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Lực, chính là năng lượng mà chúng ta đang giảng hiện nay, năng lượng 
mà hiện nay khoa học nói, đó là lực. Dụng là tác dụng tha khởi. Phương 
là phương pháp. Tiện là tiện nghi. 

Phương pháp tiện nghi, chính là phương pháp thích đáng nhất, phương 
pháp thích hợp nhất, phương pháp hay nhất. Cho nên phương tiện không 
phải chỉ có một, mà là vô lượng vô biên phương tiện.

Cử ra cương lĩnh để nói, nhân người bất đồng, nhân thời bất đồng, nhân 
địa bất đồng, nhân sự bất đồng, Chư Phật Bồ Tát giáo hóa chúng sanh, 
gọi đó là phương tiện thần thông, chẳng phải là một phương pháp.

Trong Kinh Điển Đại Thừa Đức Phật thường dạy, Phật vô hữu định 
pháp, đó chính là pháp phương tiện, pháp phương tiện không phải là 
phương pháp nhất định, tùy người, tùy việc, tùy thời mà biến hóa tha 
khởi, rất hoạt bát, người đương thời nói là hoạt học hoạt dụng, là ý này, 
nó không phải là pháp chết.

Cho nên có thể khiến tất cả chúng sanh tâm sanh hoan hỷ, thế mới gọi là 
phương tiện. Trong Kinh nói rất hay, Bồ Đề là nhân, Bồ Đề là giác, giác 
ngộ là nhân, giác là hiểu rõ, đối với chân tướng nhân sanh Vũ Trụ hiểu 
rõ, đó là nhân.

Sau khi hiểu rõ, nếu như bạn không động lòng, tuy đã hiểu rõ, vô số 
chúng sanh đang chịu khổ chịu nạn, bạn chẳng hề quan tâm, hoặc giả 



quan tâm.

Thì cũng chỉ quan tâm đến những người có duyên, và những người liên 
quan đến mình, nhưng người không liên quan thì chẳng hề quan tâm, 
hạng người này trong Phật Pháp gọi là Tiểu Thừa, họ thường bị Chư 
Phật Bồ Tát la rầy trách mắng, có trí huệ, có năng lực mà không chịu 
giúp đỡ người khác.

Bồ Tát Đại Thừa thì khác, Bồ Tát Đại Thừa có tâm từ bi, tâm đại bi này 
chính là tâm đồng tình, tâm lân mẫn, hiểu được tất cả chúng sanh và bản 
thân mình cùng một thể.

Sanh Phật bất nhị, chúng sanh và Phật là một chẳng phải hai, đều có đức 
tướng trí huệ của Như Lai, đồng một tự tánh, đồng một trí huệ, đức 
năng giống nhau. Lực, ở đây nói là lực dụng, trong quả địa của Như Lai 
thập lực, tứ vô úy, cũng hoàn toàn tương đồng. 

Cho nên chúng sanh có cảm, Chư Phật Bồ Tát lập tức có ứng, chắc chắn 
không nói rằng, chúng sanh có cảm, Phật Bồ Tát không có ứng, không 
có lý này. A La Hán không ứng thì có, Phật Bồ Tát không ứng, không 
hề có lý này.

Ngày nay chúng ta có khổ có nạn, ngày nào chúng ta cũng cầu Phật Bồ 
Tát, vì sao Phật Bồ Tát không đến?

Phật Bồ Tát có đến, chẳng phải không đến.

Đến rồi thì sao?

Đến mà bạn không biết, Phật Bồ Tát đến giúp bạn mà không giúp được, 
ở ngay bên cạnh bạn, vì sao không giúp được?

Bạn có nghiệp chướng, làm chướng ngại sự giúp đỡ của Phật Bồ Tát. 



Việc này khi tôi mới bắt đầu học Phật, năm hai mươi sáu tuổi tôi mới 
tiếp xúc với Phật Pháp, và cũng chính năm đó mới quen biết Chương 
Gia Đại Sư. Chương Gia Đại Sư rất tốt với tôi, là bậc đại ân đại đức của 
tôi.

Ngài nói với tôi: Phật thị môn trung, hữu cầu tất ứng. Nếu như có cầu 
mà không ứng, thì không phải là Phật Bồ Tát rồi. Số lượng của Phật Bồ 
Tát nhiều hơn con người. Chúng ta khởi lên một niệm, tất cả Chư Phật 
Bồ Tát đều cảm ứng được, chính bản thân chúng ta không thể nhận biết 
được, là vì nghiệp chướng tập khí của mình quá sâu nặng.

Phải làm sao đây?

Bắt buộc phải hóa giải hết nghiệp chướng của chính mình, thì Phật Bồ 
Tát cảm ứng hiện tiền.

Làm cách nào để hóa giải nghiệp chướng?

Đại Sư dạy tôi, sám trừ nghiệp chướng, nguyện thứ tư trong Thập 
Nguyện của Phổ Hiền Bồ Tát.

Mỗi ngày bạn cần nên sám hối, sám hối cách nào?

Thầy dạy tôi: Không cần phải học những nghi thức quy củ đó, chỗ này 
nói đến phương tiện, những nghi thức đó là làm cho người khác xem, 
khiến cho người khác nhìn thấy cảm động, khởi phát người đó quay 
đầu, nghĩa là như vậy thôi. Đó là biểu diễn trên khán đài.
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