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Cho nên phải kiên trì, không nên để trong lòng. Một người bị người phê 
bình đến lúc nào đậy nắp quan tài mới định luận được.

Bạn vẫn chưa chết, hay nói cách khác, người ta phê bình đều là đánh 
một dấu hỏi, không đáng tin, đợi sau khi bạn chết rồi mới nói. Hiện tại 
chuyện bạn làm là ác nhưng chưa hẳn là ác, bạn làm việc thiện chưa hẳn 
là thiện, nhất định phải xem kết quả về sau.

Nếu như bạn làm ngay trước mắt là ác, thế nhưng đến sau cùng có thể 
lợi ích chúng sanh, vậy thì cái ác của bạn là đại thiện. Người thiển kiến 
vô tri không nhìn thấy được, họ tạo ra tội nghiệp nhỏ, cá nhân họ thọ 
báo.

Nếu như bạn không thể nhẫn nại mà thoái tâm thì tất cả chúng 
sanh bị hại. Bạn phải nên biết, tất cả chúng sanh bị hại thì tội của người 
nhục mạ bạn, người huỷ báng bạn sẽ nặng, họ sẽ đọa vào Địa Ngục A 
Tỳ.

Bạn có thể nhẫn nại, không để ý đến họ, vẫn cứ như vậy mà làm 
thì họ tạo ra tội nghiệp nhẹ. Bạn xem, bạn cũng đã cứu được họ. Bạn 
không bị họ ảnh hưởng, bạn vẫn cứ làm bình thường, vẫn là Chánh Pháp 
trường tồn, vẫn là lợi ích chúng sanh, nhờ vậy việc hủy báng của họ tạo 
ra nghiệp nhỏ, vậy thì nhẹ.

Nếu chân thật bị ảnh hưởng, nếu bạn thoái chuyển, thì họ tạo ra tội 



nghiệp cực trọng, phải đọa Địa Ngục A Tỳ. Chúng ta hiểu rõ cái đạo lý 
này. Họ đang tạo nghiệp, chúng ta hy vọng họ tạo nghiệp nhẹ một chút, 
tương lai thọ báo sẽ nhẹ đi, không nên chịu báo quá nặng.

Đây là từ bi thương sót đối với họ, họ làm gì biết được?

Họ ngu si mê muội, họ không biết. Cho nên người chân thật có trí tuệ, 
người phát tâm Bồ Đề, bạn xem cái tâm đó từ bi đến cùng tột.

Những đạo lý này nếu bạn không ngày ngày đọc Kinh, không ngày ngày 
nghe Kinh, thì bạn làm sao giác ngộ, làm sao có thể tường tận. Người 
chân thật thương yêu bạn, người giúp đỡ bạn, bạn đem họ xem thành 
oan gia đối đầu.

Tuy là bạn đem họ xem thành oan gia đối đầu, người ta vẫn là chân 
thành thương yêu bạn, vẫn là chân thành giúp đỡ bạn, quyết không bởi 
vì bạn không nhận biết, quyết không bởi vì bạn vẫn còn nhục mạ hãm 
hại  họ mà họ giảm ít đi lòng thương yêu đối với bạn.

Nếu như họ chân thật giảm ít đi lòng yêu thương, sự giúp đỡ, thì họ 
không có Nhẫn Nhục Ba La Mật, trong Bồ Tát hạnh của họ liền kém 
khuyết đi một điều, sẽ không được viên mãn.
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