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Đọc, gạn lọc lấy điều hay, 

Đem áp dụng, mong đổi thay cuộc đời. 

     

BIẾN PHIỀN NÃO THÀNH BỒ ĐỀ (phần 2)  

Tâm Lương Đào Mạnh Xuân 

 

(2): Loại phiền não do người khác gây khổ cho ta hoặc do nghiệp mang đến. 

 

Đạo Phật dạy: 

(a): “Muốn biết đời trước đã làm những gì, hãy xem đời này nhận quả báo ra sao; muốn biết quả báo đời 

sau thế nào, những gì làm trong đời này chính là nhân của quả báo đời sau.”  
 

(b): “Vợ chồng và con cái đến với nhau trong kiếp này là do 4 loại nghiệp duyên mang tới: môt là đến 

“đền ơn”, hai là đến “báo oán”, ba là đến “trả nợ” và bốn là đến “đòi nợ” 

  

Thế mới biết mọi việc xảy ra trong cuộc sống, không có gì là ngẫu nhiên cả. Tất cả đều bị chi phối bởi 

luật nhân quả, có nghĩa ta gieo nhân nào sẽ nhận lại quả đó. Cho nên khi gặp “quả” xấu, ta không 

phiềm mão mà tự an ủi ta đang trả quả. Đây cũng là cách “Biến Phiền Não Thành Bồ Đề.” Xin 

được nói rõ hơn phần này như sau: 

   

-Khi gặp “quả” xấu, lòng ta khổ sở, buồn bã, uất ức,... Tức là ta đang “phiền não”. 

-Nếu ta tin luật nhân quả, gặp “quả” xấu, ta không phiền não mà tự an ủi ta đang trả quả. Việc “tự an ủi 

ta đang trả quả” làm tâm ta nhẹ đi, có khi còn cảm thấy vui vì đã trả nghiệp, chứ không sầu khổ. Vậy: 

Hành động này được xem là “chuyển phiền não thành bồ đề, bồ đề là trí huệ. Trí huệ có thể đoạn 

phiền não, có thể chuyển phiền não.” 

 

Thật sự mà nói, Phật tử chúng ta, ai cũng hiểu luật Nhân Quả, tức Gieo Nhân nào, Gặt Quả đó. Nhưng 

khi gặp hoàn cảnh người nào đó mắng chửi, bôi nhọ, vu khống,…mình, có lẽ không nhiều người giữ 

được bình tĩnh để giải quyết sự xung đột. Thế nào cũng có lời qua, tiếng lại. Người bị nạn sẽ giữ mãi 

mối căm giận, tức tối,… trong lòng. 

 

Trong cuộc đời, loại khổ đau do người khác gây ra cho ta có vô vàn thứ như:  

 

*con cái cờ bạc, rượi bia be bét, hút xách nghiện ngập rồi làm tiêu hao tài sản của mẹ cha;  

 

*nhờ người thân đứng tên mua đất, mua nhà rồi chiếm đoạt;  

 

*cha mẹ nuôi con bằng trời bằng bể, tuổi già, nhờ con, chúng kể lể đủ điều. 

 

*trong gia đình, một người thích đi chùa, người ở nhà cứ ghen bóng ghen gió. Đi chùa vừa về tới nhà là 

có chuyện cãi vã xảy ra. 

 

Ôi còn biết bao nhiêu thứ nữa người khác gây khổ cho ta,… 

 

Đây là phần thực tập rất khó. 

 

Là người Phật tử tin sâu luật Nhân Quả thì tất cả những “quả xấu” đến đều do “nhân xấu” ta đã gieo 
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trong quá khứ và nay đủ duyên, quả trổ. Tin sâu luật Nhân Quả, ta sẽ không thù hận người gây khổ cho 

ta, trái lại còn cám ơn họ, xem họ như là ân nhân, bởi vì nhờ họ ta đã biết ứng dụng luật nhân quả vào 

cuộc sống. Và cũng nhờ đó, tâm ta được an ổn, bệnh tật khó bề xâm nhập. Đó là người có Trí Huệ.  
 
Xin mời quí vị đọc thêm một đoạn trong bài: 
Hòa Thượng Tuyên Hóa Khai Thị PHIỀN NÃO TỨC BỒ ĐỀ 
 
“Bệnh tật của chúng ta là từ đâu mà ra? Chính là từ ba cái độc tham, sân, si! Nếu con người không có 
ba thứ độc này thì bệnh tật gì cũng không có cả.” 
 

Về lí thuyết, nói nghe rất dễ, nhưng khi gặp sự cố rồi đem áp dụng luật nhân quả, thật không dễ dàng 

đạt kết quả ngay. Chúng ta phải cố gắng thực hành nhiều lần với sự quyết tâm. Có vậy mới hy vọng 

giảm bớt phần nào sự phiền não hàng ngày ta phải lãnh chịu. Sau đây, người viết xin đề nghị phần thực 

tập: 

 

Một khi chướng duyên đến, ta có hiểu luật nhân quả nhưng tâm vẫn nặng trĩu khổ sầu. Xin làm như 

sau: 

 

*Hãy tự trách mình, đã tin luật Nhân Quả, sao lại cứ phải khổ tâm thế này!? Tâm càng khổ sẽ rước 

bệnh tật vào càng nhanh.  

*Phải biết: Người sân chết khổ vô ngần! Đọa ba đường ác, muôn ngàn đắng cay!  

*Có phải cứ khư khư giữ mãi phiền não là mình quá u mê không?! 

 

*Nếu tự nhủ như vậy, tâm vẫn còn khổ, xin hãy nhấp môi niệm Phật và nhẩm đếm số từ 1 đến 10 nhiều 

lần. 

*Làm vậy mà phiền não vẫn còn thì cứ tiếp tục vừa niệm Phật, vừa lắc đầu thật mạnh để xua đuổi 

những ý nghĩ giận tức kia. Lần lần cũng có kết quả quí vị à. 

 

*Còn quí vị nào đã làm đủ mọi cách, phiền não vẫn còn, xin hãy mở máy nghe cách niệm Phật có nhạc 

thật nhanh hoặc bài nhạc SÁM NGUYỆN ở phần (3) tiếp dưới đây. 

 

Cuối cùng xin có lời ngắn gọn: chỉ có tin sâu Luật Nhân Quả mới có thể GIẢI TRỪ phần nào loại 

phiền não do người khác gây khổ cho ta hoặc do nghiệp mang đến. 

 

Để đạt được điều đó, xin mời quí vị đọc và nhớ phần văn vần dưới đây, mỗi khi có điều xấu đến với ta: 

 

Có người lăng nhục, bôi nhọ,... ta, 

Hoặc chướng duyên đến, tự nhủ là:                  

Do ta tạo nghiệp nhiều kiếp trước,                  

Đủ duyên, quả trổ, chẳng kêu ca. 

    

Hoặc nhớ câu ngắn gọn như sau: 

   

Quả xấu do Nhân ta tạo ra,        

Mình làm, mình chịu kêu ca nỗi gì!  

(hay: Bụng làm, Dạ chịu kêu ca nỗi gì!) 
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Chúng tôi rất mong những ai cố gắng thực tập, chắc chắn sẽ đem lại kết quả.   

                     

(3): Loại phiền não, buồn khổ,…bất giác xâm nhập tâm ta. 

      

Xin mời quí vị đọc một đoạn trong bài: 
Hòa Thượng Tuyên Hóa Khai Thị PHIỀN NÃO TỨC BỒ ĐỀ 
 
“Trong sự vô minh của chúng ta, phiền não bất giác xuất hiện - khi thì bộc lộ qua sắc tướng, lúc 
lại tiềm tàng trong tâm trí, và cũng có khi vô minh dấy khởi nên cái gì cũng không biết cả. Hễ vô 
minh vừa tác oai tác quái là mình trở nên hồ đồ ngay, cho nên phiền não chính là nhân duyên cản 
trở việc tu Ðạo, là chướng ngại vật trên đường Ðạo. 
 

Gặp hoàn cảnh này, theo thiển ý là ta cố gắng niệm Phật liên tục và nhẩm đếm số từ 1 đến 10 để tâm 

chỉ còn nhớ câu niệm Phật. Nhiếp tâm làm như vậy một khoảng thời gian thì hy vọng nỗi buồn vô cớ 

kia sẽ biến mất. 

 

Còn cách nữa là mở nghe những bài nhạc niệm Phật hoặc bài ca Phật giáo ta thích, cũng có thể xua đi 

sự phiền não. Xin mời quí vị chọn một trong những đường link dưới đây để nghe khi gặp loại “phiền 

não không mời mà đến”:  

 

Cách mở để nghe chung cho 3 links: cùng lúc tay trái nhấn nút Ctrl ở bàn phím, góc trái, cuối cùng. 

Tay phải bấm con trỏ và thấy vòng tròn xoay quanh con trỏ. Chờ một lát sẽ nghe tiếng niệm Phật 

hoặc bài hát. 

 

(a): https://www.youtube.com/watch?v=kc7hOw6IF1s   

Cách này niệm A Di Đà Phật. Tốc độ vừa, có hiện số trên màn hình. Cố gắng niệm đúng số. Nhờ sự 

chú tâm cao, phiền não sẽ không còn trong tâm nữa. 

(b): 25 loại nhạc niệm Phật - Diệu âm diệu ngộ (dieuamdieungo.com) 

Cách mở để nghe: làm như trên xong, chờ 1 lúc sẽ thấy 25 LOẠI NHẠC NIỆM PHẬT.  

Tiếp theo bấm con trỏ vào cách niệm Phật số 3. Cách này niệm nhanh, một hơi niệm 5 lần A Di Đà 

Phật. Chú tâm niệm hoặc nghe nhiều lần và nhẩm số từ 1 đến 5 thì “nỗi phiền não không mời mà đến” 

hy vọng sẽ biến đi. 

 

(c): Bài Sám Nguyện- Giúp Bình An Trong Tâm: 

https://www.youtube.com/watch?v=wCIsTlgOHic. 

 

Mời quí vị nghe hết bài Sám Nguyện sẽ thấy tâm nhẹ nhàng ngay. 

 

(4): Biến Bồ Đề Thành Phiền Não:  
 
“Nếu biết vận dụng thì phiền não chính là Bồ-đề, nếu không biết vận dụng thì Bồ-đề biến thành 
phiền não!” Đó là lời khai thị của Hòa Thượng Tuyên Hóa. 
 

Việc Bố thí, Cúng dường, giúp người và làm điều Thiện Lành khác là việc làm với Tâm Bồ Đề. Nhưng 

https://www.youtube.com/watch?v=kc7hOw6IF1s
https://dieuamdieungo.com/nhac-niem-phat-mp3/
https://www.youtube.com/watch?v=wCIsTlgOHic
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một  khi không được đáp ứng bằng sự cám ơn, khen ngợi, tán thán,… thì Phiền não sẽ trỗi dậy. Vậy là 

đã biến Bồ Đề thành Phiền não.  

 

Để cho những người thường làm việc bố thí, cúng dường, giúp người…. hưởng trọn phước báo, chúng 

tôi xin mời đọc phần dưới đây để thực hành:                                                                                                                   

 

Người làm việc bố thí, cúng dường, giúp người… không nên tỏ ý ngã mạn vì cứ nghĩ mình là “người 

Cho” thì “người Nhận” phải biết ơn, phải khen ngợi, phải kính trọng mình, phải săn đón, tiếp đãi mình 

nồng hậu. Thật sự, suy xét kỹ, nếu không có những nơi, những người cần sự giúp đỡ, mình đâu có chỗ 

để cúng dường, bố thí,... Tiền, của cải của mình vẫn còn nằm nguyên đó. Lúc chết, tiền của kia đâu có 

đem đi được, duy chỉ có PHƯỚC sẽ theo ta như hình với bóng. Theo đó, thử hỏi PHƯỚC kia từ đâu 

mà có? Chắc chắn là từ sự bố thí, cúng dường, giúp người, làm việc thiện lành,... Còn những người, 

những nơi nhận tiền, của cúng dường, bố thí là những Ruộng Phước để người đời gieo nhân lành vào 

đó. Cứ so sánh kết quả đem lại tới “bên cho” và tới “bên nhận”, chúng ta thấy “bên cho” có nhiều lợi 

lạc về mặt tâm linh. Tức họ được Phước. Những ai hiểu được đạo lý này và thực hành đúng, chẳng 

những đem lại PHƯỚC BÁO cho mình mà cả cho con cháu về sau nữa. Xin mời quí vị đọc phần tóm 

tắt như sau:  

 

Khi làm điều thiện cho người, 

Xin chớ ngã mạn, nhớ lời dạy răn: 

“Người Nhận” mới thật ân nhân. 

“Người Cho” là kẻ thọ ân rõ ràng. 

 

Nếu họ không tỏ thiếu, cần, 

Tiền ta nằm đó, mười phần còn y. 

Lúc chết, tiền chẳng ích gì! 

Chỉ PHƯỚC là bạn sẽ đi theo cùng. 

 

Phước kia đâu có biết không?! 

Nhờ những Ruộng Phước, ta trồng giống “nhân”. 

Hiểu vậy phải gắng khiêm cung, 

Ai cần, ta giúp: vui mừng đúng thôi, 

     

 

Nhờ đó PHƯỚC BÁO vun bồi. 

Chân lý ấy, nhớ suốt đời khắc sâu. 

 

Còn trường hợp làm ngược lại, tức lúc nào cũng cho mình là kẻ ban ơn, rồi khi không được bên nhận 

đáp ứng bằng sự biết ơn, sự tán thán, ca tụng, khen ngợi thì giận, tức, trách móc,... Hành động làm việc 

thiện này có thể xem là để cầu danh. Vậy là PHƯỚC sẽ bị giảm đi:  

 

Phàm khi bố thí,… hoặc hộ trì, 

Chớ để lợi, danh dẫn mình đi, 

Tâm luôn cung kính, lòng thanh tịnh, 

Có vậy, phước lành hưởng trọn y.  

 

Xin mời quí vị đọc lời Đức Phật dạy và cố gắng học thuộc để thực tập khi làm việc gì giúp đỡ ai: 



5 

 

“Người phát tâm rộng lớn bố thí, của chỉ bằng hạt cải mà quả báo như núi Tu Di. Ngược lại, 

người ôm lòng nhỏ hẹp bố thí, của bằng núi Tu Di, công đức chỉ bằng hạt 

cải.”                                   

 

Hoặc xin ghi nhớ: 

 

- Thi ân bất cầu báo. 

-Thi ân đừng cầu đền đáp, vì cầu đáp trả là thi ân có mưu tính. 

-Coi sự thi ân như đôi dép bỏ. 

  

Chúng tôi đã lấy ý từ những lời Phật dạy ở trên và chuyển thành văn vần như sau: 

 

Hiến rồi, muốn được cám ơn,… (ca ngợi, tán thán,…)                                                                                                             

Ấy tâm tính toán thiệt hơn: hẹp lòng,                                                                                                       

Dù cúng trăm lượng vàng ròng,                                                                                                                

So lòng rộng mở, một đồng vẫn hơn. 

 

Đáng gì một tiếng cám ơn, 

Nghe qua rồi mất, giận hờn làm chi! 

Xem “thi ân như đôi dép bỏ” đi! 

Tâm rộng, Phước lớn nhớ ghi, thực hành. 

 

Xin cầu mong những ai từ lâu nay thường cúng dường, bố thí, giúp người… với tâm trạng như vừa kể, 

sau khi đọc phần trình bày trên, hãy cố gắng thay đổi tư duy để hưởng trọn vẹn phước báo khi làm điều 

thiện lành.  

 

Cuối cùng, xin được trình bày thêm phần dưới đây để mong quí vị vững niềm tin hơn rằng việc cúng 

dường, bố thí, làm việc thiện lành,… với tâm cầu danh là nên từ bỏ. 

 

Trước tiên, xin mời quí vị đọc thật kĩ phần trích dẫn do Hòa Thượng Tịnh Không giảng qua đường link 

dưới đây để hiểu thế nào là Dương Thiện và Âm Đức rồi chọn lấy một để áp dụng từ nay : 

https://hoiquanadida.com/phap-su/chi-tiet/tap-15-am-duc-duong-duc-2    

 

Làm việc thiện mà người ta biết gọi là dương thiện. Làm việc thiện mà không ai hay gọi là âm đức. 

Âm đức, Trời sẽ thưởng. Dương thiện, hưởng tiếng tăm. Tiếng tăm, cũng là phước báu vậy.              

Bạn hiện tại tu, hiện tại đã đem phước báu của mình hưởng tận rồi. 

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

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

 Đoạn này nói được rất hay. Dương thiện và âm thiện dễ hiểu, so với “đoan khúc” thì dễ hiểu hơn 

nhiều. “Dương” là hoàn toàn hiển lộ ra, việc tốt mà bạn làm người người đều biết, trên báo chí biểu 

dương bạn, tiết mục trên truyền hình cũng được phát đi, tán thán bạn, việc tốt mà bạn làm này hoàn 

toàn đã báo hết. “Âm thiện”, việc thiện mà bạn làm không một ai biết, bản thân cũng không muốn 

nói cho bất kì người nào biết, đây là tốt, đây gọi là âm đức, tích âm đức. “Âm đức thiên báo chi”, 

bạn tương lai có được quả báo dày, có được quả báo thù thắng, quả báo lâu dài. Nếu như là dương 

thiện, mọi người tán thán, tán dương bạn, cung kính bạn, đây cũng chính là quả báo, đây đều đã báo 
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hết rồi. Chúng ta ngày nay trong xã hội thường nói “tri danh độ cao”, danh tiếng không một ai là 

không biết, đây cũng là phước, đều đã báo hết rồi. Thật tại mà nói, đây không phải là việc tốt” 

Đọc đoạn trên, chúng ta thấy Pháp Sư Tịnh Không khuyên mọi người nên tạo Âm đức vì Làm việc 

thiện mà không ai hay. 

 

 Còn Dương thiện là làm việc Thiện mà mong được biểu dương, tán thán,… Khi không được đáp 

ứng bằng điều vừa kể thì sinh Phiền Não. Đây không phải là việc tốt.  

 

Thật sự, trong cuộc sống có vô số thứ đem lại phiền não cho ta. Nhưng ở đây, chúng tôi xin mạo muội 

trình bày một phần nhỏ trong muôn ngàn loại phiền não đó để thực tập hầu loại trừ bớt. Rất khó thực 

hành lúc ban đầu nên xin đừng nản chí.         

  

Tới đây, chúng tôi kính mong Quí vị cùng chúng tôi cố thực tập và mong sao có ngày đạt được kết quả. 

  

Chúng tôi rất mong bài viết đem đến chút ít lợi lạc cho người thực hành. Được vậy, chúng tôi xin đem 

công đức có được này hồi hướng cho tất cả pháp giới chúng sanh tương lai đều trọn thành Phật đạo. 

 

Chúng tôi xin chân thành biết ơn quí vị đã đọc bài viết và chịu thực hành./. 

 
 


