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Người thế gian chỉ biết vệ sinh, bảo vệ lẽ sống, nhưng đối với tánh của 
chính mình thì sơ sót, càng thiếu sót trong việc bảo vệ lòng yêu thương 
của chính mình. Trước khi tôi học Phật, đi học tại Nam Kinh, tôi ở nhà 
một bạn học. Gia đình người bạn học này tuy chẳng phải là đại gia đình, 
nhưng anh ta có đông anh chị em, có năm hay sáu anh chị em, cha, mẹ, 
còn có bà nội.

Nhưng trong gia đình ấy có ba Tôn Giáo, đa nguyên văn hóa:

Bà nội niệm Phật, trong nhà có tiểu Phật đường, niệm Phật. Cha anh ta 
theo Đạo Hồi, mẹ anh ta theo Cơ Đốc Giáo. Vì vậy, các trẻ nhỏ nói 
chung đều theo mẹ.

Tôi sống trong một gia đình như thế, mới biết Đạo Hồi chú trọng vệ 
sinh trong ẩm thực, lại còn coi trọng vệ tánh. Phàm những động vật nào 
tánh tình chẳng tốt đẹp, ông ta không ăn, có chọn lựa.

Con vật nào tánh tình rất ôn thuận, thiện lương ông ta mới ăn. Phật Giáo 
còn tiến hơn nữa, chọn thức ăn chay, nhằm bồi dưỡng tâm từ bi. Do 
vậy, tôi cảm thấy phương cách ăn uống này rất viên mãn, học Phật chưa 
đầy nửa năm tôi bèn chọn cách ăn chay.

Thuở ấy, tôi chẳng biết gì về nhân quả, mà vì tin tưởng cách ăn ấy là vệ 
sinh, vệ tánh, vệ tâm, cách ấy rất viên mãn. Đúng là lành mạnh. Tôi ăn 

chay tới năm nay là năm mươi chín năm, sang năm vừa đúng một giáp, 



thân thể ngày càng khỏe mạnh, chẳng yếu hơn ai. Điều này chứng tỏ ăn 
chay có lợi, ăn chay quả thật là khỏe mạnh trường thọ.

Nếu Quý Vị yêu quý sinh mạng, cớ sao chẳng ăn chay?

Tôi làm chứng cho mọi người ăn chay là tốt lành. Con người phải giữ 
tấm lòng tốt, nói lời tốt, làm chuyện tốt, làm người tốt, tiêu chuẩn của sự 
tốt lành là Đệ Tử Quy của Nho Gia, Cảm Ứng Thiên của Đạo Gia, và 
Thập Thiện Nghiệp Đạo của Phật Gia.

Gần đây nhất, tôi cũng nghe đồng học nói, trong ngoài nước quả thật có 
những người dùng danh nghĩa Tịnh Không để bịa đặt, gây chuyện, làm 
những chuyện phi pháp, tôi mong các đồng tu phải có tâm cảnh giác. Cả 
đời tôi, chuyện gì cũng chẳng tham dự, tôi thường bảo mọi người cả đời 
tôi đều là bị động, trước nay chưa hề tự làm chuyện gì, chưa hề.

Toàn là bị động. Người khác tới tìm tôi, tôi cảm thấy chuyện ấy đối với 
xã hội, đối với đại chúng có lợi thì tôi cũng vui vẻ tham gia.

Chủ động làm chuyện tốt, tôi chưa hề làm, vì sao?

Làm chuyện tốt phải có phước báo, tôi không có phước báo. Tôi đã nói 
với Quý Vị, tôi suốt đời là một kẻ cô quạnh, mọi người thường ở chung 
với tôi đều hiểu rõ chuyện này. Người làm chuyện này nọ phải có phước 
báo, dưới tay người ấy có rất nhiều nhân viên lo liệu công việc, và cũng 
có tài lực thì mới có thể làm được việc.

Hai thứ này tôi đều thiếu, tiền cũng không có, mà người làm việc cũng 
thiếu luôn. Trơ trọi một mình giảng Kinh, dạy học. Trừ chuyện này ra, 
bất cứ chuyện gì cũng chẳng liên can đến tôi.

Tôi đã nghĩ tới rất nhiều chuyện, chẳng hạn như Viện Dưỡng Lão, giáo 
dục văn hóa truyền thống, Thôn Di Đà, tôi nghĩ rất nhiều, nhưng tôi có 



mong làm hay chăng?

Tôi không mong làm, vì sao không mong làm?

Không có người, chẳng có tiền, làm bằng cách nào?

Chỉ là nói suông mà thôi. Nhưng tôi nói những chuyện ấy, nói ra, người 
nói vô tâm, người nghe hữu ý, có rất nhiều người sau khi nghe xong, 
thật sự muốn làm.

Được. Tôi tán thành, chỉ như vậy mà thôi.

Người ta nghĩ sao?

Đó là do Pháp Sư Tịnh Không làm, sai rồi, tôi là người nói vô tâm, 
người nghe hữu ý. Người nghe thích làm chuyện đó đến báo cho tôi 
biết, còn cầm những bản kế hoạch cho tôi xem.

Tôi gật đầu, được, chuyện tốt có lợi ích lớn cho xã hội và Quốc Gia thì 
phải nên làm, chẳng phải do tôi làm. Chuyện ở Thang Trì nói thật ra do 
các bằng hữu thuộc Liên Hiệp Quốc ép làm.

Thế Giới Động loạn, quá nhiều vấn đề, làm thế nào để hóa giải xung 
đột?

Làm thế nào để khôi phục xã hội an định, Thế Giới hòa bình?

Chúng tôi báo cáo những giáo huấn của Cổ Thánh Tiên Hiền Trung 
Quốc trong đại hội Liên Hiệp Quốc, họ nghe xong, rất vui thích, sau đó, 
tìm tôi nói chuyện phiếm:

Pháp Sư Tịnh Không, ông nói tuyệt lắm, rất hay, chúng tôi đều ưa thích, 
nhưng đó là chuyện lý tưởng, chẳng thể làm được.

Chuyện này khiến tôi khó xử, họ chẳng có lòng tin, phải thế nào thì 
những người ngoại quốc ấy mới có lòng tin?



Nhất định phải thực hiện, Quý Vị làm ra cho người ta thấy, họ sẽ bội 
phục, chẳng nói ra nói vào nữa. Tôi bị ép buộc như vậy, Quý Vị thấy tôi 
không có ai, chỉ kiếm được hai người, một là Cô Giáo Dương Thục 
Phân, hai là Thầy Giáo Thái Lễ Húc.

Các vị phụ lão, bằng hữu ở quê nhà giúp đỡ, tôi nói được rồi, bọn họ 
giúp sức, hai người các vị đi làm. Quý Vị thấy hai người ấy, chiêu mộ 
một nhóm giáo viên gồm ba mươi bảy người. Chúng ta có một cộng 
đồng lý tưởng như thế, yêu cầu các giáo viên học theo Thánh Hiền, học 
theo Phật, Bồ Tát, tự mình nêu gương tốt cho người khác thấy.

Những giáo viên này rất tuyệt diệu, tôi đảnh lễ họ, đúng là khó có, nêu 
tấm gương tốt nhất, cảm động người nơi ấy, trong ba bốn tháng đạt 
được hiệu quả tốt đẹp dường ấy.

Do vậy, tháng mười năm hai nghìn linh sáu, tôi tham gia hội nghị do tổ 
chức Giáo Dục Văn Hóa Khoa Học Liên Hiệp Quốc UNESCO tổ chức, 
do tổng bộ Ba Lê triệu tập chủ trì, tôi còn được coi là một trong những 
người tổ chức. Tôi đem thí nghiệm tại Thang Trì báo cáo trước đại hội 
trong tám tiếng đồng hồ.

Bọn họ nghe xong, kinh ngạc, đại diện của một trăm chín mươi hai 
Quốc Gia đều muốn tới thăm và khảo sát Thang Trì, thật chẳng dễ dàng, 
làm thành công. Nay mọi người tin tưởng, những thứ của Cổ Nhân 
Trung Quốc vẫn còn hữu hiệu. Vì vậy, ba năm hoạt động của chúng ta ở 
trong nước cũng tạo ra ảnh hưởng rất lớn.

Nay Quốc Gia chính thức xếp Đệ Tử Quy khóa trình trong nhà trường, 
chuyện tốt đẹp mà. Nhưng muốn an định xã hội, muốn cứu vớt Thế Giới 
này, vẫn phải dốc sức thúc đẩy toàn dân học tập, nam, nữ, già, trẻ, các 
ngành nghề trên cả nước cùng nhau học.



Tôi nghĩ chỉ cần có năm mươi, sáu mươi giáo viên, lợi dụng gì để dạy?

Lợi dụng đài truyền hình Quốc Gia, lợi dụng mạng Internet, mỗi ngày 
hai mươi bốn giờ giảng chẳng gián đoạn. Giảng suốt một năm, xã hội 
Trung Quốc sẽ an định. Giảng ba năm, Thế Giới này sẽ thái bình, 
chuyện gì cũng đều chẳng có.

Đó là gì?

Người có đại phước báo sẽ làm, tôi chỉ nói, tôi chẳng thể làm. Tôi chẳng 
có một ai hết. Hiện thời, Thang Trì đã giải tán, Thái Lễ Húc cũng đi rồi, 
cô Dương cũng đi, hiện thời chỉ có mình tôi trơ trọi.

Do vậy, nếu Quý Vị hỏi tôi có phương pháp gì hay không?

Tôi biết đôi chút, có thể đưa ra một chút kiến nghị, quả thật là chẳng 
năng lực để làm. Hiện thời, tuổi cũng đã cao, chỉ mong giảng kỹ càng 
Kinh Hoa Nghiêm và Kinh Vô Lượng Thọ một lượt.

Sau khi giảng viên mãn hai bộ Kinh này, nếu tôi còn có thọ mạng, sẽ 
giảng Kinh Di Đà một lần nữa, giảng cặn kẽ một lượt. Những điều khác 
không phải là chuyện của tôi. Bồi dưỡng nhân tài Hoằng Pháp cũng 
không phải là chuyện của tôi, tôi chẳng có tinh lực này. Nếu tôi năm 
mươi, sáu mươi tuổi thì còn có thể, nay đã tám mươi bốn tuổi rồi, chẳng 
thể làm chuyện này nữa.

Vì vậy, trao cho tôi điều kiện tốt đẹp nào, tôi đều cự tuyệt, đều chẳng 
cần đến. Vì vậy, các đồng học cũng chẳng cần phải tặng tiền cho tôi. 
Tặng tiền cho tôi, đương nhiên tôi thay Quý Vị làm chuyện tốt, thay 
Quý Vị in Kinh, thấy những nơi làm công tác giáo dục cần tiền, thực 
hiện giáo dục truyền thống, tôi sẽ thay Quý Vị chuyển tiền sang những 
nơi đó.
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