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GIẢI QUYẾT GIA ĐÌNH
ĐỂ CHUYỂN BIẾN NHÂN QUẢ TU TẬP
---➢---

Coøn veà phaàn giaûi quyeát gia ñình, thaät
söï ra maáy con trình baøy veà gia ñình thì Thaày
thaáy ñoù laø ñieàu khaéc khoaûi nhaát.
Khi gia ñình chöa coù chuyeân nhaát höôùng
ñeán chaùnh phaùp cuûa Phaät thì coù nhieàu traùi
ngang, laøm raát khoå taâm, nhöng ngöôøi ñang ôû
trong hoaøn caûnh ñoù thì chuùng ta neân bieát raèng
nhaãn nhuïc, tuøy thuaän, baèng loøng trong moïi
hoaøn caûnh nhöng khoâng bò loâi cuoán maø chuùng
ta vaãn giöõ laäp tröôøng raát laø vöõng vaøng, vaø
ñoàng thôøi muoán cho taâm mình khoâng dao
ñoäng thì mình thöôøng taùc yù: “Taâm nhö cuïc
ñaát, ly tham saân si, taát caû caùc phaùp neân
baát ñoäng taâm!”. Con thöôøng nhaéc noù ñeå
mình vöôït qua, mình chòu ñöïng chöù khoâng coøn
caùch naøo heát, mình khoâng choáng hoï.
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Hoï laøm chöôùng ngaïi, nhö baây giôø ngoài
aên, nhöng hoï phaù mình, hoï gaép mieáng thòt boû
vaøo cheùn mình coi mình coù aên khoâng, nhöng
mình khoâng heà noùi moät tieáng noùi naøo heát. Hoï
gaép moät mieáng thòt hoï boû voâ thì mình laáy moät
caùi ñóa khaùc mình boû mieáng thòt ñoù ra, mình
khoâng boû laïi cho hoï aên maø boû ra, roài mình
vaãn aên côm bình thöôøng vôùi nhöõng ñieàu kieän
caàn thieát chay laït cuûa mình, mình khoâng heà
aên thòt caù.
Baét ñaàu baây giôø hoï phaù mình nöõa, hoï
muùc moät mieáng nöôùc thòt, hoï kho thòt maø, hoï
muùc hoï ñoå trong cheùn côm cuûa mình, thì
khoâng, mình laáy moät caùi cheùn khaùc, mình xuùc
côm khaùc mình aên, caùi cheùn naøy ñeå laïi, nhaát
ñònh laø giöõ gìn giôùi luaät nghieâm chænh, khoâng
heà neám moät mieáng muøi, duø laø mieáng nöôùc coù
thòt thì nhaát ñònh laø toâi khoâng aên, bôûi vì coù
söï ñau khoå cuûa chuùng sanh.
Mình khoâng noùi moät lôøi noùi naøo, hoï laøm
rieát roài hoï khoâng laøm gì ñöôïc. Thaày noùi, mình
chieán thaéng baèng caùch baát baïo ñoäng, nghóa laø
hoï laøm vaäy thì mình cöù boû ra, chöù khoâng phaûi
laøm vaäy roài mình aên. Hoï laøm rieát mình aên
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rieát thì cuõng nhö hoï roài, thoâi nhö vaäy laø heát
tu, coøn gì nöõa! Cho neân, hoï laøm vaäy thì mình
laáy caùi khaùc mình aên, khoâng heà hôøn giaän maø
vui veû khoâng noùi moät lôøi coäc caèn gì hoï heát,
mình khoâng noùi: “Ñöøng coù laøm vaäy, ñöøng coù
naøy kia!”, mình ñöøng coù caûn, hoï laøm gì hoï
laøm.
Hoï ñang choïc phaù mình, hoï ñang loâi
mình vaøo aùc phaùp maø mình vaãn thaûn nhieân,
mình thaáy ñaây laø nhaân quaû, sanh ra vaøo moâi
tröôøng noù khoâng thuaän cho mình tu haønh thì
mình chaáp nhaän treân naøy ñi, nhöng maø yù ñoà,
yù muoán, öôùc voïng cuûa mình laø mình tin raèng
moät ngaøy naøo ñoù mình seõ xuaát gia, do ñoù mình
noã löïc mình giöõ gìn, mình taäp luyeän, mình xaû
taâm ngay trong gia ñình cuûa mình.
Mình xaû taâm thaáy taâm thanh thaûn tröôùc
nhöõng aùc phaùp ñoù, tröôùc nhöõng nghòch caûnh
ñoù thì khi mình vaøo chuøa tu raát deã, bôûi vì noù
coù ñoái töôïng xaû. Coøn baây giôø mình troán vaøo
chuøa sôùm thì mình chöa coù xaû taâm, mình bò
öùc cheá, cho neân mình vaøo chuøa trong caûnh yeân
tònh chöù chöa haún ñaõ toát baèng.
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Cho neân, laáy caûnh ñoäng, laáy caûnh aùc
phaùp ñoù maø mình thöïc hieän xaû taâm, mình
thaáy taâm mình an nhieân thì caùi duyeân mình
xaû ñöôïc noù laïi chuyeån bieán cho mình coù ñöôïc
moâi tröôøng ñi tôùi tu taäp vaø gaëp ñöôïc chaùnh
phaùp raát toát, bôûi vì mình xaû taâm laø noù chuyeån
bieán nhaân quaû.
--------

4

