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Khai  thị  thiền  thất 

 

                                                                                     Tác giả : Hằng Nại 

Dịch giả : Dương Đình Hỷ 

 

Một niệm thiện : trời đất thêm chính khí. 

Một niệm ác : trời đất thêm lệ khí. 

 

Mọi điều ác chớ làm, mọi điều thiện đều làm, giữ ý thanh tịnh là lời dạy 

của chư Phật. Đó là chân đế của Phật giáo; mọi người đều rõ chân lý này 

nhưng ít người làm được. Do đó thiên hạ đại loạn. Chúng ta đả thiền thất là 

cải ác hướng thiện, là cho mình một cơ hội mới. Một điều ác là làm cho trời 

đất nổi cuồng phong bạo vũ, tạo nên tai hại. Nếu như nhân loại toàn thế giới 

có thể giữ 5 giới, làm 10 điều thiện thì trời đất sẽ phong hòa, vũ thuận, quốc 

thái, dân an. Nói một cách đơn giản trên các bậc nguyên thủ, dưới bá tánh giữ 

5 giới, làm 10 điều thiện thì quốc gia đó dân chúng ấm no, an cư lạc nghiệp. 

Nếu phạm 5 giới, làm 10 điều ác thì không nghi ngờ gì quốc gia đó, các gia 

đình không hòa giai, xã hội không an ninh, đất nước không giầu mạnh, bá 

tánh lưu ly. 

Tham thiền là không giết chóc, không trộm cắp, không tà dâm, không vọng 

ngữ, không say sưa. Trong thiền đường chuyên tâm tham thiền, có thể nâng 

lên, cũng có thể  buông xuống. Một niệm mình là ai, các vọng niệm đều đình 

chỉ, buông bỏ. Đó là giữ 5 giới, làm 10 thiện. Cho nên ở thiền đường là có đủ 

5 giới, 10 thiện. Vì lý đó, không lãng phí thời gian vào các vọng niệm vô ích, 

dùng cơ hội đó mà tham : Người niệm Phật là ai ?  

Lúc tham thiền cần phải nỗ lực dụng công, dũng mãnh tinh tiến, phải hồi 

quang phản chiếu, tự hỏi mình đã có bao nhiêu thiện niệm, bao nhiêu ác niệm, 

bao nhiêu vọng niệm, hãy kể ra đi. Thiện niệm chưa sinh, ra lệnh cho nó sinh 

ra, nếu đã sinh ra lệnh cho nó lớn lên. 
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Ác niệm chưa sinh, ra lệnh cho nó đừng sinh ra, nếu đã sinh ra lệnh cho nó 

tiêu diệt. 

 Đó là cơ sở của tu hành. 

Thế giới vì sao có thể bị hủy diệt ? Vì loài người thiện niệm ít, ác niệm 

nhiều. Một niệm thiện trời đất thêm chính khí, một niệm ác trời đất thêm lệ 

khí. Cho nên chúng ta nên chuyển lệ khí thành tường hòa. Lệ khí là khí độc 

sinh niệm tham, độc khí trong thế gian lại nhiều thêm một điểm, sinh một 

niệm si, độc khí trong thế gian lại nhiều thêm một điểm. Nếu dùng tham, sân, 

si mà xử lý sự tình thì trời hôn, đất ám. Nếu dùng giới, định, huệ thì trời xanh, 

đất tĩnh, cho nên nơi có nhiều người ác thì tai nạn sẽ trầm trọng; còn người 

thiện nhiều thì địa phương ấy sẽ tốt lành. 

Nói tóm lại, tai nạn hay tốt lành là do con người tạo ra. Cổ nhân nói thiện 

ác 2 đường, tu cứ tu, tạo cứ tạo. Tu thiện thì có thể thoát khỏi 3 giới. Tạo ác 

thì rơi vào 3 đồ. Thiện, ác chỉ trong một niệm, có trí tuệ thì là thiện niệm, có 

ngu si thì là ác niệm. Tất cả thế gian đều đang nói pháp, có nói thiện pháp, có 

nói ác pháp, có nói bàng môn tà đạo, có nói pháp tà tri, tà kiến, có nói trung 

đạo, liễu nghĩa pháp chính tri, chính kiến. Nói cách khác nói thiện pháp có thể 

phá, có thể bỏ xuống, được tự tại. Nói pháp ác không thể phá, không bỏ xuống 

được, không được tự tại. Vì sao con người điên điên, đảo đảo ? Tại vì chấp 

trước, không thể bỏ xuống được. Cổ nhân nói : từ xưa đến nay không thiếu 

anh hùng, núi Nam, núi Bắc đầy nấm mồ. Các vị thử nghĩ xem thế gian có 

người nào không chết ? Một đời, có danh rồi sao, chết rồi danh cũng không 

còn nữa. Tham làm quan, chết quan cũng không còn. Tất cả là không. Trung 

Hoa có Tần Thủy Hoàng tu sửa Vạn lý trường thành mong bảo vệ con cháu 

vạn đời làm hoàng đế, không ngờ đến đời thứ 2, Phù Tô chỉ làm vua được 3 

năm đã bị phi tướng là Triệu Cao giết, chẳng là phí tâm cơ sao ? Cổ kim phát 

đại tài, đại quan sông hồ đổ một đời, tranh danh đoạt lợi, tạo nhiều nghiệt 

chướng, khi chết tay không đến gập Diêm vương. Do đó khi tham thiền nên 

dụng công, không lười biếng, không phóng dật để lỡ mất cơ hội, sau hối 

không kịp. Một khắc thời gian là một tấc mạng quang. Có người nói : “Đợi tôi 
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thành danh rồi sẽ bỏ xuống hết, chuyên tâm tu đạo”. Nhưng thời quang không 

đợi người, tới lúc đó thì đã muôn rồi. Tham thiền hay niệm Phật đều tốt. Phải 

tu hành thật, thoát ly cửa sanh tử, đến khi lâm chung thân không đau khổ, tâm 

không tham luyến như vào thiền định, mỉm cười vãng sinh. Đó là đã nắm 

được sanh tử trong tay. 

Hiện tại tôi giảng một chuyện cũ về phóng sinh. Đó là chuyện háu ăn thịt 

gà phải trả quả báo. Trong bút ký của ông Kỷ Hiểu Lam có ghi rõ di mẫu (cô) 

của ông ở Hà Bắc có kể rằng lúc chưa lấy chồng, bà ngồi trên lầu cao ngó ra 

thuyền đậu ở bờ sông, có một bà quan gục xuống mạn thuyền khóc thảm thiết. 

Chị bà (tức mẹ của Kỷ Hiểu Lam) cho người đi thăm hỏi mới biết bà quan 

nằm mộng thấy con gái đã mất bị buộc 2 tay, 2 chân và bị sát hại. Tiếng khóc 

ai oán làm bà tỉnh dậy. Tiếng kêu đau đớn còn vẳng bên tai. Nhớ lại cảnh 

trong mộng hình như xuất phát từ thuyền bên. Bà liền sai nữ tỳ đi dò hỏi phát 

hiện thuyền bên có giết một con heo, máu chẩy đầy bồn còn chưa ngừng. Con 

heo bị trói 2 chân trước và 2 chân sau bằng dây mầu hồng y hệt trong mộng. 

Do đó bà tin rằng con heo là con gái bà chuyển thế. Bà ta đau đớn cùng cực. 

Mua thi thể con heo đem đi chôn. Nghe nói con gái bà chết năm 16 tuổi, lúc 

sinh thời tánh tình ôn nhu hòa thuận, chỉ là thích ăn thịt gà. Bữa cơm nào 

không có thịt gà thì không ăn. Mỗi năm sát hại 7, 8 trăm con. Trừ tính xấu đó 

thì không có tính ác nào khác. Như nay bị báo oán, nhất định là do nghiệp sát 

quá lớn. 

Năm 1989, tôi từ 3 phiên thị trở về Thánh thành, mỗi khi có người sinh 

trọng bệnh hoặc gập trường hợp đặc biệt khẩn cấp Thượng nhân (Hòa thượng  

Tuyên Hóa) đều bảo chúng tôi niệm chú Đại Bi hồi hướng. Ngài nói : “Tôi chỉ 

niệm 30 giây là xong một lần niệm chú, niệm nhanh thì trừ được vọng tưởng”. 

Lúc đó tôi nghĩ sao mà niệm nhanh thế, rồi nhiệt thành mà sinh khéo léo, nay 

thì tôi biết Ngài có thần thông vì chúng tôi niệm từ 5 giờ đến 6 giờ 30 mới 

niệm xong 108 lần. Năm 1987 tôi còn là một cư sĩ làm ở phòng bếp, quản lý 

kêu tôi làm món rau xào. Có một vị cư sĩ bảo tôi cho thêm muối, dầu vì ông 
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thích ăn mặn. Tôi cứ thế mà làm. Các món khác cũng vậy đều bỏ thêm muối, 

dầu như cạnh tranh nhau. Kết quả lúc ăn có một vị sư sĩ bảo Thượng nhân : 

-Hôm nay, món rau nấu mặn quá. Chúng con làm sao ăn đây ? 

Nhưng Thượng nhân khẳng định là Ngài không thấy mặn gì cả, bình 

thường Ngài ăn đồ không bỏ muối, dầu. 


