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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 06/10/2022. 

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

NỘI DUNG HỌC TẬP ĐỀ TÀI 1029 

“MỤC ĐÍCH CỦA VIỆC BỐ THÍ LÀ ĐOẠN TÂM THAM” 

Phật dạy chúng ta bố thí để diệt tâm tham. Nếu việc bố thí làm chúng ta tăng trưởng 

lòng tham thì chúng ta đã làm sai lời Phật dạy. Chúng ta làm được một chút việc mà chúng ta 

chấp mê vào danh vọng hão huyền thì chúng ta sai rồi! Phật dạy chúng ta bố thí để chúng ta 

đối trị tâm tham nhưng đa phần chúng ta chỉ đổi đối tượng để tham. Một số người không còn 

tham tiền nhưng họ lại tham danh. Chúng ta thích nghe những lời tán tụng của người khác thì 

chúng ta sẽ chìm trong danh lợi. Nếu chúng ta không phản tỉnh thì chúng ta sẽ bị tâm tham 

dẫn đạo. Chúng ta phải dùng tâm chân thành, thanh tịnh thúc đẩy văn hóa truyền thống, 

hoằng dương Phật pháp. 

Thích Ca Mâu Ni Phật dạy chúng ta: “Cần tu Giới - Định Tuệ. Diệt trừ tham, sân, 

si”. Đây cũng là điều giúp chúng ta phân biệt giữa chánh pháp và tà pháp. Chánh pháp luôn 

yêu cầu chúng ta phải giữ Giới. “Giới” là những chuẩn mực mà chúng ta không được vượt 

qua. Tà pháp có đông người theo vì tà pháp không yêu cầu mọi người giữ giới. Hiện tại, 

chúng sanh đều tràn đầy tham, sân, si, mạn nên họ sẽ đến nhưng nơi cho họ được hưởng thụ 

“năm dục sáu trần”. 

Hòa Thượng đã xây dựng trường học, bệnh viện ở nhiều nơi trên thế giới. Khi mọi 

người định lấy tên Ngài để đặt cho một bệnh viện thì Hòa Thượng đã từ chối. Ngài đặt tên 

bệnh viện là “Tam Bảo”. Ngài muốn nhắc nhở mọi người là “Tam Bảo” luôn ở bên mọi 

người. “Tam Bảo” luôn dùng phương tiện từ bi để cứu giúp chúng sanh. Hòa Thượng đặt tên 

bệnh viện như vậy thì đời này và đời sau đều không có người muốn chướng ngại. Chúng ta 

làm bất cứ việc gì chúng ta cũng nên tránh để lại tên tuổi. Điều này không cần thiết mà còn 

chướng ngại tâm thanh tịnh của chúng ta. Dù chúng ta tu hành bất cứ pháp môn nào thì việc 

giữ tâm thanh tịnh là việc quan trọng nhất. Ngày nay, người tu hành rất thích ở nơi náo nhiệt 

nên họ không giữ được tâm thanh tịnh. Tâm thanh tịnh là nền tảng để tu hành. Chúng ta 

không có tâm thanh tịnh thì chúng ta tu hành không thể có thành tựu. 
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 Hòa Thượng nói: “Phật dạy chúng ta tu tài bố thí mục đích là giúp chúng ta đoạn 

trừ tâm tham. Chúng ta phải biết thực lực của mình có thể bố thí ở mức độ nào. Chúng ta 

bố thí ít hơn khả năng của mình thì chúng ta bỏn xẻn. Chúng ta bố thí quá khả năng của 

mình thì chúng ta khiến mọi người trong gia đình phiền não. Nếu chúng ta cần phải gánh 

vác  gia đình thì chúng ta phải suy xét đến hoàn cảnh sống của gia đình. Sau khi chúng ta 

đảm bảo những nhu cầu cần thiết cho các thành viên trong gia đình mà còn dư thì chúng 

ta mang đi giúp mọi người”. Phật pháp dạy chúng ta rất có đạo lý. Nhiều người không hiểu 

lời Phật dạy nên họ làm sai. Họ làm nhiều việc không hợp tình, hợp lý làm người khác hiểu 

sai về Phật pháp. Chúng ta làm việc bất thiện để có tiền bố thí thì tốt hơn là chúng ta không 

nên bố thí. Chúng ta làm việc tốt mà khiến người khác hiểu lầm thì chúng ta cũng không nên 

làm. 

 Hòa Thượng nói: “Nếu chúng ta không suy xét đến hoàn cảnh gia đình mà mang 

tiền đi bố thí thì chúng ta sẽ làm cho gia đình gặp khó khăn.  Nếu chúng ta làm như vậy 

thì chúng ta đã hiểu sai lời dạy của Phật”. Nhiều người mới học Phật thì họ làm một cách 

mù quáng, họ cho rằng phải buông xả hết tiền tài, vật chất.  

 Hòa Thượng nói: “Phật dạy chúng ta tu tài bố thí là để chúng ta bỏ đi tâm tham. 

Các Ngài không dạy chúng ta bằng mọi cách để kiếm tiền để mang đi bố thí”. Chúng ta 

phải bố thí những tập khí, phiền não xấu ác của chính mình. Có người bố thí rất nhiều nhưng 

không bỏ được tập khí xấu ác. Họ có thể bố thí được tiền tỷ nhưng họ không bỏ được tâm 

bủn xỉn. Nhiều người muốn có danh tiếng nên họ dùng tiền để bố thí. Chúng ta phải bố thí đi 

những tập khí “tự tư tự lợi”, hưởng thụ “năm dục sáu trần”, “danh vọng lợi dưỡng”. Đặc biệt 

là chúng ta phải bố thí đi tham, sân, si, mạn. Trước đây, đời sống của tôi rất khó khăn, tôi 

không có tiền để bố thí nhưng tôi luôn sẵn sàng đi chia sẻ pháp cho mọi người. Đó là tôi bố 

thí nội tài, tôi mang năng lực của mình đi chia sẻ. 

 Hòa Thượng nói: “Chúng ta có thể bố thí mà không cần dùng đến tiền. Trong bố thí 

có hai loại, một là bố thí ngoại tài, hai là bố thí nội tài. Bố thí ngoại tài là chúng ta bố thí 

đi tiền tài, vật chất của mình. Bố thí nội tài là chúng ta bố thí năng lực, trí tuệ của mình. 

Chúng ta dùng năng lực, trí tuệ của mình để bố thí thì công đức, phước báu có được còn 

lớn hơn so với chúng ta bố thí ngoại tài”. Nếu chúng ta không có năng lực chia sẻ pháp thì 

chúng ta tích cực làm việc công ích. Từ lâu, tôi đã tích cực lao động, trồng rau để mang tặng 

cho người. Tất cả mọi người đều có thể bố thí nội tài. 
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 Hòa Thượng đã làm ra biểu pháp cho chúng ta. Ban đầu, Ngài không có tiền, Ngài bắt 

đầu bố thí từ từng đồng. Ngài phải ăn ít đi để có thể dư tiền bố thí. Pháp sư Ngộ Hạnh kể câu 

chuyện, một lần Hòa Thượng đến Thái Lan, có một nơi đang thiếu rất tiền để xây bệnh viện 

nên Hòa Thượng đã phát tâm muốn giúp họ. Những học trò đi cùng Hòa Thượng lo lắng vì số 

tiền cần quyên góp đển xây bệnh viện rất lớn. Hòa Thượng phát tâm chân thành muốn cứu 

giúp chúng sanh nên chỉ trong vòng 2 tuần thì số tiền quyên góp đã có đủ. Ngài chỉ phát tâm 

chân thành vì chúng sanh chứ Ngài không kêu gọi mọi người ủng hộ. Chúng ta cũng vậy, 

chúng ta chỉ cần phát tâm còn chư Phật Bồ Tát, Long Thiên Thiện Thần sẽ lo nghĩ. Chúng ta 

phải dùng tâm chân thành để phát huy giáo huấn Phật Đà, giáo huấn Thánh Hiền. Hòa 

Thượng nói: “Nếu chúng ta tận tâm, tận lực làm mà việc không thành thì do chúng sanh 

nơi đó không có phước!”. Chúng sanh không có phước thì chúng ta không thể cưỡng cầu. 

Phật Bồ Tát cũng còn tam bất năng, các Ngài không thể độ những chúng sanh không có 

duyên.  

 Tổ Ấn Quang đã dạy: “Kiệt thành tự khả, chuyển phàm tâm”. Tâm chúng ta chân 

thành đến đỉnh điểm thì mọi việc dường như sẽ có sự an bài. Đó là sự an bài của Phật Bồ Tát, 

của Long Thiên Thiện Thần. Điều quan trọng là chúng ta có thể phát được tâm. Nhiều người 

không dám phát tâm. Chúng ta muốn tổ chức một Lễ tri ân Cha Mẹ ở tỉnh nơi chúng ta đang 

sống thì chúng ta chỉ cần chân thật pháp tâm vì chúng sanh là được! Chúng ta đã được lễ lạy 

Cha Mẹ mình nên chúng ta cũng muốn các Cha Mẹ ở nơi đó cũng được con cái lễ lạy. Chúng 

ta mong những bậc Cha Mẹ có niềm hạnh phúc khi được các con hành hiếu. Chúng ta chân 

thành phát tâm vì chúng sanh thì việc sẽ thành. Chúng ta phát tâm làm vì danh vọng lợi 

dưỡng thì chúng ta không thể làm được. Nhà Phật có câu: “Chí thành thì cảm thông”. Chúng 

ta làm chưa thành công vì chúng ta chưa chí thành. Điều quan trọng là chúng ta mở được tâm, 

chúng ta dám nghĩ, dám làm những việc chân thật lợi ích quốc gia, dân tộc.  

Tôi chân thành phát tâm muốn trồng rau sạch tặng mọi người. Ban đầu, tôi trồng rau ở 

mảnh vườn nhỏ, đến nay mỗi tháng chúng ta đã có hơn 1000 kg rau sạch để mang tặng. 

Chúng ta phải lập nguyện. Chúng ta lập nguyện thì chúng ta sẽ có nguyện lực, động lực để 

làm. Chúng ta làm với tâm chân thành thì chúng ta có niềm vui bất tận trong nội tâm. Chúng 

ta cắt rau đi tặng mà mặt chúng ta vui như Tết. Hôm qua, có người lên tham quan vườn rau, 

họ rất ngạc nhiên vì chúng ta trồng rau chỉ để mang tặng. Đã có những người phát tâm tặng 

hạt giống, tặng dinh dưỡng, tặng điện, chúng ta chỉ cần tận tâm tận lực làm để có nhiều rau 

tặng mọi người. Chúng ta chỉ cần phát tâm nghĩ đến người mà chúng ta không cần nghĩ đến 
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làm thế nào để có tiền. Trong xã hội, có rất nhiều việc, rất nhiều phương diện cần chúng ta hỗ 

trợ. 

 Hôm qua, có một số Phật tử ở Vĩnh Phúc đến phát tâm lên hỗ trợ trồng rau sạch để 

cúng dường mọi người. Các Phật tử đã hoàn thành công việc trong thời gian rất ngắn. Chúng 

ta chỉ cần phát tâm chân thành để làm, trong mỗi chúng ta có sẵn các năng lực. Chúng ta xa 

lìa đi “tự tư tự lợi”, “danh vọng lợi dưỡng”, xa lìa được mất, hơn thua thì năng lực trong tự 

tánh sẽ được khai mở. Chúng ta dùng tâm chân thành để làm việc, để đối nhân xử thế tiếp vật 

thì nhất định chúng ta có thể thành công. Chúng ta không lo chúng ta không có tiền, không có 

tài năng mà chỉ không có tâm thì không làm được. Nếu chúng ta có tài mà không có tâm thì 

chúng ta không thể giúp ích được chúng sanh. Chúng ta có tâm mà không có tài thì chúng ta 

sẽ hữu dụng. Người có tâm họ sẽ nỗ lực hoàn thiện năng lực của chính mình. Lục Tổ Huệ 

Năng đã nói: “Nào ngờ tự tánh vốn sẵn đầy đủ. Nào ngờ tự tánh năng sanh vạn pháp”. 

 Hôm trước khi tôi đi chia sẻ, xung quanh tôi đều là những người có học vị Tiến sĩ, khi 

tôi lên chia sẻ xong thì một người là Giáo sư, Tiến sĩ đến bắt tay và nói tôi rất “uyên thâm”. 

Trong tự tánh của chúng ta đã có đầy đủ. Chìa khóa để mở được kho tàng tự tánh đó chính là 

tâm chân thành. Chúng ta không cần phải có tiền tài, địa vị, học vị để có thể bố thí. Chúng ta 

có tâm chân thành thì chúng ta có thể làm được tất cả mọi việc. Hòa Thượng nói: “Phạm vi 

của việc bố thí rất rộng, chỉ cần chúng ta phát tâm rộng lớn thì sẽ có rất nhiều việc để 

chúng ta làm”. Hiện tại, tôi có tâm nhưng nhiều việc tôi không còn đủ sức làm! 

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

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! 


