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NGÀY NGUYÊN ĐÁN NÓI GIÁO LÝ PHẬT
Hôm nay là ngày xuân tiết, nhằm năm Nhâm Tuất của vòng sáu mươi hoa
giáp, thuộc năm con chó. Có người bị thương nặng vì chó cắn, có người thì
được chó bảo vệ an toàn. Chó bảo vệ người lành mà cắn người ác. Người
ác tuy ác, nhưng tạm thời được vô sự, cái đó là lý do gì? Người xưa thường
nói: "Thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo. Thiện ác đáo đầu chung hữu báo,
chỉ hữu lai tảo dữ lai trì", nghĩa là thiện thì có quả thiện báo, ác có quả ác
báo; thiện ác đến cùng đều có báo ứng, chỉ có báo sớm và báo muộn mà
thôi, tơ hào không hề sai sót. Nhân quả là một định luật không thay đổi từ
ngàn xưa.
Gieo trồng nhân lành sẽ kết thành quả lành, nhân ác sẽ kết quả ác. Những
điều chúng ta gặp đều do nghiệp xưa đã được tạo tác, thế tất phải thọ lãnh
quả. Khi thọ lãnh quả, chúng ta không nên trách trời oán người mà phải coi
như chuyện đương nhiên, giữ tâm bình thản mà thọ lãnh.
Vận mệnh cũng không phải là cái gì nhất định vì tất cả đều do chính chúng
ta tạo tác. Làm nhiều việc thiện, vận xấu biến thành tốt, làm nhiều điều ác,
vận tốt biến thành xấu cho nên vận mạng cũng là nằm trong tay chúng ta.
Người xưa thường nói: "Mệnh do ngã lập, phúc tự kỷ cầu. Họa phúc vô môn
duy nhân tự chiêu", nghĩa là mạng do ta lập ra, phước do chính ta cầu; họa
phước đều không có cửa, do người tự chuốc lấy.
Nói về sự an bài của vận mạng, thì người bình thường có số mạng còn đối
với những bậc đại thiện nhân vận mạng của họ vượt ra ngoài khuôn khổ của
số mạng. Kẻ đại ác cũng thế, không hạn định trong vòng số mạng. Như vậy
là nghĩa gì? Lấy thí dụ, cá nhân này sanh ra đời không thể làm ác, nhưng
người đó đã gây ra tội ác, như vậy tức đã vượt ra ngoài vòng số mạng. Cũng
như thế, người kia ra đời không thể làm việc thiện, vậy mà đã làm được việc
thiện, tức cũng đã vượt ra ngoài vòng số mạng. Nếu vượt ra ngoài số mạng
thì vận mạng cũng có thể cải biến.
Người làm việc thiện sẽ có các vị thiện thần hộ pháp tới ủng hộ, người làm
việc ác cũng có thần ác đi theo, cho nên người ta nói: "Sự báo ứng của thiện
ác như bóng đi theo hình". Nói tóm lại, làm việc thiện thì được sống lâu, làm
việc ác thì bị giảm thọ, thọ mạng chính là do mình vậy. Nếu muốn cải tạo
vận mạng của mình, quý vị hãy đọc "Liễu Phàm Tứ Huấn", trong sách đó có
nói rất tường tận, ở đây khỏi nói thêm.

Hôm nay là ngày đầu tiên của năm kể theo nông lịch. Có câu: "Nhất nguyên
phục thủy, vạn tượng cánh tân", nghĩa là ngày đầu thì trở về bắt đầu lại,
muôn sự đều đổi mới, vậy chúng ta nên bắt đầu từ hôm nay, canh tân trong
việc tu hành, nhất định làm cho hay, kẻo uổng phí thời gian, không giống
như năm vừa qua không thực hiện được gì. Năm nay, quyết phải khai ngộ.
Trước hết ta hãy phát điều nguyện này, chắc chắn có chí thì nên!
Mọi người tu đạo trong cái kho băng lạnh này (Vạn Phật Thánh Thành) cần
phải hết sức dũng mãnh và tinh tấn, nếu không sẽ bị đông cứng thì quả là
không đáng, uổng phí một phen tâm huyết, cô phụ cái quyết chí của chúng
ta lúc ban đầu. Kim Sơn Thánh Tự là cái tủ tuyết, Vạn Phật Thánh Thành là
cái kho băng. Cho nên đa số đến thành Vạn Phật, không chịu nổi lạnh, phải
bỏ đi nơi khác, chỉ có một vài người ngu si không sợ lạnh, không sợ cóng
mới ở lại kho băng để dụng công tu đạo. Nhưng cũng có người cắn răng cố
gắng chiến đấu với lạnh, đáng khen ở cái chí, ở cái tinh thần không chịu
khuất phục, nhưng lại đáng tiếc ở chỗ ưa ngủ nghỉ mà không muốn tu. Nếu
đã muốn ngủ, sao không đến chỗ ấm áp để ngủ, mà phải tới cái kho băng
này để ngủ? Như vậy đâu có thoải mái.
Tại sao chúng ta phải khổ tu như vậy? Chính là muốn sanh đạo tâm. Nếu ở
tại đạo tràng này, thì ngày ngày phải tu đạo, chớ không phải để vui đùa,
ngày ngày ngủ cho đã, để lãng phí thời giờ quý báu. Ở trong cảnh ngộ khổ,
mới biết phát tâm đạo, mới phát tâm Bồ-đề, không tham hưởng thọ, không
mưu cầu an lạc. Tuy trong hoàn cảnh khổ mà tâm vẫn an nhiên, không bị
cảnh ngộ chuyển đổi, mà ngược lại có khả năng chuyển đổi cảnh ngộ.
Người ta bảo: "Nghịch cảnh tạo anh hùng". Chúng ta ở trong hoàn cảnh gian
nan khốn khổ, phát tâm Bồ-đề rộng lớn, coi tất cả thế gian là không, coi:
Phú quý ngũ canh xuân mộng
Công danh nhất phiến phù vân
Nhãn tiền cốt nhục dĩ phi chân
Ân ái phản thành cừu hận
Mạc bả kim già sáo cảnh
Hưu tương ngọc tỏa triền thân
Thanh tâm quả dục thoát hồng trần
Khoái lạc phong quang bổn phận
Dịch nghĩa là:
Cảnh phú quý một trường xuân mộng

Bả công danh một đám phù vân
Thân này xương thịt chẳng chân
Tình ân ái sẽ đổi thành cừu hận
Gông vàng đeo cổ chi thêm quẩn
Ngọc quý đừng mang bận tấm thân
Thanh tâm bớt dục thoát trần
Hưởng thú phong quang làm bổn phận.
Chúng ta nên theo như vậy mà tỉnh ngộ, ngay trong hoàn cảnh khó khăn
chúng ta hãy dụng công tu đạo.
Nhân dịp năm con chó, có bài kệ tụng như sau:
Cựu niên qua khứ hựu nghinh tân
Kê minh cẩu đạo khởi củ phân
Khẩn thủ môn hộ phòng thất thiết
Tự lợi lợi tha tận duy tâm.
Giải thích sơ lược như sau:
Năm ngoái đã qua rồi, nay lại nghênh tiếp năm mới. Năm cũ là năm con gà,
năm nay là năm con chó, tức không phải thời kỳ tốt, cho nên chúng ta phải
cẩn thận giữ gìn cửa ngõ, kẻo của quý bị mất. Của quý này chính là bổn tính
chân thực của mình, cũng là cái trí huệ sẵn có của mình, chớ để nó mất tiêu,
do đó sáu cửa là sáu căn phải được canh giữ, kẻo của quý vô giá bị thất
thoát. Tự lợi lợi tha là hành đạo Bồ-tát, chỉ có do tâm mà thấy được, chớ
không phải do bên ngoài. Tôi mong mọi người biết tiếc thời giờ, không giống
như năm ngoái để ngày tháng qua đi suông, rất uổng. Năm nay quyết cố
gắng nhiều lên, dụng công thiền quán, phát nguyện khai ngộ. Chúc các vị,
xuân tiết an lạc, vạn sự như ý!
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