ của Viên giáo, ở trong Biệt giáo là Bồ-tát Sơ địa, điều đó thật không 



dễ gì đạt được. Thế nhưng công phu thành phiền thì dễ, chẳng niệm gì cả, 

chỉ niệm A-di-đà Phật, vậy thì nhất định chính xác.  

Hỏi: Thứ sáu, thường hay hướng về Phật Bồ-tát hoặc thần linh cầu 

nguyện, có phải là chấp tướng không? 

 

Đáp: Phàm phu ở trong lục đạo, không thể không chấp tướng, sự 

chấp tướng này là sơ học, nếu thường xuyên nhận sự huân tập của kinh 

giáo Đại thừa, dần dần đối với tướng này bạn sẽ từng bước tan nhạt, từ 

chỗ chấp tướng đến không chấp tướng. Không chấp tướng thì có còn phải 

lạy nữa không? Vẫn phải lạy. Vì sao vậy? Lạy cho người khác xem. Thích-

ca Mâu-ni Phật đến thế gian này, vẫn thị hiện tám tướng thành đạo, ngài 

có chấp tướng không? Bạn nói xem ngài có chấp tướng không? Ngài 

không chấp tướng. Vì sao không chấp tướng mà vẫn phải hiện tướng này? 

Để cho chúng sanh xem, đó là lên đài biểu diễn, đó không phải thật, là 

muốn làm ra tấm gương tốt cho người khác xem, đây gọi là đại từ đại bi, 

đây gọi là phổ độ chúng sanh. Bạn không làm được hình tướng này thì 

chúng sanh không có chỗ học, họ không hiểu, cho nên Bồ-tát phải làm 

tấm gương tốt cho họ xem. Tuy làm ra tấm gương tốt, trong tâm hoàn toàn 

thanh khiết, không nhiễm mảy trần, tướng tức vô tướng, vô tướng tức 

tướng, tướng và vô tướng không hai, đây là chân thật không chấp tướng. 

So với tiểu thừa thì không như nhau, tiểu thừa là không chấp tướng, họ 

cũng không có tướng; Bồ-tát không chấp tướng, nhưng các ngài hiện 

tướng. Cho nên Bồ-tát là trung đạo, tiểu thừa gọi là thiên về chấp không.  

Hỏi: Câu hỏi tiếp theo, nếu giúp chúng sanh trợ niệm, có phải nhất 

định phải có tâm thanh tịnh và đức hạnh tốt đẹp hay không? Nếu chưa tu 



được tâm thanh tịnh, việc trợ giúp cho chúng sanh có phải là rất ít không? 

Vẫn nên tham gia trợ niệm không?  

Đáp: Vấn đề này bạn đã trả lời rồi, bạn nói không sai, công phu chưa 

đạt, tâm không thanh tịnh thì công phu niệm Phật, công đức rất nhỏ. Rất 

nhỏ cũng giúp được. Bạn giúp thì tốt hơn là không giúp, dần dần trong 

quá trình giúp đỡ thì bạn dần dần bồi dưỡng chính mình, nâng cao bản 

thân, vậy thì đúng.  

Hỏi: Câu hỏi tiếp theo, câu hỏi thứ tám, học trò cho rằng hiện nay 

phóng sanh ở trong Phật môn có rất nhiều vấn nạn, chẳng hạn như thả một 

số loài chim nhỏ, nhưng chúng thường là không thể tiếp tục tự sinh tồn, 

nhiều khi phóng sanh ngược lại còn sinh ra tác dụng phụ. Từ góc độ nào 

đó mà xem, không bằng đề xướng trồng cây, bởi vì trồng một cây tức là 

thả hết thảy chúng sanh. Xin lão pháp sư khai thị. 

 

Đáp: Cách nghĩ của bạn rất hay, đúng là phóng sanh đang có vấn 

nạn, phóng sanh thì phải hiểu không phải là làm pháp hội phóng sanh, nó 

chẳng có chút ý nghĩa gì. Nếu làm pháp hội [thì khác gì] bạn thông báo 

cho tiệm bán chim bảo họ nhanh chóng đi bắt chim; nếu bạn không thông 

báo cho họ, họ cảm thấy không có mối thì họ không đi bắt; [nếu họ cảm 

thấy] ồ cơ hội đến rồi, bắt nhiều một chút, điều này trái lại đã làm hại 

chúng sanh, không phải là phóng sanh chân chánh. Cho nên, phóng sanh 

không được định sẵn thời gian, không được dùng hình thức pháp hội, thật 

sự phóng sanh là gì? Là người nội trợ trong gia đình thông thường khi đi 

chợ mua thức ăn, nhìn thấy những động vật này đang còn sống khỏe mạnh, 

bạn quan sát tỉ mỉ, chúng có thể sống tiếp được, sau khi bạn mua chúng 

lập tức đi thả ngay, đây là cứu chúng một sinh mạng, phải hiểu đạo lý này. 



Không phải là bảo bạn ở trong pháp hội làm ra bộ dạng, hình thức như 

vậy cho người ta xem, vậy thì sai rồi, nhất định phải hiểu đạo lý này. Cho 

nên hiện nay chúng ta đề xướng ăn chay, đề xướng hộ sanh, yêu thương 

bảo vệ mạng sống, trồng cây cũng là việc tốt.  

Hỏi: Câu hỏi tiếp theo, xin hỏi lão pháp sư, thời gian làm công quả 

nhiều ít, liệu có ảnh hưởng đến sự vãng sanh Tịnh độ của bản thân người 

làm công quả không? Bởi vì từng có một vị làm công quả nói, làm công 

quả thì không có thời gian niệm Phật, cho nên làm công quả ai nấy đều 

không thể vãng sanh. Có một số người nghe những lời này thì không muốn 

đi làm công quả nữa. Xin lão pháp sư khai thị. 

Đáp: Không sai, làm công quả nếu như chấp tướng thì cái họ tu là 

phước báo, họ không phải là học Phật. Thật sự là cầu vãng sanh, cũng có 

thể đi làm công quả như vậy, nhưng làm công quả đó, tâm của họ thanh 

tịnh, họ là thật đi làm công quả. Cũng giống như lời của Lục Tổ đã nói, 

“không thấy lỗi thế gian”, họ ở trong đoàn thể vô cùng hòa mục, tuyệt đối 

không lắm lời nhiều tiếng. Bạn xem đại sư Huệ Năng khi xưa làm công 

quả suốt tám tháng trong đạo tràng của Ngũ Tổ ở Hoàng Mai, các bạn 

nghe thấy pháp sư Đàm Hư nói với chúng ta, pháp sư Tu Vô ở chùa Cực 

Lạc, đó là người làm công quả cả đời, bạn xem đến sau cùng ngài vãng 

sanh tự tại biết bao, tiêu sái biết bao. Không biết chữ, con người vô cùng 

thật thà, là niệm một câu A-di-đà Phật, các thứ khác ngài đều không biết. 

Trước khi xuất gia thì làm thợ nề, là một người làm công rất vất vả, sau 

khi xuất gia ở trong đạo tràng làm tất cả công việc khó nhọc, người khác 

không chịu làm thì ngài làm. Trồng rau, dọn dẹp vệ sinh, ngài làm việc 

này, đều là làm việc mà người khác không muốn làm. Không có mảy may 

lời oán trách, từ trước đến nay chưa từng tranh chấp với người, đối với bất 



kỳ người nào đều là cười híp cả mắt, trong tâm ngài không có đúng sai 

thiện ác, chỉ biết vì đại chúng phục vụ, chăm sóc đời sống cho đại chúng. 

Chính mình làm công cũng niệm Phật, Phật hiệu trong tâm trước nay chưa 

hề gián đoạn, khi ra đi thì ra đi được thù thắng như vậy. Pháp sư Đế Nhàn 

tán thán, lão pháp sư nói: Phương trượng trụ trì, pháp sư thuyết pháp của 

những đạo tràng ở trong nước chẳng bằng ông. Đây là thật, một chút cũng 

không giả, biết trước ngày giờ, tự tại vãng sanh, không sanh bệnh. Cho 

nên phải biết làm công quả. Tiếp theo là câu hỏi của đồng tu Trung Quốc. 

Hỏi: Câu hỏi thứ nhất, gần đây mẹ con có xu hướng hay quên, phận 

làm con cái chúng con lo mẹ con bị bệnh mất trí nhớ. Xin hỏi con phải 

nên làm thế nào mới có thể cải thiện được tình trạng hay quên của mẹ 

con? 

Đáp: Khuyên bà niệm Phật, tốt nhất là cái gì cũng đều quên hết, chỉ 

nhớ một câu A-di-đà Phật thì bà sẽ thành công. Cái gì đáng quên thì thảy 

đều quên hết, cái không đáng quên chính là một câu A-di-đà Phật, thời 

thời khắc khắc nhắc nhở bà, như vậy bà có thể được Phật lực gia trì, tình 

trạng sức khỏe của bà sẽ càng ngày càng tốt.  

Hỏi: Câu hỏi thứ hai, văn hóa truyền thống Trung Quốc có thể 

truyền thừa mấy ngàn năm, nhất định có chỗ tưng ưng với nhân tánh. 

Nhưng người hiện nay thật sự không có cách gì từ trong sách mà lĩnh hội 

được nội hàm, cho nên sức hấp dẫn rốt cuộc không thắng được sản phẩm 

kích thích cảm quan của hiện đại. Xin lão pháp sư khai thị. 

Đáp: Lời bạn nói không sai, nhưng trong đây bạn vẫn còn có hiểu 

lầm, văn hóa truyền thống Trung Quốc mà tổ tiên mấy nghìn năm nay để 

lại, không phải là nói nhất định có chỗ tương ưng với nhân tánh; nói cho 



bạn biết, là hoàn toàn tương ưng, chính là sự lưu lộ tự nhiên của nhân 

tánh. Người hiện nay đã mê mất nhân tánh rồi, vấn đề là ở chỗ này, không 

có người dạy họ; nếu có người dạy, chúng tôi xem thấy không ít người đã 

quay đầu trở lại, hiện nay những thứ kích thích này, họ cũng không tiếp 

nhận nữa. Người đồng tâm này, tâm đồng lý này, bản thân chúng tôi khi 

chưa tiếp nhận Phật pháp, Nho giáo, chúng tôi cũng thường lui tới những 

nơi vui chơi giải trí này. Nhưng sau này học tập hiểu rõ rồi thì thật sự 

chứng được một câu nói mà tổ sư đại đức đã nói: “Thế vị đâu có nồng 

như pháp vị!” Tôi đã đoạn tuyệt những nơi này ít nhất cũng đã 45 năm, 

người như tôi cũng không ít, cũng rất nhiều! Thật sự đã hiểu rõ, thật sự 

khế nhập đối với đạo thánh hiền thì muốn ngừng cũng không được.  

Cho nên chúng ta thể hội được ở trên Tam Tự Kinh nói “Nhân chi 

sơ, tánh bổn thiện; tánh tương cận, tập tương viễn; cẩu bất giáo, tánh nãi 

thiên”. Vấn đề là bạn có những thứ truyền thống để dạy cho họ không? 

Bạn vừa dạy cho họ thì họ liền quay đầu. Thí nghiệm mà chúng tôi làm ở 

Thang Trì, vốn ban đầu chúng tôi cho rằng chắc cũng phải cần 3 năm, tiếp 

nhận giáo dục truyền thống chính là dạy học Đệ Tử Quy, mới có thể quay 

đầu; không ngờ rằng chúng tôi mới dạy ba tháng mà người dân địa phương 

đã quay đầu. Có tâm xấu hổ, cảm thấy làm việc sai, làm việc không như 

pháp, cảm thấy xấu hổ, họ liền tự động không làm nữa. Khiến chúng tôi 

sâu sắc thể hội được người dân có thể dạy tốt được, hơn nữa người dân dễ 

dạy như vậy, đây không phải là giả.  

Hỏi: Tiếp theo còn có hai câu hỏi phụ, văn hóa truyền thống Trung 

Quốc thật sự có ưu điểm ở chỗ nào? 

Đáp: Ưu điểm thật sự là đánh thức được tâm yêu thương của bạn, 

khiến cho bạn yêu thương người nhà, yêu cha mẹ, yêu hàng xóm láng 



giềng, yêu tổ quốc, yêu đồng bào, phàm là người đều yêu thương, đây là 

ưu điểm thật sự của văn hóa truyền thống Trung Quốc. Cho nên đây là 

dân tộc [vốn yêu chuộng] hòa bình, suốt 5.000 năm nay vẫn giữ được sự 

hòa hảo với các nước láng giềng. Những việc này, ngay cả nhà triết học 

lịch sử người Anh, tiến sĩ Toynbee cũng không ngớt lời tán thán.  

Hỏi: Câu hỏi tiếp theo, nên làm thế nào mới có thể cảm nhận được 

mặt mũi thật sự của văn hóa truyền thống Trung Quốc? 

Đáp: Tôi mời bạn đến Thang Trì để tham quan, nơi đó đã thí nghiệm 

thành công rồi, thời gian cũng không quá hai năm, hoan nghênh bạn đến 

tham quan. 

Hỏi: Câu hỏi thứ ba, trong số các bạn bè mà mạt học biết, có vị tích 

cực muốn khôi phục lại lễ trị của nhà Nho, do đây gặp người liền cúi chào 

90 độ. Thời gian lâu rồi nhưng ánh mắt của người ngoài nhìn thấy kỳ dị, 

nên từ 90 độ biến thành 45 độ, hiện nay nửa độ cũng không còn. Xin hỏi 

lão pháp sư, tình trạng thoái chuyển này là bởi phương thức của anh ấy 

không hợp thời hay là quyết tâm của bản thân không đủ mà sinh ra?  

Đáp: Là nguyên nhân phía sau, bản thân anh ấy nhận thức chưa đủ, 

nếu anh ấy thật sự nhận thức đầy đủ, anh ấy cả đời vĩnh viễn tiếp tục làm, 

vĩnh viễn giữ gìn chào cúi sâu 90 độ với người. Nếu anh ấy thật sự có thể 

cúi chào suốt 10 năm, cúi chào 20 năm, cúi chào 30 năm, anh ấy sẽ dẫn 

dắt phong khí của toàn bộ xã hội này. Nếu thấy anh ấy chính mình làm, 

làm không được mấy ngày, người ta cảm thấy anh ấy kỳ quái, anh ấy 

không làm nữa thì anh ấy thất bại, hoàn toàn thất bại rồi.  

Hỏi: Câu hỏi tiếp theo, con trai con bị bệnh nặng qua đời, sau hai 

ngày cả nhà trợ niệm cho nó, tướng mạo rất tốt; sau khi hỏa táng thì tro 



cốt có nhiều màu sắc, sau cùng chúng con rải tro cốt của con xuống biển. 

Nhưng cô em họ lại nhiều lần mơ thấy con về hỏi: “tại sao trải tro cốt của 

con xuống biển?” Tiếp theo họ có hai câu hỏi, cảnh mộng như vậy liệu có 

phải thật không? Hiện nay chúng con phải nên làm thế nào cho con?  

Đáp: Việc báo mộng của cậu bé là có đạo lý, vì sao vậy? Khi cậu bé 

ra đi, thoại tướng này đã làm một minh chứng rất tốt cho mọi người thấy.  

Hỏi: Một câu hỏi sau cùng của họ, tướng mạo khi qua đời rất đẹp, 

tro cốt có nhiều màu sắc, liệu có biểu thị rằng đã vãng sanh Tây Phương 

không? 

Đáp: Vậy cậu bé có niệm Phật không? Các bạn trợ niệm cho cậu 

bé, nếu cậu bé niệm Phật theo mà ra đi, vậy thì vãng sanh về thế giới Cực 

Lạc. Cho nên những tro cốt này của cậu bé, nếu tỉ mỉ mà kiểm tra lại có 

thể còn có xá lợi, vậy thì sẽ làm cho tín tâm niệm Phật của người thông 

thường càng mạnh hơn. Các bạn rải nó xuống biển, cho nên cậu bé về 

trách móc bạn, ý nghĩa là thức tỉnh sự cảnh giác của bạn.  

Hỏi: Câu hỏi tiếp theo, trong kinh có nói “một ngày một đêm không 

gián đoạn”, phải như thế nào mới có thể làm được? 

Đáp: Một ngày một đêm không gián đoạn không khó, chúng tôi biết 

được ở trong xã hội hiện nay, có rất nhiều người dụng công niệm Phật, 

một tuần không gián đoạn, bảy tuần không gián đoạn, mười tuần không 

gián đoạn, không nhiều người, nhưng thật có. Vì sao họ có thể làm được? 

Họ đối với pháp môn niệm Phật có nhận thức tương đối, họ biết thế gian 

này khổ, quyết tâm tu pháp môn này, hy vọng ngay trong đời này chân 

thật thành tựu. Thật sự có nhận thức này, có quyết tâm, nghị lực này, mặc 

dù thân thể không tốt, nhưng có Phật Bồ-tát gia trì, điều này là chắc chắn, 



cảm ứng không thể nghĩ bàn. Cho nên ai nấy đều có thể làm được, chỉ sợ 

bạn không đủ quyết tâm, vì sao vậy? Đại khái giống như đả Phật thất vậy, 

bốn ngày đầu tiên là khó chịu nhất, đến ngày thứ năm thì cảnh giới đã 

khác, ngày thứ sáu thì vô cùng thù thắng, tiếp tục nữa thì dễ rồi. Bốn ngày 

đầu tiên là khó chịu nhất, đó là cửa ải mà bạn nhất định phải đột phá.  

Hỏi: Câu hỏi tiếp theo, chúng sanh ở Quảng Châu khi mạng chung, 

cư sĩ ở nơi đó rất sợ công phu trợ niệm vẫn chưa đắc lực, nên đã mời thêm 

các pháp sư ở Singapore đến trợ niệm. Xin hỏi như vậy có thể sinh ra hiệu 

quả không? Liệu có xảy ra mâu thuẫn không? 

Đáp: Nhân duyên của mỗi người không như nhau, những người trợ 

niệm này bất luận là tại gia hay xuất gia đều phải dùng tâm chân thành thì 

người chết mới có được lợi ích, chân thành thanh tịnh nhất định được lợi 

ích. Nếu tu hành có công phu, lợi ích mà họ có được càng lớn hơn, đây là 

đạo lý nhất định. 

Hỏi: Câu hỏi thứ tám, mỗi khi đệ tử muốn lạy Phật, xem kinh sách, 

hoặc nghe nhạc Phật thì có sự dẫn dụ khác xuất hiện, ví dụ như lên mạng, 

xem truyền hình, ăn uống, hoặc đi ngủ. Thời gian ngày ngày trôi qua như 

vậy rất lãng phí. Xin hỏi làm sao khắc phục được những dụ hoặc ngoại 

cảnh này và tính lười biếng của mình?  

Đáp: Vấn đề này là bệnh chung khiến cho nhiều người niệm Phật 

hiện nay không thể thành tựu, khắc phục điều này nằm ở chính mình, nền 

tảng chính là phải trì giới, phải nghe kinh, nghe kinh giúp cho bạn rõ lý, 

trì giới là xây dựng công phu cơ bản của bạn. Giới luật làm từ đâu? Nhất 

định phải từ Đệ Tử Quy mà làm, ba căn bản này, Đệ Tử Quy, Cảm Ứng 

Thiên, Thập Thiện Nghiệp Đạo, ba thứ này phải liễu giải thấu triệt sẽ sinh 



ra sức mạnh; nếu không thể liễu giải thấu triệt thì bạn vẫn là không địch 

lại nổi dụ hoặc. Nhưng bạn phải thường xuyên cảnh giác rằng bạn rất dễ 

bị dụ hoặc, nếu bạn không có định lực, không có trí tuệ thì phải nghĩ rằng 

đây là con đường dẫn đến tam đồ. Tương lai bạn có sẵn lòng đọa vào tam 

đồ không? Điều này có thể đề cao tâm cảnh giác của bạn. Thành tựu của 

pháp sư Oánh Kha thời nhà Tống chính là sợ bị đọa vào địa ngục nên ông 

có thể ra sức nỗ lực, ông thành công rồi. Nếu thật sự biết địa ngục khổ, 

chính mình rất sợ hãi, bạn sẽ không dám giải đãi, bởi vì bạn biết loại giải 

đãi này, tập khí ác này ắt bị đọa chẳng sai, không ai có thể cứu được bạn.  

Nhất định phải sửa đổi khuyết điểm, sửa đổi tập khí, dưỡng thành 

thích nghe kinh. Nghe kinh nhất định phải chuyên chú thì bạn mới thể hội 

được pháp vị của kinh giáo; nghe kinh mà trong tâm rất loạn, vọng niệm 

rất nhiều thì bạn nghe không được thứ gì. Nghe kinh phải chuyên chú, 

nghe kinh không để bị bất kỳ ai quấy nhiễu, nghe kinh ở trong nhà thì 

ngay cả điện thoại cũng phải tắt đi thì bạn mới có thể tập trung. Nếu bạn 

nghiệp chướng nặng, bạn đang nghe kinh, mấy lượt điện thoại đã phá hoại 

toàn bộ, đây là gì? Ma đến quấy nhiễu. Phàm là đến quấy nhiễu bạn đều 

là ma chướng của bạn, đều là oan gia trái chủ của bạn, không cho bạn 

dụng công. Không cho bạn dụng công, tương lai bạn không có công phu, 

khi vận khí của bạn suy yếu thì họ sẽ đến gây phiền phức, họ sẽ đến báo 

thù, đến đòi mạng, đến đòi nợ.  

Hỏi: Câu hỏi tiếp theo, sau khi con nghe lão pháp sư giảng kinh rồi 

học tập thể hội, về lý quán thì khi sáu căn tiếp xúc sáu trần, quán vạn pháp 

giai không, chấp trước đã nhạt đi rất nhiều. Về sự quán thì hư không pháp 

giới y chánh trang nghiêm, đều là pháp thân diệu sắc thanh tịnh của chư 

Phật Như Lai, tâm bình đẳng và cung kính cúng dường sanh khởi, tâm 



phân biệt nhạt đi. Xin hỏi nếu có thể thường đề khởi cách quán như vậy, 

từ sự tướng mà thấy được lý, được lý rồi liệu có thuộc về cảnh giới lý nhất 

tâm bất loạn không?  

Đáp: Bạn làm như vậy rất tốt, nhưng nếu trong tâm của bạn có lý 

nhất tâm bất loạn, sự nhất tâm bất loạn thì bạn không thể thành tựu, vì sao 

vậy? Tâm của bạn không chân thành, bạn vẫn có xen tạp, hoàn toàn không 

xen tạp mới đạt được nhất tâm bất loạn. Lý nhất tâm, bạn tự mình thử nghĩ 

xem, sáu căn tiếp xúc với cảnh giới sáu trần không khởi tâm, không động 

niệm, không phân biệt, không chấp trước, đây là lý nhất tâm. Sự nhất tâm 

là gì? Khởi tâm động niệm vẫn có phân biệt, nhất định không có chấp 

trước, đây là sự nhất tâm. Bạn từ hai phương diện này hãy khéo mà phản 

thì thì sẽ biết, bạn xem ở đây bạn còn chấp trước, đây có phải là lý nhất 

tâm bất loạn không thì bạn đã khởi lên toàn bộ vọng tưởng phân biệt chấp 

trước rồi, bạn một chút cũng chưa buông xuống, công phu của bạn vẫn 

chưa đắc lực, một chút xíu bạn có được ở hiện tại sẽ nhanh chóng mất hết, 

hoặc là biến thành sở tri chướng. Hy vọng bạn nên nghe kinh nhiều, hiện 

nay có đĩa DVD, nghe đi nghe lại nhiều lần, sẽ có giúp đỡ đối với bạn.  

Hỏi: Câu hỏi tiếp theo, xin hỏi đại sư Lục Tổ Huệ Năng khi ở dưới 

hội của Ngũ Tổ, liệu đã đạt được sự nhất tâm bất loạn, thuộc về giải ngộ 

chưa? Mà sự tôi luyện suốt 15 năm ở trong toán thợ săn sau này, liệu có 

giống như Thiện Tài Đồng Tử trải sự luyện tâm qua 53 lần tham vấn để 

đạt được chứng ngộ sau cùng không?  

Đáp: Đây là bạn khởi vọng tưởng, nếu như nói Lục Tổ Huệ Năng ở 

dưới hội của Ngũ Tổ là giải ngộ thì Ngũ Tổ sẽ không truyền y bát cho 

ngài, bạn hoàn toàn sai rồi, [như vậy thì khi] ngài ở dưới hội của Ngũ Tổ, 

năm câu nói “nào ngờ tự tánh”, ngài sẽ không nói ra được; có thể nói ra 



được năm câu nói này, đây là cảnh giới trên quả địa Như Lai. Khi tôi giảng 

kinh đã nói rất nhiều lần, sự khai ngộ của ngài so với Thích-ca Mâu-ni 

Phật ở dưới cội Bồ-đề, đêm nhìn sao sáng, đại triệt đại ngộ, cảnh giới là 

tương đồng, đây là minh tâm kiến tánh, kiến tánh thành Phật. Nếu như nói 

nhất tâm bất loạn, đây là lý nhất tâm bất loạn, không phải là sự nhất tâm, 

đây là chứng đắc, không phải giải ngộ. Suốt 15 năm ở trong toán thợ săn, 

cũng là làm cho người đời sau xem. Thế pháp, Phật pháp không có ngoại 

lệ, chướng ngại rất nhiều, chướng ngại lớn nhất là đố kỵ. Ngài đến toán 

thợ săn ẩn náu suốt 15 năm, chính là bị người thông thường đố kỵ với 

ngài, mục đích là hy vọng cướp lại y bát, cho rằng ngài không xứng đáng 

có được y bát. Đây là nói với mọi người, trong ngạn ngữ có câu nói “cùng 

nghề đố kỵ nhau”, làm sao để hóa giải đố kỵ? Phải để thời gian, Ngài hoàn 

toàn ẩn cư suốt 15 năm, mọi người đều nhạt đi rồi, khi đã dần quên lãng 

sự việc này rồi thì ngài mới có thể xuất hiện. Lý ở đây rất sâu, sự rất phức 

tạp, bạn phải có định lực, có trí tuệ thì bạn mới hiểu thấu được.  

Hỏi: Câu hỏi tiếp theo, trong quá trình bà nội con vãng sanh, có mấy 

vị đồng tu nhìn thấy thoại tướng không như nhau, có vị thấy khuôn mặt 

trên tượng Phật biến thành dung mạo đang mỉm cười của bà nội, lại có vị 

nhìn thấy bà nội ra đi đứng trên hoa sen cười ha ha, v.v… Nhưng đệ tử lại 

không tận mắt nhìn thấy, trái lại thường xuyên mộng thấy bà nội sanh 

bệnh, hoặc trạng thái đời sống bình thường. Xin hỏi đây là sự việc như thế 

nào? 

Đáp: Bạn hãy nắm chắc một câu nói trong kinh Phật, “Phàm những 

gì có tướng đều là hư vọng”, đừng để những sự việc này trong tâm, để ở 

trong tâm thì sai rồi. Tâm là rỗng rang sáng tỏ, trong tâm có thứ gì chính 

là chướng ngại, phải nên làm thế nào? Thấy như không thấy, vĩnh viễn 



giữ cho tâm của mình trụ ở thanh tịnh bình đẳng, vậy thì đúng rồi. Trong 

mộng mộng thấy bà nội của bạn, thường xuyên mộng thấy bà nội sanh 

bệnh như lúc sống bình thường, bạn phải nên thường niệm Phật hồi hướng 

cho bà, hoặc là tụng kinh hồi hướng cho bà, đây là trong kinh Địa Tạng 

Bồ-tát Bổn Nguyện đã nói.  

Hỏi: Câu hỏi tiếp theo, họ hỏi trong quá trình trợ niệm liệu có cần 

phải sái tịnh không? Nếu cần thì khi nào làm mới phù hợp? Nếu người 

bệnh đã dứt hơi thở thì liệu có cần làm sái tịnh tiếp không?  

Đáp: Khi con người lâm chung, nghi thức gì cũng không quan trọng, 

tâm tịnh ắt cõi Phật tịnh, không phải là vẩy mấy giọt nước là thanh tịnh 

được, đó là biểu pháp, nhất định phải hiểu. Vẩy nước có nhiều đi nữa mà 

tâm không thanh tịnh thì vẫn là bất tịnh, đạo lý bạn đều phải hiểu. Khi lâm 

chung thì tất cả nghi thức đều không cần dùng, chính là một câu Phật hiệu 

tiễn họ vãng sanh, cũng không có bất kỳ khai thị gì, cũng không cần phải 

tụng kinh niệm chú gì, chỉ một câu Phật hiệu niệm đến cùng, vậy thì đúng 

rồi. Ở trong sách “Sức Chung Tân Lương” và sách “Sức Chung Tu Tri” 

đã nói rất rõ ràng.  

Hỏi: Câu hỏi tiếp theo, con gái của đệ tử trước năm hai tuổi rất hồn 

nhiên hoạt bát, ngày nọ con dẫn nó ra chợ, nhìn thấy một lồng gà, từ đó 

về sau nó biến thành sợ hãi hoảng loạn, đi khắp nơi tìm bác sĩ điều trị 

nhưng không hiệu quả. Bệnh của con gái con đến nay đã mười năm, tinh 

thần ngây dại, không thể tự chăm sóc bản thân, vô cùng thống khổ. Khẩn 

xin lão pháp sư từ bi khai thị, làm thế nào có thể giúp con gái giải quyết 

nỗi thống khổ này?  



Đáp: Nhìn thấy một lồng gà, điều này khẳng định có quan hệ trong 

đời quá khứ. Loại bệnh tật này, chúng tôi xem thấy trong những báo cáo 

sử dụng thôi miên của phương Tây, chúng tôi xem thấy rất nhiều, tôi nghĩ 

cô bé dùng loại phương pháp này sẽ có hiệu quả. Sau khi thôi miên ở mức 

độ sâu thì nó sẽ nhìn thấy trong đời quá khứ, có phải nó từ cõi súc sanh 

đến hay không, khi nó làm thân gà thì bị người ta giết chết, ăn thịt; hoặc 

là trong đời quá khứ nó giết gà, giết rất nhiều, hiện nay nhìn thấy, tâm sợ 

hãi lại khởi lên, nói chung là có nguyên nhân. Thật sự biết nguyên nhân 

rồi thì sự sợ hãi này của nó sẽ biến mất, người sẽ khôi phục lại bình 

thường. Hãy viết loại tình trạng này ra, tìm một số bác sĩ tâm lý ở nước 

ngoài, trước hết nói tình trạng của cô bé ra, sau đó hẵng liên hệ, có thể 

đưa nó đi xem thử, người nhà các bạn đều hiểu rõ rồi, hiểu rõ nguyên nhân 

và quả báo rồi mới dễ chăm sóc.  

Hỏi: Câu hỏi tiếp theo, xin hỏi người mắc bệnh tâm thần liệu có thể 

học Phật và học pháp môn Tịnh độ được không? Dưới đây họ có ba câu 

hỏi, đệ tử mắc bệnh gần tám năm, bình thường thì cũng không có gì khác 

thường, nhưng chỉ cần niệm Phật, nhìn thấy tượng Phật, hoặc khi đọc kinh, 

liền cảm thấy đặc biệt hôn trầm, có khi trong tâm lại niệm ra những từ ngữ 

không giống trong kinh văn, hơn nữa thường xuyên sinh ra ác niệm bất 

kính đối với Phật, chính mình cũng cảm thấy rất sợ hãi. Hiện nay con 

không dám tụng kinh niệm Phật, rất khổ sở, nhưng lại không muốn buông 

bỏ, con phải nên làm thế nào? 

 Đáp: Xem tình hình này thì biết nghiệp chướng rất nặng, bạn vẫn 

là còn có duyên với Phật, chúng ta từ trên quả mà xem nhân, từ trên nhân 

mà xem quả, bạn cứ từ từ suy nghĩ thì có thể nghĩ ra một chút đạo lý. Trên 

nhân, nhất định là ở trong cửa Phật bất luận là người xuất gia hay tại gia, 



không cung kính với Phật, không cung kính với Pháp, không cung kính 

với Tăng, cảm được quả báo như vậy, nhất định phải tu pháp sám hối. 

Trường hợp mà tôi vừa nói đến, tìm bác sĩ tâm lý, tốt nhất dùng thôi miên 

mức độ sâu, để cho bạn biết trong đời quá khứ, nghiệp nhân mà bạn đã 

tạo, sau khi biết rồi thì bạn sẽ biết sám hối như thế nào. Nếu không sám 

hối, đời này được thân người, là do trong đời quá khứ bạn vẫn còn làm 

một chút việc tốt; nhưng nếu trong đời này bạn không làm được việc tốt 

nào, đời sau sẽ đọa lạc. Hiện nay dùng thuật thôi miên để điều trị rất phổ 

biến ở phương Tây, ở Dallas chúng tôi có một đồng tu hiện đang ở Mỹ, 

nghe nói ông đã làm được mấy lần, ông rất hài lòng, đây cũng là một ví 

dụ rất tốt. Ở Trung Quốc tôi không biết là có không? Có lẽ là có, loại 

phong trào này hiện nay đang rất phổ biến. Việc thôi miên mức độ sâu 

này là thật, đây không phải giả, hiện nay khoa học cũng đã khẳng định 

điều đó rồi. 

Hỏi: Câu hỏi tiếp theo, trước đây đệ tử bị người khác cười chê, tình 

trạng của cả đời rất giống với trong kinh Địa Tạng nói là “hạng bần cùng 

hèn hạ tật nguyền thiếu sứt, hay bị những nghiệp ác ràng buộc vào 

thân”, Xin hỏi ở trong cảnh ác, duyên ác phải nên sống như thế nào? 

Đáp: Thường xuyên sinh tâm hổ thẹn, đối đãi với tất cả người phải 

sanh tâm cung kính, nghiệp chướng mới có thể tiêu trừ. Nếu đối với người 

khác mà còn châm biếm, cười nhạo, hủy báng, vẫn có tâm bất bình, vẫn 

có tâm oán hận, vậy thì nghiệp chướng của bạn không tiêu nổi, không 

những không tiêu được mà nghiệp chướng ngày ngày đang tăng thêm, 

điều này rất phiền phức. Cho nên thật sự học khiêm tốn thì nhất định sẽ 

có lợi ích với chính mình. Trong kinh giáo Đại thừa nói với chúng ta, 

không những là lời nói, hành vi của bạn đang tạo nghiệp, mà khởi tâm 



động niệm cũng tạo nghiệp, bạn khởi một tâm bất thiện, tâm tham sân si 

mạn, quả báo đều vô cùng đáng sợ, đều rất nghiêm trọng. Nhất định phải 

thường xuyên đọc tụng Đại thừa, trong đời sống thường ngày có kinh 

nghiệm thật sâu sắc, bạn mới biết giáo huấn của Phật là chân thật bất hư, 

tuyệt đối không dám khinh mạn. Bạn dùng tâm chân thành cung kính để 

học tập, bạn mới có thể đạt được, mới có thể lý giải, bạn mới có thể thể 

hội được nghĩa thú chân thật trong giáo huấn của Phật, sau đó có thể y 

giáo phụng hành, vậy mới có thể tiêu nghiệp chướng.  

Hỏi: Câu hỏi tiếp theo, đệ tử ăn chay hơn một năm, lúc mới bắt đầu 

thì hiệu quả rất tốt, bệnh rất nhanh hồi phục khỏe mạnh. Sau đó không 

biết là do tu học không tinh tấn, hay là do ngừng dùng thuốc mà bệnh tình 

lại tái phát. Xin hỏi ăn trường chay thì có chỗ nào tốt đối với người bệnh 

tâm thần không? 

Đáp: Chỗ tốt thì không cần hỏi bạn cũng tự biết rồi, ăn chay là không 

kết oán thù với chúng sanh nữa, việc này đối với oan gia trái chủ trong 

đời quá khứ và hiện tiền thì đã hóa giải được hơn một nửa. Vì sao phải ăn 

thịt chúng sanh? Dinh dưỡng ở trong rau củ rất tốt, rất phong phú, Tôi học 

Phật, 26 tuổi tiếp xúc với Phật pháp, hiểu rõ đạo lý này nên chọn ăn chay, 

năm nay được 56 năm rồi, thân thể không kém gì so với người ăn thịt, sự 

thật này bày ra ở trước mặt. Cho nên phải hạ quyết tâm không kết oán thù 

với tất cả chúng sanh nữa, vậy có thể tiêu trừ nghiệp chướng.  

Hỏi: Tiếp theo là câu hỏi về lục đạo, đệ tử vừa mới bước vào cửa 

Phật đã gặp phải một số việc kỳ diệu, ví dụ như có thể biết trước việc sắp 

xảy ra. Con rất muốn có những thần thông này, nhưng không biết cách 

nghĩ này có thuộc về tâm tham không, hay cứ thuận theo tự nhiên? 



Đáp: Bạn học Phật mà có năng lực này, đây là duyên phận trong 

quá khứ, bây giờ hiện tiền, đây là một loại tình hình; loại tình hình khác 

là ma dựa trên thân bạn, không phải là năng lực của bạn, ma dựa vào thân 

thể của bạn. Bạn xem chúng tôi mấy ngày nay ở trong kinh Hoa Nghiêm 

giảng đến sự việc này, đó là Phật Bồ-tát dựa vào thân thể con người. Ma 

cũng có thể dựa vào thân thể con người, nếu ma rời khỏi bạn, năng lực 

này của bạn hoàn toàn không còn nữa. Nếu bạn tham lam mong muốn có 

những thần thông này, đây nhất định không phải là việc tốt, vì sao vậy? 

Ma được lợi. Trước hết nó sẽ dùng những thứ này để dụ hoặc bạn, sau đó 

bạn sẽ bị lừa, bạn sẽ chịu thiệt thòi lớn. Cho nên, Phật pháp không dùng 

thần thông để làm Phật sự, đạo lý là ở chỗ này. Yêu ma quỷ quái đều có 

thể dùng thần thông, Phật Bồ-tát cũng dùng thần thông, vậy thì Phật và 

yêu ma quỷ quái không có cách gì phân biệt. Cho nên Phật có nhưng 

không dùng. Phật giảng kinh dạy học, giảng kinh dạy học thì yêu ma quỷ 

quái không làm được, chúng không có năng lực này, đây là chỗ rất rõ ràng 

để phân biệt, đâu là thật, đâu là giả. Cho nên không được có ý niệm này, 

cho dù có cũng không cần nói, cũng không cần dùng nó, bạn phải đi trên 

đường chánh pháp, không được đi trên đường tà pháp, điều này rất quan 

trọng. Tiếp theo là câu hỏi của đồng tu trên internet, có mười câu hỏi. 

Hỏi: Thứ nhất là Trung Quốc mấy nghìn năm nay đề cao Hiếu Đễ 

Nhân Nghĩa, nhưng từ thời cận đại đến nay đã phải chịu sự xâm lược của 

các cường quốc phương Tây, hiện nay còn thuộc về một trong những nước 

nghèo. Đã có rất nhiều người cho rằng nguyên nhân lạc hậu của chúng ta 

là bởi vì văn hóa lạc hậu; mà các nước phương Tây đó đi tứ xứ cướp bóc 

và xâm lược, hiện nay hầu như đều là phát triển giàu mạnh. Nhân quả ở 

trong đây, xin lão pháp sư từ bi khai thị.  



Đáp: Nhân quả này không cần tôi nói, bạn cứ đi xem rất nhiều tác 

phẩm của người phương Tây, phương Tây có một số nhà triết học, có một 

số nhà sử học, còn có một số nhà khoa học, ngay cả Toynbee cũng nói rất 

nhiều, phương Tây hiện nay đang suy yếu, đi đến đường cùng rồi. Nhà 

tôn giáo phương Tây đã cảnh báo người thế gian rằng thế giới đã đến ngày 

tận thế, hiện tượng xã hội ngày nay, rất tương tự với hiện tượng ngày tận 

thế đã nói trong kinh điển tôn giáo. Cho nên tiến sĩ Toynbee ở thập niên 

1970, cũng chính là nửa thế kỷ trước, đã lớn tiếng kêu gọi phải cứu thế 

giới này, muốn giải quyết vấn đề của xã hội thế kỷ 21, ông nói chỉ có học 

thuyết Khổng Mạnh và Phật pháp Đại thừa Trung Quốc. Đây là bậc 

chuyên gia học giả chân chánh, người có học vấn thật sự trên thế giới, 

cách nhìn, cách nghĩ của ông không giống với bạn.  

Thế gian hiện nay hỗn loạn, tai nạn rất nhiều, Liên Hợp Quốc vì để 

hóa giải xung đột, xúc tiến an định hòa bình của thế giới mà từ những năm 

1970 đã bắt đầu mở ra những hội nghị hòa bình này, mở hội nghị suốt 36 

năm nay, mỗi năm tiêu tốn không biết bao nhiêu là nhân lực, tài lực, vật 

lực. Tôi đã tham gia mười lần hội nghị hòa bình quốc tế, trong đó có 7 lần 

là do Liên Hợp Quốc chủ đạo, sau khi tôi tham gia, tôi hoàn toàn hiểu rõ, 

mở hội nghị không thể giải quyết được vấn đề, phải dùng phương pháp 

gì? Vẫn là dùng truyền thống của người xưa Trung Quốc, là mở lớp dạy 

học. Cho nên năm ngoái ở trụ sở UNESCO của Liên Hợp Quốc ở Paris, ở 

đó đã tổ chức một sự kiện, chủ đề diễn giảng của tôi chính là phải học tập 

Thích-ca, Khổng tử tổ chức dạy học, mới có thể hóa giải xung đột, thực 

hiện an định hòa bình. Nếu tuổi bạn còn trẻ, bạn có thể nhìn thấy sự thay 

đổi của thế giới trong tương lai, thì bạn sẽ hiểu được, nhất định phải quay 

về Hiếu Đễ Nhân Nghĩa, đó là tánh đức. Khoa học kỹ thuật đưa đến tai 

nạn cho thế gian này là hủy diệt thế giới, sự việc này hiện nay mọi người 



đều nhìn thấy rồi, nhà khoa học cũng đã đưa ra. Chính là hiệu ứng nhà 

kính hiện nay, là sự việc này, đã vô cùng nghiêm trọng rồi. Nhiệt độ của 

trái đất không ngừng tăng lên, băng ở Nam Bắc Cực tan chảy, tương lai 

băng tuyết ở núi tuyết không còn nữa, chỉ giống như một dòng sông lớn, 

mực nước biển dâng lên, thành thị ven biển thảy đều ngập hết. Hiện nay 

mọi người đang dần cảnh giác đến, đây đều là tai nạn do khoa học kỹ thuật 

mang đến.  

Hỏi: Câu hỏi thứ hai, con bị một kẻ phạm pháp lợi dụng danh nghĩa 

Phật giáo lừa của con hơn 80 vạn tệ. Nhưng vì tội phạm và chính quyền 

địa phương cấu kết, con buộc phải thưa lên chính phủ trung ương ở Bắc 

Kinh, nhưng vẫn không có hiệu quả. Ngày 15 tháng 10 này Trung ương 

Đảng khai mạc Đại hội 17, xin hỏi liệu con có nên mang tình hình này 

phản ánh lên chính phủ Trung ương trước khi khai mạc Đại hội 17 để cho 

kẻ phạm tội bị pháp luật trừng trị không? 

Đáp: Sự việc này bạn đừng hỏi tôi, tôi giới thiệu cho bạn đi hỏi một 

người, bạn đi hỏi Cục tôn giáo Trung Quốc, bạn ở nơi này đưa ra vấn đề 

này hỏi tôi, rất không phù hợp.  

Hỏi: Câu hỏi tiếp theo, lão pháp sư từng giảng “lưu hoặc nhuận 

sanh” là ý nói Bồ-tát Đẳng giác vì độ chúng sanh mà lưu lại một phẩm 

sanh tướng vô minh sau cùng, có thể phá mà không phá. Xin hỏi Phật cứu 

cánh viên mãn còn có một phẩm sanh tướng vô minh sau cùng không? 

Nếu có, làm sao có thể gọi là cứu cánh? Nếu không có, phá đi lại không 

thể độ chúng sanh? Phải nên lý giải như thế nào?  

Đáp: Phải biết Thế Tôn ở trong kinh giáo nói những lời này là 

phương tiện nói, không phải là chân thật nói. Phật y theo nhị đế thuyết 



pháp, đây là nguyên tắc Phật giáo hóa chúng sanh, ngài từng nói với chúng 

ta, y theo nhị đế. Thứ nhất trong nhị đế là tục đế, chính là y theo cách nghĩ 

của người thế gian chúng ta mà thuyết pháp, loại thường thức này để dạy 

chúng sanh. Thứ hai là y chân đế, chân đế chính là nói chân tướng sự thật, 

thật tướng các pháp, thật tướng các pháp không phải là nói như vậy. Cách 

nói này cho thấy rõ tâm đại từ đại bi của Bồ-tát, không bỏ chúng sanh, ý 

nghĩa là ở chỗ này. Vậy bạn muốn hỏi, một phẩm sanh tướng vô minh sau 

cùng của Phật đã đoạn sạch từ lâu rồi, nếu ngài không không đoạn sạch 

thì không có sức mạnh lớn như vậy, đâu thể nào làm được lý sự vô ngại, 

sự sự vô ngại. Hết thảy chướng ngại đều là vọng tưởng phân biệt chấp 

trước mà có, lìa vọng tưởng phân biệt chấp trước thì hết thảy trí tuệ năng 

lực trong tự tánh của bạn toàn bộ đều hiện tiền, Hoa Nghiêm giảng rất rõ 

ràng. Tôi tin là bạn chưa nghe Hoa Nghiêm, nếu bạn nghe Hoa Nghiêm 

thì bạn sẽ không đưa ra câu hỏi này để hỏi tôi.  

Hỏi: Câu hỏi thứ tư, công việc của con làm trong ngành kế toán, xã 

hội trước mắt toàn dân đều đang trốn thuế. Học Phật rồi chính con sâu sắc 

biết đây là hành vi trộm cắp, nhưng nghề kế toán đi đến đâu cũng gặp phải 

loại sự việc này. Con nghe sự khai thị của ngài cũng muốn thay đổi nghề 

nghiệp, nhưng tuổi con đã lớn rồi, rất khó tìm được công việc tốt. Xin lão 

pháp sư khai thị. 

Đáp: Đây là thật không phải giả, đây là bệnh phổ biến trong xã hội 

hiện nay, cho nên xã hội không an định, xã hội động loạn, đây cũng là 

nhân tố. Nhân tố này biểu thị điều gì? Tâm tham của con người, tham sân 

si đang tác quái, đây là trộm cắp thuế quốc gia, phiền phức rất lớn. Thuế 

quốc gia từ đâu mà có? Là do nhân dân toàn quốc nộp thuế mà có. Vậy 

nếu bạn trộm cắp thuế quốc gia thì chính là trộm cắp tài sản của nhân dân 



toàn quốc, tương lai trả nợ thì rất phiền phức. Hiện nay được một chút lợi 

nhỏ, đến khi nào thì bạn mới có thể trả được hết nợ? Cho nên đây là việc 

rất đáng sợ. Trong kinh Địa Tạng nói rất hay, ngũ nghịch thập ác Phật còn 

có thể giúp đỡ bạn, duy chỉ có tội trộm cắp, trộm tài vật của thường trụ, 

chư Phật Bồ-tát cũng không có cách gì giúp bạn, không giúp nổi. Bởi vì 

vật thường trụ trong cửa Phật là sở hữu của thập phương thường trụ, gọi 

là thập phương đạo tràng, tội lỗi đó còn nghiêm trọng hơn tội trộm cắp 

thuế quốc gia. Bạn đang trộm cắp quốc thuế Trung Quốc, Trung Quốc có 

1,3 tỷ người, 1,3 tỷ người đó là chủ nợ của bạn. Thập phương đạo tràng 

trong Phật pháp thì càng nghiêm trọng hơn nữa, nó là khắp pháp giới hư 

không giới, người xuất gia ở tất cả cõi nước của chư Phật đều là chủ nợ 

của bạn, vậy bạn nghĩ xem số lượng là bao nhiêu? Cao gấp vạn lần, vạn 

vạn lần so với số người Trung Quốc. Bạn nghĩ đến chỗ này, vật thường 

trụ dù là một cây kim, một sợi chỉ, một ngọn cỏ, một cành cây cũng không 

dám trộm, đó thật sự biết lợi và hại, trên kinh Địa Tạng nói rất rõ ràng. 

Chiếm một chút tiện nghi trong cửa Phật, bạn sẽ chịu thiệt thòi lớn. Phải 

hiểu đạo lý này, con người nhất định phải giữ bổn phận. Bố thí tài thì bạn 

có thể được tiền tài, đối với đất nước, ta có năng lực đóng thêm một chút 

thuế này cũng rất tốt, vì sao vậy? Bố thí cho quốc gia, đây là việc tốt, đây 

không phải là việc xấu. Vì sao phải nghĩ đủ mọi phương pháp để nộp thuế 

ít đi? Tâm này không tốt, tâm này đã làm giảm trừ đi tài phú ở trong mạng 

của bạn, đây không phải là cách kiếm tiền. Cách kiếm tiền là bố thí, bố thí 

tài, bố thí pháp, bố thí vô úy.  

Hỏi: Câu hỏi tiếp theo, người học Phật phải thường sống trong cảm 

ân, mọi lúc mọi nơi đều nhìn thấy hết thảy ưu điểm và điều tốt của người 

vật việc, cảm thấy vui sướng, hạnh phúc. Nhưng đồng thời Phật pháp lại 



nói với chúng ta, thế gian này là khổ, phải nên sinh tâm xuất ly, chán ghét 

Ta-bà. Xin hỏi làm thế nào để viên dung tâm xuất ly và tâm cảm ân? 

Đáp: Tâm xuất ly là mục tiêu chung cực của cả đời bạn, ta một đời 

này thành Phật. Tâm cảm ân là thân thể này của ta hiện nay còn ở thế gian, 

tất cả nhu cầu của thân thể này ở thế gian, đều là do đại chúng cung cấp, 

mỗi người đều là ân nhân. Những gì chúng ta ăn, chúng ta mặc, chúng ta 

sử dụng, bạn thử nghĩ xem có bao nhiêu người cung cấp, không có ai mà 

không có ân đức với bạn. Không những tất cả người có ân đức, mà tất cả 

thực vật, khoáng vật đều có ân đức, sơn hà đại địa đều có ân đức, tâm cảm 

ân khắp pháp giới hư không giới, đây là cảm ân thực sự. Báo ân như thế 

nào? Ta nghiêm túc tu hành, trong một đời này có thể vĩnh thoát luân hồi, 

vãng sanh Tịnh độ, là báo ân thật sự. Những người này chăm sóc cho ta, 

ta phải xem như đã có một lời giao hẹn; nếu đời này ta tu không tốt, tương 

lai đọa lạc, tội nghiệp đó quá nặng. Làm sao bạn xứng đáng với bấy nhiêu 

chúng sanh có ân với bạn? Cho nên thường hay nghĩ đến việc này thì bạn 

sẽ không dám không tinh tấn, không dám không nỗ lực.  

Hỏi: Câu hỏi thứ sáu, có một cụ già thường ngày niệm Phật, đọc 

kinh, cầu sanh Tịnh độ. Tự nói khi giúp người khác trợ niệm lâm chung 

thì hai lần thấy Phật, thế giới Cực Lạc có một đóa sen gỗ khắc tên của 

chính mình. Cụ già này thỉnh giáo, đóa sen gỗ có phải là biểu thị cho hoa 

sen chín phẩm ở Tây Phương không? Nếu như vậy, xin hỏi cụ ấy thuộc 

phẩm vị nào? 

Đáp: Trợ niệm lâm chung giúp người khác là việc tốt, là việc công 

đức thù thắng. Nhìn thấy trên hoa sen khắc tên của chính mình, đây là việc 

tốt, nếu bạn không chấp trước thì phẩm vị của bạn sẽ nâng cao, hoa sen 

của bạn sẽ càng ngày càng lớn, ánh sáng càng ngày càng đẹp đẽ. Nếu như 



bạn dính vào tướng là bạn đã động niệm, có thể hoa sen này không phải 

là thật, không phải là Phật hiện, mà là ma biến hiện ra phá hoại đạo tâm 

của bạn. Ma và Phật không có phân biệt, dù sao đi nữa thì bạn khởi tâm 

động niệm thì đây là cảnh giới ma; không khởi tâm, không động niệm, 

thấy như không thấy thì cảnh giới ma hiện ra cũng là cảnh giới Phật, cho 

nên trong cảnh giới không Phật cũng chẳng ma. Phật và ma là ở ý niệm 

của bạn, tâm của bạn thanh tịnh đối với cảnh giới thì là cảnh giới Phật; 

vọng niệm của bạn động rồi thì là cảnh giới ma. Đây là trong giáo lý Đại 

thừa, Phật đã nói rất nhiều, không thể không biết. Cho nên, sơ tổ của Tịnh 

tông chúng ta là đại sư Huệ Viễn ở núi Lô Sơn, trong cả đời ngài đã 3 lần 

thấy thế giới Cực Lạc, trước nay chưa từng nói cho bất kỳ ai. Khi ngài 

vãng sanh, cảnh giới này lại hiện tiền, ngài mới nói ra, bây giờ tôi phải đi 

rồi, Phật đến đón tôi, tôi đi đây. Ngài nói với mọi người cảnh giới này khi 

xưa đã từng gặp 3 lần, mọi người hỏi ngài cảnh giới như thế nào? Ngài 

nói giống hệt như trong kinh Vô Lượng Thọ đã nói. Thái độ như vậy là 

đúng, đó chính là Phật hiện. Thật ra có phải là Phật hiện không? Là chính 

do tâm chân thành thanh tịnh của bạn cảm ứng được, là Phật hiện, là ý 

nghĩa này. Ngày nay bạn nhìn thấy hoa sen khắc tên còn sanh tâm hoan 

hỷ, còn nghĩ đến phẩm vị cao thấp, đây là vọng niệm của bạn biến ra, đây 

không phải là Phật hiện. Cho nên tường tận giáo nghĩa của Đại thừa thì 

bạn sẽ rõ thôi, rất tường tận. Nếu sau khi ta gặp rồi, ta không nói với bất 

kỳ ai, gặp như không gặp, dùng tâm bình thường mà xem thì đó là tâm 

thanh tịnh của chính bạn hiện ra, vì sao vậy? Là do công phu của bạn đã 

nâng lên đến mức nào đó thì bạn rõ ràng thôi. Chính bạn thấy, bạn không 

cần phải khoe khoang với người khác, nếu nói ra cho người khác nghe thì 

chính bạn đã phá hoại đi công đức của chính mình, bạn xem, lại khởi lên 



vọng tưởng phân biệt chấp trước rồi. Vọng tưởng phân biệt chấp trước 

nghiêm trọng thì không thể vãng sanh, điều này không thể không biết. 

Hỏi: Câu hỏi tiếp theo, đệ tử phát tâm trì trai, nhưng vì sau giờ làm 

phải cho con cái ăn, nên chính mình thường phải sau 12 giờ trưa mới ăn 

cơm, xin hỏi có phải là phá trai không? 

Đáp: Trì trai, phá trai không quan trọng, đừng cân đo đong đếm điều 

này. Niệm Phật quan trọng, trong Phật pháp không nói phá trai thì không 

thể vãng sanh, cho nên loại hình thức này không quan trọng, nhưng chú 

trọng vào sức khỏe thân thể là quan trọng nhất, ăn uống nên ít, ăn uống 

phải sạch sẽ thì tuyệt đối sẽ có sự giúp đỡ đối với sức khỏe thân thể.  

Hỏi: Đệ tử không ăn quá ngọ, nhưng trong nhà có đồ ăn thừa, mẹ 

con bảo con ăn hết. Xin hỏi có được xem là khai duyên không? 

Đáp: Có thể, đừng quá tính toán điều này, nhất định phải nhất tâm 

niệm Phật, những tiểu tiết này nói lời thành thật đều không quan trọng. 

Quan trọng nhất là Đệ Tử Quy, Cảm Ứng Thiên, Thập Thiện Nghiệp, cái 

này không làm được thì mới phiền phức; đây là chuyện nhỏ, xem là tăng 

thượng duyên. Giới căn bản là Thập Thiện Nghiệp Đạo, muốn làm tốt, 

thực hiện được Thập Thiện Nghiệp, đó chính là Đệ Tử Quy và Cảm Ứng 

Thiên, Cảm Ứng Thiên, Đệ Tử Quy là thực hiện Thập Thiện Nghiệp Đạo, 

điều này mới quan trọng. Cho nên làm được một trăm phần trăm Đệ Tử 

Quy, không có ai niệm Phật mà không vãng sanh.  

Hỏi: Có một sư cô phát nguyện giảng kinh, chuyên hoằng Tịnh độ, 

lợi ích chúng sanh. Sư cô muốn thọ giới Tỳ-kheo ni, nhưng lo sau khi thọ 

giới rồi không thể làm được điều giới luật là “ra ngoài nhất định phải có 

người đồng hành”. Xin hỏi liệu có nên đi thọ giới không? 



Đáp: Sự việc này, khi chúng tôi giảng kinh đã từng nói rất nhiều, 

thọ giới cũng không đắc giới. Trước hết tôi hỏi bạn, Đệ Tử Quy, Cảm Ứng 

Thiên, Thập Thiện Nghiệp của bạn đã làm được chưa? Nếu những thứ đó 

đều chưa làm được thì thọ giới đó là giả. Y chiếu theo giáo huấn của Phật 

pháp, ba môn này làm được trước, sau đó mới thọ tam quy ngũ giới. Nó 

có thứ tự, giống như đi học vậy, lớp một, lớp hai, nó có thứ tự. Bạn xem 

Tịnh Nghiệp Tam Phước chính là nguyên tắc chỉ đạo cao nhất, “Hiếu 

dưỡng cha mẹ, phụng sự sư trưởng” là Đệ Tử Quy, “từ tâm không giết” 

là Cảm Ứng Thiên, “tu thập thiện nghiệp” là kinh Thập Thiện Nghiệp 

Đạo. Ba môn này làm được rồi thì mới có thể nâng lên đến bước thứ hai, 

bước thứ hai chính là cửa Phật, phía trước là thiện nam tử thiện nữ nhân 

của thế gian. Bước thứ hai là “thọ trì tam quy, đầy đủ các giới”, đó là tam 

quy ngũ giới, Sa-di Luật Nghi, thảy đều làm được rồi thì mới thọ giới Tỳ-

kheo, Tỳ-kheo ni, đây là nâng lên trên có từng tầng bậc. Phía trước bạn 

chưa làm được những thứ này mà bỗng chốc đã nâng lên đến giới Tỳ-kheo 

ni thì là giả, không phải thật. Đây là lừa mình dối người, nhất định phải 

hiểu điều này.  

Hỏi: Câu hỏi sau cùng, xin hỏi trong thời gian đi làm, công việc đã 

được xử lý ổn thỏa rồi, nếu vẫn có dư thời gian nhiều mà đi ra ngoài làm 

việc riêng thì có tính là trộm cắp không? Xã hội hiện nay rất tệ, nếu ra 

ngoài mà nói với lãnh đạo thì lãnh đạo cũng sẽ cảm thấy bạn thật kỳ lạ. 

Muốn nghiêm túc làm người, nhưng lại thường dẫn đến ánh mắt lạ thường 

của người khác. Xin lão pháp sư khai thị. 

Đáp: Việc này phải có trí tuệ, tùy cơ ứng biến, Phật pháp không có 

pháp nhất định, chúng ta ở trong đời sống, hoàn cảnh rất phức tạp, phải 

có trí tuệ để phân biệt, phải có năng lực ứng biến. Cho nên biểu pháp trong 



cửa Phật, bạn xem biểu pháp của Tứ Đại Thiên Vương, bạn từ chỗ này 

mà học được, bạn sẽ hiểu được phải nên làm như thế nào. Đông Phương 

Trì Quốc Thiên Vương là dạy bạn nghiêm túc gánh vác, gánh vác tận trách 

nhiệm, đây là điều mà Đông Phương Thiên Vương dạy. Nam Phương 

Thiên Vương dạy bạn là tăng trưởng, tăng trưởng chính là tiến bộ, mỗi 

ngày một đổi mới, mỗi năm có tiến bộ, mỗi tháng có tiến bộ. Vị thứ ba là 

Tây Phương Quảng Mục Thiên Vương, là dạy bạn ứng biến, thứ trên tay 

Tây Phương Thiên Vương cầm là rồng hoặc rắn, rồng rắn là đại biểu cho 

biến hóa, là tâm của con người, xã hội thiên biến vạn hóa. Trên tay phải 

cầm một viên minh châu, viên minh châu này đại biểu cho bất biến, trong 

biến hóa có nguyên tắc bất biến, nắm bắt được nguyên tắc bất biến thì có 

thể ứng phó với thiên biến vạn hóa. Nguyên tắc bất biến này là gì? Trước 

đây chúng tôi từng giảng qua, tâm thuần tịnh thuần thiện, bạn sẽ có thể 

ứng phó được, sẽ ứng phó rất tốt, sẽ làm được rất viên mãn. Bắc Phương 

Thiên Vương, cầm trên tay là chiếc dù, đề phòng tất cả ô nhiễm, bạn biết 

đề phòng ô nhiễm tinh thần, biết đề phòng ô nhiễm vật chất.  

Bạn xem Tứ Đại Thiên Vương đều dạy cho bạn rồi, bạn biết phải 

nên đi làm như thế nào. Cho nên không học không được, nhất định phải 

học nghiêm túc, giảng một lần cho bạn thì bạn sẽ không khởi tác dụng, 

đâu có chuyện sau khi nghe một lần liền học được ngay? Đó là thiên tài, 

đó không phải là phàm phu. Phàm phu thì thế nào? Nói chung phải ngàn 

lần, vạn lần họ mới thật sự nghe hiểu được. Bạn đưa ra những vấn đề này, 

tôi ở đây trả lời cho bạn, bạn có thật sự làm cho rõ ràng, làm cho tường 

tận hay không? Hoàn toàn xem ở chỗ tâm của bạn có thành kính hay 

không? Điều này Ấn Tổ đã nói, một phần thành kính thì bạn lĩnh hội được 

một phần, mười phần thành kính thì bạn sẽ hiểu được mười phần. Không 

thành kính thì sau khi nghe rồi sẽ quên hết sạch sành sanh. Cảnh giới hiện 



tiền vẫn là theo căn bệnh cũ, tập khí cũ của bạn mà ứng phó, bạn chẳng 

dùng được mảy may gì, những điều này chính bạn nhất định phải ở trong 

đời sống thường ngày mà thể nghiệm được. Đặc biệt ở trong thời đại này, 

học Phật là một công trình lâu dài, nó không phải là trong thời gian ngắn, 

là một công trình lâu dài, thật sự là sống đến già học đến già, học không 

hết.  

Hôm nay thời gian đã hết. Các câu hỏi của chúng ta đã được trả lời 

viên mãn.  

 


