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..."Phật sự" - hai chữ này là dạy học, hiện nay đã biến chất rồi, hai chữ 

này đã biến chất rồi. Biến thành cái gì vậy? Siêu độ cho người chết gọi là 

Phật sự, điều này ở trong Phật giáo không có, trong kinh điển không có. 

Phật sự là dạy học, chính là giáo dục. Chỉ một việc này. 

Bản ý của chữ Phật này là giác ngộ, bạn thử xem việc giác ngộ, việc gì có 

thể khiến người ta giác ngộ vậy? Dạy học. Giúp tất cả chúng sanh phá mê 

khai ngộ, đây mới đích thực là Phật sự. Chúng ta siêu độ vong linh, làm 

pháp hội thủy lục, làm Lương Hoàng Bảo Sám, Từ Bi Tam Muội Thủy Sám, 

Tịnh Độ tông chúng ta thường hay đề xướng Tam Thời Hệ Niệm, bạn thử 

xem ở trong đây có đọc kinh, có tụng kinh, ở trong đây có khai thị, khai thị 

đó chính là thuyết pháp, chính là dạy học, đối tượng là ai vậy? Đối tượng là 

quỷ thần. 

Phật Thích Ca Mâu Ni năm xưa còn tại thế thì không có những việc này. Thế 

Tôn năm xưa còn tại thế, cho đến các tổ sư đại đức trước đây, đối tượng 

của giáo dục là con người, chứ không phải quỷ thần. Quỷ thần là việc phụ, 

chỉ thỉnh thoảng. Hiện nay đối tượng chủ yếu của Phật giáo lại chính là quỷ 

thần, còn đối với con người thì lơ là quên lãng, vậy là sai lầm, quá đỗi sai 

lầm. 

Dạy quỷ thần, Phật Bồ Tát có năng lực, thị hiện làm thân quỷ vương ở trong 

cõi quỷ để dạy quỷ thần, còn thị hiện thân người trong cõi người là để dạy 

người, chứ đâu có dạy quỷ! Học Phật phải học làm người thông minh, không 

nên càng học thì càng hồ đồ, không nên mê tín. Phật không hề dạy bạn mê 

tín, mà do chính bạn mê thôi, bạn không thể trách người khác, dứt khoát 

không thể trách Phật, Phật không hề dạy bạn mê tín, Phật dạy bạn giác 

ngộ, Phật dạy bạn mở trí tuệ. Cho nên trong thế gian bạn nói thử việc làm 

nào là việc tốt nhất? Chỉ có dạy học. 

Thỉnh Phật trụ thế, thỉnh chuyên pháp luân 

Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh 

Phẩm Tỳ Lô Giá Na thứ 6. (phút 39 đĩa 1) 

Người giảng: Pháp sư Tịnh Không. 

Giảng tại hiệp hội giáo dục Phật Đà Hồng Kông 

Tháng 12 năm 2002. 


