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Kính thưa Thầy và các Thầy Cô! 

Chúng con xin phép chia sẻ một số nội dung chính mà chúng con ghi chép trong bài Thầy 

Vọng Tây giảng từ 4h50’ đến 6h00’ sáng thứ Năm, ngày 08/09/2022. 

*********************** 

NỘI DUNG HỌC TẬP ĐỀ TÀI 1001 

“NGHE LỜI, THẬT LÀM LÀ NGƯỜI CÓ TRÍ TUỆ” 

Chúng ta là phàm phu, nếu chúng ta không nghe theo lời giáo huấn của Phật Bồ Tát 

thì chúng ta chỉ làm theo tập khí, phiền não của mình. Chúng ta làm theo tập khí, phiền não 

thì đời hiện tại chúng ta phiền não, đời kế tiếp thì chúng ta sinh tử luân hồi. Hòa Thượng dạy: 

“Người nghe lời, thật làm là người có trí tuệ”. Chúng ta phải nghe lời Phật Bồ Tát, Tổ Sư 

Đại Đức, lời dạy của các Ngài là chân lý, đã được thời gian, không gian chứng nghiệm. 

Chúng ta nghe theo lời của người thế gian, những người vừa mới nổi tiếng thì rất 

nguy hiểm! Hiện tại, chúng ta nghi ngờ lời của Thánh Hiền, chúng ta thích nghe lời của 

những người đầy những phiền não, tập khí xấu ác. Người  thế gian thường “thấy lợi quên 

nghĩa”. Họ thấy lợi thì quên đi đạo nghĩa Cha con, Thầy trò, vợ chồng, bạn bè. 

Hôm qua, tôi đọc một bài báo nói về một người trúng xổ số 92 tỷ.  Sau khi trúng giải 

việc đầu tiên họ làm là từ hôn với người con gái đã từng có hôn ước. Rất nhiều người đã làm 

như vậy, tôi cũng gặp một trường hợp tương tự. Ban đầu, hai vợ chồng họ cùng đi bán vé số, 

cuộc sống nghèo nhưng gia đình êm ấm, hạnh phúc. Khi người chồng trúng số độc đắc, ông 

đã bỏ vợ con. Ông mang tiền đó đi ăn chơi, hưởng thụ. Hơn một năm sau, khi đã tiêu hết tiền 

thì ông lại quay trở lại đi bán vé số. Ngày trước, ông đi được bằng hai chân nhưng sau đó 

phải chống gậy để đi. 

Người ngày nay gạt bỏ đi giáo huấn của Phật Bồ Tát, Thánh Hiền. Hòa Thượng nói: 

“Chúng sanh ngày nay thích nghe gạt không thích nghe khuyên”. Họ thích nghe những lời 

không thật, những lời giả dối vì những lời đó giúp họ được thỏa mãn “tự tư tự lợi”, “danh 

vọng lợi dưỡng”, “tham sân si mạn”. Họ nghe giáo huấn của Thánh Hiền, của Tổ Sư Đại 

Đức thì họ cảm thấy họ bị thiệt thòi. 
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Hôm qua, một bà cụ rất ngạc nhiên khi bà thấy chúng ta trồng rau sạch chỉ để mang 

tặng. Chúng ta mua hạt giống tốt, phân bón tốt, canh nông bằng công nghệ cao nhưng chúng 

ta chỉ mang rau đi tặng. Họ nghĩ rằng chúng ta trồng rau sạch mang tặng thì chúng ta không 

có tiền để sống. Những người niệm Phật nhiều năm họ cũng không hiểu tại sao chúng ta lại 

có thể làm như vậy. Đó là chúng ta nghe lời giáo huấn chân thật của Phật Bồ Tát, của Thánh 

Hiền. Phật dạy chúng ta: “Thiệt thòi là phước” hay “Cho đi là có được”. Người thế gian nếu 

bị thiệt thòi họ sẽ cảm thấy rất khó chịu.  

Khi tôi còn ở thành phố Hồ Chí Minh, tôi có một người bạn, khi anh đi lấy hàng anh 

thường ghé thăm tôi. Mỗi lần anh ghé thăm, tôi tặng rất nhiều đồ như mũ bảo hiểm, móc 

khóa, sách. Đến lần thứ ba thì anh nói tôi tặng anh nhiều quà như vậy thì tôi lấy đâu ra tiền để 

sống. Anh đi bán quần áo ngoài chợ, người khác trả tiền thì anh mới đưa quần áo cho họ. Có 

người nói với tôi, từ khi họ có mặt trên cuộc đời họ chưa từng cho ai một thứ gì. Họ rất ngạc 

nhiên vì khi đến với hệ thống họ được đào tạo, ăn ở, đi lại hoàn toàn miễn phí. Có người họ 

cho rằng chúng ta đang có mưu đồ, sau này chúng ta sẽ tìm cách lấy lại. 

Học thuật của Thánh Hiền là từ nơi tâm thanh tịnh, từ trong trí tuệ của tự tánh lưu 

xuất ra. Học thuật đó chắc chắn không có tác dụng phụ. Học thuật của người thế gian từ vọng 

tưởng, phiền não mà sinh ra. Trong vọng tưởng thì chứa đầy “tự tư tự lợi”, “danh vọng lợi 

dưỡng”, thỏa mãn “năm dục sáu trần”. Người ngày nay có niềm tin đối với học thuật thế 

gian nhưng mất niềm tin đối với giáo huấn của Thánh Hiền. Giáo huấn của Thánh Hiền có 

thể tồn tại hàng nghìn năm vì đó là khuôn mẫu, chuẩn mực. Học thuật của thế gian thì vài 

năm lại có sự thay đổi. Hôm trước, có người nói về chương trình “Siêu trí tuệ”, giúp con 

người có thể ghi nhớ rất nhanh. Đó là họ tự lừa gạt mình và lừa gạt người khác. Nhiều người 

tin theo những học thuật thế gian, giáo huấn của yêu ma quỷ quái, tà tri tà kiến, trong nhà 

Phật gọi họ là những “Kẻ đáng thương!”. 

Giáo huấn của Thánh Hiền khác với giáo huấn của thế gian là giáo huấn của Thánh 

Hiền không có sự cạnh tranh. Giáo huấn của Thánh Hiền dạy chúng ta nhu hòa. Người khác 

giành thì chúng ta sẵn sàng nhường. Giáo huấn của thế gian là chúng ta phải đấu tranh để đạt 

được mong cầu. 

Khi chúng ta chuẩn bị tổ chức một chương trình ở Đà Nẵng, có một người muốn áp 

dụng cách truyền thông của người thế gian nhưng tôi yêu cầu họ không được làm như vậy. 

Giáo dục của Thánh Hiền không dạy chúng ta dùng thủ đoạn để đạt được mục đích. Lời giáo 
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huấn của người ly dục, lìa niệm là những lời giáo huấn chân thật. Chúng ta nghe theo lời giáo 

huấn của Phật Bồ Tát, của Thánh Hiền thì chúng ta không có phiền não. Lời giáo huấn của 

người đầy những vọng tưởng, tham cầu sẽ có tác dụng phụ. Chúng ta nghe theo lời giáo huấn 

của người thế gian thì chúng ta chắc chắn sẽ phiền não. 

Chúng ta trồng rau sạch ở Đà Nẵng, Tây Ninh, Hà Nội, Nha Trang chỉ để tặng không 

bán. Chúng ta làm theo lời Thánh Hiền dạy thì chúng ta không có phiền não. Giáo huấn của 

người thế gian dạy chúng ta phải cạnh tranh, đấu tranh khốc liệt nên chúng ta phiền não. 

Người không có trí tuệ thì họ đem phước báu chuyển thành vật chất. Người có trí tuệ thì họ 

đem vật chất chuyển thành phước báu. Chúng ta đã làm theo lời giáo huấn của Thánh Hiền 

hơn 10 năm rồi, chúng ta cảm thấy rất an lạc không phiền não. Người nào vẫn còn có “cái 

ta”, cố chứng minh mình thì họ tự nhận lấy phiền não.  

Có những người, ban đầu họ phát tâm tốt mở quán ăn chay. Họ nghĩ rằng có thêm một 

người ăn chay thì bớt đi một người sát sanh. Sau một thời gian, họ phải lo tiền nhà, tiền nước, 

tiền nhân viên nên họ phải nâng giá lên. Họ nâng giá lên cao thì họ đã làm trái với mục đích 

ban đầu. Trước khi họ mở quán ăn chay, tôi đã khuyên họ đừng làm những việc có thể dẫn 

đến phiền não này.   

Chúng ta cũng vậy, ban đầu chúng ta phát tâm mở trường giáo dục văn hóa truyền 

thống nhưng sau một thời gian hoạt động thì  lỗ quá nên chúng ta phiền não. Nếu trường hoạt 

động lỗ quá thì chúng ta nghỉ! Chúng ta làm với tâm chân thành thì chắc chắn có Chư Phật 

Bồ Tát, Long Thiên Thiện Thần gia hộ. Chúng ta quán sát sẽ thấy sự gia hộ của Phật Bồ Tát, 

của Thánh Hiền đối với những việc chúng ta đang làm.  

Hòa Thượng nói: “Chúng ta phải nghe lời giáo huấn của Phật Bồ Tát, của Thánh 

Hiền. Chúng ta không được nghe theo lời giáo huấn đầy những tham vọng, tham cầu của 

người thế gian. Phật Bồ Tát dạy chúng ta vì chúng sanh phục vụ. Phật Bồ Tát dạy chúng 

ta đem vật chất biến thành phước báu. Người thế gian dạy chúng ta đem phước báu 

chuyển thành vật chất”. 

Hiện tại, chúng ta nghe theo lời người thế gian, chúng ta có được một chút lợi dưỡng 

nhưng chúng ta đã mất đi rất nhiều phước báu. Một số người làm giáo dục, ban đầu đời sống 

của họ rất sung túc nhưng khi họ nghỉ hưu thì đời sống của họ rất khó khăn. Có những người 

cũng làm giáo dục, đời sống vật chất không dư dả nhưng đời sống tinh thần của họ rất an vui, 

tự tại. Người có trí tuệ thì họ biết đem vật chất biến thành phước báu. Người sống trong sự 
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tham cầu, trong dục vọng thì họ chỉ muốn đem phước báu biến thành vật chất. Họ muốn có 

vật chất để hưởng thụ, khoe khoang. Hòa Thượng nói: “Người biết nghe theo lời giáo huấn 

của Phật Bồ Tát, của Thánh Hiền là người có trí tuệ. Người nghe theo học thuật của thế 

gian là người không có trí tuệ, cuộc đời của họ chắc chắn đầy phiền não, khổ đau!”. 

Chúng ta càng mang rau đi tặng thì rau càng phát triển xanh tốt. Người xưa dạy: “Bố 

thí như một dòng nước. Khi dòng nước chảy đến mà chúng ta cho dòng nước đó chảy đi 

thì dòng nước sau sẽ càng tươi nhuận hơn!”. Chúng ta càng bố thí thì chúng ta càng có 

phước báu. Chúng ta càng có phước báu lớn thì chúng ta càng bố thí nhiều hơn. Những người 

đang bố thí mà bị đứt đoạn thì đó là vì họ chỉ làm trên hình thức, họ làm vì tư lợi chứ không 

thật tâm bố thí.  

Hòa Thượng dạy chúng ta: “Phải nghe lời và thật làm”. “Thật làm” là chúng ta làm 

bằng tâm chân thành, không làm bằng tâm vọng tưởng, phân biệt, chấp trước. Người xưa nói: 

“Tận nhân lực tri thiên mạng”. “Thiên mạng” là mạng của trời. Chúng ta tận tâm tận lực 

làm vì lợi ích chúng sanh thì chúng ta khai mở được trí tuệ, năng lực. Năng lực của tự tánh 

không có giới hạn. Chúng ta muốn đạt được trình độ này thì chúng ta cần phải có sự tu 

dưỡng. Người thế gian chìm đắm trong “danh vọng lợi dưỡng”, hưởng thụ “năm dục sáu 

trần”, “tham sân si mạn” nên họ không có thời gian để tu dưỡng. 

Hòa Thượng nói: “Chúng ta tính toán hết sức chi li, chu đáo những việc ở thế gian 

nhưng chúng ta lại không tính toán làm thế nào để đời hiện tại chúng ta được an vui và 

đời sau chúng ta sẽ đi về đâu!”. Chúng ta nghĩ trăm phương ngàn kế để truy cầu “danh vọng 

lợi dưỡng”, thỏa mãn dục vọng bản thân. Chúng ta không bình lặng, nghĩ đến làm thế nào để 

kiếp nhân sinh hiện tại này chúng ta sống an vui và đời sau chúng ta đi về đâu. Chúng ta là 

người học Phật, chúng ta phải “Y giáo phụng hành”. Y theo lời giáo huấn của Phật. Thời kỳ 

mạt pháp, Phật khuyên chúng ta tu hành pháp môn niệm Phật, pháp môn giúp chúng ta có thể 

vượt thoát luân hồi sanh tử.  

Hòa Thượng nói: “Trên Kinh điển Phật thường gọi chúng ta là: “Kẻ đáng 

thương!”. Chúng ta càng nghĩ thì chúng ta càng thấy chúng ta chân thật đáng thương! 

Người nghe lời Phật dạy là người thông minh, người có trí tuệ. Người ngu muội là người 

“Tự dĩ vi thị”. Người tự cho mình là người biết, tự cho mình là người thông minh”. Người 

tự cho mình là người biết thì họ làm theo vọng tưởng, phân biệt, chấp trước. Họ chỉ nghe theo 
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lời giáo huấn của người thế gian vì lời của người thế gian giúp họ được thỏa mãn dục vọng, 

tham cầu.  

Hòa Thượng nói: “Người nghe lời, thật làm là người chân thật có trí tuệ”. Người có 

trí tuệ thì phân định được tà chánh, phải trái, tốt xấu. Người không có trí tuệ thì họ lấy giả 

cho là thật, lấy ác cho là thiện. Có những người sống ích kỷ, chỉ nghĩ đến bản thân, chỉ mong 

được hưởng lợi từ người khác. Họ là những người chân thật đáng thương! Họ không nghe lời 

khuyên của bất cứ ai. Họ tham nên trí tuệ ở trong tự tánh của họ đã bị che mất. “Tham” là đầu 

mục của tất cả tập khí, phiền não. “Tự tư tự lợi”, “danh vọng lợi dưỡng”, thỏa mãn “năm 

dục sáu trần”, “tham sân si mạn” cũng là tham! 

*********************** 

Nam Mô A Di Đà Phật 

Chúng con xin tùy hỉ công đức của Thầy và tất cả các Thầy Cô! 

Nội dung chúng con ghi chép lời giảng của Thầy còn lộn xộn, còn nhiều sai lầm và thiếu sót. 

Kính mong Thầy và các Thầy Cô lượng thứ, chỉ bảo và đóng góp ý kiến để tài liệu học tập 

mang lại lợi ích cho mọi người! 

 


