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Đã bị nhiễm tam độc, quay lại là tâm của bạn bị nhiễm ô. Đây là việc 
phiền phức, vĩnh viễn không thể giải quyết vấn đề. Trên Thế Giới này, 
năm ngoái xuất hiện dịch bệnh Sars truyền nhiễm. So với năm ngoái thì 
năm nay còn nghiêm trọng hơn.

Hiện giờ có rất nhiều đồng tu hỏi tôi, dịch bệnh Sars này sẽ biến dạng, 
càng biến dạng càng độc hơn, dùng đến loại thuốc cuối cùng đã không 
còn cách nào khống chế được, việc này là do nguyên nhân gì tạo ra vậy?

Sars là vi khuẩn mang bệnh độc, vi khuẩn vốn không độc, độc của nó là 
do truyền nhiễm.

Ai truyền nhiễm cho nó vậy?

Do tham sân si của chúng ta truyền nhiễm cho nó, sau đó nó truyền 
nhiễm lại cho chúng ta, một chuyện nhỏ rất bình thường. Cho nên bạn 
dùng tâm thương yêu, dùng tâm từ bi đối với nó thì độc của nó sẽ được 
hóa giải, không còn nữa. Thế nhưng bạn cố ý phải giết chết vi khuẩn 
này thì vi khuẩn này càng độc.

Ý niệm giết này nhằm vào nó thì lập tức độc của nó sẽ tăng lên, cho nên 
đến cuối cùng nó đã thay đổi hình dạng mười mấy lần, càng thay đổi thì 
càng độc.



Nguyên nhân là do đâu?

Chính là ý niệm của con người chúng ta muốn tiêu diệt nó, muốn giết 
chết nó, cho nên nó thay đổi hình dạng, càng thay đổi càng độc.

Nếu như bạn hiểu được đạo lý của Phật Pháp, thông suốt chân tướng sự 
thật, chúng ta dùng tâm từ bi, tâm thanh tịnh đối xử với nó, thì độc của 
nó lập tức không còn. Phật Pháp trị bệnh hay, trị bệnh rất dễ dàng.

Cho nên gặp phải những chuyện như vậy, điều quan trọng nhất là tâm 
địa phải thanh tịnh, tâm địa phải từ bi, thì bạn sẽ không bị nhiễm bệnh. 
Nó càng độc, truyền đến thân thể chúng ta thì liền được hóa giải, độc 
cũng không còn, bệnh cũng không còn. Trong y học hiện nay gọi là hệ 
miễn dịch, hệ miễn dịch của chúng ta là chân tâm, là chân thành, thanh 
tịnh, từ bi.

Đây mới thật sự là hệ miễn dịch của Chư Phật, Như Lai, tất cả chúng 
sanh ai ai cũng đều có, chẳng qua là bạn không biết sử dụng như thế nào 
mà thôi. Trong tâm của bạn mỗi ngày đều khởi tham sân si thì hết cách 
rồi, làm cho hệ miễn dịch của bạn bị phá hỏng rồi.

Trong Kinh nói trần lao cấu tập tự nhiên bất khởi. Câu nói này rất hay. 
Bạn xem, chẳng có một chút miễn cưỡng nào, không cần phải thêm bất 
kỳ ý nghĩa nào vào trong đó, rất là tự nhiên. Cho nên tâm địa từ bi, 
thanh tịnh, chân thành là quan trọng hơn tất cả.

Đặc biệt là thời đại hiện nay có rất nhiều tai nạn, làm sao để có thể tiêu 
tai giải nạn?

Chính là chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, từ bi thì bạn có thể tiêu tai 
miễn nạn. Nếu như bạn có thể tu thêm chánh giác thì tốt, đối với tất cả 



nghiệp nhân quả báo bạn sẽ hiểu được rất rõ ràng, minh bạch, bạn có trí 
huệ.
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