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Thế  giới  Ta  Bà  Ha.  Nhẫn  Nại .  Nhẫn  Nại  Ta  Bà  Ha. 

 

        Bài giảng của Ni sư Hằng Di (恆頤 Heng Yie) ở Đai Hùng Bảo Điện  

tại Vạn Phật Thánh Thành ngày 15, tháng 12, năm 2011. 

 

Kính thưa Sư phụ thượng nhân, các vị thiện tri thức, hôm nay đến lượt bần 

ni  xin báo cáo : 

Sư phụ có viết bài kệ : 

Tôi  niệm  Phật,  ông  niệm  Phật 

Tôi,  ông  niệm  Phật  vì  cái  gì ? 

Chả  là  để  thoát  vòng  sinh  tử  

Biến  Ta  Bà  thành  Cực  Lạc  đó  chi ? 

 

A Di Đà Phật là Vô lượng thọ, Vô lượng quang còn chúng ta thì Vô lượng 

khổ, Vô lượng trở ngại, Vô lượng luân hồi. Do đó, chúng ta niệm Phật A Di 

Đà. Chúng ta niệm một cách sáng lạn thì đó là Phật. Một niệm thiện thì tạo 

nhân thiên đường, một niệm ác thì thì tạo quả địa ngục. Chúng ta học Phật, 

niệm Phật hàng ngày vui vẻ tạo nhân cực lạc, như ánh sáng mặt trời trừ đi âm 

khí nặng nề. Một niệm sáng lạng là Phật, tối tăm là quỷ. Phật và quỷ chỉ khác 

nhau do một niệm. Do đó chúng ta phải giữ tâm không cho tâm cuồng vọng, 

dã tánh. Ba tai tám nạn ở thế giới này đều là do hoặc nghiệp của chúng sinh. 

Nếu chúng ta giữ đúng quy tắc thì thế giới này sẽ không xẩy ra những tai nạn 

mà ta không chịu đựng nổi. Hiện tại chúng ta tụ hội ở một nơi để niệm Phật là 

một đạo trường tốt. Chúng ta đem dã tâm, cuồng vọng, kiêu ngạo, ô nhiễm 

dần dần khắc phục. Đó là kết quả vi diệu không thể nghĩ bàn của pháp môn 

niệm Phật. Chúng ta thường một niệm niệm Phật, một niệm niệm quỷ, một 

niệm lên trời, một niệm đọa địa ngục. Do đó một niệm rất trọng yếu, trước khi 

niệm chúng ta phải chú ý niệm trong sáng và không u ám, vì nó có quan hệ 

đến thế giới, cũng như hiểu rõ luật nhân quả. Có tiền dễ tạo tội nghiệp, có khi 
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bức hại cả những người thân. Chị dâu tôi bị tâm thần thác loạn, lúc tỉnh tha 

thiết cầu xin : 

-Xin mọi người đừng chấp tôi, tôi xin mọi người đó ! 

Mọi người còn chấp bà ta không, làm hại bà ta ư ? Ông anh tôi mỗi ngày 

nghe tiếng gào thét của bà thì khổ biết bao ? May là ông gập, và tin Phật pháp 

nếu không chắc là ông cũng hóa điên mất. Mỗi ngày ông đều tụng kinh Địa 

Tạng, sau vì bận rộn ông thành tâm tụng 108 lần chú Đại bi. Vì vậy gập nguy 

đã biến thành an. Có một lần đối phương muốn nhờ tay chị dâu đưa ông vào 

chỗ chết. May mắn là chú Đại bi có lực lượng rất lớn không thể nghĩ bàn nên 

đã hóa giải được.  

Sự kiện như sau : Vào một đêm trời đã khuya, vì anh tôi phải xử lý mọi 

công việc  trong nhà rất bận rộn, nên mệt mỏi ngủ ngay. Bỗng nhiên ông nghe 

tiếng dế kêu, giật mình thức giấc, mở mắt ra bạn biết ông thấy gì không ? Ông 

thấy chị dâu nhìn ông hầm hầm, tay cầm một con dao bén, chạy xô về phía 

ông định đâm ông. Nói thì chậm, nhưng lúc đó ông anh tôi lăn mình tránh 

khỏi, một tay nắm chặt tay bà chị dâu cầm dao. Lúc đó bà chị dâu bị quỷ ám 

thân lộ vẻ đau đớn. Ông anh tôi bèn niệm chú Đại bi thì bà trở lại như thường. 

Lúc đó ông anh tôi mới bỏ tay ra và nhặt hung khí lên.   

Năm 2009, đối phương dùng nhiều phương thức để đối phó anh chị tôi. Họ 

dùng phương pháp cô lập anh tôi. Nghĩa là sao ? Những người nào giúp đỡ 

anh tôi đều bị tai nạn, hoặc những người thân thích chán ghét anh tôi, như 

cháu tôi bất hiếu ghét bố. Chị cả tôi giúp đỡ tiền bạc cho anh, bỗng nhiên bị 

bệnh gần chết nếu không trì chú Đại bi có lẽ đã mất mạng. Do đó ông anh tôi 

đến Vạn Phật Thánh Thành, lễ Phật, bái pháp sư Pháp Nhẫn. Ngày 1/1/2011 

Pháp Nhẫn pháp sư vãng sinh. Ông anh tôi rất cảm kích đã được gập pháp sư 

lúc sanh tiền. 

Tôi hỏi mọi người chính đương ngồi trên một chuyến máy bay gặp khủng 

bố như ngày 9/11 thì phải làm sao ? Có người nói cần sự cứu giúp. Đúng đấy ! 

A Di Đà Phật có thể cứu giúp chúng ta. Chuyện xẩy ra với tôi cũng giống như 

ngày khủng bố 9/11, phi cơ lao vào tòa lầu ở thành phố Nữu Ước. Đây không 
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phải to như máy bay, nhưng cũng không nhỏ.  Chuyện làm sao ? Năm 2009 lũ 

chúng tôi là một nhóm thiện nguyện pha chế nước bồ đào, công việc bận rộn 

làm tới 7,8 giờ mới xong. Một vị cư sĩ hiện tại phiên dịch làm tài xế. Chiếc xe 

này hàng ngày chúng tôi vẫn thường xử dụng. Hôm đó  khi vừa lên xe xong, 

mọi người biết chuyện gì xẩy ra không ? Bỗng nhiên xe lao về phía trước như 

phóng trên xa lộ. Tôi cảm thấy có một luồng tà khí khủng bố như 9/11. Tôi 

bèn niệm Nam Mô A Di Đà Phật xe dừng lại rồi lại xông lên. Tôi lại niệm thì 

xe dừng lại, sau đó lại chạy. Tôi niệm đến lần thứ 5 xe mới dừng hẳn, chỉ cách 

giảng đường vài tấc. A Di Đà Phật đã cứu chúng tôi, nếu không ngày hôm sau 

các báo đã đã đăng tin tai nạn xe đã xẩy ra ở Vạn Phật Thánh Thành. Ngày 

hôm sau cũng cùng với những người hôm trước, nhưng để đề phòng trước khi 

ngồi, tôi sờ lên chỗ ngồi thì thấy một con dao, nếu không để ý thì tôi đã ngồi 

lên nó rồi. 

Ở Vạn Phật Thánh Thành, A Di Đà Phật luôn luôn cứu giúp chúng tôi, từ 

chuyện lớn đến chuyện nhỏ. Như trong phòng sách, có chồng sách rất nặng 

khó di chuyển, chúng tôi niệm Nam Mô Đại Thế Chí bồ tát chả ăn thua gì, về 

sau niệm Nam Mô A Di Đà Phật thì liền được. Xin hỏi mọi người như quả 

mọi người thường tụng kinh Địa Tạng, lúc lâm chung A Di Đà Phật có đến 

rước quý vị không? Hay là niệm Đại Thế Chí ? Kỳ thật 8 vạn 4 ngàn pháp 

môn, đệ nhất pháp môn là pháp môn mà các vị tương ứng. A Di Đà Phật đều 

tiếp dẫn các pháp mà chúng ta tu tập. Tôi có nhận được một điện thư nói có 

một tín đồ tu Phật thất ngồi đến chân tê dại, không chịu được tính bỏ dở, 

nhưng khi ngửng đầu lên thấy bài vị của Phấp Nhẫn pháp sư thì như có một 

lực lượng làm cho nhẫn nại thêm. Do đó nhẫn nại, nhẫn tại ta bà ha làm cho 

chúng ta thực hành 3 bất thối, nỗ lực niệm Phật vang ba cõi . 

A Di Đà Phật, nguyện mọi người mau thành Phật. 

A Di Đà Phật. 

 

 


