
Chúng ta từ cái gốc vô minh mê lầm nên mới sanh vào trong cõi đời này, 
trừ ra các hàng Bồ-tát độ sanh. Vậy thì ai có mặt ở đây cũng có mang 
theo mê lầm, do đó mới tạo thành tội lỗi hoặc nhiều hoặc ít. Nhưng mê 
lầm tội lỗi cũng là vô thường, không cố định. Nhớ kỹ điều đó thì chúng ta 
có hướng để mình đi lên.

Phật dạy trong phẩm Sư Tử Hống, kinh Đại Bát Niết Bàn là trên thế gian 
này có hai hạng người: “Một là hạng người có nghiệp bất định làm thành 
cái quả quyết định: Quả báo hiện đời làm thành quả báo đời kế, quả báo 
nhẹ làm thành nặng, đáng lẽ thọ báo trong đời người mà lại thọ báo ở 
địa ngục”.

Nghĩa là hạng người mang quả báo bất định, tức là quả báo nhẹ đáng lẽ 
chỉ thọ báo trong hiện đời thôi rồi hết nhưng mà do không biết tu khiến 
thành nặng; khi thành nặng rồi quả báo có thể kéo dài qua đời sau hoặc 
là thọ trong địa ngục.

Hạng thứ hai là: “Hạng người với định nghiệp làm thành bất định nghiệp. 
Đáng lẽ thọ báo đời kế, nhưng làm cho thọ báo đời hiện tại, báo nặng 
làm thành báo nhẹ, đáng lẽ thọ báo địa ngục làm cho thọ báo nhẹ trong 
loài người.

Hai hạng này một là kẻ ngu, một là người trí”. Tức là hạng người thứ hai 
có thể khiến cho những định nghiệp của mình chuyển thành bất định 
nghiệp. Rồi có cả những nghiệp mà có quả báo đáng lẽ phải thọ đời sau 
hoặc vào trong địa ngục, nhưng chuyển thành nhẹ nên thọ trong hiện 
đời. Người trí làm quả báo nặng thành nhẹ, còn người ngu làm cho quả 
báo nặng thêm.

Đó là lời Phật dạy về hai hạng người, một hạng người khéo biết chuyển 
định nghiệp thành ra bất định nghiệp; quả báo nặng chuyển thành nhẹ. 
Đáng lẽ phải thọ quả báo đời sau hoặc là trong địa ngục nhưng khéo 
chuyển nó thành trong hiện đời nên nhẹ bớt, qua rồi được nhẹ nhàng 
rảnh rang, gọi đó là người trí.

Còn người ngu tội nhẹ không biết lại làm cho nặng thêm. Thí dụ đơn giản 
như lỡ nói lời nào đó xúc phạm khiến huynh đệ buồn phiền thì đó là 
chuyện nhỏ. Nếu khi đó hết lòng xin lỗi, người kia cũng xả cho qua thì 
đâu có chuyện gì! Còn nếu đã lỡ lời làm cho người ta buồn rồi mà còn 
làm mặt chọc tức, người ta sẽ giận nhiều thêm. Đôi khi chửi mắng qua lại 
rồi đưa đến ẩu đả với nhau gây oan trái đời này qua đời sau, thành ra 
quả báo nhẹ mà làm thành nặng. Còn người khéo biết chuyển thì xong.

Người khéo biết tu tập thì có lợi ích rất lớn cho chính mình và người 
chung quanh. Quý vị đừng nghĩ chúng ta tu tập là chỉ lợi ích cho riêng 
mình mà tất cả chúng ta sống ở đây đều là cuộc sống nhân duyên có liên 
hệ với nhau. Dụ như trong gia đình một người không vui thì những 
người khác trong gia đình có vui không? Hoặc là đi trên xe có hai người 
cãi nhau thì cũng thấy không khí nặng nề cả xe, tức là cuộc sống con 
người có sự liên hệ với nhau.

Biết rồi thì chúng ta nên có cách sống tốt hơn, và biết là có sự liên hệ với 
nhau nhiều hơn. Người học Phật biết tu là thực hành theo giáo pháp để 
chuyển hóa sửa đổi chứ không cố chấp mặc cảm giữ mãi những cái mê 
hay những cái sai lầm của mình. Đó là con đường tu �ến, là phương 
hướng đi lên. Như lời Phật dạy tất cả chúng sanh đều có Phật tánh. Tức 
là ai cũng đều có tánh giác sáng suốt, đó gọi là tánh lành, tánh tốt của 
chúng ta, vậy ai cũng có nguồn gốc tốt lành, tại sao chúng ta không phát 
triển nguồn gốc tốt lành đó để chuyển cái chúng sanh mê lầm này!

Bởi vậy, mỗi vị nên cố gắng nhận định kỹ rồi �n tưởng tu tập chuyển hóa 
thì mỗi ngày sẽ càng �ến lên thành tốt đẹp. Phải luôn nhớ, cái nhiễm ô 
mê lầm tội lỗi này không phải là cái gốc của mình, phải xác định rõ cái gốc 
là Phật tánh sáng suốt. Bởi do mê chúng ta mới tạo nghiệp, là cái vọng 
sanh, nên Phật nói cái này không phải là cái gốc mà nó là cái hư vọng, là 
cái sanh diệt, bản chất của nó là hoại diệt; còn cái gốc là Phật tánh sáng 
suốt, thì đó mới là cái chân thật thường trụ lâu dài.

Chúng ta sẵn sàng quyết tâm mạnh mẽ để chuyển hóa những mê lầm tội 
lỗi, và sống trở lại với tánh giác sáng suốt chân thật nơi mình, thì đó là lối 
đi của người trí mà nhà Phật dạy. Chúng ta không nên cố chấp nhớ mãi 
lỗi lầm xưa cũ, bởi vì lỗi lầm đó cũng là vô thường. Thí dụ như người đó 
hồi xưa có lỗi lầm xấu xa nhưng trải qua hai mươi năm có khi họ đã sửa 
đổi rồi; nhưng chúng ta cứ nhớ lỗi của họ ngày xưa hoài, hễ gặp là nói 
anh đó như thế v.v…, mà không ngờ trải qua thời gian dài hiện tại anh đó 
đã thành người tốt, đã chuyển hóa rồi mà mình cứ nhớ người ta như cũ 
hoài! Cho nên, trong kinh Bát Đại Nhân Giác, Phật dạy:

Oán thân đồng chẳng so đo,
Cũng không nhớ đến ác xưa người làm.

Nghĩa là, chúng ta phải luôn sống với cái mới chứ không sống với cái cũ. 
Người xưa có lầm lỗi gì với mình thì mình cũng sẵn sàng hỷ xả không cố 
chấp, phải luôn nhớ là người ta có thể chuyển hóa tu �ến. Nhờ vậy lúc 
nào chúng ta sống cũng nhẹ nhàng cởi mở, thấy cuộc đời lạc quan thì tu 
là vui chứ đâu có khổ! Đâu có bi quan! Đó chính là hướng đi tốt đẹp cho 
người tu tập.

Tóm lại, chúng ta tu là chuyển hóa chứ không phải đứng một chỗ, không 
cố chấp vào lỗi lầm xưa cũ. Vậy mong rằng tất cả nghe, hiểu và nhận định 
rõ ràng lẽ thật này để luôn sống chuyển hóa vươn lên trong ánh sáng 
chánh pháp của Như Lai, xứng đáng là những hàng đệ tử Phật, mỗi ngày 
càng đổi càng mới luôn luôn, cho đến viên mãn con đường giác ngộ.
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