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Cho nên bất luận là thuận cảnh hay nghịch cảnh. Trong nghịch cảnh 
không có oán hận, trong thuận cảnh không có tham luyến, thanh tịnh 
bình đẳng giác của quý vị đã hiện tiền.

Đây là Bồ Đề tâm chân thọ dụng tự thọ dụng, đối với người khác một 
lòng từ bi. Đối với người tạo ngũ nghịch thập ác vẫn hoan hỷ giúp đỡ 
họ, tuyệt đối không từ bỏ họ. Trong mắt mình họ là một vị Phật. Kinh 
Hoa Nghiêm nói tất cả chúng sanh vốn là thành Phật.

Người tạo thập ác ngũ nghịch họ là Phật, vì sao làm việc xấu?

Vì nhất thời hồ đồ. Điều này nên tha thứ cho họ, không nên để trong 
lòng, nhất niệm hồ đồ nên làm việc xấu. Họ sẽ tỉnh lại, họ sẽ giác ngộ, 
nên nhất định phải xem tất cả mọi người, đến chúng sanh trong ác đạo 
như ngạ quỷ, địa ngục, súc sanh đều phải xem họ như Phật, như vậy là 
đúng. Chúng ta đối với tất cả chúng sanh đã sanh tâm cung kính, đã 
khởi tâm từ bi.

Thấy con kiến, con kiến Bồ Tát. Chúng ta dùng tâm này để câu thông, 
con kiến rất hoan hỷ. Xưa nay chưa ai gọi nó là Bồ Tát, chúng ta gọi 
chúng là Bồ Tát. Xưa nay chưa ai tôn trọng chúng, chúng ta tôn trong 
chúng.

Chúng ta tôn trọng chúng, chúng có thể không tôn trọng chúng ta sao?

Tôi có một ví dụ, tôi ở Đồ Văn Ba Úc Châu, không đủ phòng dùng, nên 



xây dựng một ký túc xá ở phía sau, có bốn phòng, khi có các bạn đồng 
tu đến có thể tiếp đãi. Khi phòng vừa xây xong tôi dọn vào ở, sáng sớm 
ngày thứ hai dậy vào nhà vệ sinh. Trong nhà vệ sinh toàn bộ là kiến, 
không thể bước chân vào.

Điều này rất phiền phức, nhà mới vậy chúng đến từ đâu?

Nghĩ không ra, nên tôi chắp tay thưa với kiến Bồ Tát, tôi nói sáng sớm 
thức dậy tôi muốn rửa mặt, cần dùng nhà vệ sinh, quý vị vào từ đường 
nào thì hãy ra từ đường đó. Tôi cho quý vị nửa tiếng đồng hồ, tôi ra bên 
ngoài niệm Phật, nửa tiếng sau tôi trở lại dùng nhà vệ sinh. Tôi liền ra 
ngoài niệm Phật.

Sau nửa tiếng trở lại không còn con kiến nào cả. Là chúng tôi tôn trọng 
nó, thật sự không biết từ đâu đến. Tìm không thấy nó từ đâu đến, đi ra 
từ đâu, hoàn toàn không có.

Nên chúng tôi trồng rau có mười mấy năm kinh nghiệm. Đối với những 
côn trùng này chúng tôi đều gọi chúng là Bồ Tát. Chúng tôi sống với 
nhau rất hòa bình, quan tâm lẫn nhau.

Chúng ta nhất định không được sát hại. Chúng cần thức ăn, trong vườn 
rau chúng tôi vạch ra một gốc, rau trong này chuyên dành cho chúng. 
Chúng tôi quan tâm rất chu đáo. Đích thực sâu bọ ăn rau đều đến mảnh 
rau đó. quý vị thấy trên lá cây đều là từng chấm từng chấm vậy.

Không vạch riêng cho chúng, chúng không động đến. Rau bên đó lên rất 
tốt, tuyệt đối không bị sâu ăn. Chúng tôi trồng hơn ba mươi loại cây rau 
quả, hiện nay đều thu hoạch rất nhiều. Chim ăn chúng tôi cũng chỉ định 
mấy gốc cây chuyên cung cấp cho chim, không chỉ định quý vị phải lưu 
lại cho chúng tôi. Rất hợp tác, rất uy tín.



Chúng ta giao tiếp với những động vật nhỏ này, đáng tin cậy hơn cả con 
người. Chúng tin tưởng chúng ta, chúng ta cũng tin tưởng chúng không 
hoài nghi, rất uy tín nên súc sanh dễ độ hơn con người.

Hiện nay vườn rau của chúng tôi, rừng cây trái của chúng tôi đều cài đặt 
máy niệm Phật, để chúng đều nghe được danh hiệu Phật. Có khi cũng 
mở băng Kinh, khiến chúng đều có thể nghe được Phật Pháp, nên rau 
xanh lên rất tươi tốt, trái cây cũng đặc biệt ngon.

Nông phu trồng rau quả lân cận đều rất hâm mộ, liền đến tham quan 
xem chúng tôi trồng ra sao?

Chúng tôi đem phương pháp bày cho họ. Họ dùng thuốc dùng phân bón 
rau quả sinh trưởng không như chúng tôi, nên chúng tôi cũng dạy họ 
cách này để họ cùng làm. Có người làm rất thành công, thật sự bớt rất 
việc nhiều.

Phải dùng lòng yêu thương để đối người đối sự đối vật, không thể dùng 
sân hận. Dùng chánh diện tuyệt đối không dùng phản diện, đến Thiên 
địa quỷ thần những loại bò bay cựa động đều có thể sống hòa bình.

Chỉ cần sanh ra trên Địa Cầu này, chúng ta nên sống hòa đồng, quan 
tâm lẫn nhau, hợp tác với nhau đây là việc tốt. Đây là thành quả suốt 
mười mấy năm chúng ta làm ra. Phàm những ai dùng phương pháp của 
chúng tôi đều làm thành công.

Không phải tôi làm thành công người khác làm không thành, đều làm 
thành công. Rất nhiều người học Phật đến tham quan vườn rau chúng 
tôi đều học được. Đối với những côn trùng này như kiến trùng gián chỉ 
cần dùng lòng thương yêu đối đãi chúng.

Chúng đến cắn một miếng nhất định không thể giết nó, chúng ta đồng ý 



cúng dường chúng một bữa, đây là bố thí cúng dường. Nếu không bằng 
lòng cúng dường quý vị nên tránh chúng không nên giết chúng. Đạo lý 
này phải hiểu càng giết càng nhiều, đó chính là oan oan tương báo 
không bao giờ dứt.

Cúng dường vài lần chúng sẽ biết, lần sau chúng sẽ không đến đây, 
không còn đến làm phiền nữa. Tất cả đều có thọ tưởng hành thức, đến 
cây cỏ hoa lá đều có thọ tưởng hành thức, đều có kiến văn giác tri,vì thế 
cây cỏ hoa lá có thể câu thông, Sơn Hà Đại Địa có thể câu thông.
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