ĐẠI ĐẠO BỒ ĐỀ KHÔNG TIẾN ẮT LÙI
Pháp Sư Tịnh Không
Xin chào các vị đồng tu!
Học hội ở đây tôi tuy là không thường đến, nhưng
hoạt động tu học hoằng pháp bên đây, tôi cũng
luôn một mực quan tâm, hy vọng tương lai có thể
có nhiều thời gian hơn. Chúng ta hết mức tận dụng đạo tràng để giúp cho
các đồng tu hữu duyên cố gắng nỗ lực tu học Phật pháp. Lần này tôi đến
Sydney, Úc Châu tham gia Cơ Kim Hội của Đại học Phật giáo. Việc này là
năm trước hội trưởng đã nêu lên với tôi, mời tôi đến tham dự và tôi đã nhận
lời với ông. Thế nhưng rốt cuộc tính chất hội này là gì? Lần này tôi đến
Sydney đến ngày thứ hai mới biết được rõ ràng. Họ trù bị Cơ Kim Hội là hy
vọng đại học ở Sydney này có thể khai giảng khóa trình của Phật giáo, Cơ
Kim Hội là cung cấp cho trường học, dùng để mời giáo sư, bởi vì tôi nghe
nói trong trường học có giáo trình của Hồi Giáo, có giáo trình của Cơ Đốc
Giáo, thế nên có một số nhân sĩ có nhiệt tâm, đề xuất với trường học khai
mở giáo trình Phật Giáo. Trường học cũng rất hoan hỉ, thế nhưng không có
số kinh phí này, thế cho nên họ thành lập Cơ Kim Hội của Đại học Phật
giáo. Đây là một việc làm rất tốt, chúng ta sau khi nghe rồi, rất hoan hỉ tán
thán, thế nên đồng thời tôi cũng tham quan Lô thái thái An Lão Viện mà họ
xây dựng, vừa mới khởi công.
Ngoài ra cũng đã gặp được một số lãnh đạo Hoa kiều, nghe nói Việt Nam,
Campuchia, Lào, có một số kiều dân cũng rất nhiệt tâm, muốn thành lập
một viện an dưỡng ở Sydney, chăm sóc người già. Đây đều là những việc
tốt, thế nhưng xoay sở tiền nong rất khó, bảy tám năm mà vẫn không
chuẩn bị đủ. Họ đem [việc này] nói với tôi, tôi cũng rất đồng cảm, nhưng
thực tế là thương mà không giúp được gì. Tôi nêu ra năm trước, chúng ta ở
Singapore, vì Hồi Giáo tổ chức một lần vận động góp tiền, làm được rất
thành công. Hồi giáo họ làm một trường học thì phải mua phòng học nên tổ
chức quyên tiền. Năm nay Ấn Độ giáo dường như là thành lập y viện, cũng
cần phải trù bị quyên góp. Chúng ta làm theo cách làm năm trước, chúng ta
làm công việc này cho họ. Tôi nói với đồng tu bên Sydney, chúng ta nhất
định phải nghĩ phương pháp để người nơi đây, đồng bào nơi đây, chủng tộc
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khác nhau, những người không cùng tôn giáo nơi đây, có thể nhiệt tình
quan tâm đến mọi người, chăm sóc mọi người, giúp đỡ mọi người, thì sự
nghiệp của bạn mới được xem chân thật có thành tựu. Việc này là một việc
làm tốt. Nếu như không được sự ủng hộ nhiệt liệt của người địa phương,
việc làm của bạn có làm được tốt hơn cũng không thể xem là thành công.
Đạo lý này chúng ta nhất định phải hiểu.
Làm thế nào mới có thể được đại chúng trong xã hội tiếp nhận nồng nhiệt
chứ? Việc cần thiết trước tiên là chính chúng ta phải quan tâm xã hội, phải
quan tâm người khác, phải giúp đỡ người khác, phải thương yêu người khác,
bạn mới có thể được hồi báo. Thương yêu người thì được người kính trọng,
giúp đỡ cho người thì người sẽ giúp lại. Nếu như chúng ta chính mình không
thể nhiệt tâm chủ động đi giúp đỡ người khác, mà muốn người khác đến
giúp đỡ chúng ta, việc này không thể có được. Việc tốt nhất định không
phải ở trên cửa miệng, nhất định phải làm cho được, tận tâm tận lực mà
làm, bạn mới có thể cảm động người, mới có thể cảm động Phật Bồ Tát,
mới có thể cảm động thiên thần. Người đắc đạo được nhiều trợ giúp. Cái
đạo này là gì vậy? Là đạo lý. Bạn phải hiểu rõ đạo lý làm người, hiểu rõ đạo
lý xử thế, hiểu rõ người và người, đạo lý giữa người và tất cả chúng sanh.
Khởi tâm động niệm, tất cả việc làm đều tương ưng với đạo lý này, không
trái với đạo lý này nên gọi là “đắc đạo giả đa trợ”, nhà Phật thường nói là
bạn được chư Phật Bồ Tát hộ niệm, bạn được long thiên thiện thần bảo hộ.
Đây là chân thật, tuyệt đối không phải gạt người. Trong lịch sử, những kỳ
tích cảm ứng thì quá nhiều. Chính ngay xã hội hiện tại trước mắt chúng ta,
chúng ta cũng thường nghe thấy, ở Trung Quốc, ở Nam Dương, ở Âu Mỹ, có
rất nhiều báo cáo về việc cảm ứng. Vậy thì do đây mà biết, nhân duyên quả
báo, đó là sự thật rõ ràng.
Cái gì gọi là chân thành mà làm chứ? Chân là chân tâm, là thành ý, quyết
định không có chút gì giả dối. Chúng ta đi làm những việc lợi ích xã hội,
những việc lợi ích chúng sanh, không nên đi làm những việc lợi ích chính
mình. Những việc lợi ích chính mình là tư, tư chính là ác, những việc lợi ích
chúng sanh là công, công chính là thiện. Chúng ta tu hành, tu hành cái gì
vậy? Đem hành vi sai lầm tu sửa nó lại, gọi là tu hành. Tự tư tự lợi là hành
vi sai lầm, đại công vô tư là hành vi đúng đắn, là hành vi thiện. Nhà Phật,
chư Phật Bồ Tát đều dạy chúng ta phải nhìn thấu, phải buông bỏ. Nhìn thấu
là trí tuệ Bát Nhã, trí tuệ Bát Nhã làm chúng ta thấu hiểu chân tướng của vũ
trụ nhân sanh. Sau khi hiểu rõ ràng chân tướng, những thứ nào nên buông
bỏ, những thứ nào nên đề xướng, bạn tự nhiên có thể làm được đúng pháp.
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Cho nên học Phật, chúng ta nhất định phải rất rõ ràng thấu đáo. Mục đích
của học Phật ở đâu? Học Phật là để khai mở trí tuệ, học Phật là để hồi phục
đức hạnh của chính mình, nâng cao cảnh giới của chính mình.
Hôm nay mọi người chúng ta tụ hội nơi đây, mỗi một vị đồng tu, không
phân biệt quốc tịch, không phân biệt tôn giáo, không phân biệt chủng tộc,
mỗi một người đều là thiện căn phước đức nhân duyên nhiều đời nhiều kiếp
chín muồi, đã là nhiều đời nhiều kiếp tu hành, vì sao vẫn còn dáng vẻ như
ngày hôm nay vậy? Cảnh giới của chúng ta vẫn không được nâng lên,
nguyên nhân sau cùng là do đâu? Việc này không thể không biết, chúng ta
nhất định phải tìm ra được nguyên nhân, đem cái nguyên nhân này trừ bỏ
đi, sửa đổi tự làm mới, thì mục đích học Phật của chúng ta liền có thể đạt
đến. Đa số người, tuyệt đại đa số người không biết được chính mình có lỗi
lầm, luôn cho rằng chính mình không có lỗi lầm, người khác có lỗi lầm. Đây
là quan niệm rất là sai lầm, cho nên công phu tu hành của chúng ta không
được đắc lực. Ngày trước chúng ta không nói, ngay trong một đời này, công
phu tu hành chúng ta không được đắc lực, không có tiến bộ, không thể thay
đổi vận mệnh của chính mình. Thế xuất thế gian pháp đều thường nói,
người thế gian thường nói “tướng tùy tâm chuyển”, trên kinh Phật thường
nói “nhất thiết duy tâm tạo”, vậy thì do đây mà biết, công phu tu hành của
chúng ta nếu như được đắc lực thì tướng mạo sẽ chuyển, thể chất sẽ
chuyển. Đây là công phu thấp nhất, không phải là công phu sâu. Cũng
chính là nói, bạn có thể tiêu tai thì phước đến, nhất định sẽ được phước
báo. Những thứ gì là tai vậy? Ngu si là tai, phiền não là tai. Công phu chân
thật đắc lực thì những thứ này sẽ không còn nữa, phiền não của bạn nhẹ,
trí tuệ lớn hơn. Nghiệp chướng tiêu rồi, phước đức hiện tiền, không luận làm
bất cứ việc gì đều rất thuận lợi, đó là công phu tu hành của chúng ta có lực.
Đây là thành tích rất nhỏ mà thôi, nhưng chúng ta đều không có được.
Không thể không phản tỉnh, không thể không kiểm thảo, hay nói
cách khác, nhất định phải tìm lỗi lầm của chính mình, phải tìm tâm
bệnh của chính mình. Sau khi tìm ra rồi, triệt để đem nó thay đổi lại,
đây gọi tu hành.
Trong kinh Phật nói rất nhiều, trong đại thừa giáo, kinh Quán Vô Lượng Thọ
Phật, Phật nói với chúng ta tịnh nghiệp tam phước. Đây là giáo học căn bản
của tu học đại thừa, chúng ta có hiểu hay không vậy? Chúng ta có làm được
hay không? Điều thứ nhất là hiếu dưỡng cha mẹ, chúng ta có nỗ lực phản
tỉnh hay không? Cái điều này ta đã làm được hay chưa? Cha mẹ còn thì có
phương thức hiếu dưỡng khi còn, cha mẹ không còn nữa thì có phương thức
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hiếu dưỡng khi không còn, chúng ta có hiểu hay không? Chúng ta có nỗ lực
làm không? “Phụng sự sư trưởng, từ tâm bất sát, tu thập thiện nhiệp” là
điều thứ nhất. Bốn câu này làm được rồi, chúng ta liền có thể thay đổi vận
mạng, liền có thể tiêu tai giải nạn, liền có thể được phước báo nhân thiên.
Phải từng câu làm cho được. Hiếu thân, tôn sư, tâm từ bi đều thực tiễn ngay
trong thập thiện nghiệp đạo. Nếu như không tu mười nghiệp thiện, ba câu
phía trước đều rỗng không. Chúng ta từ ngay chỗ này mà đi tìm lỗi lầm của
chính mình.
Không sát sanh, cái điều này là dưỡng tâm từ bi. Từ tâm bất sát. Nếu như
chúng ta còn có một ý niệm, cái ý niệm này dù có nhỏ đến đâu, có ý niệm
tổn hại chúng sanh thì tâm giết hại của chúng ta chưa đoạn dứt. Chúng ta
còn có thể hận một người, còn không vừa lòng đối với một người, thì giới
điều này không được thanh tịnh. Không cần phải phạm các việc khác, trên
sự mà phạm thì sẽ còn nặng hơn. Khởi tâm động niệm ngay chỗ này mà
kiểm thảo.
Điều thứ hai là không trộm cắp. Chúng ta còn có ý niệm muốn chiếm tiện
nghi của người khác là tâm trộm, tâm trộm chưa dứt được. Do đây có thể
biết, từng điều từng điều mà kiểm thảo, thế là phát hiện, chúng ta từ sớm
đến tối đều đang tạo ác, chúng ta chưa đoạn ác, chúng ta chưa tu thiện.
Như vậy mới chân thật hiểu được, vì sao công phu không được đắc lực, vì
sao học Phật học lâu đến như vậy mà một chút thay đổi cũng không có.
Tướng mạo của chúng ta có thay đổi hay không? Thể chất của chúng ta có
thay đổi hay không? Thường hay nhiều bệnh, việc này chúng ta phải nên
cảnh giác cao độ, nhiều bệnh là nghiệp chướng hiện tiền. Nghiệp chướng
hiện tiền, đó là việc thiện bạn không tu được tốt. Quả nhiên đoạn ác tu
thiện rồi thì bệnh tật này không còn nữa. Trong tâm từ bi, tâm bình đẳng,
tâm thanh tịnh thì làm gì có đau bệnh chứ? Đạo lý này chúng ta không thể
không hiểu.
Từ nơi nền tảng của mười thiện mà nâng cao lên, mới tu Tứ Nhiếp pháp, Lục
Độ, là pháp Bồ Tát. Học Bồ Tát, mô phỏng Bồ Tát, phải đem chính mình
biến thành Bồ Tát. Chúng ta không xem thấy ở trên kinh có Bồ Tát bị bệnh,
cũng không xem thấy có Bồ Tát suy yếu, vì sao vậy? Tướng tùy tâm
chuyển, cảnh tùy tâm chuyển, tâm thanh tịnh thân liền thanh tịnh, thân
tâm thanh tịnh hoàn cảnh liền thanh tịnh, không thứ nào là không thanh
tịnh, vậy thì làm sao bị bệnh chứ! Học chính là phải học chuyển cảnh giới
mà không bị cảnh giới chuyển. Trong kinh Lăng Nghiêm nói rất hay: “Nếu
có thể chuyển cảnh thì đồng với Như Lai”. Việc chuyển cảnh thì rất quan
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trọng, bạn có thể chuyển cảnh giới, bạn mới là người chân chánh tu hành,
bạn bị cảnh giới xoay chuyển thì bạn là phàm phu. Do đó chúng ta mỗi
ngày nghe kinh, mỗi ngày đọc kinh, đọc rồi, nghe rồi, nhất định phải hiểu
được ý nghĩa của nó. Sau đó đem nghĩa thú trong kinh giáo thực tiễn ngay
trong đời sống của chúng ta, để khởi tâm động niệm lời nói hành động ngay
trong đời sống thường ngày của chúng ta đều tương ưng với kinh giáo, đều
không trái với kinh giáo, đó mới gọi là học Phật. Nếu như kinh giáo là kinh
giáo, tách rời với sinh hoạt của chính chúng ta, hoàn toàn không liên quan,
vậy thì bạn đã sai rồi.
Phật dạy bảo chúng ta, chúng ta phải thông hiểu, đó không phải là giáo
điều của Thích Ca Mâu Ni Phật, cũng không phải là ý riêng của Thích Ca
Mâu Ni Phật, những gì Phật Bồ Tát đã làm đều là lưu xuất từ tự tánh. Cái
thân này của chúng ta cùng với thân của Thích Ca Mâu Ni Phật không như
nhau, nhưng tánh của chúng ta cùng tánh của Thích Ca Mâu Ni Phật là như
nhau, chỗ này không hề khác nhau. Thích Ca Mâu Ni Phật từ nơi tự tánh lưu
xuất ra những thiện hạnh, cùng với những thiện hạnh vốn sẵn đầy đủ ngay
trong tự tánh của chúng ta không hề khác biệt. Nếu như chúng ta hiểu rõ
được đạo lý này, thấu triệt sự thật thì mới biết được chúng ta nên học Phật,
thì mới biết được Phật biểu hiện là lưu xuất từ tánh đức của chính mình. Học
Phật không phải học với người khác, mà phải từ tánh đức của chính mình
mà khai thác ra, hiển hiện ra mà thôi. Cho nên trong tông môn thường nói
“bổn lai diện mục mà trước khi cha mẹ sanh ra”. Lời nói này là ý gì vậy?
Bổn lai diện mục chính là chân tâm của chính mình, chính là bổn tánh của
chính mình.
Trung Quốc thời xưa giáo dục nhi đồng, dạy các bạn nhỏ đọc Tam Tự kinh.
Trong Tam Tự kinh, câu đầu tiên là “nhân chi sơ, tánh bổn thiện”. Cái bổn
thiện đó chính là chân tâm của chúng ta, chính là tự tánh của chúng ta. Tất
cả chúng sanh không những chân tâm tự tánh là vốn thiện, mà còn là như
nhau. Chúng sanh cùng Phật không hề khác biệt, cho nên Phật pháp thường
nói “sanh Phật bất nhị”. Chúng ta ở trong đại thừa kinh giáo, đặc biệt như
Hoa Nghiêm, Pháp Hoa nói rất rõ ràng, nói đến quả địa Như Lai trí tuệ viên
mãn, đức năng viên mãn, đó chính là lưu lộ ra từ tự tánh rốt ráo, đó chính
là chính chúng ta. Trí tuệ đức năng tướng hảo của chính chúng ta cũng
giống như trong đại kinh đã nói, vì sao ngày nay chúng ta biến thành ra
như thế này? Trải qua đời sống gian khổ đến như thế này? Phật nói là do
chúng ta mê mất đi tự tánh. Tự tánh chúng ta thật sự không phải không có,
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không phải thật đã mất đi, mà mê mất thôi, tuy có nhưng chính bạn không
thể phát giác ra.
Thứ gì đã làm cho chúng ta mê mất [tự tánh] vậy? Phật nói, phiền não đã
làm cho chúng ta mê mất, vọng tưởng làm chúng ta mê mất, phân biệt làm
cho chúng ta mê mất. Nếu như chúng ta rời xa vọng tưởng phân biệt chấp
trước thì tánh đức của chúng ta liền được hồi phục. Nhưng lời nói này, Phật
nói ở trên kinh Hoa Nghiêm, chúng ta nghe rồi, dường như cũng đều nghe
hiểu, mà trên thực tế thì sao? Sáu căn tiếp xúc với cảnh giới sáu trần vẫn là
khởi vọng tưởng, vẫn cứ phân biệt chấp trước, cho nên tuy là có tâm tánh
đồng với chư Phật Như Lai nhưng không có được thọ dụng. Về việc này,
chúng ta không thể không nghĩ nhiều một chút, nếu bạn thường nghĩ đến,
bạn liền khai mở trí tuệ. Thường hay kiểm điểm, thường hay phản tỉnh,
thường hay cải đổi, thường hay tự làm mới, thì công phu tu hành của bạn tự
nhiên sẽ có lực. Việc này thì người khác không thể giúp được, Phật Bồ Tát
có đại từ đại bi vẫn là không thể giúp được, duy nhất chỉ là chính mình
nương vào chính mình, Phật Bồ Tát giúp đỡ chúng ta chỉ là tăng thượng
duyên mà thôi. Cái gì gọi là tăng thượng duyên? Đem những chân tướng sự
thật này nói với chúng ta, nhắc nhở chúng ta, còn đoạn ác tu thiện thì các
ngài không cách gì, Phật Bồ Tát không thể đoạn ác thay cho chúng ta,
không thể tu thiện thay cho chúng ta, cho nên tu hành phải nương vào
chính mình. Trong kinh đại thừa thường nói “khai thị ngộ nhập” (trên kinh
Pháp Hoa nói), Phật chỉ có thể khai thị cho chúng ta, chúng ta tiếp nhận
khai thị của Phật, chính mình phải biết ngộ nhập. Ngộ là khi nghe khai thị
của Phật rồi thì thông suốt, nhập là khế nhập cảnh giới của Phật.
Ngày nay chúng ta không thể vào được cảnh giới Phật là bởi vì chính mình
có chướng ngại. Chướng ngại này gọi là nghiệp chướng, cho nên nhất định
phải buông bỏ nghiệp chướng, viễn ly nghiệp chướng thì chúng ta liền vào
cảnh giới Phật. Cho nên muốn vào được cảnh giới Phật thì trước tiên phải
khai giải, cũng chính là ngộ. Trước tiên phải khai ngộ sau đó mới có thể khế
nhập. Vậy vì sao không thể khai ngộ chứ? Chính do vì nghiệp chướng đang
khống chế. Vậy thì do đây mà biết, người xưa nói rất hay, bạn có thể buông
bỏ một phần thì bạn liền có thể ngộ nhập một phần, bạn có thể buông bỏ
mười phần thì bạn liền ngộ nhập mười phần. Mỗi ngày nghe Phật giảng kinh
nói pháp, nhưng bạn không khai ngộ, bạn không thể buông bỏ thì bạn vẫn
cứ là phàm phu. Phật pháp rất nhiều công đức lợi ích thù thắng, một phần
cũng không có được, trên đạo Bồ Đề một tấc cũng khó đi. Ở trong tình
huống này, ngạn ngữ có câu nói rất hay là “không tiến ắt lùi”. Bạn có thể
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giữ được vị trí ban đầu của bạn không? Không thể giữ được, không phải tiến
về phía trước thì sẽ lui về phía sau. Tu hành như bơi thuyền ngược nước,
bạn sẽ thoái chuyển, bạn tùy thuận phiền não tập khí của bạn, tùy thuận
thành kiến của chính mình, cũng chính là tùy thuận cách nghĩ, cách nhìn,
cách nói, cách làm của chính mình thì làm sao mà không thoái chuyển chứ?
Do đó mà từ vô lượng kiếp đến nay, chúng ta đời đời kiếp kiếp tu hành, đến
ngày nay vẫn là như thế này.
Gần đây, lão pháp sư Ấn Quang từ bi đến đến cùng cực. Hiện tại rất nhiều
người đều biết, lão pháp sư ngài là Bồ Tát Đại Thế Chí của thế giới Tây
Phương Cực Lạc tái sanh, ứng hóa đến đây. Bồ Tát Đại Thế Chí đại biểu trí
tuệ, ngài thị hiện trong khoảng thời gian này chính là ngay trong một đời
của ngài cực lực đề xướng Liễu Phàm Tứ Huấn, đề xướng giáo dục nhân
quả. Ngài viết ở trong lời tựa của Liễu Phàm Tứ Huấn rất hay, phàm phu
chúng ta chưa minh tâm kiến tánh, cũng không biết tâm tánh kiến tánh là
gì, ngài nói, quả nhiên có thể từ đoạn ác tu thiện, trong nhân duyên quả
báo thể hiện đến tâm tánh. Việc này đích thực là một pháp môn phương
tiện, pháp môn phương tiện rất tốt, có thể khiến cho người căn tánh trung
hạ có thể từ nơi pháp môn này mà ngộ nhập, đích thực là giáo đạo trí tuệ
cứu cánh viên mãn. Hay nói cách khác, chúng ta từ tin sâu nhân quả, bạn
chân thật tin tưởng, nhân thiện có quả thiện, nhân ác có ác báo, đối với sự
việc này, một chút hoài nghi cũng không có thì bạn liền ngộ. Người có thể
tin tưởng nghiệp nhân quả báo thì nhất định đoạn ác tu thiện, vì sao vậy?
Đoạn ác thì ta sẽ không bị quả báo, ta tu thiện thì ta nhất định được quả
thiện, vậy là nhập rồi, nhập vào cảnh giới của Phật Bồ Tát. Việc này ở vào
thời kỳ mạt pháp, đối với quảng đại chúng sanh hữu duyên mà nói, là một
học tập rất tốt. Bởi vì ở vào thời đại này của chúng ta, cơ hội để học sách
xưa đã không còn nữa, đại khái những người 60-70 tuổi trở lại đều không
có học qua sách xưa. Tuổi tác như tôi đây học sách xưa cũng không đến
một năm, lúc nhỏ chỉ có học qua mấy tháng, về sau thì không còn nữa,
trường học không có dạy, cho nên trong khoảng 70 tuổi đều không có học
qua sách xưa. Nếu nói những đại đạo lý của của thánh hiền, chúng ta cho
dù nghe cũng nghe không hiểu. Cách làm này của Đại sư Ấn Quang, chúng
ta có thể nghe hiểu, chúng ta có thể tiếp nhận, cho nên đây là giáo học trí
tuệ cứu cánh viên mãn, chúng ta từ nơi đây mà bắt tay vào.
Đoạn ác tu thiện, lão thật niệm Phật, quyết định sanh về nước Phật, đây là
đem cảnh giới tu học của chúng ta nâng lên cao hơn, không phải là nâng
cấp thông thường, mà là một nâng cấp vượt trội hơn bình thường. Thế
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nhưng các vị phải ghi nhớ, tuyệt đối không phải nói mỗi ngày chúng ta niệm
Phật thì có thể vãng sanh. Pháp môn nay tuy là nói dễ hành, dễ hành là so
sánh với các pháp môn khác, nó dễ hơn so với các pháp môn khác, tuyệt
nhiên không phải ở ngay trong tưởng tượng của chúng ta dễ dành đến như
vậy. Vậy phải niệm thế nào mới có thể vãng sanh? Người xưa thường hay
dạy bảo chúng ta: “Một niệm tương ưng một niệm Phật, niệm niệm tương
ưng niệm niệm Phật”, bạn phải niệm được tương ưng. Tương ưng với đâu
vậy? Mức độ thấp nhất phải tương ưng với phước thứ nhất trong tam phước,
cũng chính là nói “hiếu thân tôn sư, thập thiện nghiệp”. Mỗi câu Phật hiệu
đều tương ưng với đây, có thể tương ưng với bốn câu này, vậy mới có thể
vãng sanh.
Nếu như chỉ niệm Phật còn tâm hạnh đều bất thiện, thân còn tạo sát đạo
dâm, miệng còn vọng ngữ, nói hai lời, nói thêu dệt, nói lời ác, trong tâm
còn có tham sân si mạn, như vậy một ngày niệm mười vạn danh hiệu Phật
cũng không thể vãng sanh. Bạn muốn hỏi vì sao vậy? Ở trên kinh Phật
tường tận nói với bạn, thế giới Tây Phương Cực Lạc là “chư thượng thiện
nhân tụ hội nhất xứ”, tuy là bạn niệm Phật niệm được rất nhiều, tâm hạnh
của bạn đều bất thiện, không thể tương ưng với thế giới Tây Phương Cực
Lạc, chính là bạn niệm Phật hiệu đó không tương ưng. Thế giới Cực Lạc
thuần thiện không ác, cho nên chúng ta chính mình cần phải bồi dưỡng
chính mình, tâm thuần thiện, hành vi thuần thiện, nhất định không có chút
gì tổn hại đến người khác, tổn hại tất cả chúng sanh, con muỗi, con kiến,
chúng ta cũng đều không có ý niệm tổn hại chúng, vậy mới có thể tương
ưng. Trên kinh nói rất hay, chỉ sợ người tụng kinh chúng ta đại khái qua loa
xem thường. Cho nên người niệm Phật, mỗi câu Phật hiệu thức tỉnh chúng
ta, phải hiếu thân tôn sư, phải tu mười thiện. Người niệm Phật như vậy thì
vãng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc, sanh cõi Phàm Thánh Đồng Cư Độ.
Nếu như có thể đem cảnh giới của chính mình nâng lên cao thêm một bậc,
vậy phải làm cho được điều thứ hai của tam phước là “Thọ trì Tam quy, cụ
túc chúng giới, bất phạm oai nghi”. Nội dung ba câu này sâu rộng vô tận.
Thọ trì tam quy, cái gì gọi là tam quy? Đối với người với việc với vật, đối với
thế gian pháp, đối với xuất thế gian pháp giác mà không mê, vậy gọi là quy
y Phật, chánh mà không tà gọi là quy y pháp, tịnh là không nhiễm gọi là
quy y Tăng. Hay nói cách khác, đối với người với việc với vật, đối với thế
gian, đối với xuất thế gian đều phải dùng Giác-Chánh-Tịnh, quyết định
không có Mê-Tà-Nhiễm, như vậy niệm Phật mới có thể sanh cõi Phương
Tiện Hữu Dư.
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Lại nâng lên thêm một bậc nữa, đó là đại thừa, học Phật A Di Đà phát tâm
Bồ Đề. Phát tâm Bồ Đề là như thế nào vậy? 48 nguyện trong Kinh Vô Lượng
Thọ, chúng ta đọc rồi, 48 nguyện của Phật A Di Đà. Chúng ta phải phát ra
đại nguyện giống như Phật A Di Đà vậy, không phải mỗi ngày tụng lời
nguyện của ngài, mà phải biến nguyện của ngài thành nguyện của chính
mình, như vậy mà niệm Phật vãng sanh đến thế giới tây phương Cực Lạc sẽ
sanh cõi Thật Báo Trang Nghiêm, Thường Tịch Quang Tịnh Độ. Bạn xem ở
trên kinh Phật rõ ràng tường tận, cẩn thận thấu đáo dạy bảo chúng ta,
chúng ta phải hiểu, nhất định phải làm cho được. Mức độ thấp nhất phải
làm tốt được mười thiện, phải đoạn mười ác, phải tu mười thiện thì cõi Đồng
Cư Độ của thế giới Cực Lạc chúng ta mới có phần. Nếu không thì bạn sẽ sai
lầm. Nếu lần này sai rồi, thì thật vô cùng đáng tiếc, không biết phải sanh
đến nơi nào, một kiếp nào, bạn mới có thể gặp được duyên phận như thế
này nữa. Cái cơ duyên này, người xưa nói là “trăm ngàn muôn kiếp khó
được gặp”.
Vì sao tu hành gian nan đến như vậy? Lúc trước khi chúng tôi đang cầu học,
lão sư thường hay nói thời gian huân tập của chúng ta không đủ. Lời nói
này chúng ta càng nghĩ càng có đạo lý. Thời đại của Thích Ca Mâu Ni Phật,
những người học sinh của ngài vì sao mỗi mỗi đều thành tựu? Có gì khác
hơn [chúng ta]? Mỗi ngày huân tập, mỗi ngày nghe Thích Ca Mâu Ni Phật
giảng kinh. Phật giảng kinh 49 năm, trong số học trò có rất nhiều người
trong 49 năm không sót một thời nào thì sao họ không thành tựu chứ?
Đương nhiên thành tựu. Chúng ta sanh vào thời đại này, cơ hội nghe kinh
quá ít, thỉnh thoảng nghe được một lần, nên gọi là “một ngày ấm lên mười
ngày lạnh đi”. Cho dù ngày ngày nghe kinh, ngày ngày nghe cũng không
được, mỗi ngày nghe hai giờ đồng hồ, một ngày 24 giờ đồng hồ, hai giờ
đồng hồ nghe kinh Phật, 22 giờ khởi phiền não thì làm sao có được thành
tựu chứ? Về sau chúng ta mới hiểu được, năm xưa Thế Tôn còn ở đời, mỗi
ngày giảng kinh tám giờ đồng hồ, dạy người niệm Phật, ngồi tham thiền
tám giờ đồng hồ, một ngày làm hết 16 giờ đồng hồ, mỗi ngày làm thì thành
công, đạo lý chính ngay chỗ này, như vậy chúng ta mới đem tu học của
chính mình tìm ra được chướng ngại không thể thành tựu
Cô Ngộ Thiên ở đây, các vị đều quen biết. Khi cô đến ở trên núi
Toowoomba, tôi nghe nói mỗi ngày cô nghe kinh sáu giờ đồng hồ, sớm tối
lạy Phật ba trăm lạy, khi làm việc thì học kinh Vô Lượng Thọ, cho nên cô có
được chút thành tựu. Hiện tại lần này tôi đến xem thử, cô đã lui sụt rồi, vì
sao vậy? Mỗi ngày nghe kinh không còn sáu giờ đồng hồ nữa, một ngày
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không làm thì thoái lui, ba ngày không làm thì không còn như trước nữa.
Mỗi ngày phải làm, mỗi ngày phải giữ gìn, giữ chặt không rời, một môn
thâm nhập, vậy mới có thể thành tựu. Thế nên hiện tại trên núi có một đạo
tràng nhỏ, mọi người đều đang cố gắng dụng công học tập. Chúng ta phải
bắt đầu từ đâu vậy?
Phải bắt đầu từ tiểu học, bổ túc lại. Về trước không có học qua, hiện tại bắt
đầu lại, phải học từ Đệ Tử Qui. Hiện tại Đệ Tử Qui họ đã học xong rồi, thì
học Tam Tự kinh. Chúng ta yêu cầu phải học thuộc lòng, phải có thể giảng,
phải có thể hành. Học rồi phải làm mới được, làm không được thì đó là chưa
học, học cũng như chưa học, nhất định phải làm được. Thế nên Đệ Tử Qui,
Tam Tự kinh này, sau khi học xong, tôi yêu cầu họ học cổ văn. Mở đầu cổ
văn học cái gì? Học Liễu Phàm Tứ Huấn. Liễu Phàm Tứ Huấn có bốn thiên,
chính là bốn thiên cổ văn, là văn chương rất hay, đem nó xem thành cổ văn
để học. Liễu Phàm Tứ Huấn học xong rồi, học Du Tịnh Ý Ngộ Táo Thần Ký,
cũng là một thiên cổ văn rất hay. Chân thật ở chỗ này mà hạ công phu,
đem những thiên văn chương này hoàn toàn thực tiễn rồi, thì chúng ta đã
có được nền tảng tu học. Từ nơi nền tảng này lại chọn lựa kinh giáo, một
môn thâm nhập, nhất định có thành tựu.
Hy vọng đồng tu chúng ta, mọi người cùng nhau cố gắng nỗ lực tu học,
chúng ta cùng nhau khích lệ. Cái đạo tràng này có duyên phận rất sâu với
tôi. Trên núi ở Toowoomba cùng ở đây là một nhà, không nên phân trên núi
dưới núi. Ngày nay chúng ta đề xướng đa nguyên văn hóa, cùng với các
chủng tộc tôn giáo khác đều không phân biệt, còn phân ra trên núi dưới núi
thì thành ra thứ gì chứ?
Chúng ta phải làm ra một gương tốt để cho người khác xem, phải làm ra
cho người khác xem mới được. Có thể nói mà không thể làm thì không
những chính mình không có lợi ích, mà còn không thể giúp đỡ người khác.
Nhất định phải làm rồi sau đó mới có thể nói. Cổ thánh tiên hiền dạy bảo
chúng ta như vậy, chúng ta phải nên cố gắng nỗ lực mà học tập. Ngày mai
tôi đến Hong Kong, ngày mốt ở đài truyền hình Hong Kong, chúng ta đã hẹn
trước 20 giờ đồng hồ, lần này thu một bộ Liễu Phàm Tứ Huấn. Sau khi thu
xong sẽ làm thành đĩa VCD để lưu thông. Thế nên tôi cũng muốn tương lai
có cơ hội, chúng ta ở nơi đây đem Liễu Phàm Tứ Huấn làm thành quốc văn,
chúng ta giảng giải tỉ mỉ để mà học tập. Tôi nghĩ năm nay chúng ta sẽ tranh
thủ thời gian.
Hôm nay tôi chỉ giảng đến đây, cám ơn các vị! A Di Đà Phật!
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Phật giáo là giáo dục chí thiện viên mãn của Phật Đà đối với chúng
sanh chín pháp giới.
Nội dung của tất cả kinh điển mà Thích Ca Mâu Ni Phật đã nói trong 49
năm, chính là nói rõ chân tướng của vũ trụ nhân sanh. Nhân sanh chính là
chính mình, vũ trụ chính là hoàn cảnh mà chúng ta sinh sống.
Tri giác gọi là Phật Bồ Tát, bất giác gọi là phàm phu. Tu hành chính là sửa
đổi lại cách nhìn, cách nghĩ, cách nói, cách làm sai lầm của chúng ta đối với
vũ trụ nhân sanh.
Cương lĩnh tu hành của Phật giáo là Giác-Chánh-Tịnh, giác mà không mê,
chánh mà không tà, tịnh mà không nhiễm, và còn y theo Giới-Định-Huệ tam
học để cầu đạt đến mục tiêu này.
Nền tảng của tu học là Tam phước, đối đãi với người thì y theo sáu phép
hòa, xử thế thì tu Lục độ, tuân thủ mười nguyện Phổ Hiền, quy về Tịnh Độ,
việc giáo hóa của Phật không ngoài như vậy.
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