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CHÁNH VĂN THẬP NGUYỆN  

Nhất giả lễ kính chư Phật 

Nhị giả xưng tán Như Lai 

Tam giả quảng tu cúng dường 

Tứ giả sám hối nghiệp chướng 

Ngũ giả tùy hỷ công đức 

Lục giả thỉnh chuyển Pháp luân 

Thất giả thỉnh Phật trụ thế 

Bát giả thường tùy Phật học 

Cửu giả hằng thuận chúng sanh 

Thập giả phổ giai hồi hướng. 

Trong Kinh Hoa Nghiêm, Đức Phật nói rằng: Nếu người nào chỉ nghe 

qua Thập Nguyện Phổ Hiền thôi thì người đó được tiêu trừ tất cả những nghiệp 

chướng, báo chướng, phiền não chướng trong nghìn muôn ức kiếp. Người nào 

thường trì tụng Thập Nguyện Phổ Hiền thì những trọng tội như là ngũ vô gián, 

thập ác v.v… đều được tiêu trừ và người nào muốn chứng được đạo quả Vô 

thượng Bồ đề nếu chưa từng học qua, chưa từng tu tập Thập Nguyện Phổ Hiền 

thì không thể thành Phật được. 

Do vậy, chúng tôi thấy mặc dầu đây là lời nguyện của ngài Phổ Hiền, 

chúng ta đọc qua thấy hết sức đơn giản nhưng khi chúng ta học và từng tụng đi 

tụng lại nhiều lần để nghiền ngẫm ý nghĩa đó thì chúng ta mới thấy quả tình 

đúng như chư Phật nói. Ai chưa tụng đọc, chưa hiểu nổi nghĩa lý của mười 

nguyện này thì chưa thể thành Phật, đó là điều rất thật. 
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1. Nhất giả lễ kính chư Phật 

Trên căn bản, nếu chúng ta là người con Phật mà chưa đủ lòng tôn kính 

Đức Phật thì rõ ràng chúng ta chưa hiểu gì về Phật pháp.  Người nào hiểu sâu về 

Phật pháp chừng nào thì lòng tôn kính Đức Phật lại càng sâu sắc chừng đó. Điều 

đó thể hiện qua việc người đó đã lễ Phật như thế nào ở trong lòng mình. 

Nếu như tất cả chúng ta là những người đã từng học Phật, đã từng hiểu 

Phật và đã từng có được lợi ích từ đạo Phật rồi thì Đức Phật là tối tôn tối trọng 

đối với chính mình. Do sự tôn trọng tột bậc đối với Đức Phật, dù cho mình có lễ 

lạy cho tới bao nhiêu kiếp cũng không thỏa được ơn này. Chứng tỏ rằng người 

đó đã có sự thấu hiểu Phật pháp qua lời dạy của Đức Phật, qua giáo lý của Đức 

Phật. Hoặc là giai đoạn học Phật chúng ta đã nếm được hương vị Phật pháp thực 

sự, nhờ ơn Đức Phật đưa chúng ta thoát khỏi lầm mê sanh tử luân hồi ngàn đời 

ngàn kiếp. Do vậy mà ơn sâu của Đức Phật chúng ta không thể diễn tả được. 

Điều đó thể hiện qua sự cung kính của chúng ta đối với Đức Phật. 

Cho nên ban đầu của tất cả người học Phật là lễ kính chư Phật, bằng tất 

cả sự tôn kính trong lòng của mình, không còn gì có thể cao quý hơn được ngoài 

Đức Phật. Đứng trước bàn Đức Phật, trước khi chúng ta quỳ chân xuống đảnh lễ 

Đức Phật, nếu trong lòng chúng ta có lần xúc động sâu xa thì biết rằng mình 

không cách xa Đức Phật. Khi đó tự động trong tâm chúng ta dường như có sự 

rạo rực của tình cảm gắn kết với Đức Phật. Mỗi khi lòng tôn kính của chúng ta 

dâng trọn vẹn lên Đức Phật bằng một sự xúc động thật sự thì ta sẽ thấy điều rất 

lạ là chúng ta sẽ kết nối được từ lực của Đức Phật đến với mình. Rồi sau phút 

giây đó cuộc sống chúng ta sẽ biến chuyển. 

Còn chúng ta từ xưa tới giờ quen lễ Phật theo nghi thức, tới giờ tụng 

Kinh thì lên tụng, lúc nào xướng lễ đảnh lễ thì chúng ta quỳ xuống và hết thời 

Kinh rồi cũng chẳng nghe sự rung cảm nào thì chúng ta còn rất nhiều khoảng 

cách với Đức Phật, chúng ta khó có được cuộc sống bình yên hạnh phúc. 

Nói tới chuyện cốt tủy của lạy Phật là chúng ta còn rất nhiều sơ suất. 

Thấy thì hết sức là đơn giản, ai đi chùa cũng biết lạy Phật, biết chấp tay hình 

búp sen lạy năm vóc sát đất nhưng rồi chúng ta lạy trong vô cảm, chưa dâng trọn 

con tim và lòng thành kính của mình lên Đức Phật. 

Mỗi Phật tử điều đầu tiên khi đến với bậc thầy của tam giới đầy đủ từ bi 

và trí tuệ, đối với vị cha lành của mình mà mình chưa đủ xúc động thì mình 

không thể đi sâu hơn nữa trong giáo lý của Ngài được đâu. Đó là điều chúng ta 

phải biết. 

Nếu chúng ta chưa có lần như vậy thì chúng ta phải làm sao phát khởi 
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được thâm tâm cung kính Đức Phật. Nhưng từ trước tới giờ chúng ta lễ lạy có 

một Đức Phật là đức từ phụ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, hoặc là một Đức Phật Di 

Đà. Trong Kinh Hoa Nghiêm nói: Trong những vi trần sát độ thế giới có hằng hà 

sa số cõi mênh mông tận hư không khắp pháp giới, trong đó lại có hằng hà sa số 

các cõi giới của chư Phật, trong hằng hà sa số cõi giới đó, chỉ trong một niệm 

thôi là có hằng hà sa số vị Phật chứng đạo quả Vô thượng Chánh đẳng Chánh 

giác. Cho nên khi chúng ta khởi tâm cung kính lễ Phật chúng ta nguyện: “Khi 

con đảnh lễ thân con biến ra hằng hà sa số vi trần sát độ thế giới để chúng con 

được trực tiếp cung kính đảnh lễ dưới chân tất cả chư phật đã thành đạo Vô 

thượng Chánh đẳng Chánh giác mười phương ba đời tận hư không khắp pháp 

giới”. 

Nếu chúng ta biết lễ Phật như trên thì một lạy của chúng ta lạy xuống 

bằng người khác có thể tu ba năm. Đây là sự thật! Vì thường là chúng ta lạy có 

một lạy thôi còn bây giờ chúng ta lạy một lạy đến với hằng hà sa số quốc độ của 

chư Phật mười phương. Trong Kinh Hoa nghiêm diễn tả mỗi một vi trần sát độ 

đó lại biến khắp mười phương pháp giới. Như vậy là mình đảnh lễ tất cả chư 

Phật mười phương tột hư không khắp pháp giới và cả ba thời quá khứ, hiện tại, 

vị lai, trong ba thời có Đức Phật nào thành Phật thì thân chúng ta lại biến khắp 

để được thân cận và trực tiếp đảnh lễ tất cả các Đức Phật đó chứ không phải 

mình lạy một Đức Phật Bổn Sư, một Đức Phật A Di Đà.  

Nếu chúng ta đảnh lễ được như vậy thì trong một thời gian ngắn phước 

báo chúng ta sẽ tăng. Không phải mình cầu phước tăng, nhưng mà khi mình đã 

làm đúng được một việc bằng tất cả thâm tâm cung kính của mình thì lúc đó gần 

như thân mình đã tan biến. Khi mình được ở riêng một mình để lạy Phật mới có 

thể dùng tất cả tâm lực biến rộng ra khắp mười phương pháp giới được, chứ lúc 

tụng với đại chúng theo nghi thức thì mình không làm được. 

Ở thế gian người ta nói: “Kính thầy mới được làm thầy”, chúng ta tu 

muốn thoát khỏi tam giới mà Đức Phật là vị thoát khỏi tam giới, nếu như mình 

không đủ lòng tôn trọng cung kính đảnh lễ Đức Phật thì những đức tánh thánh 

thiện, lòng từ bi, đạo hạnh của Đức Phật không rót qua tâm mình. Như thế thì 

chúng ta không thể lớn lên được trong Phật pháp, chúng ta không dấn sâu vô 

được trong chân trời Phật pháp. 

Một người lễ Phật, phải từ trong cội nguồn tâm của mình một lần thì lúc 

đó chúng ta mới thấy rằng Đức Phật thật sự gần gũi, và việc tu tập của chúng ta 

sẽ có tiến bộ. Quý vị nên thực tập điều này. 

Đúng là Thập Nguyện Phổ Hiền là một công hạnh tối thượng mà tất cả 

chư Phật mười phương đều ca ngợi. Ai tu theo đạo Phật mà chưa có lần đọc qua 
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Thập Nguyện Phổ Hiền thì việc thành tựu đạo quả Vô thượng Chánh đẳng 

Chánh giác còn xa. Người nào đã đọc Thập Nguyện Phổ Hiền, đã tu Thập 

Nguyện Phổ Hiền thì ngày thành Phật mới có thể được gần, mới có khả năng 

thành đạo Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác. Chúng ta quyết tâm tu theo đạo 

Phật để thành đạo Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác nên không chịu dừng lại ở 

bất kỳ đoạn đường nào dù khó. Chúng ta phải tu theo Phổ Hiền hạnh nguyện, và 

chúng ta nên nhớ lễ Phật bằng tất cả thâm tâm cung kính của mình. Ba nghiệp 

của chúng ta cũng phải thường hằng cung kính không gián cách. Trong kinh dạy 

chúng ta như thế. Có nghĩa là trong mọi thời khắc của cuộc sống này, cả thân lẫn 

tâm chúng ta đều dâng trọn cho Đức Phật. Lúc nào ta cũng cung kính Đức Phật, 

lúc nào ta cũng nhớ ơn Đức Phật, lúc nào chúng ta cũng nhớ tới công hạnh và trí 

tuệ từ bi của Đức Phật, không được gián cách. 

Chúng ta phát nguyện từ đây cho tới ngày chúng ta thành Phật, trong tất 

cả những thời khắc còn lại trong đời mình không được lười mỏi, không trễ nải 

khi lễ Phật. Phải siêng năng tinh tấn, trong đi đứng nằm ngồi chúng ta luôn 

khắng khít với Đức Phật, thì giờ phút đó chúng ta sẽ có bình an hạnh phúc. Lúc 

nào chúng ta quên Đức Phật thì hành động, cư xử, lời nói của chúng ta theo kiểu 

phàm tục, theo tham sân si, theo tất cả những phiền muộn của mình thì bất an sẽ 

xảy ra với chính mình. 

Việc lễ Phật không chỉ đơn giản là cúi xuống, đứng lên. Khi một Đức 

Phật đã thành Phật thì tất cả chư Phật đều hòa nhập trong bể giác mênh mông 

trùm khắp pháp giới. Cho nên chúng ta hiểu một điều là khi chúng ta đứng ở 

đây, khi chúng ta ngồi ở đây hay chúng ta ở đâu cũng là ở trong pháp giới toàn 

chân của Đức Phật cả. Gần như lúc nào chúng ta cũng ở trong sự hay biết của 

chư Phật mười phương chứ chúng ta không ở ngoài. Vì vậy lúc nào chúng ta 

cũng được hiện hữu trong sự thương yêu đùm bọc, chở che, hộ trì của chư Phật. 

Chỉ cần chúng ta hướng tâm đến Đức Phật thì sẽ được tiếp nhận lòng từ của Đức 

Phật. Lúc đó chúng ta cảm nghe có sự hạnh phúc bình an xảy đến với mình. Còn 

chúng ta quên Đức Phật thì tự động chúng ta rớt xuống tầng khác. Chúng ta trốn 

chạy, tự mình xua đi lòng từ của Đức Phật, chứ Đức Phật thì lúc nào cũng chờ 

đợi chúng ta. Đức Phật lúc nào cũng thương yêu chúng ta, đủ cơ duyên sẽ hướng 

dẫn chúng ta qua bờ giác ngộ. 

Người Phật tử ban đầu đến chùa lễ Phật, chúng ta thấy có gì hơi ngượng 

ngượng, gặp quý thầy cô xá xá mình nghe kỳ kỳ, cổ mình cứng lắm xá xuống 

không được. Dần dần chúng ta càng học hiểu Đức Phật rồi thì mình mới chấp 

nhận quỳ gối với Đức Phật một lần. Lúc đó cuộc đời chúng ta bắt đầu khác. 

Chúng ta hiểu sâu hơn về việc lễ lạy Đức Phật. Thời lạy Phật từ đó trở thành hết 
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sức quan trọng trong đời tu tập của chúng ta. 

Chúng ta còn đủ sức khỏe ngày nào, chúng ta nên lạy Phật ngày đó đi. 

Có những vị tu sĩ cũng như cư sĩ mà chúng tôi đã gặp, đến hồi lớn tuổi muốn 

ngồi dậy lạy Phật cũng không lạy được nữa, lúc đó mới ân hận hồi trẻ không 

chịu làm điều này. Có những vị tu lâu cứ nghĩ mình lạy Phật nhiều là đủ rồi nên 

thời lễ Phật tụng Kinh cứ để cho các chú tiểu lạy. Thật ra đối với Đức Phật, 

chúng ta lạy không biết bao nhiêu kiếp mới đủ, đừng ai nghĩ mình lạy Phật trong 

đời này đã đủ rồi, đó là điều rất nguy hiểm cho mình.  

Ngày nào trên đầu chúng ta còn một người để tôn kính thì ngày đó chúng 

ta còn tu tập tiến bộ. Ngày nào trên đầu chúng ta không còn ai để mình tôn kính 

nữa thì ngày đó đất chuẩn bị nứt để mình đi xuống. Vì lúc đó chúng ta trở thành 

kẻ đại ngạo mạn không còn ai hơn mình nữa, rõ ràng là địa ngục kêu mình rồi. 

Khi chúng ta tu tập thì Đức Phật là gương sáng để mình noi theo, chúng 

ta nên lễ Phật suốt đời đi, vì càng lễ Phật đúng nghĩa chừng nào thì phước báo 

chúng ta càng tăng lên chừng đó, cuộc sống của chúng ta sẽ có nhiều biến đổi. 

Cho nên Phật tử chúng ta dù có tu lâu cỡ nào chúng ta đừng bao giờ trong lòng 

có chút ý niệm khởi ra là mình lạy Phật nhiều rồi, đủ rồi, bây giờ chúng ta chỉ 

cần niệm Phật thôi. Hoặc là chúng ta chỉ ngồi tọa thiền thôi, chúng ta không cần 

lạy Phật nữa thì coi chừng những ý niệm đó nó sẽ cản ngăn bước tiến Phật pháp 

của mình. 

Chúng tôi đã gặp những vị tu sĩ không lạy Phật nhiều nên cuối cùng 

không được mặc áo thầy tu nữa. Phật tử cũng vậy, một giai đoạn dài không lạy 

Phật thì một thời gian sẽ bỏ chùa, đó là sự thật. Nên nhớ, lạy Phật thấy bình 

thường như vậy, nhưng nó là sợi dây gắn kết để cho chúng ta luôn được ở trong 

dòng Phật pháp, chúng ta không có rớt ra bên ngoài. Còn nếu chúng ta bỏ qua 

điều này thì thật nguy hiểm cho mình. Nếu trong lòng thấy mình lạy Phật chưa 

đủ thì nên sám hối và bắt đầu lạy Phật lại cho nhiều hơn thì mới giữ được phước 

báo. 

2. Nhị giả xưng tán Như Lai 

Nghĩa là chúng ta ca tụng Đức Phật. Với kiểu học bình thường, chưa 

nghiên cứu sâu thì người Phật tử khen ngợi Đức Phật là hoàng thái tử đang ở 

trong cung vàng điện ngọc, vợ đẹp con xinh, thế mà Ngài dứt khoát từ bỏ, giống 

như nhổ một bãi nước bọt không hề liếm lại (như trong kinh nói). Đối với chúng 

ta khen Đức Phật như vậy là quá rồi nhưng học Phật từ từ chúng ta sẽ thấy là 

chúng ta xưng tán Đức Phật không biết tới đâu mới vừa, chúng ta không đủ trí 

để ca tụng Đức Phật. 
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Trong Kinh nói: Người nào tu hạnh Phổ Hiền là người đó sắp sửa chứng 

quả Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác. Điều này hoàn toàn đúng. Đức Phật 

cũng có nhiều lần nói, có người khen Đức Phật đã lìa bỏ được ngũ dục, khen 

Đức Phật đã cắt ái từ sở thân. Đức Phật nói khen ngợi như thế chưa đúng nghĩa 

và đó không phải là cách khen ngợi chư Như Lai. Hoặc là khen Đức Phật đã tu 

khổ hạnh sáu năm trong rừng già, đã tầm đạo cực nhọc v.v... thì Đức Phật nói, 

khen ngợi như vậy cũng chưa phải là khen ngợi chư Như Lai. 

Có rất nhiều Kinh điển khen ngợi Đức Phật. Ví dụ trong bài Kinh tụng 

có câu xưng tán Đức Phật: “Nam mô Ta bà thế giới, Tam giới Đạo Sư, Tứ sanh 

Từ Phụ, Nhơn Thiên Giáo Chủ, Thiên Bá Ức Hóa Thân Bổn Sư Thích Ca Mâu 

Ni Phật”. Đức Phật là một bậc Giáo chủ cõi Ta bà, là thầy tam giới (cõi Dục, cõi 

Sắc, cõi Vô sắc), là cha lành của bốn loại, và phân thân thiên bá ức thân Bổn Sư 

Thích Ca Mâu Ni Phật. Trong kinh diễn tả, dù có lấy núi Tu Di làm viết, lấy bể 

cả làm mực, lâý hư không làm giấy, có ca tụng cho hết ngôn từ đi nữa vẫn chưa 

đủ để xưng tán Đức Phật. Cho dù có nói cả đời của mình cũng như con muỗi hút 

được một giọt nước giữa đại dương mà thôi. 

Chúng ta chưa đủ trí để hiểu hết những điều Đức Phật đã từng làm. Quý 

vị đọc Kinh thấy Đức Phật đã nói là khắp cõi đất ở mười phương này, bất kỳ 

mảnh đất nào cũng có xác thân của Ngài hành hạnh Bồ Tát. Ngài đã từng khổ 

hạnh, đã từng hy sinh thân mạng, bao nhiêu thân đã từng chôn xuống đó rồi, 

không có chỗ nào là không có hết. Trải qua rất nhiều đời nhiều kiếp, Đức Phật 

đã vì lợi lạc tất cả chúng sanh mà hành hạnh Bồ Tát cho tới ngày thành Phật. 

Bao nhiêu công hạnh rất là khó khổ mà chúng ta không thể dùng hết ngôn ngữ 

trần gian diễn tả được. 

Kinh Hoa Nghiêm nói: Một Đức Phật khi thành Phật thì một lỗ chân 

lông của Đức Phật thôi có thể biến hiện ra mười phương pháp giới này. Trong 

mười phương pháp giới này có vô lượng hằng hà sa số các cõi Phật. Trong hằng 

hà sa số các cõi Phật đó, chỉ trong một sát na tâm là có hằng hà sa số chư Phật 

đã được thành Phật, là giáo hóa thành tựu hằng hà sa số chúng sanh trong đó. 

Như vậy chúng ta có đủ sức để ca tụng Đức Phật hay không? Thật ra không còn 

ngôn ngữ nào để nói! 

Kinh Pháp Hoa nói: Một bài thuyết Pháp của Đức Phật thôi thì trí tuệ của 

một người tu tập bình thường cũng không hiểu nổi, cả đời này chúng ta cũng 

chưa biết nổi một phần tỷ trong bài thuyết Pháp của Đức Phật. Tức là khi Đức 

Phật đã thuyết Pháp những bản Kinh Đại thừa, là Đức Phật đã nhập trong Pháp 

giới tánh toàn chân, và chỉ trong một sát na tâm Đức Phật đã thuyết hằng hà sa 

số ngôn ngữ để cho khắp tất cả chúng sanh mười phương pháp giới một lượt 
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nghe biết, như Đức Phật đang ngồi trước mặt mình mà thuyết Pháp.  

Một chớp mắt của chúng ta có hai mươi đại niệm. Một đại niệm có 

16.789.000 lần sanh diệt. Như vậy một chớp mắt có hàng tỷ lần sanh diệt. Một 

sát na nó nhỏ nhiệm hơn cái chớp mắt. Vậy mà trong một sát na Đức Phật đã 

thuyết Pháp khắp mười phương pháp giới. 

Âm thanh Đức Phật nói ra, một tiếng mà chúng ta nghe được, nó chậm 

lắm, tương đương với một chớp mắt. Đức Phật nói một câu khoảng năm từ thôi 

thì lúc đó Đức Phật đã thuyết hằng hà sa số bài Pháp cho tất cả các cõi giới khác 

nghe. Rồi lúc đó mới có một câu cho chúng hội đạo tràng 1.250 vị Tỳ kheo ngồi 

nghe trước mặt Đức Phật ở Ấn Độ. Trong suốt một thời Pháp mà Đức Phật 

thuyết cho chúng đại Tỳ kheo ở Ấn Độ nghe cũng như thính chúng cư sĩ ở Ấn 

Độ nghe, là Đức Phật đã làm Phật sự khắp mười phương pháp giới. Lúc đó có 

hằng hà sa số chư vị đại Bồ Tát đã chứng quả Vô thượng Chánh đẳng Chánh 

giác rồi. Cùng lúc đó có hằng hà sa số tất cả những loài chúng sanh đã chứng 

quả Tu Đà Hoàn, Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán, Bích Chi Phật, chứng quả 

Bồ tát v.v… không thể tính lường được. Không phải như chúng ta nghĩ, Đức 

Phật do nhân duyên có vị Tỳ kheo hỏi điều gì đó nên Đức Phật trả lời một bài 

Pháp là hết. Không phải vậy đâu, Đức Phật không có làm chuyện nhỏ nhiệm như 

vậy. 

Nếu chúng ta muốn ca tụng Đức Phật là chúng ta phải hiểu đến việc làm 

của Đức Phật. Trong một bài Pháp của Đức Phật thôi, nếu chúng ta hiểu hết thì 

chúng ta mới thấy rõ ràng là chúng ta còn phải tu hành không biết bao nhiêu Đại 

A Tăng kỳ kiếp nữa mới đủ. Vậy mà chúng ta thấy trong đời này có những vị 

xưng mình chứng quả này, xưng mình chứng quả kia, có nhiều vị thậm chí còn 

xưng mình thành Phật nữa. Đó là những người không đủ năng lực và trí tuệ để 

thấu hiểu năng lực của Đức Phật như thế nào. 

Một vị ngang tầm Bát vị Bồ Tát thôi, khi quý Ngài nhập định là quý 

Ngài đã đủ sức thuyết Pháp cho mười phương pháp giới nghe rồi. Mười phương 

pháp giới với Ngài không còn có một sự cách ly nào, Ngài đã thông đồng mười 

phương pháp giới và lúc đó chư vị Đại Bồ Tát, chư vị Thanh Văn, cũng như 

chúng sanh ở mười phương pháp giới đều ở trong tâm của Ngài. Do đó khi Ngài 

dụng lực thì tất cả chúng sanh đó đều thấu hiểu Phật pháp. Đồng một lúc đó 

Ngài đã thuyết Pháp cho hằng hà sa số chúng sanh của hằng hà sa số các cõi 

nước khác nghe chứ không đơn giản. Năng lực Bồ Tát còn như vậy thì năng lực 

của Đức Phật không thể nghĩ bàn. 

Còn ở đây, một thầy có giỏi lắm thì vừa nói tiếng Việt, vừa nói tiếng 

Anh. Như vậy người Việt Nam hiểu, người biết tiếng Anh hiểu, nhưng người 
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không biết tiếng Anh không biết tiếng Việt thì nghe mà không hiểu gì. Còn chư 

Phật thì khác, Ngài dùng ngôn ngữ gốc, nó không phải là ngôn ngữ chung nhưng 

nó có điều rất kỳ lạ. Diệu âm của chư Phật khi Đức Phật nói ra là tất cả các cõi 

đều nghe bằng tiếng của cõi mình. Có những cõi họ nghe bằng ngôn ngữ như thế 

này thì âm thanh của Đức Phật đến cõi đó làm cho cõi đó nghe bằng ngôn ngữ 

của mình mà hiểu Chánh pháp. Có những cõi giới họ nghe bằng ánh sáng, thì 

âm thanh của Đức Phật biến thành ánh sáng tương ưng để chúng sanh cõi đó 

nghe hiểu được Chánh pháp. Có những cõi giới chúng sanh nghe bằng sự rung 

động, thì ngôn ngữ Đức Phật tạo thành sự rung động để thuyết thành bài Pháp 

cho chúng sanh cõi đó nghe. Có những cõi chúng sanh nghe bằng sự nóng lạnh, 

thì âm thanh ngôn ngữ Đức Phật tạo thành loại đó để đến loài chúng sanh cõi đó 

biết được Chánh pháp. 

Khi chúng ta hiểu được Đức Phật ở chừng này rồi thì lòng tôn kính của 

chúng ta bắt đầu sâu hơn một chút. Rõ ràng khi thành Phật thì mới đủ năng lực 

giáo hóa chúng sanh. Nếu chưa được thành Phật còn ở địa vị Bồ Tát thì còn phải 

tu tập nhiều. Cho nên nếu chúng ta còn đang trong giai đoạn tu tập mà một phen 

mình chưa đủ sức giáo hóa được các cõi thì biết rằng giờ đó, phút đó, giây đó, 

chúng ta chưa thành Phật. 

Ví dụ mình là người Việt Nam, nếu mình muốn nói chuyện cho người 

ngoại quốc nghe mà chúng ta không dùng tiếng Anh, chúng ta đủ tác động vô 

đầu họ để họ có thể hiểu được ý mình muốn nói thì chúng ta mới nghĩ đến 

chuyện mình gần thành Phật. Đó là chúng ta chưa nói tới cõi khác, mới chỉ là 

cõi người chúng ta thôi mà ở thế giới có hơn mấy trăm nước, có mấy trăm loại 

ngôn ngữ khác nhau. Nếu bây giờ chúng ta có đủ năng lực một lần, chúng ta tác 

động vô đầu chúng sanh ở trong cõi Ta bà mà hiểu được thời Pháp của mình 

muốn nói, thì lúc đó chúng ta cũng được tạm gọi là Bồ tát. Năng lực đó Bồ tát 

có thể làm được, chưa nói tới cõi trời, cõi rồng, a tu la, địa ngục, ngạ quỷ và súc 

sanh v.v… Tất cả các cõi đó khi Đức Phật thuyết Pháp các loài đó đều nghe 

được bằng ngôn ngữ của họ. 

Cho nên khi chúng ta nghe có những người xưng họ đã thành Phật, nói 

đệ tử chỉ cần hướng tâm tới thầy là thầy bắt đầu dạy cho mình điều này điều kia 

trong lúc tọa thiền. Một người học đúng Chánh pháp sẽ thấy đó là điều rất lầm. 

Khi một vị đã hòa nhập trong pháp giới tánh thì vị đó đủ sức để học tất 

cả các bài Pháp của chư Phật quá khứ (cách đây hàng tỷ tỷ kiếp về trước). Người 

tu đã nhập được đại định theo Đại thừa thì người đó đủ sức nghe tất cả bài Pháp 

đó, nghe không thiếu sót một câu nào, vì sao? Vì lúc nhập trong Pháp giới tánh 

lúc đó không còn quá khứ, hiện tại, vị lai. Cho nên thời quá khứ cách đây hàng 
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tỷ tỷ năm như hiện ra trước mắt chúng ta. Không có thời gian, không có không 

gian, không có khoảng cách. Chư Phật trong mười phương pháp giới giống như 

đang hiện tiền. 

Chúng ta lễ Phật đến một lúc nào đó mà chúng ta và chư Phật mười 

phương pháp giới không còn khoảng cách thì chúng ta mới hiểu được chuyện 

chúng ta xưng tán chư Phật. Còn bây giờ mình dùng thân này để lễ chư Phật mà 

chúng ta chưa đủ sức để kính lễ, lễ Phật chưa đúng, như vậy chúng ta chưa đủ trí 

để xưng tán chư Phật đến nơi đến chốn. Hàng tỷ tỷ kiếp về sau nếu chúng ta 

chưa đủ trí để thành Phật, hoặc chúng ta chưa giác ngộ hoàn toàn thì chúng ta 

không hiểu hết những gì của Đức Phật mà có thể xưng tán Đức Phật được. 

Kinh Pháp Hoa nói: “Chỉ có Phật với Phật mới hiểu nhau”. Còn Bồ Tát 

thì không hiểu nổi. Tới hồi thành Phật thì mình mới đủ trí để khen Đức Phật một 

câu trọn vẹn. Còn giờ chúng ta là phàm phu có nói đi nữa thì nói không hết. Cho 

nên một người Phật tử khi chúng ta học Phật, chúng ta càng hiểu về Đức Phật 

chừng nào thì rõ ràng Đức Phật càng được chúng ta tôn trọng cung kính nhiều 

chừng đó. Chúng ta càng tôn trọng cung kính chư Phật nhiều chừng nào thì 

phước báo chúng ta càng tăng trưởng chừng đó, công phu tu tập của chúng ta 

càng thâm sâu chừng đó. 

Cho nên, một người tu không hiểu nổi Đức Phật của mình thì chứng tỏ 

rằng công phu chúng ta chưa tiến. Chúng ta thấy rằng mình tiến một bước trong 

công phu là mình sẽ hiểu Đức Phật mình một chút, tới khi nào chứng quả vị Phật 

chúng ta mới có thể hiểu hết Đức Phật. Mặc dù chúng ta có công phu, có tu tập, 

nhưng chúng ta cũng chỉ hiểu Đức Phật ở một chừng ngằn nào đó thôi, rất nhỏ 

nhiệm, rất ít ỏi. 

3. Tam giả quảng tu cúng dường 

Một người Phật tử khi hiểu biết Phật pháp rồi thì việc cúng dường chư 

Phật là việc mà gần như mình muốn làm sao đó để mình dâng cúng được đến 

Đức Phật phải không? Đó là tâm nguyện của chúng ta. 

Một người Phật tử tu hạnh Phổ Hiền thì chúng ta dâng trọn tất cả những 

của cải, tài vật, những gì quý báu đối với mình thì đều dâng trọn lên Đức Phật. 

Không phải một đời mà trải qua trăm ngàn muôn ức kiếp chúng ta đều dâng trọn 

lên Đức Phật không hề lười mỏi, không hề gián cách. 

Đức Phật nói, trong tất cả các sự cúng dường, dù là vàng bạc, pha lê, lưu 

ly, xa cừ, mã não, san hô, hổ phách… đầy cả tam thiên đại thiên thế giới này 

cũng không bằng một người như Pháp tu hành. Cúng dường Pháp lên chư Phật 

là sự cúng dường tối thượng nhất trong tất cả các sự cúng dường. Vì vậy mà 
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chúng ta có làm phước thiện như thế nào đó thì buộc chúng ta phải học Phật để 

ta hiểu đúng Chánh pháp của chư Phật mà dụng công tu tập. 

Kinh Kim Cang nói: Nếu có một chúng sanh nào đem quốc thành thê tử, 

bảy báu, cúng dường cho tất cả chúng sanh ở cõi tam thiên đại thiên thế giới 

này, trải qua 80 năm, và rồi thấy cúng dường vẫn chưa đủ mà đem giáo Pháp ra 

giáo hóa cho tất cả chúng sanh ở cõi nước này đều chứng được quả Vô thượng 

Chánh đẳng Chánh giác thì phước báo không thể tính lường được. Vậy mà vẫn 

không bằng một người trì tụng bốn câu kệ trong Kinh Kim Cang. 

Kinh Pháp Hoa cũng có một số ví dụ, như đem của báu chất bằng núi Tu 

Di tràn ngập khắp hư không, bố thí cúng dường khắp cả chúng sanh trải qua 

hằng hà sa số kiếp vẫn không bằng một người thọ trì đọc tụng Kinh Pháp Hoa. 

Nhưng thọ trì đọc tụng như thế nào để chúng ta mới có phước? Kinh 

Kim Cang có dạy, khi người nào nhận được Như Lai Tự tánh thì nhận được tất 

cả các pháp ở giữa cõi này là vô trụ. Khi tất cả các pháp là không với chính 

mình thì trong suốt cuộc sống còn lại, họ luôn sống bằng vô trụ, họ không 

vướng mắc trong tam giới này nữa, họ sống bằng Tự tánh như như thanh tịnh, là 

người đó đã trì bốn câu kệ trong Kinh Kim Cang. 

Đối với Kinh Pháp Hoa thì do đại sự nhân duyên lớn, Đức Phật ra đời để 

khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật tri kiến. Do đó một người được gọi là trì 

Kinh Pháp Hoa nghĩa là người đó đã ngộ nhập được Phật tri kiến của chính 

mình. Khi một người đã ngộ nhập được Phật tri kiến tức là lúc đó họ có cái thấy 

biết Phật. Cái thấy biết Phật là thấy đâu thì tất cả cái đó đều là Phật, chớ không 

phải là phân biệt đúng sai, hay dở, buồn thương, giận ghét nữa. Những cái hiện 

ra trước mắt chúng ta đều là Phật, những cái bên tai chúng ta nghe đều là Phật. 

Tất cả các Pháp đều là Phật pháp với chính mình. 

Một người nhập trong Phật tri kiến là toàn pháp giới này là toàn chân. 

Tất cả những cái gì mà chúng ta biết tới thì cái đó là thể hiện pháp giới tánh toàn 

chân, chứ không phải cái thấy bằng vọng thức. Giờ nào chúng ta an trú trong 

Như Lai Tự tánh, chúng ta an trú trong Phật tri kiến, thì giờ phút đó toàn pháp 

giới này là toàn chân. Chúng ta ở trong toàn chân, toàn giác đó không có chút 

rời ra là chúng ta đang trì Kinh Pháp Hoa một cách miên mật, như vậy mới hơn 

phước của người cúng hết tất cả của báu tam thiên đại thiên thế giới. Đừng nghĩ 

mình tụng mấy bản Kinh Pháp Hoa là phước mình dữ dội lắm rồi. Nghĩ như vậy 

là sai. 

Khi chúng ta trì Kinh Pháp Hoa là chúng ta phải trì tới trình độ đó. Tức 

là đi đứng nằm ngồi, tất cả mọi thời khắc của cuộc sống còn lại của mình, mình 
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luôn sống trong giác tánh toàn chân. Tức là cái thấy biết Phật, cái thấy biết 

không vọng động, không phân biệt phải quấy hơn thua. Cái thấy biết toàn giác 

toàn chân đó lúc nào cũng hiển hiện trong cuộc sống chúng ta. 

Còn nếu chúng ta chưa trì được như vậy, chưa sống được như vậy, chưa 

tu tập được như vậy thì chúng ta có cúng dường cũng rất nhỏ nhiệm. Dù chúng 

ta có bao nhiêu của cải đem cúng hết cũng không có bao nhiêu phước báo đâu, 

chỉ đủ cho chúng ta về cõi trời, hưởng hết phước rồi rớt xuống nữa thôi. 

Một phen chúng ta hòa nhập vào pháp giới tánh toàn chân thì chúng ta 

và chư Phật mười phương không còn sự ngăn cách. Như vậy là nhất niệm sinh 

hoạt của chúng ta đồng đẳng với chư Phật mười phương Pháp giới này. Chư 

Phật ba đời tột hư không khắp pháp giới có bao nhiêu vị Phật là chúng ta được 

trực tiếp đến đó để cúng dường, được thân cận, không có cách ly. Lúc đó mới 

gọi là cúng dường đúng Pháp. 

Nếu chúng ta chưa đủ sức hòa nhập pháp giới tánh thì trong lúc cúng 

dường Tam Bảo chúng ta phải phát nguyện. Thường thì chúng ta nguyện đem 

vật phẩm này dâng cúng Tam Bảo, xin chư Thiên Hộ pháp gia hộ cho mình, 

không biết gì hơn. Cúng dường như vậy thì phước ít lắm. 

Chúng ta phải phát nguyện: “Con nguyện dâng vật phẩm cúng dường 

lên mười phương ba đời tất cả chư Phật. Nguyện cho những vật phẩm này biến 

thành cam lồ thượng vị, và nguyện cho vật phẩm này biến khắp pháp giới để 

dâng cúng trực tiếp lên chư Phật ba đời tột hư không khắp pháp giới. Con 

nguyện từ nay cho đến vĩnh kiếp về sau, đến ngày con thành đạo Vô thượng 

Chánh đẳng Chánh giác. Con nguyện đem tất cả những cái quý kính trân trọng 

nhất đời con, con xin dâng trọn lên chư Phật ba đời tột hư không khắp Pháp 

giới”. Lúc đó mới gọi là quảng tu cúng dường. 

Chúng ta nên phát khởi tâm đó khi chúng ta dâng cúng bất cứ cái gì. 

Chúng ta quán cúng dường rộng khắp như vậy thì vật phẩm chúng ta không đơn 

giản là một vật phẩm bình thường, không phải là một trái cây, một dĩa xôi, một 

mâm cơm chay nữa, mà nó biến thành thượng phẩm cam lồ để dâng cúng lên 

mười phương chư Phật. Vật phẩm dângg cho thầy nhưng không phải ngang chỗ 

thầy là xong mà mượn tay thầy để thầy làm Phật sự gì đó. Nhưng tâm mình 

không ngang chỗ ngôi Tam Bảo này mà tâm mình đã khắp pháp giới của chư 

Phật mười phương.  

4. Tứ giả sám hối nghiệp chướng 

Tất cả chúng ta được sanh tử trong cõi này từ vô lượng kiếp rồi. Trong 

lúc chúng ta còn vô minh lầm lạc thì chúng ta đã gây tạo rất nhiều tội lỗi. Như 
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trong kinh, Đức Phật nói; nếu những tội của chúng ta mà có hình tướng, dù mỗi 

tội chỉ bằng hạt mè thôi thì kể từ lúc chúng ta được làm chúng sanh cho tới bây 

giờ, tội mỗi người chất đầy cả hư không này. 

Như vậy nghiệp chướng của chúng ta kể từ vô lượng kiếp tới giờ phút 

này nó cũng đã là vô lượng vô biên rồi. Cho nên nếu một người phát tâm tu hành 

theo đạo Phật ngoài việc tu tập lễ Phật, công phu tọa thiền, thì pháp sám hối 

cũng là một trong những pháp để tiêu trừ được nghiệp chướng của mình. 

Đức Phật dạy chúng ta rất nhiều cách sám hối, mỗi tông phái đều có 

cách sám hối riêng. Ví dụ hệ thống Bắc tông có bốn cách để sám hối.  

Cách thứ nhất gọi là “thủ tướng” sám hối: Trong Kinh quy định, nếu 

cách chúng ta 100 dặm mà không có vị sư xuất gia tu hành có đức độ để chúng 

ta có thể trình bày tội lỗi của mình, thì chúng ta phải tự sám hối. Hằng đêm 

trước bàn Phật, chúng ta tự kể tội mình ra và lạy sám hối. Cách này cũng tốt. 

Khi chúng ta sám hối như vậy mà có tướng hảo hiện ra như nằm mộng gặp Phật, 

thấy hoa sen nở, được Phật xoa đầu, nói chung là những điềm lành thì biết rằng 

tội lỗi chúng ta tiêu. Còn nếu chúng ta sám hối như vậy mà chưa hiện điềm lành 

thì biết rằng tội chúng ta chưa tiêu. Chúng ta phải tiếp tục mỗi đêm cố gắng sám 

hối liên tục, có khi sám hối cả đời của mình. 

Ít có vị nào thậm chí kể cả vị xuất gia không thông qua pháp sám hối mà 

tiêu trừ được nghiệp chướng. Đó là điều chúng ta phải biết. Cho nên chúng ta tu, 

muốn cho tất cả nghiệp chướng nhiều đời nhiều kiếp của chúng ta được tiêu trừ 

thì Pháp sám hối không thể bỏ qua. Điều này mặc dù được xếp hàng thứ tư 

nhưng lại hết sức quan trọng đối với tất cả chúng ta. 

Cách sám hối thứ hai là “tác pháp sám hối”. Như có vị Hòa thượng 

hoặc vị thầy nào chúng ta có thể tin được thì chúng ta đến tác lễ để xin sám hối. 

Nghĩa là mình cũng tự kể tội mình ra, những lỗi nào mà mình có nhớ hoặc là 

mình không nhớ, những lỗi nào mà mình biết hoặc là không biết, những lỗi nào 

mình có nghe hoặc là không nghe, những việc làm nào mình có nghi hoặc là 

không nghi, tất cả đều xin sám hối hết. Được vị Hòa thượng có đức độ chứng 

minh cho chúng ta, có khi thì vị Hòa thượng làm buổi lễ tổng trừ nghiệp chướng 

của chúng ta, chú nguyện cho chúng ta. 

Cách thứ ba là lạy “hồng danh sám hối”. Trong kinh nói, mỗi lần 

chúng ta được lạy Phật thì tiêu trừ vô số tội nghiệp của mình. Cho nên các chùa 

có các buổi lễ sám hối lạy 108 lạy. Mỗi lần chúng ta hướng tâm lạy Phật là 

chúng ta tăng trưởng phước báo của mình thì tội chướng được tiêu trừ. Cách 

sám hối này hết sức đặc biệt. 
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Cách thứ tư là “vô sanh sám hối”. Như trong Kinh nói, hành giả tu 

nhận được lý Vô sanh của chính mình, tức là nhận được bản thể bất sanh bất 

diệt. Thấy rõ tất cả những ý niệm phát khởi thành hành động nó là huyễn giả, 

luôn sống vững với vô sanh đó thì tội chướng tiêu trừ. Cho nên trong bài sám 

hối có câu cuối cùng ta hay tụng: “Tánh tội vốn không do tâm tạo. Tâm nếu diệt 

rồi tội sạch trong. Tội trong tâm diệt thảy đều không. Ấy mới thật là chơn sám 

hối”. Tức là người hiểu được tánh tội từ xưa tới giờ nó vốn là không, chỉ khi nào 

tâm chúng ta còn sanh diệt lúc đó mới tạo nghiệp. Như Kinh Địa Tạng nói, 

chúng sanh chỉ cần khởi một ý niệm lên thì nó liền trở thành tội chướng rồi. 

Cách sám hối này không đợi tới nghi thức lễ lạy nữa, không đợi tới trước 

bàn Phật, không đợi tới trước một vị tôn đức mà cách sám hối này trở thành 

công phu tu hành của từng người tu học Phật. Tức là chúng ta luôn an trú chỗ vô 

sanh, luôn sống chỗ vô sanh đó thì luôn luôn trong cái thấy nghe hay biết của 

chúng ta giữa cuộc sống này không để cho ý niệm phát khởi. Mắt chúng ta thấy 

tất cả hình sắc thì chúng ta không chấp trước để phân biệt hơn thua, buồn 

thương, giận ghét trên đó. Tai chúng ta nghe âm thanh là chúng ta không vướng 

mắc nơi âm thanh, không khởi ý niệm buồn thương, giận ghét trên đó. Mũi 

chúng ta ngửi mùi cũng vậy. Như vậy là trong suốt cả ngày chúng ta luôn thủ 

hộ, luôn gìn giữ lục căn chúng ta thực sự thanh tịnh thì gọi là Vô sanh sám hối. 

Đây mới là chơn sám hối. Khi tâm sinh diệt đó hết thì tội mới sạch trong được. 

Còn nếu như chúng ta có làm lễ sám hối, chúng ta có tác lễ sám hối, 

chúng ta có quỳ trước bàn Phật sám hối, chúng ta có tụng kinh, chúng ta có lễ 

Phật 108 lạy nhưng tâm chúng ta tiếp tục sinh khởi nữa thì tội chúng ta chưa 

dứt. Cho nên tâm chúng ta phải diệt, nghĩa là khi sám hối điều gì chúng ta thấy 

điều đó là lỗi thì ngay khi đó mình bắt đầu gìn giữ để không tạo lỗi cũ, nữa đó 

mới là nghĩa của sám hối. 

Ví dụ chúng ta có tật hay nói, cứ ngồi xuống là đem chuyện kích động, 

đem chuyện tốt xấu ra kể. Người ta góp ý, mình xin sám hối nhưng rồi lần sau 

mình lại tiếp tục như vậy nữa. 

Trong Kinh Pháp Bảo Đàn, Lục tổ nói; mỗi khi chúng ta thấy lỗi người 

khác tức là mình đã có lỗi rồi. Cho nên mỗi khi chúng ta hướng ngoại là chúng 

ta có lỗi với tự tâm của mình. Mỗi khi chúng ta phóng tâm ra bên ngoài, thấy có 

điều gì là đúng là sai tức là chúng ta đã quên đi cái chân thật bất sanh bất diệt 

thanh tịnh của chính mình rồi. Đó là cái lỗi chúng ta không biết thương huệ 

mạng của chính mình, mình tự tạo ra sự bất an cho chính mình. 

Đối với đạo Phật, Vô sanh sám hối dường như được đặt cho vị có căn cơ 

cao. Những người có chuyên môn chừng nào thì họ lại sử dụng Vô sanh sám hối 



THẬP NGUYỆN PHỔ HIỀN  
 

 

14 

 

liên tục chừng đó. Vì từng giờ, từng phút, từng giây mà chúng ta không có gìn 

giữ, không thủ hộ lục căn thanh tịnh thì chúng ta luôn phạm sai lầm, đâu có sám 

hối kịp. Vừa thấy là chúng ta đã có ý niệm động tâm phân biệt, khởi nghĩ tức là 

đã tạo nghiệp mới cho mình rồi.  

Kinh Địa Tạng nói: Chúng sanh chỉ cần vừa khởi ý niệm thôi là niệm đó 

đã thành nghiệp. Nghiệp đó chúng ta không thấy nó, chỉ có những bậc giác ngộ 

thấy rằng những ý niệm mình nghĩ ra nó tạo nhân gì và nó sẽ có kết quả gì ở mai 

kia. Chỉ cần thấy một chúng sanh khởi một ý niệm thôi thì Đức Phật đã thấy rõ 

rằng ý niệm này nó sẽ đi tới đâu. Từ ý niệm này năm hay bảy ngày nữa nó sẽ 

thành cái gì và hết kiếp này nó thành cái gì, rồi tới bao lâu nó mới dừng lại để nó 

chuyển thành nghiệp khác. 

Bây giờ mình giận người ta mình chỉ lầm thầm càm ràm trong bụng thôi, 

nhưng nó đã thành mầm mống rồi. Chúng ta bắt đầu gieo chủng tử nghiệp thức 

phiền phức trong tâm chúng ta rồi thì trong đời này có khi không làm được, 

nhưng mà đời sau gặp nhau có thể là một vài cái đấm vô mặt rồi đó. Tại vì nhân 

quả mỗi lúc nó mỗi nảy nở lên, chủng tử đó đủ duyên nó sẽ khởi thành hiện 

hạnh (hành động), và tiếp tục huân thành chủng tử mới.  Cứ như vậy hoài chúng 

ta không dừng lại được, luôn khởi chủng tử và luôn tạo thành hiện hạnh. Rồi 

liên tục tạo mới hoài cho cả dòng sanh tử luân hồi này, chúng ta không có đường 

để chúng ta dừng lại, không có đường để cắt dứt. Nếu không có Pháp tu tốt thì 

cái này nó vẫn còn hoài, sanh tử vẫn tiếp nối hoài với chúng ta. 

Thành ra khi chúng ta ngồi lại, nghĩ rằng mình tu một thời hai thời, mình 

ngồi thiền, niệm Phật, cảm thấy tâm yên ổn, nên mình nghĩ là mình đã tu tốt rồi, 

nghĩ mình đã hết nghiệp rồi. Nhưng đụng chuyện, chúng ta sẽ thấy chủng tử nổi 

dậy, nó sanh hoa kết trái phiền não đủ thứ chuyện. 

Đối với người tu Phật thì gần như pháp sám hối là háp không thể thiếu 

đối với chúng ta. Người nào ngay trong đời này tu tập để thấy rằng mình là 

người trong sạch hoàn toàn thì người đó phải xét lại. Ít lắm một đời đó, người 

này phải có lần chết đi sống lại. Nghĩa là chúng ta phải chết hết cái thân ngũ uẩn 

này, chết thân cha mẹ sanh, chết thân nghiệp thức này. Cả thọ tưởng hành thức 

một phen chết hẳn, sau đó người đó sống trở lại bằng sự sống thanh tịnh hoàn 

toàn. Tức là chúng ta được Phật sanh trở lại. Thân tâm đó là của Phật thì mới hy 

vọng chúng ta thoát khỏi một số nghiệp chướng. Còn chưa có một lần như vậy 

thì chúng ta vẫn là người thấy nghe hay biết bình thường như từ xưa tới giờ, vẫn 

ăn, vẫn sống, vẫn sinh hoạt. Mình nói đời tôi không làm ác, tôi cũng sống ngay 

thẳng, tôi cũng giúp người nghèo, tôi cũng niệm Phật, tôi cũng tụng Kinh, tôi 

cũng ăn chay, tôi thấy bình an vô sự không có chuyện gì xảy ra. Có nhiều người 
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lại nói, tôi không cần đi chùa, miễn là sống hiền ở quê, tôn trọng mọi người, vậy 

là đủ rồi. Thật sự là đủ để trở thành làm người đời sau, chỉ đủ chừng đó thôi. 

Bây giờ xảy ra chuyện chúng ta còn giận được, còn buồn được, còn nhớ 

được, tức là tâm thức chúng ta vẫn còn ghi nhận thì biết rằng nghiệp chướng 

chúng ta vẫn còn tạo tác hoài, nên chúng ta phải tiếp tục tu và phải tu tinh tấn 

chớ lơ mơ là không kịp trong đời này. Một tháng chúng ta chỉ tu được năm hay 

mười ngày, hoặc một ngày chúng ta chỉ tu được có mấy giờ thì chắc chắn là 

không đủ, chưa đủ vốn, chưa đủ vé về Tây phương. Một người học Phật khi ý 

thức được nghiệp chướng tội lỗi của mình rồi thì gần như các vị tu hành hết sức 

nghiêm mật. Dù người đó là cư sĩ hay tu sĩ xuất gia, các vị không có thời gian để 

làm việc thứ hai. 

Khi chúng ta bắt đầu học Phật thì chúng ta chỉ biết là ăn năn hối lỗi với 

chính mình là tốt rồi. Có những người tạo tội lỗi nhưng mà mình nói tới, họ vẫn 

không chấp nhận được, họ không cho rằng họ là người có lỗi, mặc dù lỗi của họ 

bằng trời nhưng họ vẫn không thấy được. Những người đó chúng ta không bàn. 

Khi chúng ta học Phật thì chúng ta biết rằng những ý niệm tạo nghiệp tiếp tục 

dẫn chúng ta trong sanh tử luân hồi, chúng ta phải tự biết để mà gìn giữ mình. 

Nghi thức để tác lễ sám hối là đầu tiên chúng ta quỳ trước bàn thờ Đức 

Phật, chúng ta tự kể và bộc bạch với Đức Phật. Theo kinh nghiệm của chúng tôi, 

vì có một mình chúng ta mới dám nói hết, còn có vị Hòa thượng chứng minh dù 

có đức độ từ bi lớn chúng ta vẫn giấu kín. Chúng ta kể ra nơi ở hiện tại, cuộc 

sống chúng ta có nghiệp gì nặng nhất, khó tháo gỡ nhất, dễ gây phiền phức cho 

mình và mọi người nhất, dễ làm cho chúng ta phiền muộn nhất thì chúng ta nên 

đảnh lễ Phật hằng đêm, để mong rằng sự gia trì của chư Phật mà mình được tiêu 

trừ bớt một số nghiệp chướng. Thực ra khi chúng ta thấy được nghiệp đó, thì 

nghiệp đó cũng đã bắt đầu được tiêu trừ. 

Quý vị muốn tọa thiền, niệm Phật thì điều quan trọng là phải sám hối và 

phát nguyện hết sức thành khẩn. Mục đích chúng ta nhắm bắn là chúng ta phải 

bắn cái gì và bắn tới đâu. Cũng vậy mục đích chúng ta làm việc đó để tới đâu. 

Sau đó, chúng ta khởi niệm tùy hỷ và hồi hướng (đoạn sau ta sẽ học). 

Chúng tôi thấy có những lần nhập thất ở riêng một mình, trong lúc mình 

bế tắc thì lạy sám hối lại được khai thông. Chúng ta lễ Phật sám hối thấy in 

tuồng như làm một việc không không nhưng lại hết sức có kết quả. Một người tu 

Phật mà quên việc này là không được. Rõ ràng dù chúng ta có tu kỹ lắm chăng 

nữa thì ngày nào chúng ta vẫn phải khởi niệm. Giờ nào, phút giây nào chúng ta 

còn ý niệm khởi hoài, thì ngày đó, phút giây đó, chúng ta còn tạo nghiệp. Nếu 

như chúng ta không khéo sám hối tu tập, không khéo dừng lại thì chúng ta luôn 
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theo nghiệp mới mà mình không hay. 

Có khi chúng ta niệm Phật một tiếng đồng hồ, nhưng thời đó chưa chắc 

chúng ta gìn giữ được cho mình hết đúng một tiếng đồng hồ không khởi tạp 

niệm tà tâm. Cho nên đối với nghiệp thức gần như từng giờ, từng phút, từng 

giây chúng ta luôn luôn tạo, nếu mình tu tốt thì mình phải thấy ra được điều này. 

Dần dần chúng ta sẽ làm chủ được thời lượng tu tập của mình không bị nghiệp 

tập khuấy nhiễu, rồi bắt đầu chúng ta tăng những giờ phút đó lên trong suốt cuộc 

sống. Như vậy mới là sám hối chân chính, thoát khỏi nghiệp chướng, chứ nếu 

không thì rất khó. 

Chúng ta phát nguyện: “Dù cho pháp giới này chúng sanh có cùng tận, 

nhưng việc sám hối của con vẫn không cùng tận, cho tới khi con thành Phật thì 

mới được gọi là hết lỗi lầm”. Khi chưa thành Phật thì chúng ta vẫn còn lỗi lầm 

nên chúng ta phải sám hối từ đây cho tới ngày thành Phật. Lúc nào mà chúng ta 

thấy mình hết lỗi không sám hối nữa thì phải coi chừng, cái thấy đó là sai lầm. 

Chỉ trừ Đức Phật mới là người thân nghiệp, khẩu nghiệp, và ý nghiệp không lỗi 

lầm (trong Kinh nói như vậy). 

Chúng ta thấy điều lạ là mỗi lần nghiệp chướng chúng ta càng mỏng thì 

ta thấy có những điềm lành xảy ra. Thường thì chúng ta nằm mộng thấy điềm 

lành, đó là sự thật. Hoặc là có biểu hiện trong cuộc sống này là tâm ta an hơn 

trước, chúng ta thấy một số việc làm thuận lợi hơn, tức là phước báo chúng ta 

lớn hơn. Một người nghiệp tiêu phước tăng thì sẽ bớt đi những phiền muộn riêng 

cho bản thân, thậm chí cả những chuyện bệnh tật họ chỉ biết lạy Phật sám hối 

một thời gian là bệnh hết. 

Kinh Thập Thiện, Đức Phật nói: “Nếu một người chỉ một lần phạm lỗi 

nói dối thôi, thì nhiều đời nhiều kiếp người đó không thực hiện được hoài bão, 

ước muốn của mình”. Ví dụ ngày hôm nay ta muốn tu một ngày thật sự tinh tấn, 

nhưng chúng ta làm không được, mới tu đã có chuyện phiền phức xảy ra khiến 

mình phải bỏ tu để xử lý việc đó, như vậy biết rằng chúng ta đã có lỗi nói vọng 

ngữ. Đó là chưa nói tới những hoài bão lớn luôn luôn chúng ta không làm được. 

Tất cả những gì chúng ta muốn thực hiện, dù điều đó hết sức tốt vẫn không làm 

được thì biết rằng nghiệp chướng đó còn nặng nề. 

Cho nên mỗi người sống trong đạo Phật, càng sống lâu chừng nào thì 

chúng ta tự thấy mình càng nhẹ nhàng an lạc là chúng ta đang sống đúng, chúng 

ta tu đúng. Nếu tu Phật mà một lạy trong tâm thức chúng ta còn ồn ào hơn trước 

thì biết rằng chúng ta chưa tu đúng nên lạy Phật sám hối nhiều. 

5. Ngũ giả tùy hỷ công đức  
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Trong Kinh Đức Phật dạy: Đối với tất cả chúng sanh muôn loài khắp 

mười phương pháp giới này, có loại chúng sanh nào làm việc phước đức nhỏ 

bằng một mảy lông, chúng ta cũng phải biết tùy hỷ. Đối với các vị đã tu chứng 

quả Tu Đà Hoàn, Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán, các vị tu theo Bích Chi 

Phật, các vị tu theo Lục độ, có bao nhiêu công đức, phước đức chúng ta thảy đều 

nhất tâm tùy hỷ. Đối với chư Phật mười phương, theo kinh diễn tả, là trong một 

ý niệm của chúng ta thì trong khắp pháp giới này có hằng hà sa số chúng sanh tu 

tập để chứng quả vị Phật. Như thế chúng ta phải biết hướng tâm về để tùy hỷ 

nữa. Tất cả những công đức, phước đức trong trần gian này, dù chúng ta có biết 

hay không biết, chúng ta đều phải nhất tâm tùy hỷ. 

Thông thường ít khi nào chúng ta chấp nhận người khác bằng hoặc hơn 

mình. Chúng ta tu mà người bạn bên cạnh hơn cái gì mình vẫn nghe xốn xang 

trong lòng, nói ra thì không được nhưng mà thấy khó chịu. Do ganh tỵ người 

khác nên ít khi nào chúng ta khen một cách thật lòng. 

Chúng tôi nhớ thời của Thiền sư Bankei, có vị bạn cùng thời với ngài, 

ông bị mù nhưng ông rất tuyệt vời. Ông nói, từ quảng đời sống hơn năm mươi 

năm của ông, ông chưa bao giờ gặp được một người khen người khác bằng thật 

tâm của mình, chưa bao giờ ông gặp một người mà chia sẻ hoạn nạn của người 

khác bằng thật tâm của mình chỉ trừ Thiền sư Bankei. Điều này chúng ta hiểu 

như thế nào? 

Ngã chấp chúng ta không cho phép có người khác đứng số một, chúng ta 

luôn luôn là người số một chứ không muốn là người số hai trong bất cứ tình 

huống nào. Nếu có người khác hơn ta một điều gì đó là chúng ta không chia sẻ 

một cách trọn vẹn. Khi thấy người nào đó thành công làm được một việc công 

đức phước đức dù hết sức nhỏ thì chúng ta phải phát lòng tùy hỷ. Chúng ta phát 

nguyện hằng đêm như vậy, để xóa bớt ngã chấp của mình.  

Tùy hỷ công đức tuy hết sức đơn giản nhưng nó là công phu tu hành 

thực thụ, để thấy rằng nếu chúng ta thiếu kém công phu một chút thì chúng ta 

không bao giờ đủ lòng tùy hỷ đối với tất cả chúng sanh đâu. 

Trong Kinh Đức Phật nói: Người nào bố thí cúng dường có bao nhiêu 

công đức phước đức, chúng ta đều tùy hỷ hết thì công đức phước đức của mình 

ngang bằng người đó. Đức Phật ví dụ như có người đốt đuốc, khi đem cây đuốc 

đến mồi thì chúng ta vẫn có ánh sáng tương đồng với người cầm đuốc. Cho nên 

việc tùy hỷ này trừ được tâm ganh tỵ ích kỷ của chính mình. Mà ích kỷ là bề trái 

của ngã chấp, nếu còn ngã chấp thì chúng ta còn ganh tỵ, còn nhỏ nhen. Do đó, 

nếu chúng ta tu hạnh tùy hỷ thực sự tốt, thì nó lại phá đi sự ích kỷ, tức là phá đi 

ngã chấp của mình. 
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Người nào tu tốt lắm thì nhìn thấy người khác thành công mới vui, còn 

không thì rất khó vui. Nếu chúng ta có một lần nào đó không tùy hỷ được với 

những người khác nhất là những bậc tu hành thì chúng ta không học hỏi được 

những điều hay của họ. Đối với những người thành tựu công phu sâu rộng, có trí 

huệ, có được điều này, điều kia mà chúng ta không tùy hỷ được thì chúng ta bất 

lợi với chính bản thân mình. Luôn luôn những ý niệm ích kỷ nhỏ nhen sẽ khiến 

chúng ta bị bất lợi. 

Ví dụ chúng ta đang sống khó khăn, bên cạnh chúng ta bỗng nhiên người 

bạn làm ăn được. Họ xây nhà lầu, có xe hơi, có tiền của rất nhiều, chúng ta nghĩ 

xấu là họ mánh mung kiểu này kiểu kia mới có tiền, họ không thật thà nên mình 

không chơi chung với họ. Không chơi chung với họ thì khi gặp khó họ đâu có 

giúp mình. Nhưng nếu chúng ta tùy hỷ người đó, nhờ họ giỏi giang, nhờ họ có 

trí tuệ, nhờ họ có phước báo trong nhiều đời nhiều kiếp nên đời này họ khá giả 

hơn mình, thì mình nên tùy hỷ với việc đó của họ. Như vậy có khi chúng ta còn 

được họ mời qua nhà uống trà, và có khi chúng ta cũng được chia sẻ một số khó 

khăn trong cuộc đời này. Cho nên điều tùy hỷ là hết sức quan trọng với chúng 

ta. 

Kế đến chúng ta tùy hỷ với việc tốt thì tự động nhân tố tốt đó nó gieo 

vào lòng chúng ta, chúng ta có được nhân này, thì về sau nó sẽ trổ quả tốt và sẽ 

trừ được nghiệp ganh tỵ nhỏ nhen của mình. Đồng thời chúng ta gieo được trong 

tâm chúng ta một hạnh bố thí, một nhân tùy hỷ. 

Cho nên chúng ta tùy hỷ từ chúng sanh cấp thấp cho tới chư vị Thánh 

hiền, tới Đức Phật. Chúng ta tùy hỷ là đã gieo trong tâm chúng ta mầm mống 

thành Phật. Trong Kinh Đức Phật cũng có nói, tất cả chúng sanh là Phật sẽ 

thành, nếu như chúng ta không tùy hỷ với một chúng sanh làm một công việc tốt 

nào đó thì mai mốt người đó thành Phật rồi, mình vẫn còn giữ tâm ganh tỵ với 

một Đức Phật. Hay nói khác đi nếu còn nhỏ nhen ích kỷ với một chúng sanh nào 

tức là chúng ta đang nhỏ nhen ích kỷ với một vị chuẩn bị thành Phật. 

Nếu hiểu được điều này rồi, chúng ta sẽ bớt đi tâm ganh tỵ của mình để 

trong lòng chúng ta luôn luôn được an lạc. Thực sự có những điều chúng ta 

không làm được giữa cuộc đời này khiến chúng ta phiền phức đã đành nhưng 

thành tựu của người khác cũng đem lại phiền phức cho chúng ta gần như là phân 

nửa cuộc đời này. Nhìn tới nhìn lui rồi chúng ta cũng bực người này, khó chịu 

người kia, không đồng ý người nọ là do mình thấy mình không bằng người ta. 

Một người tu tốt, công phu tốt, là người luôn luôn vui với tất cả thành tựu của 

người khác. Nếu chúng ta chia sẻ, vui được với những vị đã tu chứng thì tất cả 

những mầm mống tốt được sanh ra trong tâm thức của mình. Những nhân tố 
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lành bắt đầu có thì một ngày nào đó chúng ta sẽ chứng được quả như các vị đã 

chứng. Có điều lạ là nếu chúng ta không tùy hỷ với thành tựu của người khác thì 

chúng ta sẽ bị thất bại, vì nhân quả do chúng ta không chấp nhận sự thành công. 

Ví dụ một người bạn mình chứng quả Tu Đà Hoàn, được một vị Hòa 

thượng xác nhận nhưng mình không chấp nhận, thì coi chừng quả đó chúng ta sẽ 

không được. 

Cho nên khi phát tâm tùy hỷ là chúng ta chấp nhận tất cả những thành 

tựu giữa cuộc đời của mọi người này từ hồi còn chúng sanh cho tới khi thành 

Phật. Những hạnh khổ khó làm của các vị chúng ta tùy hỷ được thì đến khi gặp 

khó khổ chúng ta làm được. Còn thường thì khi gặp chuyện khó chúng ta không 

qua được, gặp chuyện rắc rối trong công phu chúng ta không vượt qua được thì 

biết rằng trong nhân quả chúng ta chưa tu hạnh tùy hỷ. 

Nếu chúng ta tu hạnh tùy hỷ thì những lần chúng ta khởi niệm tùy hỷ đó, 

công đức phước đức nó đã trổ trong tâm chúng ta, là mầm mống thành tựa đã có 

trong tâm chúng ta rồi thì gặp chuyện khó chúng ta vượt qua được. Còn nếu 

chúng ta không vượt qua được một chuyện khó nào thì biết rằng chúng ta đã gặp 

nhân quả do đã ganh tỵ với thành tựu của người khác, khiến mình không thành 

tựu được mà luôn thất bại. Cho nên giờ nào, phút giây nào trong cuộc đời này, 

nếu chúng ta còn tâm ganh tỵ, không tùy hỷ với người khác thì giờ đó, phút giây 

đó, chúng ta đang rải chông gai trên bước đường mình chuẩn bị dẫm chân lên. 

 Người nào tu học Phật pháp mà muốn công phu của mình dễ thành tựu, 

muốn tất cả những công việc Phật hạnh, Phật sự của dễ thành tựu thì chúng ta 

phải bắt đầu tu hạnh tùy hỷ. Chúng ta không còn tâm ganh tỵ nữa để xóa tan ngã 

chấp của chính mình. Khi ích kỷ tan biến lần lần thì bản ngã cũng theo đó mà 

tan biến, cho tới khi tâm ích kỷ hết thì ngã chấp sẽ hết, lúc đó chúng ta sẽ chứng 

được đạo quả. 

Trong Kinh điển Đức Phật nói, tất cả những công hạnh tu hành nào cũng 

dẫn đến sự giác ngộ giải thoát. Mặc dù là một việc tùy hỷ thôi cũng đủ dẫn 

chúng ta đến giác ngộ giải thoát. Vì tùy hỷ làm cho chúng ta tan biến ngã chấp 

của chính mình chứ không phải tùy hỷ là chỉ được công đức phước đức một 

cách bình thường. 

6. Lục giả thỉnh chuyển pháp luân 

Hằng đêm trước khi sử dụng bất kỳ công phu nào thì chúng ta đều cung 

kính đảnh lễ: Con tên là…, Pháp danh…, tuổi…, con xin thành tâm đảnh lễ chư 

Phật mười phương tận hư không khắp pháp giới, có bao nhiêu Đức Phật thành 

Phật (với số lượng không thể tính lường được), con xin dùng tất cả thâm tâm 
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cung kính của mình cầu thỉnh các Ngài chuyển Pháp luân để chúng sanh khắp 

mười phương pháp giới này đều được nghe Pháp, đều được hiểu Chánh pháp, 

đều tinh tấn tu hành, để thoát khỏi lầm mê trong sanh tử luân hồi”. (chúng ta 

không biến trễ, phải tinh tấn, phải dũng mãnh và phải siêng năng cầu thỉnh). 

Vậy là chúng ta đồng ý với việc thành Phật của chư Phật mười phương, 

chúng ta hiểu rằng không có phút giây nào trong Pháp giới mười phương này 

không có chư Phật thành Phật cả. Đó là điều cần phải có trong thâm tâm chúng 

ta, vì trong lòng chúng ta luôn khát ngưỡng Chánh pháp thì mới là người đúng 

như trong kinh Đức Phật dạy là “Thượng cầu Phật đạo”.  

7. Thất giả thỉnh phật trụ thế 

Trên đường Đức Phật đi giáo hóa thì ma Ba Tuần hiện ra báo với Đức 

Phật là Ngài đã hết tuổi thọ nên xả báo thân đi. Đức Phật quay lại nói với A 

Nan, Ta sắp nhập Niết bàn, nói ba lần như vậy. Nhưng lúc đó bị ma Ba tuần che 

tâm nên ngài A Nan quên hết. Nghe Đức Phật nhập Niết bàn chỉ biết khóc thôi, 

không có đảnh lễ cầu thỉnh. Cho nên sau đó trong Đại hội kiết tập Kinh điển, 

ngài Ca Diếp quở ngài A Nan có lỗi không thỉnh Đức Phật trụ thế. Nếu như 

trước đó có người cầu thỉnh Đức Phật trụ thế thì Đức Phật sẽ trụ thế không phải 

một kiếp, hai kiếp mà hằng hà sa số kiếp không bao giờ tịch diệt. 

Trong Kinh Đức Phật dạy chúng ta phải thường xuyên lễ và cầu thỉnh 

Đức Phật trụ thế để tiếp tục chuyển bánh xe Pháp. Như thế để tất cả chúng sanh 

và mình được thấm nhuần mưa Pháp, thấu hiểu chân lý, và tinh tấn tu hành cho 

tới ngày chứng đạo quả Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác. Đây là điều mà 

chúng ta phải lễ lạy và làm hằng đêm. 

Thập Nguyện Phổ Hiền không phải để chúng ta chỉ đọc cho thuộc rồi 

thôi mà đây là tất cả công phu tu hành của chúng ta trong đời. Nếu chúng ta học 

hết Thập Nguyện Phổ Hiền và thực hiện thực sự nghiêm túc thì quý vị mới thấy 

một điều là công phu sẽ tiến bộ vượt bậc so với trước kia. 

Nếu chúng ta biết thỉnh Phật trụ thế lâu bền thì phước báo đó sẽ tồn tại 

với chúng ta lâu dài, đây là điều chúng ta phải biết. Nếu chúng sanh khắp mười 

phương pháp giới biết hướng về chư Phật mà cầu thỉnh bằng tất cả thâm tâm 

cung kính, bằng tất cả tâm chân thành tha thiết của mình, mong rằng Đức Phật 

trụ thế lâu bền thì chư Phật trong mười phương pháp giới sẽ trụ thế với chúng ta 

không phải một kiếp mà hằng hà sa số kiếp để tiếp tục giáo hóa nữa, chứ không 

phải trụ thế mấy mươi năm như chúng ta đã thấy. 

Khi thỉnh Đức Phật trụ thế lâu bền rồi thì một điều chúng ta phải biết là, 

Đức Phật còn thì Chánh pháp luôn hiện hữu. Lúc nào trong đời này của chúng ta 
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luôn được an trú trong Chánh pháp, rất quý Chánh pháp, cầu thỉnh Chánh pháp 

tồn tại, cầu thỉnh chư Phật tồn tại, thì chúng ta không bị lui sụt, không bị rớt ra 

ngoài vòng Chánh pháp. Nhân tố tu hành của chúng ta từ đây cho tới khi thành 

Phật không có đời nào chúng ta bị ở ngoài vòng Chánh pháp cả. Đó là nhân quả 

khi chúng ta cầu Phật trụ thế. 

8. Bát giả thường tùy Phật học 

Là chúng ta thường tùy học theo hạnh của chư Phật. Chư Phật Như Lai 

từ khi phát tâm Đại thừa để cứu độ chúng sanh, các vị đã trải qua hằng hà sa số 

ức kiếp hy sinh thân mạng của mình để cầu học Phật đạo. Các Ngài đã làm bao 

nhiêu hạnh khổ khó làm, đã từng đi vào các cõi nước mười phương để học đạo, 

trải qua bao nhiêu cảnh giới chư Phật, chư đại Bồ Tát, rồi đi vào cõi giới của 

những loài ngạ quỷ, những loài súc sanh, những vị chư Thiên v.v… Tiền thân 

của Đức Phật, từ thuở hành hạnh Bồ Tát, chư Phật đã từng lấy xương mình làm 

bút, lấy da mình làm giấy và lấy máu mình làm mực để ghi chép hằng hà sa số 

Kinh điển chất đầy cả núi Tu Di. 

Có một lần Đức Phật phát nguyện Bồ Tát, Ngài vào làm loài khỉ chúa 

trong rừng (do phước báo của Ngài lớn hơn nên làm khỉ chúa), vùng đó khỉ ít 

phá mùa màng dân chúng xung quanh. Có một lần loài khỉ đến ao để uống nước, 

trước khi muốn uống nước gì thì khỉ chúa phải tới trước. Khỉ chúa thấy có 

những dấu chân con nai, con hươu, và một số loài thú khác đi xuống ao mà 

không thấy dấu đi lên. Khỉ chúa biết là dưới đầm hồ này rất nguy hiểm, khỉ chúa 

hét lên một tiếng lớn để cho bầy khỉ kia dừng lại không được xuống hồ nước đó. 

Khỉ chúa đi tìm đủ cách, cuối cùng tìm ra loại sậy thân dài nhỏ như ngón tay. 

Khỉ chúa sử dụng năng lực của mình để làm thông mấy ống sậy đó để cho khỉ 

con leo lên cao chỉ thọc ống sậy xuống hút nước uống. Tất cả những con khỉ đó 

đều được an toàn. Vì ở ao đó có loài quỷ La Sát rất dữ tợn, bất kỳ con thú nào 

xuống uống nước đều bị nó ăn thịt cả. Cho tới bây giờ loại sậy đó vẫn còn 

nguyên nguyện lực của vị Bồ Tát không bao giờ nó bị đặc ruột. 

Kinh kể lại là giai đoạn vị Bồ Tát tu hành để thành Phật có những 

nguyện cho tới bây giờ vẫn còn. Chuyện kể thời Đức Phật còn tại thế, ngài đến 

làng thợ gốm và trú ở một căn lều dột mưa. Có một người thợ gốm dùng tranh 

của nhà mình đem qua cúng dường che chỗ ở của Đức Phật. Đức Phật dùng thần 

lực chú nguyện để cho căn nhà của người thợ gốm đó không bao giờ bị mưa dột, 

dù có thay lá trở lại nhưng nhà đó vẫn không dột. Bây giờ chưa tìm được sử liệu 

đó ở đâu, không biết là làng nào. 

Một vị hành hạnh Bồ tát để cứu độ chúng sanh thì vị đó bắt đầu lao vào 

cuộc sanh tử này làm tất cả hạnh khổ khó làm, khó có thể tưởng tượng nổi các vị 
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làm được việc như vậy, kể cả việc sẵn sàng đi vào tất cả các loài súc sanh. Đây 

là điều hết sức đặc biệt. 

Ngài Phổ Hiền dạy chúng ta thường tùy Phật học, là chúng ta học cái 

hạnh của chư Như Lai, chư Phật mười phương, không chỉ riêng Đức Phật Thích 

Ca Mâu Ni được kể trong tiền thân đâu. Các ngài sẵn sàng đi tất cả các cõi nước 

hy sinh thân mạng mình để làm tất cả những điều có lợi ích cho tất cả chúng 

sanh.  

Có khi trong cõi nước của chúng ta, cũng có khi trong đạo tràng của 

chúng ta cũng có tiền thân chư Phật đang làm những điều mà chúng ta không 

làm nổi. Ví dụ như có vị Phật tử đang làm ăn rất tốt, có bao nhiêu tiền của chỉ đi 

giúp đỡ người khác không nghĩ đến chuyện của mình. Đó cũng là một trong 

những hạnh mà chúng ta cần phải học, cũng là cách chúng ta học Phật. 

Cũng có những vị Bồ tát sanh ra đời chỉ làm những chuyện để người ta 

thấy người ta bực bội. Đôi lúc chúng ta thấy có những vị tu nghịch hạnh, làm 

những chuyện trái với đạo lý, trái với Phật pháp để mình không ưa nhưng vị ấy 

chấp nhận thể hiện tất cả những cái để chúng ta thấy rõ ràng là người Phật tử 

không nên làm, để đệ tử thấy một người làm như vậy thì không ai thích cho nên 

cũng không làm, nhưng nội tâm vị ấy tu cái gì thì mình không đủ trí để thấy hết. 

Cho nên người biết học Phật thì sẽ học được hết hai mặt, chúng ta không 

nên học một chiều. Thấy chuyện sai trái của người khác không phải để chúng ta 

thị phi mà để chúng ta đừng bị dẫm lên, đừng sai phạm. Có những vị Bồ tát làm 

những chuyện như vậy, các vị chấp nhận nhân quả xấu để răn đe chúng ta. Khi 

có người nhắc nhở chúng ta không nên làm chuyện đó, vì làm sẽ có nhân quả 

xấu, có khi mình không tin. Có các vị hy sinh thân mạng làm chuyện xấu bị 

hành hạ khổ đau, bị tra tấn trước mặt mình để mình thấy rõ ràng làm như vậy là 

không tốt, không đúng. 

Có câu chuyện về ngài Thiện Tài Đồng Tử đi cầu đạo. Ngài được đi học 

năm mươi ba vị Thiện tri thức, trong đó vị thứ 17 là vua Vô Yểm Túc, khi Thiện 

Tài Đồng Tử tới thì thấy toàn là cảnh chém giết, hành hình khổ đau, nên thối 

tâm lui ra. Liền khi đó trên hư không nhắc Thiện Tài đồng tử: “Đó là vị Thiện 

tri thức chân chánh, ông nên quay trở lại”. Thiện Tài Đồng Tử nói ông không 

hiểu nổi chân chánh kiểu gì. Nếu là một vị Bồ Tát thì không làm đau khổ một 

chúng sanh, vậy sao lại chém lại giết lại hành hạ người khác, người bị tội có một 

chút lại chặt hai tay hai chân bỏ vào cối xay cho nát xương nát thịt ra, gần như 

cảnh chém giết la lối ngày nào cũng như ngày nào. 

Vua Vô Yiểm Túc bảo Thiện Tài Đồng Tử: Ta biết ngươi tới chớ không 
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phải không, nhưng ta hiện tướng này không phải một ngày đâu mà cả trăm năm 

như vậy rồi. Tất cả những người bị hành hình đều là hóa thân bằng năng lực 

thần thông của ta. Tức là ông tự hóa thân cho người này phạm tội như vậy rồi 

đưa về chém đầu để răn đe dân chúng, mà rõ ràng dân trong làng rớt một đồng 

giữa chợ không ai dám nhặt vì nhặt đồng tiền đó là bị chặt đứt một cánh tay. Sau 

khi biết chuyện, Thiện Tài Đồng Tử đi dạo khu phố, rõ ràng dân chúng sống rất 

an lành, tối ngủ không đóng cửa, không có ăn cướp ăn trộm, vì ăn cướp là chặt 

hai tay hai chân cho lăn trong muối, cho lăn trong tro. 

Khi thấy các vị đi trong lục đạo thì đôi lúc chúng ta chỉ quen nhìn một 

chiều. Cái gì tốt, cái gì đẹp thì chúng ta học, cái gì không đẹp, cái gì không tốt 

thì tránh né. Như vậy trí tuệ chúng ta chỉ thấy được một bên thôi, không trọn 

vẹn. Người trí tuệ tròn đầy là họ thấu hiểu hai mặt của cuộc đời, thiện và ác phải 

thấu suốt. Trí tuệ của Phật đạo là phải minh định thật rõ, và rõ ràng hơn nữa là 

chân ngụy giữa cuộc đời này, thật hư của cuộc đời này chúng ta cũng phải minh 

định rõ ràng. Tức là những người đến với mình họ thuộc Bồ tát thuận hạnh hay 

nghịch hạnh chúng ta phải biết, không biết là chúng ta sẽ bị mất cơ hội để học 

đạo. Nếu biết học Phật thì cơ hội để chúng ta tiếp xúc với Thiện tri thức rất 

nhiều nhưng chúng ta không biết học Phật thì gần như đâu đâu cũng là cản trở 

cho mình. 

Khi chúng ta bắt đầu học đạo thì thấy con, hoặc chồng hoặc bạn bè cản 

trở khiến chúng ta không đi chùa được. Như vậy để thấy rằng học đạo sao khó 

khăn, đụng ai cũng cản trở mình cả nhưng nếu chúng ta biết học đạo thì mình 

nhìn kỹ lại, những khó khăn cản trở là thử thách cho mình. 

Nhờ những nghịch cảnh mới chuyển đổi được con người. Có những 

người sống trong hoàn cảnh hết sức sung sướng tự nhiên có bệnh xảy ra, hồi nhỏ 

tới lớn không biết chùa chiền là gì, tới chừng bệnh mới biết tới chùa. Hoặc gặp 

hoàn cảnh hết sức khốn khó tự dưng họ giật mình nghĩ có lẽ đi chùa sẽ giúp 

mình bớt đi những khốn khổ này. Hoặc là một duyên khó nào đó khiến mình đến 

với đạo.  

Chính Đức Phật đã xác định trong Kinh Pháp Hoa là nhờ Thiện tri thức 

Đề Bà Đạt Đa đã từng theo phá Ta nhiều đời nên Ta sớm thành đạo. Nếu không 

có Đề Bà Đạt Đa làm thầy để khảo nghiệm thì đời này Ta không thể thành Phật.  

Người ta thử mình, người ta ép mình, nhưng nếu mình hơn cái khó đó là 

đã tiến một bậc rất xa. Ví dụ mình muốn đi chùa nhưng tự nhiên có bạn lại rủ đi 

chơi, lời rủ đi chơi cũng hấp dẫn lắm. Nếu mình có lợi ích thật trong Phật pháp, 

mình đã hiểu được ngày đi chùa được cái gì và tâm mình vững vàng với việc đó 

thì người ta không thể lôi kéo mình được. Có đôi lúc mình bị thua cuộc rồi mình 



THẬP NGUYỆN PHỔ HIỀN  
 

 

24 

 

nói là bị quỷ phá nhưng đó là Bồ Tát thử mình. Nếu hiểu biết Phật pháp chúng ta 

nhìn xung quanh thấy toàn là các bậc Thiện tri thức giữa cõi đời, không ai là 

người quấy phá cả. Họ không phải là người ác đâu, đôi lúc cũng có nhân quả cũ 

đến với chúng ta. 

Triết lý Á Đông có điều rất kỳ diệu, lý luận: Nếu cây nào mọc trên bùn 

đất thì rõ ràng cây đó không phải là cây tốt, còn những cây mọc trên sỏi đá là 

những cây gỗ quý, cho nên giữa cuộc đời này chuyện gì chúng ta làm dễ thì nó 

không còn giá trị nữa. Và nhất là chuyện cầu học đạo của chúng ta, nếu cái gì 

cũng thuận chiều mát mái hết thì chúng ta chẳng có tu hành được mấy. 

Có những vị tu hành, lúc đầu nếu tu học ở trong chúng tăng đông thì 

phải nương chúng để tu, vì ở trong chúng đông một trăm vị sẽ thể hiện một trăm 

nghiệp để chúng ta khéo học thì sẽ tiến bộ hơn những vị ở riêng một mình. Nếu 

được thường xuyên ở trong chúng học thực tế những bài học sống đó thì trí tuệ 

người đó rất dễ khai thông. 

Nhưng đôi lúc có những vị tu không khéo cứ nghĩ rằng mình đi tu Phật 

là phải tránh né, phải sống một mình thì mình chỉ thấy nghiệp của mình xảy ra 

thôi, nghiệp đó chỉ có một chiều. Kiến thức chúng ta hạn hẹp trong chừng hạn 

thì bao nhiêu nghiệp tập khởi ra quanh quẩn trong tri kiến riêng của mình khiến 

mình không thoát được đi đâu. Khi chúng ta đã xác định học Phật rồi thì phải 

học thuận và học nghịch, quý vị sẽ thấy mình học Phật tiến bộ vô cùng. Điều tốt 

chúng ta cũng thấy, xấu cũng thấy, tốt chúng ta nương theo đó để sống tốt hơn, 

xấu thì không làm. 

Chúng ta phải hiểu một điều rằng, người đó thật ra đủ duyên họ mới làm 

được điều xấu chứ không phải họ tìm đâu. Thử đặt chúng ta trong hoàn cảnh đó 

đi, nếu đủ tất cả những duyên thuận lợi chúng ta có vượt qua không làm điều đó 

không? Chưa chắc! Bây giờ phải chuẩn bị cho mình, đến khi đủ duyên mình mới 

vượt qua được, đừng trở thành người xấu như người đó. 

Ví dụ: Người kia trong hoàn cảnh hết sức khó khăn, tự dưng có một 

người bất chính tới nhà nói là anh cất đồ giùm tôi một đêm thôi, qua hôm sau tôi 

sẽ cất nhà lầu cho anh. Người đó chấp nhận. Tới hồi phát hiện ra thì họ là người 

chứa đồ gian mang tội chứa đồ ăn cướp ăn trộm. Người đó không phải là người 

xấu nhưng trong hoàn cảnh bức ngặt nghèo cùng khốn khổ quá họ không thể 

cầm lòng được, họ không đủ trí để xét đoán mà lại nhúng tay vào. Trong hoàn 

cảnh đó nếu là chúng ta thì như thế nào? Liệu mình có thoát ra được hay không? 

Nếu chúng ta là người học Phật tốt thì xảy ra sự việc chúng ta nhìn thấu 

ra bề sau của vấn đề, chúng ta tìm ra được sự thật, và người phạm tội đó có được 
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cơ hội cải hóa. Nếu chúng ta chỉ nhìn một chiều, chỉ thấy thuần người đó phạm 

tội thôi thì sẽ không có cơ hội cho họ cải hóa. Nếu thông cảm được với tội lỗi đó 

thì chúng ta sẽ là chỗ nương tốt có thể cho họ quay về với Chánh pháp. Còn đối 

với những người xấu, những người tội lỗi mà mình xua đuổi thì hoàn toàn không 

còn chỗ để họ nương. Như vậy là không còn duyên để họ quay về với Chánh 

pháp nữa. 

Cho nên một mặt chúng ta học hỏi những thuận nghịch giữa cuộc đời 

này để rèn tâm mình. Ngày xưa mỗi một lần bệnh đau, người có trí rất cảm ơn 

cơn bệnh xảy ra với mình, vì nhờ cơn đau đó mà họ giật mình thấy ra mình đã 

sống sai lầm, sống trái với trật tự vũ trụ, trái với thiên nhiên. Do mình tạo ra 

nhân quả xấu cho nên bây giờ mình bị đau. Một cơn đau xảy ra là một sự nhắc 

thức cho mình đã sống sai lầm rồi. Khi mình sống đúngtrở lại, hết sai lầm thì từ 

đây về sau mình sẽ không bị khổ vì cơn đau này nữa, sẽ hết đau luôn suốt đời. 

Còn nếu ai đã bị đau mà sợ hãi hoặc chống đối, hoặc thù nghịch cơn đau của 

mình thì người đó sẽ đau hoài suốt đời. Triết lý phương Đông chúng ta có điều 

kỳ diệu đó. 

Người xưa học đạo chân chánh thì gần như các hoàn cảnh xảy đến, họ 

đều vòng tay lại để cám ơn. Với người học đạo tốt thì gần như với họ không có 

gì là nghịch cả. Có một triết lý khác nói rằng tất cả những gì chưa đến với chúng 

ta vì nó chưa đủ duyên. Tất cả những gì đến với chúng ta là cái phải đến, vì 

chúng ta chưa học qua bài học đó. Rõ ràng giữa đời này nếu bài học nào chưa 

học qua thì buộc chúng ta phải học lại trong đời này hoặc là đời sau. Đó là điều 

chúng ta phải biết. 

Có những điều xảy ra giữa cuộc đời này làm đau khổ người bên cạnh mà 

chưa đến với mình thì mình phải học một ngày nào đó, chưa hẳn chúng ta đã 

vượt qua được đâu. Hoặc là chúng ta đã trải qua bài học đó ở đời nào rồi. Thành 

ra tất cả chúng sanh từ bất giác vô minh đi vào vòng sanh tử này đều phải học tất 

cả những bài học có trong vũ trụ mới trọn vẹn trí tuệ, lúc đó mới được giác ngộ. 

Chúng ta phải trải qua tất cả những khó khổ, những thuận nghịch trong vũ trụ 

này một lần. Sau khi tốt nghiệp trường khổ, tốt nghiệp trường vui mới được 

thành Phật. Chúng ta phải hiểu như vậy. 

Khi một người học đúng với Phật pháp, được gọi là Phật tử chân chánh 

đi theo con đường của Phật đạo thì người ta biết cách học, người ta sẽ học gần 

như là không có phút giây nào ở cuộc sống này không phải là bài học cho mình. 

Họ sẽ cám ơn tất cả những hoàn cảnh thuận nghịch đến với họ, tất cả những con 

người, tất cả những gì xảy ra đối với họ trong cuộc đời này thì đều bài học 

xương máu. 
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Quý vị thử bắt đầu học Phật kiểu này thì sẽ thấy cuộc đời mình khác đi 

một chút. Chúng ta sẽ thấy không còn chướng ngại nữa trên bước đường học của 

chúng ta. Rõ ràng là từ đây cho tới khi thành Phật, nếu chúng ta biết được điều 

này thì đâu đâu cũng là Thiện tri thức của mình, hoàn cảnh nào cũng là bài học 

tốt để cho chúng ta rèn luyện được tâm của mình, không có hoàn cảnh nào là 

xấu cả. Như vậy chúng ta sống ở đâu, gặp ai, bị cái gì ở trần gian này thì đó 

cũng là bài học cho mình. Đó là thường tùy học Phật. 

Chư Phật ngày xưa có đôi lúc hy sinh thân mạng mình để khai thị cho 

chúng sanh nhận được điều gì trong Phật pháp thôi là chư Phật đã sẵn sàng làm 

rồi. Trong lúc các Ngài xuống đây làm những chuyện thuận hạnh nghịch hạnh 

để chúng ta được thức tỉnh, thì rõ ràng các vị đó là đại Bồ Tát, chúng ta nên biết 

ơn tất cả những hoàn cảnh thuận nghịch đến với mình. Ngày nào chúng ta ý thức 

được điều này một cách rất rõ ràng thì biết rằng đạo lý của chúng ta đã tiến một 

bậc rất xa. Còn nếu như chúng ta thấy rằng mình học đạo vẫn còn chướng ngại, 

vẫn còn người này đến quấy phá mình, vẫn còn người kia gây khó dễ cho 

mình…, thì biết rằng chúng ta chưa tiến bộ lắm, chúng ta vẫn còn yếu. Như 

người không có sức khỏe thì nắng không ưa, mưa không chịu, ghét gió, kỵ mùi 

sương. Nhưng người mạnh khỏe rồi thì trời mưa họ vẫn ra cuốc đất, dầm mưa, 

làm bất kỳ công việc gì vẫn tốt, không bệnh. 

Cũng vậy, một người học Pháp một giai đoạn thì họ sẽ thọ nhận bằng tất 

cả lòng tri ân của mình. Nếu có người đặt câu hỏi: Anh chị tu học Phật pháp lâu 

rồi, bây giờ trở lại cuộc đời này để sống một đời nữa y như vầy anh có dám 

không? Ở đây ai dám? Đưa tay tôi coi. Sợ quá rồi phải không? Quá sợ vì không 

biết bao nhiêu nước mắt, không biết bao nhiêu khổ đau, bao nhiêu vất vả, trốn 

thoát được là mình sẽ trốn thoát ngay. Điều đó chứng tỏ rằng tâm lực chúng ta 

còn rất kém. Chúng ta phải tu học đến mức độ nào mà mình sẵn sàng trở lại đây 

dù hoàn cảnh có khó hơn đi nữa, thì biết rằng nội lực chúng ta quá vững rồi, thì 

mới có thể tiếp tục đi suốt con đường Phật đạo. 

Có một câu chuyện về hai vị tăng cùng tu với nhau, họ phát nguyện đời 

đời kiếp kiếp sẽ nâng đỡ nhau tu tập. Trong đó có một vị tu tốt chứng qủa A La 

Hán, một vị tu xấu đã phạm giới, đời sau bị đọa làm loài giòi trong đống phân. 

Sau đó vị A La Hán tìm kiếm bạn mình khắp nơi không có, nhưng ông không 

tưởng tượng nổi là sư huynh mình lại là con giòi nằm trong đống phân. Ông vận 

hết thần thông vào chỗ bạn ở để cứu bạn ra, bạn ông là con giòi chúa (vì mấy 

đời trước bạn ông công phu tốt nên làm loài gì nó cũng lớn hơn thiên hạ một 

chút), ông cũng biến thành con giòi. Ông sử dụng ngôn ngữ loài giòi để nói 

chuyện với bạn giòi chúa: Này bạn! đời trước tu có nhớ không, bây giờ bỏ thân 
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này đi để tái lại tu tiếp, đừng chấp thân này, nó không phải là thiệt. Giòi chúa 

nói: Đi chỗ khác chơi, chỗ này ta làm vua rồi, có ăn ta cho một miếng rồi đi. 

Thành ra muốn cứu một người thì các vị hành hạnh Bồ Tát phải xả bỏ 

cái tốt đẹp của mình để dấn thân vào tất cả các cõi nước mười phương kể cả 

những cõi thấp hơn loài người. Cho nên các hạnh khổ khó làm ở trần gian này 

nó chỉ là mảy may nhỏ nhiệm mà chúng ta thấy bằng tâm thức thường tình của 

mình thôi, có những cái khổ để hy sinh cho người khác chưa chắc chúng ta làm. 

Ví dụ huynh đệ nửa đêm trúng gió kêu mình thức dậy để cạo gió chưa 

chắc chúng ta làm nổi. Chúng ta bớt một chút riêng tư của mình mà giúp được 

người bên cạnh là ta đang học theo hạnh của Phật. Đó là cái mà chúng ta học 

thường xuyên. Gần như là giờ nào, phút giây nào giữa dòng đời này chúng ta 

làm được điều gì có lợi cho người xung quanh để có thể nhắc thức họ là chúng 

ta làm. Có khi họ bệnh đau như vậy mà người nhà không lo được, bạn bè hay bà 

con chòm xóm không lo được, mình là người dưng nước lã mà mình giúp một 

cách ân cần thì đương nhiên họ phải suy nghĩ. Những Phật tử chịu giáo hóa là 

những Phật tử tốt, chịu đi vào thực tế, quý vị sẽ sống thể hiện tất cả những đạo 

lý của mình thì người ta sẽ thấy rằng một người quy y đạo Phật họ sống tốt. Khi 

một Phật tử làm cho một người ngoại đạo có cảm tình là quý vị có phước báo 

lớn, chuyển được một người quay về với Chánh pháp. 

Chúng ta cố gắng phải thường tùy học Phật, tất cả những hạnh khổ khó 

làm ở trần gian này chúng ta phải chịu khó làm. Chúng ta cần thấu hiểu nhân 

quả, bởi vì trong Kinh nói, chúng ta tạo nhân lành chúng ta sẽ hưởng quả báu 

tốt, tạo nhân xấu chúng ta hưởng quả báo xấu. Nhân quả tới bằng cách chúng ta 

bệnh đau, nó tới bằng cách là chúng ta nghèo khó, không đủ cơm ăn, không đủ 

áo mặc, đi đâu cũng bị người ta chửi rủa, không ai tiếp đón mình như ngày nào 

nữa, lúc đó mình mới thấm thía nhân quả. Còn bây giờ chúng ta chỉ hiểu thôi 

chưa có được chứng nghiệm. Khi chạm sự việc chúng ta sẽ thấm, và cái thấm đó 

nó mới gắn sâu trong tâm thức, chúng ta khó quên được vào những đời kiếp sau, 

chắc chắn chúng ta sẽ hứa với Phật là kiếp sau con không dám tạo ác nữa, vì quá 

sợ rồi. 

Nếu chúng ta sợ cuộc sanh tử này, bây giờ tu cách nào để thoát ra được 

thì đó cũng là cái thấy nhìn ban đầu của người sơ cơ học đạo. Khi chúng ta học 

hiểu đúng, chúng ta có công phu rồi thì trần gian này rõ ràng là quá nhiều bài 

học cho mình. Tất cả những việc chúng ta đã chạm qua mắt qua tai đều là những 

bài học, nếu chúng ta là người khéo học, trí tuệ chúng ta gần như được khai 

thông hoàn toàn. 

Có một số thầy ít có soạn bài trong kinh điển, tự nhiên có những bài 



THẬP NGUYỆN PHỔ HIỀN  
 

 

28 

 

Pháp sống động cho mình ở trần gian này. Vì rõ ràng ở đâu cũng là Phật pháp, 

nên tất cả pháp ở trần gian đều là Phật pháp để cho chúng ta học. Như chúng tôi 

đã nói ở một số Kinh điển Đại thừa. Ví dụ xảy ra chuyện người thân chúng ta 

mất, nếu hiểu vô thường chúng ta sẽ bớt đau khổ. Hoặc gặp hoàn cảnh khốn 

khó, nếu hiểu nhân quả, chúng ta biết mình phải bị như vậy trong nhân quả 

nhiều đời nhiều kiếp. Nhưng nếu chúng ta học Phật đến mức độ trí tuệ chúng ta 

thông đến tầm cao thì chúng ta sẽ thấy tất cả các pháp đều vô trụ (vũ trụ này vốn 

là vô trụ theo tinh thần Kinh Kim Cang). Tu cao hơn nữa, nếu chúng ta có một 

lần hòa nhập trong pháp giới tánh thì ta thấy tất cả pháp giới này là toàn chơn, 

không có gì là đúng sai, hay dở, là sanh diệt khổ đau cả, mọi cái đều hiện toàn 

chân. Lúc đó các pháp đều bình đẳng tuyệt đối giữa trần gian này. 

Lúc đầu chúng ta học theo kiểu phân biệt để chúng ta hiểu các mặt của 

cuộc đời này theo kinh điển chúng ta đã từng học qua. Chúng ta hiểu mỗi việc 

xảy ra đều có nhân quả của nó. Những sự việc xảy ra do vô thường, do nhân 

duyên v.v… thì tất cả những giáo lý đó chúng ta học để tự mình nghiệm lại bằng 

kiến thức Phật pháp của chính mình, nhưng mà mình phải học ở hai mặt. Nên 

hiểu một điều, những gì đến với chúng ta là nó vừa đủ duyên, thực sự chúng ta 

chưa có thì bây giờ nó có, để nó được bổ túc trí tuệ của mình giữa cuộc đời này, 

giữa pháp giới mênh mông này. 

Kể từ lúc chúng ta đi vào vòng pháp giới này là chúng ta bắt đầu một 

vòng đi học. Khi chúng ta học hết rồi thì chúng ta trở về pháp giới tánh chân thật 

của chính mình, lúc đó là đầy đủ trọn vẹn tất cả những trí tuệ thì mới thành Phật. 

Nếu chúng ta học chưa đủ thì chúng ta không thể thành Phật đâu. Thành ra có 

những cái khi đời này chúng ta có nhưng người bên cạnh chúng ta không có thì 

không phải là người ta không có đâu, tại họ chưa tới, đó là sự thật. 

Có những cái họ có, mình không có, mình nghĩ là bây giờ mình tu tốt 

nên không bị như vậy. Không phải, chưa chắc, có điều là nó tới với mình không 

biết lúc nào thôi. Tất cả mọi cái chúng sanh đều phải có một lần trải qua hết mà 

không phải một lần, nếu ngay lần đó mình không giác ngộ được thì lần sau nó sẽ 

tới nhắc mình tiếp. Cho nên mọi hoàn cảnh thuận nghịch buộc mình phải giác 

ngộ tới chỗ đó đi, không giác ngộ là chúng ta học chưa xong chưa tốt nghiệp. 

Đó là một sự thật trong pháp giới này. 

Chúng ta phải tốt nghiệp trong tất cả các hoàn cảnh. Hoàn cảnh xảy ra 

mà chúng ta sống tự tại được thì coi như chúng ta tốt nghiệp được rồi. Dù thuận 

hay nghịch thì gần như là trần gian này không có chuyện gì là khó đối với mình 

nữa. Không còn hoàn cảnh nào để chúng ta không tu được cả. Tất cả mọi hoàn 

cảnh đều là hoàn cảnh tốt để cho chúng ta tu. Cố gắng làm sao phải mở tâm 
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được như vậy để chúng ta học được tất cả. 

Các bậc triết gia dạy những người làm cha mẹ đừng bao giờ để cho con 

mình được sung sướng từ thuở bé (không phải là đày ải con cái mình), vì nó 

được lớn lên trong sung sướng khi gặp chuyện khó nó dễ đổ vỡ. Chúng ta nhìn 

lại các bậc vĩ nhân, các vị thành tựu trong đời này. Một đấng giáo chủ trong Phật 

giáo là Đức Phật, hồi nhỏ được sống trong hoàng cung nhưng Ngài cũng biết 

được phải sống hai mặt rõ ràng. Quý vị thấy đó, Ngài phải chấp nhận bỏ hoàng 

cung sống cuộc đời khổ hạnh, không nhà cửa, không dép, không cơm ăn, không 

áo mặc, không có nơi chỗ yên ổn một thời gian rất dài, Ngài sống khổ hơn tất cả 

những người trên thế gian này. 

Chúng ta phải học bài học này của Đức Phật. Mình nói điều này có khi 

người ta phản bác mình nhưng đó là sự thật. Nếu chúng ta có trí tuệ Phật đạo 

thực sự chúng ta kiểm nghiệm lại đi, không có người nào sống từ nhỏ tới lớn 

sung sướng mà thành công, ít lắm, hoàn toàn hiếm. Chính Đức Phật trước khi 

thành Phật, Ngài phải sống cuộc đời như thế để thấy rằng trần gian này là hai 

mặt. Cho nên người học đạo mà không học được hai mặt, không học được hai 

chiều thì người đó không thể tiến đạo xa được, trí tuệ người đó không tròn. 

Một vị Bồ Tát xuống trần gian đời cuối để thành Phật mà còn phải trải 

qua những chuyện như vậy, đó là bài học lớn giữa đời này. Thành ra người nào 

nếu là bậc căn cơ lớn xuống trần gian thì tuổi trẻ ít khi nào họ được sung sướng. 

Chúng ta nhìn theo chiều khác nữa, những người làm lớn (như Giám đốc), muốn 

giao sự nghiệp cho người này người kia thì họ phải làm cái gì? Họ phải thử 

người đó coi họ có thực sự tốt không, người đó phải gặp vất vả gian truân nhiều 

lắm trước khi nhận việc gì trọng đại. Những cái gì ở trần gian mà người khác 

đụng tới là có thể gục, nhưng họ sống qua được thì chắc chắn là sau giai đoạn 

chết đi rồi sống lại này người đó thành một con người mới. Tâm lực chúng ta 

lớn thì hoàn cảnh không làm chúng ta dừng lại. Chúng ta vượt qua được hết thì 

chúng ta mới có trí tuệ tròn đầy, còn nếu không thì trí tuệ không đến đâu. 

Do vậy, các vị nên khéo dạy con, quý vị thử đi. Ở đây giới trẻ nghe sẽ 

hơi buồn tôi, nhưng phải để cho nó như vậy, để nó thực sự không được quyền 

thỏa mãn trong vật chất, không được quyền thỏa mãn trong nhiều mặt thì ý chí 

phấn đấu đó, những hoàn cảnh khó đó sẽ trui rèn con người ta. 

Có một ý chí lớn mới có thể làm việc lớn sau này. Mấy đứa trẻ muốn 

thành công thì từ nhỏ đừng bao giờ vòi vĩnh đòi sung sướng. Nhìn lại, quý vị 

thấy những người khó khổ trong cuộc đời này khi lớn lên tâm họ rất vững vàng, 

đụng chuyện họ rất vững và họ có thể thành công tốt giữa trần gian này. 
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Chúng ta nhìn kỹ lại đi, tất cả những người đã bị thất bại đều là những 

người có cuộc sống sung túc cả. Tất cả những người đã từng vô tù ngồi là họ 

từng có cuộc sống bê tha lêu lỏng. Thứ nhất, do họ đã tiêu pha phước báo của 

mình nhiều quá nên hết phước sớm. Cho nên chúng ta nên khéo tiết kiệm phước 

cho con của mình, không cho nó tiêu pha phước báo trong việc ăn, mặc, ở. Vì 

chỉ có việc ăn, mặc, ở là tiêu pha phước báo nhiều nhất. Trẻ con vô tư không 

biết gì, chỉ do mình thôi. Ví dụ sắm cho nó xe để đi là phải sắm cho thiệt xịn, 

sắm quần áo cho nó phải hơn bạn bè xung quanh mới chịu. Cho ăn phải cao 

lương mỹ vị vì mình là người danh giá. Như vậy vô tình mình đã làm tiêu hao 

phước của đám trẻ, lớn lên nó hết phước thì nó phải vất vả khó thành tựu lắm. 

Cho nên chúng ta biết được điều này thì phải khéo, từ việc học đạo 

chúng ta suy nghiệm ra chuyện trần gian, để chúng ta có thể làm cho giới trẻ sau 

này có bước tiến thật sự tốt. Nếu rèn được những đức tính kiên nhẫn đó thì gần 

như lớn lên ai cũng có đủ nghị lực để vượt qua những chuyện khó, để có thể 

thành công giữa cuộc đời này. 

Nên người học đạo khi học qua Hạnh nguyện Phổ Hiền và phát nguyện 

thường tùy học Phật rồi, thì bây giờ cái gì có ra giữa cuộc đời này đều là những 

bài học đến với chúng ta, những hoàn cảnh nghịch đều là những Thiện tri thức 

đến để dạy dỗ chúng ta thì chúng ta nên cảm ơn hoàn cảnh đó giùm. Ta sẽ thấy 

rằng cơ hội để chuyển hóa mình quá nhiều (trong khi hồi xưa chúng ta chỉ thuần 

là học một chiều, cái gì thuận lợi thì mình làm), chỗ nào chúng ta cũng có thể tu 

được, chỗ nào cũng dạy cho ta bài học Phật pháp thì đi đâu, ở đâu, làm việc gì, 

chúng ta cũng đều học Phật đạo. Chỗ chỗ nơi nơi đều là đạo tràng để chúng ta 

học chứ không phải là ở chùa nữa. 

Thành ra ở chợ thấy hai bà cự cãi nhau mình cũng học được một bài. Rõ 

ràng tất cả những gì qua mắt qua tai là chúng ta đều học được, như thế trí tuệ ta 

sẽ khai thông. Bởi vậy hồi xưa chúng tôi hay nói chơi với huynh đệ là nên học 

đạo bằng cặp mắt thị phi, là thấy đúng, thấy sai, thấy hết. Cho nên khi đến với 

một vị thầy cũng vậy, chúng ta thấy hết hai mặt. Chúng ta mến đạo hạnh trong 

sạch, và chúng ta thông cảm được những việc không trong sáng của ông thầy 

một chút, như vậy ta mới thương được ông thầy. Chứ bây giờ mình chỉ hiểu 

được ông thầy nổi danh, ông thầy tài, ông thầy có đức thì chúng ta mến, ngày 

nào đó chúng ta nghe chuyện không phải của ông thầy là chúng ta bỏ ông thầy 

liền, như vậy là sự kính mến chúng ta không có thật. 

Cho nên đối với tất cả mọi người chúng ta nên nhìn hai mặt của họ. Rõ 

ràng là khi một người mình thương hay bạn bè của mình, đương nhiên là nó có 

tốt có xấu. Một người bạn thân của ta là ta phải thông cảm được cái xấu của nó 
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và thương được cái tốt của nó. Nếu bây giờ đến với một người bạn mà mình chỉ 

thương được cái tốt của họ thì rõ ràng mình là người lợi dụng. Chúng ta chỉ tìm 

cái tốt để lợi dụng, để đầu tư thì ngược lại chúng ta không phải là người tốt. 

Cho nên khi đến với tất cả mọi người thì mong rằng quý Phật tử nhìn 

thấy ở hai mặt và phải thông cảm được cả hai mặt tốt và xấu. Thông cảm ở mặt 

xấu để có thể giúp được bạn, khi muốn giúp bạn thì phải thông cảm trước rồi 

chúng ta mới giúp. Ví dụ bạn có tánh xấu mình bực bội góp ý thì chắc chắn sẽ 

có cự lộn nhưng mình hết sức thương họ, thông cảm được rồi thì mình nói bạn 

mới nghe, còn nếu chưa thật sự thông cảm mình nói họ không nghe. Nếu mình 

muốn cải hóa người nào xấu thì buộc chúng ta phải ngồi lại, chúng ta phải thiền 

định, tới khi nào mình tìm được nguyên nhân để có cái xấu này, rõ ràng được 

hai mặt của cái xấu rồi thì lúc đó chúng ta mới nói, còn chưa thì chúng ta để yên 

đó đi vì mình chưa đủ trí. Nhưng nếu ta có tâm muốn tìm tòi, muốn cải hóa thì 

tự động chúng ta sẽ tìm ra được, và khi tìm ra được cội nguồn của nó rồi thì cái 

gì cũng có thể sửa đổi được.  

Trong tất cả các mặt của cuộc đời này nếu chúng ta là người khéo học thì 

chúng ta phải học trọn vẹn như vậy, như thế tự động ta sẽ có sự thông cảm liền. 

Bây giờ không còn ai là kẻ thù của mình, ai cũng là bạn, ai cũng là thầy, là 

Thiện tri thức của mình cả, như vậy là hạnh phúc quá rồi, trần gian này là cực 

lạc ta không phải tìm kiếm ở đâu. 

Tiên sinh Ohsawa nói: “Nếu giữa đời này có một việc gì đó mà các bạn 

không tha thứ được thì chính các bạn là người không được tha thứ”. Chính mình 

là người bệnh hoạn nên mình không thể bỏ qua chuyện đó được. Chúng ta thấy 

tâm lực càng lớn chừng nào thì tất cả các việc đến với chúng ta hết sức nhỏ, 

thậm chí phải bỏ cả thân mạng này. Nếu có thể hy sinh được một đời mà có lợi 

ích cho ai đó thì chúng ta sẵn sàng hy sinh. 

Bởi vì nhiều đời nhiều kiếp chúng ta mang thân này là chúng ta đã thọ 

quá nhiều ân nghĩa của trần gian, của vũ trụ mênh mông, của pháp giới vô tận 

này. Từng giờ, từng phút, từng giây chúng ta nhận cái mà không ai đòi lại, là 

chúng ta đang hít thở, chúng ta nhờ mặt đất này để chúng ta đi, chúng ta được 

sống trong ánh nắng mênh mông, tất cả mọi cái và trời đất trăng sao đã làm 

thành cuộc sống của chúng ta từ ngàn xưa cho tới bây giờ. Mà thực sự nói 

chuyện biết ơn thì chúng ta chưa được một lần. 

Đức Phật dạy: Nếu như chúng ta học đạo mà cảm nhận mọi cái được 

mình đã thọ nhận giữa trần gian này rất nhiều và tâm biết ơn mình đủ lớn thì 

việc nhỏ đến nó không quật ngã mình được. Còn tâm mình yếu khi thấy cảnh 

trái nghịch tự động mình sanh tâm không thích, là ta không thấy được sự thật 
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của mọi vấn đề, từ giới luật Đức Phật cho tới quy chế ở trần gian này (Giới luật 

dạy không làm điều này, không làm điều nọ là để ngăn bớt một số điều không 

được thuận lợi cho chúng ta. Thực sự giới luật là hàng rào bao bọc tốt để mình 

yên ở trong Chánh pháp). 

Chuyện đơn giản là đi xe ngoài lộ, đến đèn đỏ nếu mình đang ngon trớn 

mà phải thắng lại là mình hơi bực trong lòng nhưng nhìn kỹ nó rất nguy hiểm. 

Những gì không theo ý mình, không xuôi chèo mát mái, nhưng nó cũng có cái 

lợi, ta phải nhìn cho ra hai mặt giùm.  

Một người thường tùy học Phật thì bình tĩnh là điều hết sức cần thiết. 

Lúc đầu mình không đủ sức này đâu, đụng chuyện là ta theo thói quen, thuận thì 

được mà không thuận thì không được với mình. Nhưng khi mình hiểu được điều 

này rồi thì thuận nghịch với ta đều được hết. Có một triết gia Hy Lạp ông nói 

trần gian này là hạnh phúc, nếu người nào sống trong cõi trần gian này mà thấy 

rằng mình không hạnh phúc được thì đó là lỗi của mình. 

Nếu chúng ta còn thấy có gì trái nghịch với mình là chúng ta thiếu trí tu 

và thứ hai là do chúng ta không học đúng với điều Đức Phật dạy. Bây giờ học 

Thập Nguyện Phổ Hiền, kể từ đây chúng ta hứa với Đức Phật: “Cho tới ngày 

thành tựu đạo quả Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác thì con nguyện sẽ noi 

gương Đức Phật thường tùy học theo tất cả những gương hạnh cao quý của Đức 

Phật. Tất cả những hạnh khổ khó làm của Đức Phật, con nguyện sẽ tinh tấn tu 

hành, sẽ học, sẽ làm đúng điều Đức Phật dạy. Từng niệm không hở cách, không 

lúc nào quên học Phật, không lúc nào quên điều cao quý của Đức Phật đã từng 

hy sinh thân mạng để cứu độ tất cả chúng sanh.” 

Và chúng ta phát nguyện: Hư không có cùng tận, phiền não có cùng tận, 

và tất cả chúng sanh có cùng tận nhưng nguyện thường tùy học phật này con 

nguyện sẽ không cùng tận”.  

9. Cửu giả hằng thuận chúng sanh 

Đức Phật dạy tất cả những Bồ Tát sơ phát tâm cũng như những Bồ Tát 

phát tâm lâu (tức là những vị Bồ Tát mới và bậc Đại Bồ Tát), đã bắt đầu tu theo 

hạnh Phổ Hiền thì phải thường tùy lợi ích tất cả chúng sanh muôn loài.  

Trong kinh Đức Phật có dạy: Tất cả các loài chúng sanh ở khắp mười 

phương pháp giới này, những chúng sanh được sanh từ hư không, được sanh ra 

trong tứ đại, được hóa sanh từ cỏ lá, những loài có hình sắc, những loài không 

hình sắc, những loài chúng sanh có tướng, không tướng, những loài chúng sanh 

có tưởng, những loài chúng sanh không tưởng, những loài chúng sanh vừa có 

tưởng không tưởng, những loài nhơn, thiên v.v…, tất cả những chúng sanh khắp 
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mười phương Pháp giới này đều phải hằng thuận và làm lợi ích cả. 

Trong khắp cõi hư không này nếu có một loài chúng sanh nào có một 

mong cầu gì đối với một vị Bồ tát thì vị Bồ tát đó liền đáp ứng, tức là làm thỏa 

mãn, làm lợi ích cho chúng sanh mà không có bất kỳ một lý do gì để được 

quyền từ chối cả. Chúng ta thấy nguyện này dễ hay khó? 

Ví dụ mình đang ngồi thiền có một con muỗi tới đòi mình một miếng 

máu, mình để yên cho nó chích lấy máu hay mình phải làm sao? Nếu mình hằng 

thuận chúng sanh để làm lợi ích cho chúng sanh thì lúc đó mình không đập nó 

chết. Cho nên đây là nguyện nếu chỉ đọc suông qua thôi thì mình thấy như rất dễ 

dàng nhưng thực sự ứng dụng vào thì rất khó. 

Ví dụ mình có loại vi trùng đang gây bệnh trên mụt ghẻ, mình cứ để nó 

sống hay ta giết nó? Giết nó là không hằng thuận. Học Phật pháp để đi vào thực 

hành thì rất khó chứ không đơn giản, dù là việc nhỏ. Đây là đại nguyện của một 

vị hành hạnh Bồ tát. Thập Nguyện Phổ Hiền nếu người nào thực hành trọn vẹn 

là người đó đã tròn đủ hạnh nguyện Bồ tát trong cõi Ta Bà này để thành tựu đạo 

quả Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác. 

Lục tổ Huệ Năng lúc còn là cư sĩ Ngài công quả giã gạo, Ngài dùng dây 

cột cục đá vào vai để đủ nặng cho cây chày giã gạo nhỏng lên, và Ngài bước lên 

bước xuống nhiều lần nên sợi dây cọ vào vai lâu ngày rách thịt có giòi. Mỗi lần 

bước lên bước xuống như vậy con giòi rớt xuống, Ngài lượm bỏ trở lên lại. Đó 

là Tổ sư, còn nếu là mình thì chúng ta không thể làm được! 

Khi có một chúng sanh nào đó đến đòi chúng ta nợ cũ thôi chứ không 

phải gieo nhân mới thì nhiều khi mình còn không đủ kiên nhẫn để đền trả. Một 

người phát đại nguyện tu theo Thập Nguyện Phổ Hiền này, người đó gần như 

bản ngã tan biến tám mươi phần trăm trở lên thì mới hy vọng thực hiện đạt hạnh 

nguyện. Ví dụ mình làm được một trăm triệu mà trích ra năm trăm ngàn để bố 

thì thì việc đó dễ dàng lắm, nhưng người ta tới xin hết một trăm triệu thì mình 

bắt đầu khó khăn rồi. Nếu như chúng ta còn cái gì riêng tư cho riêng mình thì 

chúng ta rất khó thực hiện được Thập Nguyện Phổ Hiền. 

Khi một người đã phát tâm hành hạnh Phổ Hiền thì từ đầu cho tới giờ 

phút này không có lời nguyện nào là đơn giản cả. Ví dụ có bà cụ lớn tuổi mình 

phát nguyện trợ giúp cho bà, cần gì cung cấp cái đó cho đến hết đời nhưng mình 

có thể vui vẻ phục vụ cho hết một đời nổi không?  

Hằng đêm, gần như thời tụng Kinh nào chúng ta cũng đều có một lần 

tụng qua Thập Nguyện Phổ Hiền, quỳ đọc một cách thành khẩn nhưng nhìn lại 

chúng ta chưa thực hiện được. Nếu nhìn xuôi thì rõ ràng rất khó thực hiện. Ví dụ 
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rửa rau thôi chúng ta phải dùng thuốc tím hay nước muối để khử vi khuẩn trong 

rau, nếu không khử thì mình sẽ bị bệnh, rửa thì làm vi khuẩn nó chết. Vậy nếu 

nhìn theo chiều thuận thì mình không thể thực hiện được, cho nên nếu một 

người học Phật pháp chúng ta phải thấy đủ hai chiều thuận nghịch của nó. 

Bây giờ chúng ta đặt hai trường hợp, chúng ta sẽ thấy là mình có được 

một lối thoát. Ví dụ quý vị có một đứa con hết sức cưng chiều, có tiền bạc gì 

mình cứ cho nó thoải mái không suy nghĩ. Lúc còn bé nó chưa biết ăn chơi, 

chưa biết hút sách thì không sao, nhưng khi nó lớn lên cho tiền nó mình càng dè 

dặt đúng không? 

Ví dụ khác, có người tới xin tiền chúng ta, rõ ràng là họ nghèo đói thực 

sự, nếu không có đồng tiền này, họ sẽ rất vất vả thì mình rất sẵn lòng để cho. 

Còn nếu mình thấy họ cờ bạc hút sách, nếu như cho họ, họ sẽ trở thành tội 

phạm, vô tình ta là đồng phạm. 

Cho nên đòi hỏi người thực hiện hạnh nguyện Phổ Hiền phải có trí tuệ. 

Chúng ta đặt trí tuệ lên hàng đầu, không phải chúng ta dè dặt để xét đoán mọi 

vấn đề nhưng ít ra khi làm điều gì có lợi cho chúng sanh nào đó, chúng ta sẽ làm 

trong thấy hiểu đúng đắn của mình. Nếu chúng ta là Phật tử thì mỗi một hành 

động chúng ta làm đều phải phù hợp với Chánh pháp, tức là chúng ta đặt lợi ích 

của chúng sanh trong chân trời Phật pháp. Chúng ta sẵn lòng vì chuyện giác ngộ 

giải thoát cho chính bản thân họ, vì việc xương minh Chánh pháp giữa trần gian 

này chứ chúng ta không vì chuyện tình cảm cá nhân. 

Có những vị làm lợi lạc cho người khác bằng cách quở phạt chứ không 

phải cho tiền hay nói ngọt nhưng đó là có lợi cho họ. Vì có người cần phải xử lý 

bằng cách gì đó để đánh thức họ, nếu nói ngọt họ không thức tỉnh, buộc vị Bồ 

tát phải phẫn nộ. Có những vị Bồ tát đến giáo hóa chúng sanh mình thấy lời lẽ 

cư xử y như là lửa đốt chúng ta. Trong Kinh nói, bằng sân hận các vị đốt cháy 

những sân hận của người đối diện, để khiến người kia sau khi rời khỏi vị Bồ tát 

họ không còn phiền hận hay sân hận nữa. Chúng ta ít gặp Bồ Tát là kiểu này 

phải không? Gặp Bồ Tát kiểu này là chúng ta bỏ chạy trốn mất. Khi làm lợi ích 

chúng sanh thì chúng ta phải có trí tuệ để nhận định mọi vấn đề. 

Trở lại vấn đề con muỗi đốt chúng ta trong lúc chúng ta đang tọa thiền. 

Thay vì mình hiểu theo một chiều mình sẵn sàng bố thí cúng dường máu mình 

cho nó, có thầy quán có thể con muỗi là cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp của mình 

thì ráng chịu cho con muỗi đốt để bố thí. Hoặc dọn mâm cơm có bầy ruồi đến 

bu, mình tùy thuận để lợi ích chúng sanh, ngồi yên cho nó ăn rồi mình mới bắt 

đầu ăn thì sẽ bị tiêu chảy. 
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Chúng ta phân tích, nếu mình tùy thuận thì cái lợi của một con muỗi, cái 

lợi của một con ruồi nó chỉ là cái lợi cho bản thân nó, chưa chắc các con đó đã 

làm lợi gì cho ai sau bữa ăn đó, nhưng nếu con người này được mạnh khỏe thì 

sau bữa ăn đó sẽ khác. Ta nên suy nghĩ lại điều này. Đưa lên bàn cân mình cân 

đo cái lợi ích ngay khi đó được cho ai, mất cho ai, được cái gì, hại cái gì để 

chúng ta làm. Đối với đạo Phật, từ bi phải có trí tuệ. 

Nhiều sử tích ghi lại các vị khi hành hạnh Bồ Tát sẵn sàng cắt bỏ thân 

mạng mình để cứu sống một con vật nào đó, nếu học Phật một chiều chúng ta 

cho đó là hay nhưng chúng tôi không phản đối điều đó là dở. Điều quan trọng là 

chúng ta phải thấy được trí tuệ của người đó lúc này như thế nào. Có nhiều vị 

Bồ tát khi gặp thú dữ đang đói, cắt máu mình cho ăn, liền ngã ra chết (như tiền 

thân Đức Phật cắt thịt cho hổ đói ăn), chúng ta không phải không tin khả năng 

của Bồ Tát khi hành hạnh Bồ Tát, xét về mặt trí tuệ của Phật đạo thay vì cứu có 

ba con cọp đói đó thôi, nhưng nếu vị đó còn sống thì còn cứu được bao nhiêu 

người khác. 

Thành ra tôi nghĩ giai đoạn hành Bồ Tát hạnh của các vị không đến đỗi 

không thấy được điều này. Trong một số tiền thân Đức Phật được ghi trong sách 

sử có những điều thật phi thường để nêu gương cho đời sau tu tập, nhưng cũng 

có những điều mà ta cần xét lại về mặt trí tuệ một chút. Đọc qua, chúng ta thấy 

rất hay, điều đó rất nể phục nhưng xét ở chiều hướng nào đó chúng ta thấy có 

một cái gì đó bị hỏng bên sau. 

Đọc Kinh Pháp Hoa, phẩm Phổ Môn chúng ta mới thấy là nếu muốn 

Phật độ thì Ngài hiện thân Phật độ, muốn Bồ Tát độ thì hiện thân Bồ Tát độ, 

muốn quỷ Dạ Xoa La Sát độ thì hiện thân quỷ dạ Xoa La Sát để độ. Nếu đã là 

quỷ Dạ Xoa La Sát thì làm cái gì để sống? Chỉ có ăn thịt người chứ không thể ăn 

thực phẩm khác được. Khi hiện thân loài đó để độ chúng loài đó thì họ phải ăn 

uống, phải sinh hoạt giống như loài đó mới độ được. Cũng như các vị Bồ Tát 

đến cõi chúng ta thì phải ăn phải uống giống như loài người. Khi nhìn Phật pháp 

ở chiều thuận thì rõ ràng mình còn quá nhiều điều mà mình không thể thực hiện 

được. 

Có người đặt vấn đề yêu cầu Thầy phải cư xử với Phật tử bình đẳng 

người nào cũng thương yêu như nhau hết. Nhưng Thầy cư xử với người này như 

thế này, với người kia như thế kia, tức là trong lòng Thầy không bình đẳng. 

Chúng ta đã hiểu lầm từ không bình đẳng này. Đối với vị Thầy hiểu biết Phật 

Pháp thì mọi người với Thầy không ai hơn ai cả, nhưng người này mà cư xử 

giống như người kia thì người này sẽ hư, buộc phải cư xử kiểu khác để người 

này nên người. Có người chịu nói ngọt thì mình nói ngọt để họ chuyển đổi, 
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người chịu răn đe thì mình phải răn đe. 

Cách hành xử của người lớn cư xử với Phật tử hay với tăng chúng, có 

đôi lúc mình thấy trong chúng có người bị phạm lỗi tày trời mà vị Thầy không 

phạt, có người làm chuyện gì sơ sơ vị Thầy rầy la rồi. Như vậy mình liền kết 

luận vị Thầy có tâm không bình đẳng, đó là điều chúng ta nhìn lầm. Vì người đó 

mà vị Thầy cư xử khác một chút sẽ hỏng việc. Ở đây phải bằng tất cả trí tuệ để 

làm sao mình cư xử bằng cách nghịch mà thời gian người đó sẽ thay đổi, cư xử 

bằng cách thuận một thời gian người đó cũng thay đổi. Đó là trí tuệ của bậc 

Thầy. 

Vì vậy mà học Phật chúng ta phải khẳng định với nhau là tùy thuận đó 

để làm lợi ích trong Chánh pháp chứ không phải chúng ta thuận để làm lợi ích 

cá nhân, vì tất cả Bồ tát đến trần gian này là làm cho Chánh pháp trường tồn 

hưng thịnh. Vậy các cư xử, hành động, việc làm của các vị khi xuống đây là 

bằng tất cả tâm nguyện. Do đó tâm nguyện đó không gì khác hơn là làm cho tất 

cả chúng sanh đều quay về với Chánh pháp. Còn việc cư xử thì mỗi người mỗi 

cách chúng ta phải thấy được điều này. 

Ngày xưa khi chúng tôi còn ở trong Thiền viện học đạo, Hòa thượng về 

có kể: “Các chú biết không, tôi đi dạy Đại học Vạn Hạnh một tiết, trường cho 

chúng tôi hai mươi ngàn đồng tôi lụm bỏ túi một cách rất ngọt ngào không chút 

nào ngần ngại hết.” Nhưng khi cần công chuyện, Hòa thượng cho đi vài chục 

triệu cũng không ngần ngại chút nào, đây là chuyện phải biết. Hòa thượng nói, 

người ta thấy tôi dạy xong rồi đưa cái bao thơ như trả tiền một ông thầy giáo tới 

dạy, tôi cầm bỏ vô đãy. Một số người không hiểu cho rằng tôi là người ích kỷ 

tiền cỡ nào cũng lấy. Hòa thượng nói, tôi phải lấy đồng tiền đó, vì nó là sự góp 

sức của một số tăng ni, của một số Phật tử. Thứ nhất Hòa thượng muốn gieo 

duyên với tất cả những người đó, thứ hai Hòa thượng nói là ở chung quanh Hòa 

thượng chúng có tới mấy ngàn người chớ không phải ít. Thứ ba nữa là sự làm 

việc của Hòa thượng đâu đó minh bạch rõ ràng. 

Hòa thượng có kể, đôi khi Hòa thượng đi trên xe ngang chỗ này chỗ kia 

mà gặp người nghèo Hòa thượng chưa bao giờ móc túi đem ra cho, mấy người 

đi chung quanh Hòa thượng thì móc túi cho quá trời. Họ nhìn ông Hòa thượng, 

thấy đệ tử thì rộng rãi mà Hòa Thượng thì không rộng rãi. Nếu chúng ta xét 

đoán kỹ lại thì ở tầm mức của Hòa thượng so với mình thì Hòa thượng từ bi hơn 

mình hay là thua mình. Đây là cái để chúng ta thấy. 

Khi những vị có trí tuệ đi vào nhân gian để làm việc, có những cái chúng 

ta nhìn nói ổng làm nhiều cái mình thấy cũng bực bội, có nhiều khi nghĩ ổng 

không từ bi bằng mình, thấy những người đó như vậy mà vẫn phải để họ như 
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vậy. Nhưng vì các vị thấy người kia đang trong tình huống khó khăn đó và nếu 

họ tiếp tục ở đó vài ngày sẽ có sự chuyển hóa. Nếu mình cho họ thuận lợi họ sẽ 

không chuyển hóa, nên vị kia sẵn sàng để cho khó khăn chứ thực sự không phải 

tránh né. 

Khi chúng ta phát nguyện bố thí, sẵn sàng đi đâu cũng giúp người nghèo, 

cũng cúng chùa, cũng làm điều thiện cho chúng sanh, mới nhìn thì người này rõ 

ràng là Bồ tát nhưng nhìn kỹ lại chúng ta sẽ thấy khác rất nhiều. Thật ra khi 

chúng ta học đạo, đã phát nguyện làm lợi ích chúng sanh thì việc chính của mình 

phải xác định rằng lợi ích trong Chánh pháp, vì muốn giác ngộ người khác mình 

mới ra tay. 

Phương tiện độ sanh của các vị Bồ tát phải nói là đa phương tiện. Khi 

chúng tôi ở trong chùa thấy có rất nhiều vị Thầy bị oan ức trong việc đi độ sanh 

của mình nhưng mà mấy Thầy vẫn làm việc rất thoải mái. Có những vị rất giỏi 

nhưng đối với người đó cần coi bói Thầy cũng coi nữa, bị mang tiếng là ông 

Thầy tu mà đi coi bói nhưng Thầy phải làm, vì họ tới không có gì khác hơn 

ngoài việc đó. Một lần như vậy tạo được một chút tình cảm để lần sau Thầy có 

thể nhắc họ một câu. Ví dụ bây giờ coi cho họ một quẻ gì đó thì ông Thầy nói, 

nếu có tu phước thì quẻ này có kết quả, không tu phước thì quẻ không có kết 

quả. Vị Thầy như vậy là đã nhắc thức rồi. 

Thật sự nếu hành hạnh Bồ Tát chúng ta sẽ thấy có những vị ra đời đôi 

lúc chỉ làm một chuyện thôi, suốt đời Bồ Tát chỉ là bói thôi chứ không có làm 

chuyện gì khác nhưng mà rất nhiều người có lợi. Hiện tại tôi biết có Hòa thượng 

đang làm chuyện đó, Hòa thượng rất giỏi, cứ coi ngày làm nhà, buôn bán, ít khi 

nghe Hòa thượng thuyết Pháp lắm, nhưng rõ ràng đệ tử Thầy khi hiểu sư phụ rồi 

biết sư phụ mình từ xưa tới giờ oan ức. Hòa thượng đạo hạnh rất cao nhưng 

duyên để Ngài thuyết Pháp không có nên Ngài chỉ coi bói. 

Có vị nguyện tu nghịch hạnh thì suốt đời vị đó phá giới để chúng ta thấy 

ông Thầy tu phá giới là không ai ưa hết, để nhắc thức các vị tu sĩ khác đừng đi 

theo con đường của ông. Cả cuộc đời Bồ Tát đi đâu cũng bị người ta chửi rủa 

hết nhưng ông phải làm chuyện đó. Nếu nhìn theo cặp mắt chúng sanh thường 

tình chúng ta sẽ không chịu nổi và cũng khó ai có thể làm được điều này. 

Trong cõi chúng ta hiện giờ các vị đại Bồ Tát đã xuống đây rất nhiều, 

mỗi vị một hạnh, mỗi người làm một kiểu trong trần gian này để nhắc nhở người 

khác. Có những vị phát nguyện đi theo vị Thầy đó để phá đạo hạnh của Thầy, 

phá suốt đời, phá cho cả trần gian này chửi họ mà điều này đã có trong Kinh rồi. 

Đó là Đề Bà Đạt Đa đã theo phá Đức Phật nhiều đời như vậy, chính Đức 
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Phật đã xác nhận trong Kinh, là Đề Bà Đạt Đa làm cho hư đạo hạnh Đức Phật, 

làm cho mang tai mang tiếng, đánh, giết, thuốc độc, làm sao giết Đức Phật. 

Càng hại chừng nào thì Đức Phật càng tinh tấn tu tập chừng đó. Đề Bà Đạt Đa 

nếu thực sự là người vô minh không phải là Bồ Tát, chỉ đi theo phá thầy tu thì 

một đời cũng đủ đọa địa ngục A Tỳ rồi nhưng đây cứ đi theo phá Đức Phật đời 

này kiếp nọ như vậy là họ phải như thế nào mới theo được. Điều này chúng ta 

phải thấy. Đức Phật nói đã nhiều đời nhiều kiếp Đề Bà Đạt Đa cứ theo Ta như 

nghịch hạnh Thiện tri thức để quấy phá. 

Một vị Bồ Tát xuống trần gian có nghịch hạnh Thiện tri thức theo bên 

cạnh mình để phá thì cũng có một Thiện tri thức nâng đỡ lên, nếu không thì chắc 

cũng chết chứ không tiến đạo được. Chúng ta phải thấy được nhiều mặt của các 

vị hành hạnh Bồ Tát và lúc đó chúng ta mới thoải mái học đạo chứ nếu không 

chúng ta sẽ học đạo mà lấn cấn hoài. 

Có những Thầy không có gìn giữ oai nghi một cách nghiêm túc mà thực 

sự là đạo lý của ổng khác thường, rất sâu. Có nhiều khi học đạo thấy rõ ràng là 

một vị Thầy hiểu biết đạo lý phải oai nghi tề chỉnh, ăn nói, đi đứng nghiêm túc, 

đàng hoàng tôi mới học, còn không đoàng hoàng lôi thôi lếch thếch thì thôi nghỉ 

không thèm học đạo, như vậy chúng ta sẽ mất đi cơ hội. 

Với trí tuệ của các bậc Bồ Tát xuống trần gian này hằng thuận chúng 

sanh thì chúng ta phải dùng từ chuyên môn trong Phật pháp là “Thánh ý khó 

lường”. Phương tiện của các vị chúng ta không thể lường nổi mà khi mình 

không thể hiểu nổi thì làm ơn để yên đi, mọi chuyện từ từ chúng ta sẽ thấy tốt 

đẹp, chứ còn nhiều khi mình không biết, mình quá nhiệt tình thọc vô lúc các vị 

đang làm việc giáo hóa nó sẽ gây ảnh hưởng khó khăn, sẽ làm chậm đi việc sắp 

xếp của các vị. 

Khi hằng thuận chúng sanh, chúng ta phải nhìn ở hai mặt và phải xác 

định điều chính là lợi ích gì. Ngày nào đã phát nguyện rồi thì dứt khoát phải 

thấu hiểu Chánh pháp như thế nào. Sau khi thấu hiểu Chánh pháp rồi, bắt đầu ra 

độ sanh thì dù bất cứ dùng phương tiện nào giữa cuộc đời này cũng phải làm 

sáng tỏ Chánh pháp. Phương tiện độ sanh xuất phát từ trí tuệ Phật đạo thì dù có 

làm thuận hay làm nghịch vẫn lợi lạc cho người khác, còn phương tiện mà 

không xuất phát từ trí tuệ Phật đạo thì phải xét lại. 

Khi phát nguyện hằng thuận chúng sanh phải đòi hỏi chúng ta đứng vị trí 

nào để ta làm lợi lạc chúng hữu tình. Mặc dù chúng ta chưa hiểu biết đúng 

Chánh pháp nhưng chúng ta bố thí một lần là cả triệu người hoặc tỷ người được 

hưởng lợi lạc từ sự bố thí đó, trong khi một người hiểu biết Chánh pháp chưa 

từng bố thí một đồng nào, nếu đem ra so sánh công đức phước đức hai người 
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này khác nhau rất xa. 

Đã phát đại nguyện làm lợi lạc chúng sanh thì chúng ta phải đặt vấn đề 

kế bên đó nữa là ở trong Chánh pháp của Như Lai. Bản thân chúng ta phải hiểu 

Chánh pháp là cái gì. Chúng ta phải đứng trên nền tảng giác ngộ đó, đứng trên 

trí tuệ Phật đạo thực thụ đó mà làm lợi chúng hữu tình, nếu không chúng ta rất 

khó xử. Rất nhiều phương tiện của các vị làm chúng ta bị hiểu lầm, chính hiểu 

lầm đó sẽ làm ngăn trở duyên tiến đạo của chính mình. 

Khi các vị đã phát tâm phát nguyện đi tới cõi này làm lợi lạc chúng sanh 

rồi, các vị phải tinh thông tam giới này chứ không phải một chiều. Có khi thấy 

các vị rất hiền từ, có khi thấy hung dữ như thần Dạ Xoa chứ không phải vừa. 

Công phu, công đức tu tập của các vị rất lớn từ lâu đời lâu kiếp rồi nên các vị đủ 

có thể làm trọn hạnh nguyện của mình, giúp ích cho nhiều người bằng bất kỳ 

phương diện nào. Các vị cư xử kiểu nào, có thái độ gì, mục đích là làm thức tỉnh 

người khác. 

Ví dụ như một số Phật tử đi chùa mà thân cận chùa chiền quá rồi cái gì 

cũng nhờ ông thầy giúp và thậm chí con mình cưới gả cũng nhờ ông thầy cưới 

gả luôn. Ông thầy phải hằng thuận chúng sanh cho nên họ đòi gì mình cũng 

phục vụ, còn không thì họ bỏ chùa, họ không giúp đỡ chùa nữa. Nếu ông thầy 

không đứng vững trong Chánh pháp của mình thì ông thầy đó sai. Còn nếu vì 

muốn làm để thể hiện chân lý thức ngộ người khác thì điều đó không sai. 

Chúng ta sẵn lòng làm lợi lạc cho tất cả chúng sanh muôn loài khắp 

mười phương pháp giới không bỏ sót một chúng sanh nào, mục đích chính là 

làm lợi lạc trong Chánh pháp, làm cho chúng sanh thức ngộ được chân lý, làm 

cho chánh Pháp được hưng thịnh và trường tồn trong trần gian này. Còn phải 

đáp ứng nhu cầu cá nhân mà mất đi Chánh pháp thì chúng ta phải khéo khéo từ 

chối, khéo khéo luồn lách để không mích lòng chòm xóm mà vẫn giữ được Phật 

đạo của mình. 

10. Thập giả phổ giai hồi hướng 

Từ đầu chúng ta phát nguyện: Nhất giả lễ kính chư Phật, nhị giả xưng 

tán Như Lai, tam giả quảng tu cúng dường…, cho đến bây giờ có bao nhiêu 

công đức phước đức, có bao nhiêu thiện căn, thiện nghiệp, chúng ta phải hồi 

hướng tất cả cho chúng sanh muôn loài trong mười phương pháp giới này. 

Ví dụ chúng ta có niệm Phật thì niệm xong chúng ta phát nguyện đem 

công đức phước đức này để sau khi con chết con sanh về Tây phương Cực Lạc, 

còn ai ở trần gian kệ ai. Nhưng ở đây ngược lại, Đức Phật dạy chúng ta là có bao 

nhiêu công đức phước đức, có bao nhiêu thiện căn thiện nghiệp, dù một mảy 



THẬP NGUYỆN PHỔ HIỀN  
 

 

40 

 

may nhỏ nhiệm chúng ta phải hồi hướng cho tất cả chúng sanh muôn loài chứ 

không phải cho mình, cầu nguyện cho chúng sanh mau được an lạc, mau được 

giác ngộ giải thoát. Nếu lỡ như có chúng sanh nào nhiều đời nhiều kiếp đã tạo 

nghiệp ác họ phải gánh chịu khổ đau trong đời này và các đời kiếp về sau, mình 

xin phát nguyện hồi hướng là đem tất cả đạo lực của mình hóa giải điều đó và 

nguyện chịu khổ đau cho tất cả chúng sanh muôn loài. Tâm đó mới là tâm Bồ 

Tát. Thực hiện được như vậy mới gọi là hồi hướng đúng nghĩa với Thập Nguyện 

Phổ Hiền. 

Phổ giai hồi hướng không phải phát nguyện cho mình và tất cả chúng 

sanh đồng thành Phật đạo mà nguyện cho tất cả chúng sanh thành Phật, không 

có dính tới mình trong này. Nếu có một lần trong thâm tâm của mình mà mình 

làm tất cả mọi điều cho tất cả chúng sanh muôn loài thì phút giây đó bản ngã 

chúng ta đã tan biến rồi, nên không có gì để giữ lại cho mình cả. 

Ví dụ mình nghĩ rằng mình hồi hướng khắp cho chúng sanh thì phước 

báu mình được lớn cho nên mình làm, vậy là chúng ta có cái thấy hiểu ban sơ 

của người học đạo. Còn ở đây muốn nói tới chiều sâu của hồi hướng, đến chỗ 

chúng ta buông ra mà không có cái bên sau đó nữa thì như vậy chúng ta mới hồi 

hướng trọn vẹn. Khi buông được hết rồi thì bản ngã chúng ta mới tan. Nếu còn 

một cái gì đó lợn cợn trong tâm thức chúng ta là vẫn còn ngã chấp nhỏ nhiệm 

mà chúng ta không phát hiện ra thì việc hồi hướng sẽ không rộng khắp được. 

Tất cả những việc làm của chư Phật, chư đại Bồ Tát, các vị lấy tâm đại 

bi làm gốc. Do có tâm đại bi xuất phát từ giác ngộ giải thoát, qúy vị thấy chúng 

sanh như nền tảng để mình bắt đầu gieo nhân, rồi từ đó có thể hành Bồ Tát đạo, 

lúc đó mới phát tâm Bồ đề. Ví như một cây bồ đề mọc giữa sa mạc thì tất cả 

chúng sanh giống như rễ cây, còn các vị Bồ Tát giống như hoa trái, dùng tâm đại 

bi mà tưới nhuận gốc rễ này để rễ được sanh sôi nảy nở thì sẽ trổ hoa là Bồ Tát 

và kết quả là Phật đại giác. 

Cho nên chúng ta thấy rằng khi hồi hướng cho tất cả chúng sanh muôn 

loài thì việc chính là thành tựu đạo quả Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác, 

ngoài ra không có việc thứ hai để làm trong tam giới này. Vậy là chúng ta hồi 

hướng đúng với điều Đức Phật nói.  

Trong Kinh Hoa Nghiêm, Đức Phật nói, một chúng sanh nào làm một 

điều thiện, làm một công tác được gọi là Phật sự, làm một điều lợi lạc cho tất cả 

chúng sanh mà tâm không hướng về đạo quả Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác 

thì điều đó trở thành ma sự. 

Chư Phật khen ngợi những người tu tập Thập Nguyện Phổ Hiền. Đức 
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Phật nói rằng, một người hành hạnh bố thí dùng tất cả của báu hằng hà sa số thế 

giới cúng dường chư Phật, chư đại Bồ Tát khắp tất cả mười phương cho tới hằng 

sa số kiếp vị lai vẫn không bằng một người đọc một lần Thập Nguyện Phổ Hiền. 

Ở đây không phải chúng ta mừng vì được công đức phước đức lớn. Nhưng đem 

ra so sánh, nếu chúng ta làm đúng lời nguyện hạnh hải này (tức là hạnh Phổ 

Hiền như biển), thì công đức phước đức đó chỉ có Phật với Phật mới hiểu thôi, 

chư đại Bồ tát không thể hiểu nổi. Hoặc là một người chỉ cần đọc một bài kệ bốn 

câu trong Thập Nguyện Phổ Hiền thôi là công đức phước đức, thiện căn thiện 

nghiệp người đó chỉ có trí tuệ của Đức Phật mới có thể thấu hiểu hết. 

Thập Nguyện Phổ Hiền trở thành nghi thức tụng của chúng ta hằng đêm 

để nhắc nhở, gợi lại tâm Bồ Tát của mình. Có nhiều khi chúng ta ở cõi trên 

xuống mà chúng ta quên, nên đọc Thập Nguyện Phổ Hiền để chúng ta nhớ lại 

hạnh nguyện của mình. Học Thập Nguyện Phổ Hiền chúng ta phải cố gắng làm 

cho kỳ được để đạt được hoài bão chính là thành tựu đạo quả Vô thượng Chánh 

đẳng Chánh giác. Đức Phật nói, người nào muốn thành tựu đạo quả Vô thượng 

Chánh đẳng Chánh giác mà chưa đọc qua Thập Nguyện Phổ Hiền, chưa hành 

theo Thập Nguyện Phổ Hiền thì việc thành Phật còn xa, có nghĩa chúng ta không 

thể thành Phật được.            

Trong Kinh Hoa Nghiêm, sau khi Thiện Tài Đồng Tử trải qua năm mươi 

ba vị Thiện tri thức học hiểu rồi, nhập Pháp giới toàn chân, vào lầu các Di Lặc 

rồi (nhập vào cảnh giới hoàn toàn giải thoát rồi), thế mà Đức Phật lại nói bài 

cuối cùng là Thập Nguyện Phổ Hiền. Tức là khi đã giác ngộ Phật đạo rồi thì 

người đó mới đủ sức hành hạnh Phổ Hiền, người đó mới đủ công đức, phước 

đức, thiện căn, thiện nghiệp mà thành tựu đạo quả Vô thượng Chánh giác. Nếu 

người nào chưa hiểu Thập Nguyện Phổ Hiền, chưa có hành hạnh Phổ Hiền thì 

người đó không thể thành tựu đạo quả Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác. 

Gần như Thập Nguyện Phổ Hiền thâu tóm thiện căn, thiện nghiệp, công 

đức, phước đức trong việc hành hạnh Bồ tát của chúng ta. Chúng ta học được 

Thập Nguyện Phổ Hiền là đã có được duyên lành, chúng ta hiểu được Thập 

Nguyện Phổ Hiền là đã có duyên lớn rồi. Nhưng có lớn hay không, chúng ta có 

hành được Thập Nguyện Phổ Hiền ở trần gian hay không là điều đòi hỏi năng 

lực riêng của từng người.  

Mong sao tất cả những người ở đạo tràng khi học được Thập Nguyện 

Phổ Hiền thì phải bắt đầu hành hạnh Phổ Hiền, ít ra là việc đầu tiên lễ kính chư 

Phật. Mỗi đêm lạy Phật một mình thôi ở phòng riêng, với tâm hết sức yên tịnh. 

Thật sự dù mình có đầu tư phước báo cỡ nào, có làm điều gì to tát lắm ở trần 

gian này mà lòng mình một thoáng nào đó mình quên sự lễ kính chư Phật thì 
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phước báo không thăng tiến, đạo hạnh chúng ta không thăng tiến. 

Rõ ràng trần gian có câu: “Kính thầy mới được làm thầy”, kính Phật mới 

được làm Phật. Trong lòng mình luôn giữ sự xuyên suốt tôn kính này thì mặc dù 

chúng ta có bàn để thờ Phật, hoặc không có bàn thờ để tôn kính lễ lạy, thẳm sâu 

trong lòng chúng ta sự tôn kính Đức Phật không thể phai bất kỳ giờ phút nào thì 

tự động chúng ta sẽ nghe sự an lạc. 

Không phải chúng ta niệm Phật là chúng ta tôn kính Phật. Chưa đủ đâu! 

Nghiệm lại đi! Có khi chúng ta niệm vì thời khóa chứ không phải vì quá thương 

Phật, quá mến Phật. Quý vị làm sao mà trong lòng mình nhớ thương Phật, như 

người thân thương với mình, bây giờ họ vắng mặt lâu rồi mình không gặp lại, thì 

trong lòng mình không có phút giây nào quên, thậm chí nằm chiêm bao mình 

cũng gặp thì lúc đó chúng ta mới đủ lòng thương Đức Phật, đủ lòng tôn kính 

Đức Phật. Lúc đó chúng ta mới thấy cái lợi lạc đến với mình. Điều này chúng tôi 

có nói nhiều trong bài giảng Công đức niệm Phật. 

Nếu chúng ta không hết lòng tôn kính Đức Phật, không giữ trọn trong 

tim tình thương yêu tôn kính đó thì rõ ràng chúng ta còn cách xa Đức Phật, 

chúng ta phải công phu quyết liệt lắm mới có một lần lễ lạy Phật đúng. 

Mong sao quý vị thực hiện Thập Nguyện Phổ Hiền tốt để từng phút giây 

còn lại trong cuộc đời này chúng ta được ở trọn trong hạnh hải Phổ Hiền, ở trọn 

trong căn nhà Phật pháp, trong căn nhà Như Lai, được sống bình an và hạnh 

phúc thật sự trong Chánh pháp. 

 

 

 

 

 


