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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 Ba, ngày 20/09/2022. 

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

NỘI DUNG HỌC TẬP ĐỀ TÀI 1013 

“CÔNG PHU PHẢI ĐƯỢC BỒI DƯỠNG TRONG HOÀN CẢNH THỰC TẾ” 

Trong thế duyên hay trong Phật duyên chúng ta đều phải giữ tâm mình không bị nhiễu loạn. 

Chúng ta tham tiền tài, danh lợi thì chúng ta đã làm tâm mình nhiễu động. Chúng ta tham Phật 

pháp, chúng ta tu hành nhiều pháp môn, tham dự nhiều đạo tràng thì chúng ta cũng làm tâm 

mình loạn động. Chúng ta tham trong thế duyên hay trong Phật pháp thì chúng ta cũng đều sai. 

Phật dạy: “Cần tu Giới – Định – Tuệ. Diệt trừ Tham – Sân – Si”. Chúng ta phải diệt trừ tận 

gốc tham chứ không phải chúng ta đổi đối tượng tham. Hàng ngày, chúng ta thường chỉ thay 

đổi đối tượng tham, điều này diễn ra rất vi tế. Trong thế pháp hay trong Phật pháp, những điều 

làm chướng ngại tâm thanh tịnh của chúng ta thì đều dẫn chúng ta vào sinh tử luân hồi. Chúng 

ta phải ở trong môi trường thực tế để bồi dưỡng, rèn luyện công phu. Chúng ta quán sát, khi 

chúng ta ăn một chiếc bánh, uống một ly nước, nói chuyện với mọi người chúng ta có còn phân 

biệt, chấp trước không?  

Nhà Phật nói: “Cảnh tùy tâm chuyển”. Tâm chúng ta xoay chuyển được hoàn cảnh xung quanh. 

Nếu chúng ta để cảnh duyên xoay chuyển tâm thì chúng ta chưa có công phu. Chúng ta ở trong 

bốn bức tường, trong môi trường an toàn chúng ta tưởng tâm mình đang rất thanh tịnh nhưng 

khi chúng ta gặp danh lợi hay được người khác khen thì tâm chúng ta liền bị nhiễu động. Nhiều 

người tưởng rằng mình đã tu hành tinh tấn nhưng khi họ có cơ hội tiếp xúc “tài, sắc, danh, 

thực, thùy” thì tâm họ vẫn bị những thứ này lôi kéo.  

Nếu chúng ta không đạt được sự nhất tâm thì khi vô thường đến “Chúng ta đáng sanh tử như 

thế nào thì chúng ta vẫn phải sinh tử như thế đó. Chúng ta đáng đọa lạc như thế nào thì 

chúng ta vẫn phải đọa lạc như thế đó”. Nhiều người đi vào trong núi sâu tu hành nhưng nội 

tâm họ vẫn chưa đủ sức đối trị sự cám dỗ của “danh vọng lợi dưỡng”, “năm dục sáu trần”. 

Hòa Thượng nói: “Người niệm Phật chúng ta không hiểu rõ đạo lý, không tường tận được 

cảnh giới thì chúng ta khó đạt được sự nhất tâm. Chúng ta muốn đạt được nhất tâm thì 
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chúng ta không được để thế duyên ràng buộc”. “Thế duyên” là “danh vọng lợi dưỡng”, “năm 

dục sáu trần”. Chúng ta không bị thế duyên lôi kéo thì chúng ta đạt được nhất tâm bất loạn. 

Chúng ta phải tập để tan nhạt dần với thế duyên. Hàng ngày, chúng ta vẫn như một con gấu 

bông bị đứa nhỏ buộc đầu lôi đi.  

Hòa Thượng nhắc: “Trong Phật pháp Đại Thừa, Tiểu Thừa có nhiều đạo lý, phương pháp 

khác nhau. Khi chúng ta tiếp xúc với những đạo lý, phương pháp này, chúng ta không được 

để tâm mình dao động”. Trong thế pháp, chúng ta không bị “danh vọng lợi dưỡng”, “năm dục 

sáu trần” nhiễu động. Trong Phật pháp, có rất nhiều phương pháp nhưng chúng ta cũng không 

được để chúng xoay chuyển. Phương pháp tốt với người khác nhưng chưa chắc đã tốt với chúng 

ta. Nhiều người bị cuốn theo những phương pháp tu hành khác nhau. Khoảng gần 10 năm 

trước, phương pháp tu hành, cách thức tu hành xuất hiện nhiều vô số làm mọi người bị nhiễu 

loạn, động tâm. Nếu chúng ta để những phương pháp này xoay chuyển thì tâm chúng ta sẽ bị 

loạn động. 

Hòa Thượng nói: “Chúng ta nhìn vào tấm gương của Ngài Thiện Tài Đồng Tử, Ngài tham 

vấn 53 vị thiện tri thức trong tất cả các ngành nghề trong xã hội nhưng Ngài chỉ theo pháp 

môn niệm Phật”. Ngài Thiện Tài Đồng Tử đã làm ra biểu pháp cho chúng ta, Ngài đã ở trong 

môi trường thực tế để bồi dưỡng, tôi luyện. Chúng ta phải quán sát, chúng ta đang làm chủ 

hoàn cảnh hay bị hoàn cảnh làm chủ mình. Ở trong thế gian chúng ta đã bị động loạn, trong tu 

hành tâm chúng ta vẫn động loạn thì chúng ta không có chút công phu nào! 

Hòa Thượng nói: “Ngài Thiện Tài tham vấn 53 thiện tri thức ở các ngành nghề khác nhau, 

điều này cũng biểu thị cho nhiều pháp môn khác nhau”. Ban đâu, Ngài Thiện Tài tham học 

pháp môn niệm Phật với Ngài Văn Thù Bồ Tát. Sau khi tham học các thiện tri thức, Ngài vẫn 

theo pháp niệm Phật.  

Hòa Thượng nói: “Trên “Kinh Hoa Nghiêm” nói Bồ Tát Văn Thù niệm Phật cầu sanh Tịnh 

Độ vậy thì môn sinh đắc ý, truyền nhân đắc ý của Ngài phải là người niệm Phật cầu sanh 

Tịnh Độ”. Người xưa nói: “Tiên nhập vi chủ”. Điều gì vào trước thì điều đó sẽ là chủ, làm 

chủ đạo. Lựa chọn đầu tiên rất quan trọng. Nhiều người ban đầu chọn sai nên họ phải chọn lại 

nhiều lần. 

Hòa Thượng nói: “Khi chúng ta đã chọn được pháp tu thì chúng ta không để tâm chúng ta 

bị dao động”. Hàng ngày, chúng ta tiếp xúc nhiều cảnh duyên, nhiều nhân vật khác nhau nhưng 

chúng ta không lưu lại ấn tượng, không bị chi phối. Chúng ta phải dùng tâm chân thành, thanh 

tịnh để bình đẳng đối đãi với họ. Chúng ta quán sát xem chúng ta dùng tâm bình đẳng hay tâm 
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được mất, hơn thua để đối đãi với mọi người? Nếu tâm chúng ta bị chi phối bởi hoàn cảnh thì 

tâm chúng ta giống như một đám bèo lục bình trôi dạt. Trong cuộc sống hiện sinh chúng ta bị 

hoàn cảnh xoay chuyển thì khi hết báo thân này, chúng ta lại bị nghiệp lực lôi kéo. Chúng ta 

phải ở trong cuộc sống hàng ngày để luyện tâm như như bất động. 

Hòa Thượng nói: “Hàng ngày, khi chúng ta tiếp xúc thế pháp, Phật pháp thì tâm chúng ta 

phải định. Chúng ta không để cảnh duyên nhiễu loạn thì chúng ta sẽ đạt được nhất tâm”. 

Bà Hứa Triết từng nói, khi đi trên đường bà gặp rất nhiều người nhưng bà không lưu lại ấn 

tượng trong tâm. Nếu chúng ta gặp cảnh duyên mà chúng ta lưu lại trong tâm thì chúng ta sẽ bị 

cảnh duyên xoay chuyển. Hòa Thượng hướng dẫn chúng ta cách tu rất đơn giản, thực tế. Khi 

chúng ta tiếp xúc với “tài, sắc, danh, thực, thùy” thì chúng ta phải có sự kiểm soát. Chúng ta 

ăn vừa đủ để có sức khỏe là được. Nhiều người ăn uống, ngủ nghỉ rất cầu kỳ. 

Phật dạy chúng ta: “Cảnh tùy tâm chuyển” nhưng hàng ngày, tâm chúng ta vẫn bị cảnh chuyển. 

Khi tâm chúng ta chuyển được cảnh thì chúng ta sẽ có niềm vui chân thật, pháp hỷ sung mãn. 

Có những lần đi giảng khi gặp cảnh duyên không thuận lợi, tôi nhớ đến lời Hòa Thượng dạy: 

“Chúng ta tạo hoàn cảnh chứ không để hoàn cảnh tạo chúng ta”. Chúng ta bước lên sân 

khấu thì chúng ta làm chủ hội trường. Chúng ta nói không thừa, không thiếu một câu. Nếu 

chúng ta không làm chủ được sân khấu, chúng ta nói lẫn lộn thì chúng ta đã bị hoàn cảnh chi 

phối. 

Công phu phải được rèn luyện ở ngay trong cuộc sống thường ngày. Chúng ta là phàm phu, 

khi gặp “tài, sắc, danh, thực, thùy” thì chúng ta bị lay động nhưng chúng ta phải kiểm soát 

không để chúng làm chủ. Chúng ta có thể tập khống chế tâm tham bằng cách khi chúng ta nhận 

được một khoản tiền thì chúng ta sẽ bố thí đi số tiền nhiều hơn số tiền chúng ta được nhận về. 

Chúng ta để hoàn cảnh chuyển, chúng ta bị mất đi sức định thì khi lâm chung chúng ta sẽ không 

thể nhất tâm, không để đề khởi được câu Phật hiệu. Chúng ta chuyển được hoàn cảnh thì chúng 

ta chân thật có công phu! 

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

Nam Mô A Di Đà Phật 

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

 


