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*** PHÁP NHẪN BA LA MẬT

TK Thích Chân Tuệ

Thế nào là "pháp nhẫn ba la mật"?
Đó là phương pháp nhẫn nhịn, kham nhẫn, chịu đựng mọi chuyện trên đời, mọi cơn sóng
gió của thế gian. Đó là phương pháp "nhẫn nhịn mà không thấy nhục nhã" như người đời
thường nghĩ. Bởi vì, nếu nhẫn nhịn mà còn thấy là nhục nhã, thì chúng ta chỉ có thể nén
giận để nhịn, chắc là không lâu, không quá ba lần.

Chúng ta nên nhận định một cách sáng suốt rằng những lời thị phi "không có nghĩa" gì
cả, cho nên chúng ta "không cần chấp" làm gì. Chúng ta không chấp vào những lời nói,
phê bình, chỉ trích, mạ lị, miệt thị, vu khống, vu cáo, thay trắng đổi đen, lộng giả thành
chơn, thì chắc chắn chúng ta sẽ an ổn, bình yên, không ai xâm phạm được.
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Thí dụ như khi người ta đưa lửa tới đốt, chúng ta đưa bổi ra đón, lửa có điều kiện cháy lớn
hơn. Nếu chúng ta không đón ngọn lửa do người ta đem tới, thì ngọn lửa đó chỉ đốt hư
không mà thôi, hư không không có gì để đốt cháy được, lúc nào đó lửa cũng sẽ tắt queo,
không gây thiệt hại gì! Cũng vậy, khi bị người khác công kích, chỉ trích, mạ lị, miệt thị,
chúng ta không chấp vào đó, coi chuyện đó là những chuyện "đương nhiên phải có" ở
thế gian đầy tranh chấp, ganh tị, đố kỵ, chúng ta sẽ an ổn, bình yên, không ai xâm phạm
được.

Trong Kinh Diệu Pháp Liên Hoa, gọi tắt là Kinh Pháp Hoa, Đức Phật dạy: đó là "thập như thị",
tức là mười thứ như thị, gồm có: như thị tánh, như thị tướng, như thị thể, như thị lực, như thị
tác, như thị nhơn, như thị duyên, như thị quả, như thị báo, như thị bản mạt cứu cánh.

Nghĩa là: do tâm tánh của con người như vậy cho nên hình tướng của con người là như vậy; do
bản thể của con người như vậy cho nên nghiệp lực của con người là như vậy; do tạo tác của con
người như vậy gây ra nghiệp nhơn như vậy cộng thêm nghiệp duyên như vậy cho nên nghiệp
quả của con người là như vậy; vì nghiệp báo của con người như vậy cho nên từ xưa đến giờ cứu
cánh của con người cũng là như vậy.

Hiểu được mười điều đương nhiên như thị, như thế, như vậy, tức là chúng ta đã thấy tột
chơn tướng của mọi pháp trên thế gian này. Được như vậy, được như thế, được như thị,
chúng ta sẽ sống đời an lạc và hạnh phúc, bởi vì chúng ta đã giác ngộ và giải thoát.
Nhưng làm thế nào thực hành được pháp nhẫn ba la mật?

Câu trả lời đó là: "Người muốn thực hành được pháp nhẫn ba la mật, phải đạt được trạng thái vô
ngã".

KÍNH MỜI THAM KHẢO:

http://lotus-lantern-canada.blogspot..com/2019/10/phap-nhan-ba-la-mat.html

-------------------------------
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