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Thiện ác là có tiêu chuẩn, tiêu chuẩn rất nhiều. Không thể dùng một tiêu 
chuẩn để đối đãi hay xử lý. Căn tánh của chúng sanh bất đồng, tạo 
nghiệp cạn sâu rộng hẹp cũng không giống nhau. Nên tất cả chúng sanh 
thọ báo đương nhiên cũng không tương đồng, đều căn cứ trên nghiệp 
lực. Mà nghiệp lực và thiện căn có quan hệ mật thiết.

Tâm có thiện ác. Chư Phật Bồ Tát, Thiên địa quỷ thần đích thực vô 
cùng từ bi, không muốn thấy chúng sanh chịu khổ. Tuy quả khổ này là 
cộng nghiệp của tất cả chúng sanh, tự làm tự chịu. Đặc biệt là Chư Phật 
Bồ Tát, thật không nhẫn tâm nhìn thấy.

Nên dùng chủng chủng phương tiện thiện xảo, hy vọng chúng sanh giác 
ngộ, quay đầu là bờ. Nếu thật không quay đầu thì không còn cách nào 
khác, thiên tai sẽ giáng xuống, cuối cùng thiên tai giáng xuống. Tôi nghĩ 
không phải Phật Bồ Tát ở đó chỉ huy đâu. Không phải.

Đó là gì?

Là nghiệp cảm. Phản ứng tự nhiên của nghiệp lực. Thiên tai này chính 
là nghiệp lực chiêu cảm. Không liên quan đến Chư Phật Bồ Tát hay 
Thiên địa quỷ thần. Điều này mới thật đáng sợ.

Chúng ta ở bên vách núi hét lên một tiếng dài, lập tức sẽ có hồi âm. Hồi 
âm này là nghiệp cảm. Thiện là việc tốt, cũng là phản ứng. Có rất nhiều 
Chư Phật Bồ Tát tuỳ hỷ gia trì.

Nghiệp bất thiện, như đại thiên tai giáng xuống, Chư Phật Bồ Tát đều 



rơi nước mắt. Không thể đưa tay, không cách nào giúp đỡ. Chúng sanh 
chỉ có trong tình hình này, trong tình huống này mới có thể đem tập khí 
nghiệp đã tạo của mình tiêu trừ. Nên tôi thường nói, ba đường ác không 
phải là nơi xấu.

Ba đường ác là nơi tiêu trừ nghiệp chướng của chúng sanh. Như vậy ba 
đường thiện cũng cùng một đạo lý, chúng sanh tu rất nhiều phước báo, 
đây là chỗ tiêu trừ phước báo. Việc tốt thật sự, không tạo nghiệp thiện 
ác là tốt nhất.

Phật Bồ Tát và Thánh Hiền trong thế xuất thế gian đều dạy chúng ta 
đoạn ác tu thiện. Đoạn ác tu thiện là nói về việc, việc phải làm, không 
thể có tâm. Có tâm là tạo nghiệp. Không có tâm, không có tâm gọi là 
tịnh nghiệp. Tịnh nghiệp không có quả báo, quả báo của tịnh nghiệp là ở 
Thế Giới Cực Lạc.

Cửa của Thế Giới Cực Lạc vô cùng rộng lớn, không có biên giới. Đại 
nguyện của Phật Di Đà là tiếp dẫn tất cả chúng sanh đến Thế Giới Cực 
Lạc để làm Phật. Quý vị xem, hiện nay chúng sanh trong ác đạo niệm 
Phật Vãng Sanh, chúng ta thấy Súc Sanh niệm Phật Vãng Sanh. Cây cỏ 
hoa lá, hoa có hoa thần, cây có thần cây.
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