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CHUYỆN PHÚC HỌA. 

Hòa Thượng Phổ Quang (Thích Thiện Huệ) 

 

Cuộc sống là dòng trôi của một chuỗi nhân quả, nhân thành quả, rồi quả 

lại thành nhân, cứ vậy dòng nhân quả tuần hoàn trôi chảy bất tận. Dòng 

chảy nhân quả gập ghềnh gian khó hay êm đềm bình an đều được quyết 

định bởi sự gieo nhân của mỗi người mà chẳng do Phật trời nào can dự 

vào. 

 

Thế nhân không hiểu biết và không tin vào nhân quả, họ tin rằng định 

mệnh phúc họa của mỗi người đều do Phật trời chủ động, nên chí thành 

thờ cúng, thiết tha cầu nguyện Phật trời, và thờ ơ hờ hững với việc thay 

nhân để quả đổi, họ mặc tình phóng túng gieo nhân bừa bãi bất kể thiện 

ác miễn có lợi cho mình. 

 

Do không biết Phật trời chẳng dính dáng và can dự đến nhân quả của 

mình, hễ gieo nhân nào gặt quả ấy, hễ tự tác thì tự thọ, những kẻ mê 

muội nhân quả này tin rằng Phật trời là bậc toàn năng làm mọi sự theo ý, 

nên chỉ cần cúng lễ cho hậu hỹ thì bất kể làm gì cũng sẽ được toại nguyện.  

 

Phật trời nào chỉ ban phúc khi được thờ phụng trang nghiêm với lễ vật 

sum suê, như vậy khác nào sự đổi chác lợi lạc giữa người và Phật trời. 

Ô hô! Như thế Phật trời khác gì phàm phu, thực là phỉ báng bôi bác Phật 

trời. Đã phỉ báng thì tội sẽ phát sinh.  

 

Giả như Phật trời có năng lực ban phúc giáng họa thì thế gian không là 

tịnh độ cũng là thiên đường, bởi lẽ Phật thì từ bi, Trời thì bác ái, hẳn là 

các bậc này không bao giờ nỡ giáng họa và rất sẵn lòng ban phúc, không 

cần đến điều kiện phải thờ cúng xin xỏ. Đến ngay thế nhân còn có biết 

bao người mủi lòng trước các hoàn cảnh thương tâm và ra tay giúp đỡ 

không đợi đến sự cầu xin. Tục nhân còn có lòng trắc ẩn như thế hà huống 

Phật trời, chả lẽ Phật trời lại đòi hỏi phải cúng lễ cầu xin mới ra tay cứu 

vớt sao? Thế thì lòng trắc ẩn của Phật trời còn kém tục nhân nhiều lắm 

lắm. Lại nữa Phật trời nhận lễ hay không thì không rõ chỉ thấy người khác 

vơ cả.  
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Nhưng sự thật trong đời sống cho thấy đủ mọi đau khổ hiện diện ở khắp 

nơi, và khổ nào cũng luôn là sự thật còn hạnh phúc thì đa phần chỉ tồn tại 

trong niềm ước mơ của muôn loài. Phải chăng do Phật trời thích giáng 

họa hơn là ban phúc? Hay tại thiếu lễ và không cầu xin đúng ý của quý 

ngài?  

 

Dĩ nhiên Phật trời chẳng ban phúc giáng họa cho ai. Mạnh tử nói "họa 

phúc vô bất tự kỷ cầu chi giả.", họa phúc không gì không do tự mình tạo 

ra. Đức Phật không ban phúc cho những cư dân ở tịnh độ mà chính họ 

tự tạo phúc để sinh về cõi tịnh bằng cách y lời Phật dạy gieo nhân lợi lạc 

hữu tình. Đức Phật cũng chẳng giáng họa cho dân địa ngục mà chính họ 

đã tự đến địa ngục bằng các nhân gieo khổ đau cho chúng sinh. Cổ nhân 

nói "thiên đường hữu lộ vô nhân vấn, địa ngục vô môn hữu nhữ tầm" thiên 

đường nẻo đến không ai hỏi, địa ngục không cửa bạn cố tìm. 

 

Phúc viên họa diệt. 

 

Sinh tịnh độ hay đọa địa ngục đều do chúng sinh tự tác tự thọ, tự gieo 

nhân tự gặt quả ngay đến đức Phật cũng không thay đổi được quả báo 

của chúng sinh. Trong kinh Pháp cú đức Phật nói kệ "tự mình làm điều 

ác, tự mình sinh ô nhiễm. Tự mình không làm ác, tự mình thanh tịnh mình. 

Thanh tịnh không thanh tịnh, đều do tự nơi mình, không ai thanh tịnh ai". 

Đức Phật không đem ai lên tịnh độ hay đẩy ai vào địa ngục, ngài chỉ dạy 

chúng sinh cách đóng cửa địa ngục, cách mở cửa niết bàn, và nếu lãnh 

thọ được pháp này thì nhân quả của chúng ta là đạo và diệt, không còn 

chút dấu vết nào của tập và khổ nữa. Đó là sự ban phúc của chư Phật 

cho chúng sinh, phúc này gọi là chính pháp giải thoát, pháp này thanh 

tịnh vô cấu nhiễm không còn mảy may bóng dáng của khổ tập, nên đạo 

và diệt cũng không cần đến nữa, đó là niết bàn tịch tĩnh. 

 

Pháp giải thoát gọi là niết bàn này không có họa hại nên chẳng cần phúc, 

như ngứa cần phải gãi, gãi sẽ đem đến hạnh phúc không bị ngứa làm 

khổ, nhưng nếu không ngứa thì hạnh phúc của gãi cũng vô dụng và không 

cần nữa. Trạng thái không khổ vì ngứa và không hạnh phúc nhờ gãi, cả 

ngứa và gãi tức sướng và khổ ấy đều vô dụng và tan biến, gọi là niết bàn. 

 

Commented [1]: có nghĩa tịch tĩnh vắng lặng. 
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Vì pháp này có công năng vi diệu như vậy nên được gọi là bảo. Đức Phật 

là bậc duy nhất giác ngộ làm chủ được pháp bảo nên được tôn xưng là 

Pháp vương tức Phật bảo. 

 

Đức Phật bằng cả ba nghiệp chỉ dạy pháp bảo, ý quán căn tính chúng 

sinh, khẩu nói pháp tùy cơ, thân hành các việc lợi lạc quần sinh. Người 

tu học đạo phải vận dụng ba nghiệp của mình quy y ba nghiệp của chư 

Phật. Có nghĩa thường tư duy chính pháp được chư Phật tư duy, nói 

chính pháp chư Phật thường nói, và hành động vì lợi ích chúng sinh như 

chư Phật hằng làm, những tín chúng này được gọi là tăng bảo và là mạng 

mạch của Như lai. 

 

Thị tâm thị Phật. 

 

Nói chung vị Phật ban phúc diệt họa cho mình chính là sự hiểu biết về 

nhân quả của mình. Trong cả ba cõi không có gì quý hơn sự hưởng phúc 

diệt họa, vì vậy không có thứ gì trong thế gian quý hơn sự hiểu biết về 

nhân quả pháp, do vậy pháp liễu tri nhân quả này đích thực là Pháp bảo. 

 

Bằng sự liễu tri và thâm tín nhân quả của pháp bảo này Phật bảo sẽ xuất 

hiện trong ta khiến họa diệt phúc viên. Không có pháp tất chẳng có Phật, 

không có Phật thì không ai biết được pháp bảo. Ngoài pháp không có 

Phật, ngoài Phật chẳng có pháp, thế nên pháp tức là Phật, Phật chính là 

pháp. Phật và pháp không hai. 

 

Do vậy đắc pháp thì thành Phật, và vì vậy Phật nơi đâu thì pháp hiển bày 

nơi ấy. Thấy pháp là thấy Phật, nếu thấy Phật mà không thấy pháp thì 

Phật ấy không phải là Phật. Phàm nhân ngày nào cũng thấy tượng Phật 

mà ngàn năm vẫn không ngộ pháp. Trí giả ngộ pháp liền thấy được Phật, 

tâm ngộ pháp chính là Phật, Phật chính là tâm ngộ pháp. Kinh Ban Chu 

gọi là thị tâm thị Phật, Thiền tông nói là tức tâm tức Phật đều có nghĩa 

tâm chính là Phật. Lục tổ Huệ Năng nói "Khi mê thì Phật thành chúng 

sinh, vừa giác thì chúng sinh thành Phật". 

 

Cần hiểu rõ câu tâm chính là Phật có nghĩa tâm ấy là tâm giác ngộ chính 

pháp còn gọi là thanh tịnh tâm vô nhiễm mà không hề là tâm mê muội 

nhiễm ô của chúng sinh như nhiều người học Thiền tẩu hỏa nhập ma 

Commented [2]: Làm chủ pháp bảo nên tự tại với các 
pháp, do đó được gọi là Pháp vương. 

Commented [3]: Đừng hiểu lầm hễ cạo tóc khoác cà 
sa là mạng mạch của Như Lai, sau khi Phật niết bàn, 
Ma vương cho ma quân hiện hình tu sĩ để phá hoại 
Phật pháp, đức Phật gọi đám tu sĩ này là sư tử trùng 
hay cư sĩ trọc. 

Commented [4]: Phẩm Bát nhã. 
Bất ngộ tức Phật thị chúng sinh, nhất niệm ngộ thời 
chúng sinh thị Phật. 
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nhận lầm. Tâm hiện tại mê nên gọi là tức tâm tức phàm, khi nào ngộ pháp 

mới thực là tức tâm tức Phật như lục tổ Huệ Năng nói "niệm trước mê là 

phàm phu, niệm sau giác là Phật".  

 

Kết duyên với Phật. 

 

Mê nhân không biết Phật chính là tâm giác ngộ tức tâm thanh tịnh. Tâm 

này là bản tâm, là tâm chân thật của chư Phật và nhất thiết chúng sinh 

nên hồ hồ đồ đồ nhận hóa thân Phật là thật Phật duy nhất, và mong kết 

duyên thân cận để được nhờ ban phúc tránh họa. Mối duyên với Phật 

cũng được kết theo lối thờ cúng thế tục, trước dùng lễ nghi dâng cúng 

hương đèn, hoa quả cùng các phẩm vật làm quà cáp dâng cúng, sau là 

nhờ vả cầu xin mọi thứ. 

 

Lại có người kết duyên với Phật bằng cách thờ phụng ngắm nhìn tôn 

tượng, thiết tha tụng niệm cầu được bảo hộ tăng phúc trừ họa, họ thường 

xuyên gần gũi hình tượng Phật như thể là hàng xóm của nhau. Nói chung 

đó chỉ là nhân duyên giữa 2 người, nhưng chân Phật là pháp thân không 

hề là sắc thân, nên nhân duyên giữa ta và ngài không thể là nhân duyên 

giữa hai người được mà phải là nhân duyên giữa bản tâm với bản tâm 

vốn dĩ là thanh tịnh pháp, vì vậy cần phải phát tâm bồ đề mới kết duyên 

chân thật với Phật được. Đức Phật thị hiện là để dạy chính pháp không 

phải để khoe sắc thân hảo tướng, sắc thân là ngón tay để chỉ pháp thân, 

đừng lầm ngón tay là pháp thân. Kinh Hoa nghiêm nói "Phật dĩ pháp vi 

thân, thanh tịnh như hư không". Phật lấy pháp làm thân, chúng sinh lấy 

sắc làm thân, vì vậy chư Phật trọng pháp và Pháp lại là nguồn sinh công 

đức nên chư Phật hằng tăng trưởng công đức. Chúng sinh coi trọng sắc 

thân và sắc thân huyễn hóa si mê này là cội gốc phiền não nên chúng 

sinh thường tăng trưởng não phiền.  

 

Do Phật lấy pháp làm thân nên hễ có duyên với pháp mới chính là có 

duyên với thật Phật, dựa vào duyên với thanh tịnh pháp thân mà đắc độ. 

Đắc độ chẳng qua là sự hiển bày được pháp thân thanh tịnh trong cái sắc 

thân bại hoại, đồng nghĩa với khai quật Như lai tàng bị đám bùn lầy si mê 

che khuất lâu nay. Và một khi chân như hiển lộ thì ta và Phật không còn 

là hai, thành tựu mối chân duyên, trong ấy chẳng còn chút duyên nào 

nữa.  

Commented [5]: Bát nhã phẩm 
Tiền niệm mê tức phàm phu, hậu niệm giác tức Phật. 

Commented [6]: Giác tâm là bản tâm. Tâm này là gốc 
của nhất thiết chư Phật và chúng sinh, còn gọi là vô 
thượng tâm, bồ đề tâm... 

Commented [7]: Cầu xin mọi thứ cho cái tôi và cõi 
luân hồi này thì làm thế nào gọi là công đức được. 
Người mê không biết giác ngộ mới là công đức, và 
giác ngộ chính là trước hết phát tâm, sau là trở về bản 
tâm. 

Commented [8]: Bản chất thật của phụng thờ là để tỏ 
lòng tôn kính đức tính bi trí độ sinh của chư Phật, một 
sự tôn kính để học hỏi noi theo ba nghiệp của chư 
Phật hầu khiến cho ta và chúng sinh đồng thành Phật 
đạo. Đừng thờ phụng để cầu lợi riêng tư, mê nhân 
không bận tâm đến nhân quả vì tin vào sự thờ phụng 
sẽ đem lại sự gia hộ của chư Phật. 

Commented [9]: Không có nhân duyên mới là chân 
thật duyên, vì không năng sở thì làm gì có nhân với 
duyên. Ta với Phật không hai thì sẽ không còn nhân 
duyên giữa ta và Phật nữa. 
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Nay chúng sinh dùng thân nghiệp huyễn hóa kết duyên với hóa Phật, cầu 

phúc cho thân nghiệp, gỉa như có phúc đi nữa thì cũng chỉ là huyễn phúc 

không thật. Vì vậy cả ngày lễ bái cầu nguyện vẫn không giác ngộ và cũng 

không tạo được công đức, chỉ thành được chút bạc lẻ phúc báo. 

 

Cần ý thức rằng Hóa thân Phật là thân hóa hiện nhất thời để độ sinh, sau 

khi công viên quả mãn thì hóa thân trở về chân thân, nên hóa thân vẫn 

trong sinh diệt. Thân chúng sinh do nghiệp chiêu cảm thành, nghiệp có 

biến đổi nên thân theo đó sinh diệt. Nói chung cả hóa thân lẫn thân nghiệp 

của chúng sinh đều sinh diệt không thật. Đem hai thân không thật kết mối 

duyên hữu vi với nhau tất nhiên là duyên hư vọng không thật và như thế 

chẳng có chút thật đức thật báo nào ngoài sự hư huyễn. 

 

Muốn kết duyên chân thật với Phật cần phải phát tâm bồ đề tức chân tâm, 

dùng tâm này kết duyên với thanh tịnh đạo tức pháp thân chân thật của 

chư Phật. Chân tâm tức thật ngã kết duyên với chân Phật thì đó là chân 

thật duyên giữa ta và Phật. Chân tâm tức bản tâm. Bản tâm là tâm chân 

thật thanh tịnh của chư Phật và chúng sinh, vì vậy mối duyên chân thật 

này chính là "tức tâm tức Phật" (tâm này tức là Phật, Phật tức là tâm này) 

đồng nghĩa với ta và Phật không hai. Phật chính là ta, ta chính là Phật. 

Do đó muốn giải thoát bó buộc phải kết duyên chân chính với chư Phật, 

ngoài ra không còn có cách nào khác. 

 

Thấy chân Phật là giác ngộ và giác ngộ là thấy thật Phật, vì Phật và pháp 

giác ngộ là một. Thấy Phật mà không giác ngộ là do không lãnh hội được 

pháp và như thế là chưa từng thấy Phật, kinh Hoa Nghiêm thuyết "Bất 

liễu bỉ chân tính, thị nhân bất kiến Phật", không hiểu được chân tính, người 

này không thấy Phật. 

 

Không tiếp thọ thanh tịnh pháp, tín đồ dễ rơi vào nhân duyên hàng xóm 

với đức Phật nên không độ được chúng sinh và dĩ nhiên không thể giác 

ngộ thành Phật, và mọi thứ chỉ kết duyên với sắc thân Phật mà bỏ qua 

pháp đều chỉ là tục duyên hư huyễn mà không hề là đại sự nhân duyên 

với chư Phật. Những người không phát tâm kết duyên với Phật, chung 

cục là duyên hàng xóm, cả ngày thấy nhau mà chưa từng gần nhau trong 

giây lát. 

Commented [10]: Phàm có sắc tướng tất có sinh diệt. 

Commented [11]: Duyên thế gian vì mọi sự cầu đều 
hướng đến cho thân nghiệp được như ý ở thế gian. 

Commented [12]: Chân tính là tự tính, Phật tính, cũng 
là tên gọi khác của bản tâm 

Commented [13]: Đại sự nhân duyên là được khai mở 
Phật tri kiến. 
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Ngẫm xem thành Phật là do hiểu và hành chính pháp hay do làm tượng 

đẹp để gần gũi ngắm nhìn và cầu nguyện? 

 

Kết duyên với chúng sinh. 

 

Phần đông đồ chúng thích cúng dường kết duyên với Phật và Tăng hơn 

là bố thí kết duyên với chúng sinh cùng khổ. Vì lý do cúng dường cho 

Phật và Tăng công đức hơn sự bố thí cho kẻ bần cùng. Một số người tu 

lập luận với đồ chúng rằng kết duyên với Phật được giải thoát, kết duyên 

với chúng sinh u mê chỉ tăng trưởng nghiệp phiền não, đã chẳng lợi lạc 

gì lại mang thêm nghiệp vào thân, họ coi các hành động từ thiện, bố thí, 

phóng sinh là sự kết duyên với chúng sinh đầy hiểm nguy vì khiến ta cột 

chặt vào cõi nhiễm và chúng sinh tham sân, nếu có phúc thì cũng là phúc 

báo thế gian. Tốt nhất là tập trung vào việc tạo tượng cúng dường tam 

bảo để tăng thượng duyên với chư Phật. 

 

Lập luận trên có nhiều điểm ngộ nhận về vấn đề kết duyên và về mục 

đích của đạo Phật. 

 

Về vấn đề mục đích. 

 

Quả thực đồ chúng cần phải tăng thượng duyên với chư Phật mới được 

giải thoát. Thế nhưng phương tiện để tăng thượng duyên với chư Phật lại 

chính là chúng sinh. Nhất thiết chư Phật đều do độ sinh mà thành Phật 

đạo. Trong kinh Đại phương tiện Phật báo ân, đức Phật bảo bà Kiều Đàm 

Di rằng "nhờ chúng sinh mà Như lai mới thành Phật đạo, vì vậy Như lai 

nhớ ơn và không bao giờ bỏ chúng sinh". Như vậy độ sinh là nhân, thành 

Phật là quả, nếu bỏ chúng sinh ra khỏi sự nghiệp tu hành, thì còn gì là 

đạo Phật nữa, và cũng không thể thành tựu công đức vô lậu cùng Phật 

quả, và làm sao ngày nay có đạo Phật cho chúng ta tín ngưỡng đây?. 

 

Đức Phật thị hiện nơi đời vì đại sự nhân duyên mở bày Phật tri kiến cho 

chúng sinh được giải thoát. Thực rõ ràng đức Phật đến vì cứu chúng sinh, 

mà không hề đến để tranh giành sự được bố thí với chúng sinh, ngài 

muốn chúng sinh lợi lạc, ngài muốn dạy đệ tử phụng sự chúng sinh. Ngài 

thị hiện để phụng sự chúng sinh mà không phải để được phụng sự, chúa 
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Jesus cũng nói "Dù là con chúa trời đi nữa, đến thế gian là để phụng sự 

mà không phải để được phụng sự". Vì vậy khi được hỏi làm sao để báo 

ân Phật, ngài đáp "Phụng sự chúng sinh là báo đáp hồng ân chư Phật".   

 

Tăng sở dĩ được coi là bảo vì phụng sự chúng sinh nhất thiết vô ngại, nay 

nếu từ chối phụng sự thì mất bảo rồi và làm nghẽn mạng mạch của chư 

Phật, gây tai biến cho Phật pháp. Phụng sự chúng sinh là bảo, sao lại nói 

là chỉ hại không lợi?. Vì sao phụng sự là bảo? Đơn giản là do độ sinh mà 

thành Phật bảo, vì vậy gọi giáo pháp độ sinh ấy là pháp bảo. Xem ra 

phụng sự chúng sinh tức độ sinh đem lại tự lợi lợi tha, tự giác giác tha, 

sao lại nói pháp bảo ấy chỉ đem lại phúc báo thế gian? Phải nhớ rằng ân 

chúng sinh rất lớn vì không có chúng sinh sẽ không có thành Phật. Kinh 

Hoa Nghiêm thuyết : 

Chư Phật Như lai dĩ đại bi tâm nhi vi thể cố, nhân ư chúng sinh nhi khởi đại 
bi, nhân ư đại bi sinh bồ đề tâm, nhân bồ đề tâm thành đẳng chính giác... Thị 
cố bồ đề thuộc ư chúng sinh, nhược vô chúng sinh nhất thiết bồ tát chung bất 
năng thành vô thượng chính giác. Chư Phật Như lai lấy tâm đại bi làm thể, 
do chúng sinh nên khởi đại bi, nhân đại bi nên sinh tâm bồ đề, nhân tâm bồ 
đề mà thành chính giác… cho nên bồ đề thuộc về chúng sinh, nếu không 
chúng sinh, tất cả Bồ tát đều không thành Vô thượng chính giác. 
 
Mong rằng những lời kinh trên làm những người mê bừng tỉnh, phát tâm 

nhiêu ích hữu tình, hiện tiền xứng đáng là tăng bảo thống lý đại chúng, 

tương lai thành ngôi Phật bảo. 

 

Về vấn đề kết duyên. 

 

Vấn đề này đã được giải thích trong phần "kết duyên với Phật" tuy nhiên 

để rõ hơn chúng ta sẽ bàn rộng ra các phương diện khác về sự hiểu lầm 

ý nghĩa của kết duyên. 

 

Những người lập luận kết duyên với chúng sinh chỉ có hại mà không có 

lợi là do họ không hiểu công năng của sự phát tâm bồ đề mà đồ chúng 

đại thừa bất luận tăng hay tục đều phải phát. Nếu không phát ắt vẫn dùng 

tâm phàm tham sân giao duyên với nhau, tất sẽ tăng trưởng phiền não 

bởi sự xung đột tham sân giữa ta và người, và đó là mối kết duyên giữa 

những người phàm tục bao quát cả tăng lẫn tục. 
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Một tín chúng thưa hỏi hòa thượng "xin cụ chỉ con làm thế nào tránh khỏi 

mọi va chạm với những người quanh mình" Hòa thượng đáp "tôi không 

biết". Người kia thưa "Cụ là bậc trí tuệ lẽ nào lại không biết", Hòa thượng 

đáp "vì tôi không có kinh nghiệm sống với tục nhân", người kia thắc mắc 

"thế thì cụ sống với ai?", Hòa thượng đáp "quanh tôi chỉ toàn là Bồ tát". 

 

Vấn đề ở sao cho vừa lòng người là vấn đề cốt lõi muôn thuở không thể 

giải quyết của chúng sinh. Vì các lý do trên đức Phật đã căn đi dặn lại 

hàng đồ chúng phải phát tâm bồ đề phụng sự chúng sinh. Xuất gia để 

gánh vác chúng sinh mà không phải để được tín chúng gánh. Phát tâm 

thanh tịnh bồ đề kết duyên với phàm phu thì sẽ tịnh hóa được phàm phu, 

đó là mối lương duyên giữa bậc trí với kẻ mê, nhờ vào lương duyên với 

trí giả mà mê nhân tỏ ngộ. Sao lại có lý luận bậc trí sẽ tăng thêm phiền 

não?. Chẳng qua là những người này đứng trên lập trường của "kẻ trí 

không biết phát tâm" mà suy luận mới ra nông nổi tẩu hỏa nhập ma như 

vậy. 

  

Thế nên người tu hành độ sinh bắt buộc phải phát tâm bồ đề, bởi khi 

chúng sinh kết duyên với người phát tâm là họ đã gián tiếp kết duyên với 

tâm bồ đề, và đó là nhân duyên đắc độ của họ được hình thành. Hơn nữa 

phát tâm còn là tấm khiên che chắn không cho phiền não xâm hại tâm khi 

tiếp xúc với chúng sinh, nhờ vậy mà tịnh hóa được chúng sinh.  

 

Khất sĩ của tiểu thừa cũng dùng tâm yếm ly ngăn che phiền não khi đi 

khất thực cho chúng sinh kết duyên. Đạo Phật bất luận đại hay tiểu thừa 

vì độ sinh mà kết duyên với chúng sinh. Đức Phật cũng dạy chúng sinh 

bao quát tăng tục cần kết duyên lành với các bậc tu hành chân thật để 

được nhân duyên cứu độ.  

 

Thế nào là tu hành chân thật? Đó là những người phát tâm bồ đề thượng 

cầu Phật đạo, hạ hóa chúng sinh, họ là Bồ tát tức đại thừa hành giả. Kết 

duyên với người phát tâm sẽ được cứu độ, còn các quỷ thần hay đạo sư 

không phát tâm sẽ không độ sinh thậm chí còn không có khả năng độ 

sinh, do vậy đức Phật dạy đồ chúng không quy y thiên thần quỷ vật, chỉ 

quy y với Phật và các vị Bồ tát tức đại thừa tăng vì chỉ có chư Phật và Bồ 

tát mới phát tâm độ sinh. 

 

Commented [14]: Tâm yếm ly là tâm chán lìa các 
pháp vô thường của thế gian, nhờ tâm chán bỏ mà khg 
bị tham sân của chúng sinh quấy rối. 
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Chân tăng là các vị thống lý đại chúng nhất thiết vô ngại, có phát tâm mới 

thực là đại thừa tăng vì sẽ gánh vác đại chúng. Ngày nay mạnh ai nấy tu 

phúc, và phúc ai nấy hưởng, chẳng mấy người phát tâm độ sinh, đức 

Phật giải thích lý do quy y tam bảo vì tam bảo có công năng độ sinh mà 

ngoài tam bảo không có điều này. Do vậy những ai quy y tam bảo lẽ ra 

đều vì cầu giải thoát, thế nhưng đồ chúng chỉ lo cầu xin, tu học các pháp 

phúc báo có giá trị non yểu tạm bợ mà không cầu công đức có giá trị vĩnh 

hằng, và đó là lý do họ không phát tâm và không chân thành quy y tam 

bảo. Đáng tiếc cho những ai đến được kho báu mà chỉ khệ nệ vác khiêng 

đồ đồng, đồ đá, nhọc nhằn về nhà bỏ lại đằng sau toàn bộ châu báu.  

 

Nhờ phát tâm thanh tịnh bồ đề mới hiểu thế nào là pháp thành Phật, và 

mới hành pháp độ sinh, vì pháp thành Phật chính là pháp độ sinh, pháp 

độ sinh chính là pháp thành Phật, và độ sinh là thành Phật, thành Phật là 

độ sinh. Tâm bồ đề bao gồm thành Phật lẫn độ sinh, ngoài tâm này không 

có độ sinh và thành Phật.  

 

Kinh Hoa Nghiêm nói " lìa bồ đề tâm làm bất cứ điều gì cũng đều thành 

nghiệp của ma" lời dạy này khẳng định ngoài bồ đề tâm mọi pháp đều là 

si mê hư huyễn không thật, các pháp si mê này gọi chung là nghiệp của 

Ma, và dĩ nhiên không phải là Phật pháp nên không dẫn đến công đức 

thành Phật độ sinh. Thời kì mạt pháp bồ đề tâm tức thật pháp bị che đậy 

bằng các giáo pháp thế tục hợp với căn tính mê muội của chúng sinh hơn. 

Chính pháp như ngọc, tà pháp như kẹo, khi đem hai thứ này cho trẻ mục 

đồng chọn thì tất cả đều chọn kẹo bỏ ngọc. Chẳng phải ngọc không giá 

trị bằng kẹo mà do trình độ trí tuệ của lũ trẻ không đủ nhận thức giá trị 

chân thật của sự vật. 

 

Trở về việc cúng dường để gieo duyên với chư Phật về vấn đề này Bồ tát 

Phổ Hiền đã giảng rõ về 7 pháp cúng dường thù thắng nhất đến với đức 

Phật, thế nhưng cả 7 pháp này đối tượng được lợi ích đều là chúng sinh, 

trong đó không có pháp cúng dường nào trực tiếp đến đức Phật. Bồ tát 

giải thích rằng, cúng dường là làm đức Phật hoan hỷ và không có gì làm 

ngài hoan hỷ bằng làm cho chúng sinh hoan hỷ, vì vậy hãy phụng sự 

chúng sinh, đó là báo ân và cúng dường chư Phật. 

 

Commented [15]: Phẩm Ly thế gian kinh Hoa Nghiêm 
ly bồ đề tâm nhất thiết sở tác giai thành ma nghiệp. 

Commented [16]: Pháp cúng dường là hơn hết. 
1.Tu hành theo lời Phật dậy để cúng dường. 
2.Làm lợi ích cho chúng sinh để cúng dường. 
3.Chịu khổ thế cho chúng sinh để cúng dường. 
4.Nhiếp thọ chúng sinh để cúng dường. 
5.Chăm tu tập căn lành để cúng dường. 
6.Không bỏ hạnh bồ tát dể cúng dường. 
7.Chẳng lìa bồ đề tâm để cúng dường. 
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Bồ tát Địa Tạng phát nguyện chỉ thành Phật khi không còn chúng sinh nào 

trong cõi địa ngục. Bồ tát Quan Âm tìm đến kẻ khổ để cứu giúp. Pháp 

Tạng tỳ kheo với 48 nguyện đều vì lợi ích của chúng sinh nếu không được 

như vậy thì thề không thành Phật đạo. Tất cả đều lấy phục vụ chúng sinh 

làm đối tượng tu hành, đó là sự kết duyên sâu đậm với chúng sinh. Không 

thấy bất kì vị Bồ tát nào khi hành bồ tát đạo nhiêu ích hữu tình lại chỉ tăng 

phiền não mà không được lợi ích gì, ngược lại do hành pháp lợi sinh mà 

chư Bồ tát cùng chúng sinh đồng đắc độ. Đức Phật khi còn tu bồ tát đạo 

trải qua bao kiếp xả thân vì chúng sinh, nhờ vậy mà thành tựu tam thân 

Phật quả. 

 

Tam bảo là phúc điền của chúng sinh, và chúng sinh cũng là phúc điền 

của Tam bảo. Chúng sinh có ân giúp Phật thành đạo, Phật có ân giúp 

chúng sinh giải thoát. Do đó ân chúng sinh là một trong tứ trọng ân của 

Phật giáo. Đối tượng cứu của chư Phật là chúng sinh mà không hề chỉ 

dành riêng cho những ai thờ phượng ngài chu đáo và chăm chỉ cầu xin 

quả báo thế gian. 

 

Không một ai phát tâm vô thượng bồ đề mà ruồng bỏ chúng sinh, vì chúng 

sinh mà các bậc hiền thánh mới phát tâm. Vì chúng sinh mà Phật ra đời, 

vì chúng sinh mà giáo pháp được giảng, vì chúng sinh mà tăng có công 

đức gánh vác đại chúng, vì chúng sinh mà Phật pháp tăng thành Tam 

bảo. Vì vậy kết duyên bằng sự phục vụ chúng sinh là vừa báo đáp ân 

Phật, vừa đền ân chúng sinh. Gọi đó là tâm bồ đề "trên cầu thành Phật, 

dưới độ chúng sinh". Độ sinh để thành Phật, thành Phật chỉ để độ sinh. 

 

Vậy hãy mau mau vứt bỏ quan niệm u mê "duy lợi thị nghiệp" của thế tục, 

và thể hiện tinh thần chính tín của người đại thừa đệ tử, con cháu của 

Như Lai, hãy dũng mãnh phát tâm bồ đề báo đáp ân lớn của Phật và 

chúng sinh. 

 

Những điểm chính về vấn đề kết duyên. 

 

Chúng ta rút ra những điểm chính của vấn đề kết duyên như sau : 

-Trước nhất là kết duyên với Phật, vì Phật là bậc bi trí duy nhất hiểu rõ 

pháp giải thoát có thể cứu độ chúng sinh. 

Commented [17]: Độ sinh để thành Phật cũng chính là 
cách tạo tượng chân thân Phật, mạ không phải dùng 
tạp chất làm tượng. 
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-Phật với pháp là một. Phật là bậc giải thoát. Pháp là pháp giải thoát, nên 

Phật với pháp là một. 

-Do vậy muốn thành Phật độ sinh phải phát tâm Phật tức tâm bồ đề. 

-Phật lấy pháp làm thân, nên Phật thật là pháp. Sắc thân 32 tướng chỉ là 

hóa Phật. 

-Chúng sinh dùng thức phân biệt chỉ thấy được sắc thân nên nhận hóa 

Phật là thật Phật. Bồ tát dùng trí nhận ra chân Phật là pháp 

-Đức Phật dạy y trí bất y thức, vì vậy y vào chân Phật tức thanh tịnh pháp 

mà không y vào hóa thân và hóa pháp.   

-Vì vậy kết duyên với Phật là kết duyên với pháp. Kết duyên với sắc thân 

tức hóa Phật là mối duyên hư huyễn. 

-Phật và pháp do chúng sinh mà thành, vì lấy chúng sinh là đối tượng tu 

hành. 

-Do đó kết duyên với chúng sinh qua bồ đề tâm để chuyển hóa tâm chúng 

sinh qua tâm bồ đề cũng chính là kết duyên với Phật. 

-Nếu không phát tâm mà kết duyên với chúng sinh đó là nhân duyên giữa 

hai gã phàm phu đầy phiền não. 

-Như vậy thay vì dạy đồ chúng đừng kết duyên với chúng sinh vì sợ phiền 

não thì hãy dạy chúng phát tâm bồ đề. 

-Đừng quên ân chúng sinh là một trong tứ trọng ân. 

-Và cũng đừng quên vì chúng sinh mà Phật ra đời, pháp được giảng và 

tăng thành tựu công đức thành Phật độ sinh. 

 

Phát tâm bồ đề là nền tảng của đại thừa Phật pháp, ngày nay tâm này 

không được nhắc đến và coi trọng, nên Phật giáo giờ cũng như mọi tôn 

giáo chỉ lo sinh hoạt những việc loanh quanh bên bờ sinh tử. 

 

GK 2.1.22 

PVVT 

 

 

 

 

 

 

 

 

Commented [18]: Kinh Kim Cương 
Đức Phật khẳng định sắc thân 32 tướng khg phải thật 
Phật 

Commented [19]: Lục tổ Huệ Năng nói "không thể bỏ 
thế gian mà cầu được giải thoát (Phật pháp bất ly thế 
gian giác.) 
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