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Hôm nay Diệu Tâm xin ghi lại bài pháp thoại ngắn  

của Thượng Tọa Thích Thiện Minh 

 Kính thưa quí Phật Tử,  

Hôm nay Thầy xin chia xẻ với quí Phật Tử đề tài:  

" Hãy Tinh Tấn Thêm Lên Trong Cuộc Sống" 

 Thưa Quí PT, Thầy biết chắc 

chắn rằng trong chúng ta đây, 

có nhiều người phải đương 

đầu với những hoàn cảnh nan 

giải khác nhau. Bởi vì chúng 

sinh đa nghiệp, do đó, trong 

cuộc đời của mỗi chúng sinh 

có mỗi nghiệp khác nhau,  

Vì thế sinh ra cũng khác nhau 

và tử cũng khác nhau, tất cả 

chúng ta đều bị nghiệp lực câu 

thúc và bị buộc phải tái sinh 

để trả nghiệp.  

Chúng ta bị bắt buộc tái sinh trong vòng lục đạo mà! Khi nào ra khỏi 

vòng lục đạo thì sẽ không còn sinh tử luân  hồi. 

Nhưng tái sinh trong vòng lục đạo, mà sinh ra được làm người đã là 

quý rồi, chư Thánh, chư Bồ tát, chư Phật, các vị vì đại nguyện tái sinh 

để hoằng truyền Phật Pháp....Tất cả chúng ta đều nhập một vai như 

trên sân khấu vậy! Vai diễn có thể chết, nghệ sĩ còn....cho nên, nhập 

vai làm cha, làm mẹ, làm vợ, làm chồng, làm con v.v... vai nầy rồi 

cũng sẽ chết, nhưng thần thức sẽ còn mãi mãi và  đi theo nghiệp để tái 

sinh....tất cả tùy nghiệp để sự tái sinh đó cuộc đời nhập vai ra sao?  vì 

thế Cổ Đức có dạy rằng: 
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Nhất nhật vô thường đáo 

Phương tri mộng lý nhân 

Vạn ban tương bất khứ 

Duy hữu nghiệp tùy thân 

“Một mai vô thường đến 

Mới biết người trong mộng 

Muôn vật chẳng mang theo 

Chỉ có nghiệp theo mình” 

 (tất cả tiền tài sự nghiệp nhà cửa người thân không đi theo mình khi 

nhắm măt mà chỉ duy nhất có nghiệp..)  

Và trên đường tu học đương nhiên phải gặp nhiều gian truân, khảo 

đảo…có lắm lúc ta tu mà sao cứ đổ nghiệp hoài nên nhiều khi bị thối 

tâm.... 

Trước Tết Bính Thân Thầy bị tai nạn té từ trên cao 5-6m xuống đất 

đôi chân bị nứt xương, ngồi một chỗ 3 ngày Xuân mà lòng an nhiên tự 

tại không phiền ai, vì không ai gây lỗi lầm để khỏi phải khó xử với 

mình, tự mình làm nên thầy rất vui vẻ.... 

Chứ nếu ai đó làm cho mình đau, chắc ít nhiều thầy cũng động tâm! 

Thầy vẫn là người phàm mà thưa quí Phật Tử, và lỡ nếu thầy làm điều 

gì lỗi với ai dầu có xin lỗi nhưng trong lòng mình cũng chưa 

nguôi....thầy đã trải qua nhiều kinh nghiệm nên vui vẻ đón nhận 

nghiệp đến mà không buồn, hàng ngày vẫn tinh tấn không suy giảm 

việc tu trì….. 

Thưa quí Phật Tử: tất cả mọi điều lành hay dữ, điều thiện hay ác đến 

với chúng ta đều là do nhân quả kết tựu lâu đời hoặc hiện kiếp xuất 

phát cũng từ duyên, duyên có thiện có ác. Nhưng, duyên đến duyên đi, 

duyên khởi duyên tận, duyên sinh duyên diệt và duyên trưởng duyên 

tàn….Cuộc đời con người chúng ta phải chịu chi phối bởi luật Vô 

thường, “Vô thường mà là Thường”, con người phải chịu chi phối bởi 
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“Sinh, Lão, Bệnh, Tử” còn vạn vật phải chịu chi phối theo chu kỳ 

“Sinh Trụ Dị Diệt” và :“ Thành, Trụ, Hoại, Không” 

Như vậy! Chúng ta phải tỉnh thức và biết mình phải làm gì trong cuộc 

đời mong manh cõi tạm nầy vì thân người chỉ là huyễn thân, còn lục 

thân quyến thuộc, tình nghĩa cha mẹ, vợ chồng, anh em, con cái chỉ là 

Duyên tạm;  hoa nở để rồi tàn, trăng tròn để rồi khuyết, bèo hợp để 

tan và người gần để ly biệt” 

Loay quay trong cảnh vô thường 

Trước sau gì cũng một đường mà thôi! 

 

Thưa quý Phật tử: 

Buổi pháp thoại ngắn chia xẻ hôm nay sẽ đem lại cho quí Phật Tử 

những giây phút lắng lòng, dù cuộc đời có lắm cam go, nhưng chúng 

ta hãy tinh tấn thêm lên, đạo tâm chớ nên bất thối. Hãy cố gắng, cố 

gắng sống và đón nhận những gì đến với mình, rồi khi qua khỏi, quay 

lại những đoạn đường đầy gian truân, chúng ta sẽ mỉm cười với chính 

mình " Lạy Đức Phật từ bi, con đã vượt qua 1 bể khổ trong cuộc đời" 

nhờ đó mà tâm được an tịnh, và thăng tiến trên con đường giải thoát 

Thầy kính chúc quí Phật Tử ngày an lành, đêm an lành  

Nam Mô Tiêu Tai Giáng Kiết Tường Bồ Tát (Ma Ha Tát)  

 Thích Thiện Minh  
 

 

Nguyện đem công đức này, 

Hướng về khắp tất cả 

Đệ tử và chúng sanh 

Đều trọn thành Phật Đạo 

Nam Mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát tác đại chứng minh 

Diệu Tâm 
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