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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 Bảy, ngày 15/10/2022. 

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

NỘI DUNG HỌC TẬP ĐỀ TÀI 1038 

 “NHIỀU NGƯỜI LÀM SAI NÊN CHÚNG TA KHÔNG BIẾT ĐÓ LÀ SAI” 

 Trong Kinh Phật nói: “Thời kỳ Mạt Pháp tà sư nói pháp nhiều như cát sông Hằng”. 

“Tà sư” là chỉ những người nói những lời mê hoặc, dụ dỗ người. Thí dụ, có người nói, con 

người phải có lòng tham vì lòng tham sẽ thúc đẩy xã hội phát triển. Nhiều người cho rằng: 

“Người không vì mình thì trời chu đất diệt”. Hay có người cho rằng động vật là để cung cấp 

thức ăn nên con người có thể ăn thịt các loài động vật khác. Nhiều người có quan điểm, người 

ăn chay sẽ bị thiếu chất, dễ mắc bệnh, người đang mang thai ăn chay thì thai nhi sẽ không có 

đủ dinh dưỡng. Nhưng những đứa trẻ ăn chay sinh ra rất khỏe mạnh, không bị bệnh như những 

đứa trẻ ăn thịt. Trên thế giới cũng có một bộ tộc, họ chỉ ăn thực vật từ đời này sang đời khác 

nhưng họ vẫn rất khỏe mạnh. Hòa Thượng nói: “Nhiều người làm sai nên chúng ta không 

biết đó là sai!”. 

 Nhiều người cho rằng làm người phải “tham, sân, si, mạn”, “tự tư tự lợi”, “danh vọng 

lợi dưỡng” nên nhiều người làm theo họ. Ngày trước, hai ngành nghề được tôn kính nhất đó là 

Thầy Cô giáo và Bác sĩ. Bổn phận của Thầy Cô là truyền dạy kiến thức cho học trò. Họ được 

nhận kiến thức từ Thầy nên họ truyền lại kiến thức cho hậu thế. Thầy thuốc cũng vậy. Khi đó, 

Thầy Cô và Thầy thuốc có thu nhập thấp nhất nhưng thanh cao nhất. Ngày nay, những người 

làm nghề này có thu nhập rất cao. Nhiều Bác sĩ kê thực phẩm chức năng cho bệnh nhân để họ 

được hưởng hoa hồng.  

        Khi tôi được đứng lớp, tôi luôn dành toàn bộ tâm huyết truyền dạy cho học trò. Ngày 

trước, tôi rất ngưỡng mộ những người dịch được chữ Hán nên tôi miệt mài học tập. Hiện tại, 

ba tháng tôi không cầm bút nhưng tôi vẫn có thể viết chữ Hán rất sắc nét. Tôi đã rèn luyện qua 

rất nhiều năm tháng. Trang “Nhidonghocphat.com” dạy chữ Hán cho người từ sơ cơ đến người 

có thể dịch được. Có những người học trên web đang học Thạc sĩ ở Bắc Kinh, họ nhắn tin cảm 

ơn tôi. 
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 Nhiều người vượt đèn đỏ vì thấy người khác cũng vượt. Họ không biết đó là phạm 

pháp. Khi đèn đỏ chúng ta dừng lại nhiều khi chúng ta còn bị mắng. Ở nhiều phương diện trong 

xã hội, người khác làm sai mà chúng ta không làm thì họ cho rằng chúng ta làm sai. Ở Bắc 

Giang, khi có người mất, họ cho lá bùa vào miệng con cóc, sau đó cho con cóc vào liệm cùng 

người mất. Cả làng làm như vậy nếu có người không làm thì họ bị cho là khác người. Họ cho 

rằng con cóc có sứ mạng đi trình báo Diêm Vương. Ngày Tết, nhà nhà đều cúng gà, nhà ai 

không cúng thì họ cho rằng người đó không hiếu thảo với Tổ Tiên. Hiện tượng nhiều người 

làm sai một việc nên việc đó trở thành đúng đang rất phổ biến trong xã hội.   

         Hòa Thượng nói: “Nếu chúng ta sống trong sự mê hoặc, điên đảo thì chúng ta vô cùng 

bất hạnh. Hàng ngày, chúng ta tiếp xúc những quan điểm sai lầm, tà tri, tà kiến. Nhiều 

người làm sai một việc nên mọi người cho rằng việc đó là đúng. Mọi người đều làm sai nên 

chúng ta cũng làm sai theo họ. Chúng ta làm sai mà chúng ta cho rằng mình đang làm 

đúng!”. Chúng ta không có những tấm gương tốt để làm theo. Chúng ta thấy người khác làm 

thì chúng ta làm theo. Nếu chúng ta là người dẫn đạo, chúng ta không dám thừa nhận là mình 

làm sai thì những người làm theo sự dẫn đạo của chúng ta, khi họ đi vào vòng sinh tử, họ sẽ 

trở thành oan gia của chúng ta. 

 Thời gian gần đây, có rất nhiều cách tu mới xuất hiện nhưng nhiều người vội tin theo. 

Có người tu pháp môn Tịnh Độ nhiều năm nhưng họ không hiểu được cương lĩnh của pháp 

môn Tịnh Độ nên họ cũng bỏ theo những cách tu khác. Chúng ta phải lấy giáo huấn Phật, 

Thánh Hiền để làm chuẩn mực. Chúng ta làm người khác hiểu sai về hình tượng người học 

Phật, học đạo đức Thánh Hiền thì chúng ta sẽ phải đi vào địa ngục. 

 Hòa Thượng nói: “Hiện tại, rất nhiều người làm sai vì họ không được giáo dục đúng 

chuẩn mực. Họ cho rằng cách nghĩ, cách thấy, cách làm của họ là đúng. Họ không có trí 

tuệ phân biệt phải, trái, tốt, xấu, thiện, ác. Việc này thật đáng lo!”. Ngày nay, nhiều người 

học Phật pháp không được học Phật pháp chính thống. Một số người học đạo đức Thánh Hiền 

cũng chỉ làm cho dễ coi. Chúng ta muốn những việc mình làm phải thật hoành tráng, chúng ta 

phải được nhiều người biết đến thì chúng ta đã bị Ma dẫn dắt. Chúng ta bị Ma dẫn dắt vì trong 

tâm chúng ta vẫn còn tham, sân, si, mạn. Tổ Ấn Quang dạy: “Kiệt thành tự khả chuyển phàm 

tâm”. Tâm chúng ta chân thành thì chúng ta sẽ gặp được những người chân thành.  

 Hòa Thượng nói: “Người ngày nay không phân biệt được phải, trái, tốt, xấu vì họ 

xem thường giáo dục chuẩn mực của Phật Bồ Tát, của Thánh Hiền. Trong gia đình Cha 
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Mẹ không làm được tấm gương cho con cái. Thầy Cô giáo không làm được tấm gương cho 

học trò. Ông chủ không làm ra được tấm gương cho nhân viên”. Nhà Phật dạy Tam quy, 

Ngũ giới, Thập thiện, nhà Nho giáo dục chuẩn mực làm người nhưng người hiện tại xem thường 

những sự giáo dục này. Từ nhỏ, họ đã được tiếp nhận sự giáo dục làm tăng trưởng “tự tư tự 

lợi”, “danh vọng lợi dưỡng”. Hòa Thượng nói: “Phật pháp chân chính không nhắc đến tiền”. 

Mười năm qua, chúng ta đã làm được điều này. 

          Chúng ta không đủ tiêu chuẩn để làm một người chuẩn mực thì chúng ta không thể làm 

được Thánh Hiền, Phật Bồ Tát. Khởi tâm động niệm, hành vi tạo tác của chúng ta có ảnh hưởng 

trực tiếp đến người khác. Hòa Thượng nói: “Chúng ta bảo người bố thí càng nhiều càng tốt 

nhưng chúng ta lại nhận càng có nhiều càng tốt”. Chúng ta làm như vậy thì người khác cũng 

bắt chước theo. 

  Hòa Thượng nói: “Chúng ta không phải Thánh Hiền, nếu chúng ta không 

được học thì chúng ta không thể phân biệt được đúng sai. Chúng ta không có tấm gương, 

không có người dạy, chúng ta tiếp xúc với những điều ác, điều bất thiện thì chúng ta không 

thể trở thành người tốt. Ngày nay, đại chúng xã hội không tiếp nhận được giáo dục của 

Thánh Hiền”. Chúng ta học tập đạo đức Thánh Hiền thì họ cho rằng chúng ta kỳ quái. Người 

ngày nay cho rằng “tự tư tự lợi”, “tham sân si mạn” là chuyện bình thường. 

 Người xưa nói: “Tích phi thành thị”. Chúng ta huân tập nhiều năm những điều sai thì 

những điều đó sẽ thành đúng. Người ngày nay, họ thấy con cái lạy Cha Mẹ là việc rất kỳ lạ. 

Chúng ta tổ chức những buổi lễ tri ân thì họ cho rằng chúng ta đang diễn. Ngày nay, việc con 

cái bất hiếu, ngỗ nghịch Cha Mẹ diễn ra khắp nơi nên việc này được coi là việc thường tình. 

Ngày trước, thôn nào có người con bất hiếu thì cổng thôn đó sẽ bị chặt một góc để báo cho mọi 

người biết thôn này có người đại bất hiếu. Hiện tại, chúng ta tổ chức những buổi Lễ tri ân Cha 

Mẹ ở khắp nơi nên mọi người cũng được ảnh hưởng bởi tinh thần hiếu đạo. Ngày Lễ vu lan rất 

nhiều người đến chùa để thắp hương cho Cha Mẹ, Ông Bà đã khuất. 

 Hòa Thượng nói: “Họ không tiếp nhận mà còn bài bác giáo dục Thánh Hiền. Họ cho 

rằng tự tư tự lợi là việc đương nhiên nên xã hội ngày càng động loạn. Người hiện tại tạo 

tác nhiều việc bất thiện nhưng chúng ta phải tha thứ cho họ. Họ làm sai vì họ không có 

những tấm gương”. Ngày nay, Cha Mẹ, Thầy Cô không làm ra những tấm gương cho con cái 

và học trò noi theo. 



 

4 

 Hòa Thượng nói: “Từ nhỏ họ không được dạy. Khi họ lớn lên, họ nhìn thấy những 

điều sai nên họ cho rằng những điều đó là bình thường!”. Người ngày nay bất hiếu, bất tuân, 

bất kính Cha Mẹ vì họ thấy người khác cũng làm như vậy. Nhiều người, trước khi học chuẩn 

mực đạo đức Thánh Hiền thì họ cho rằng họ là người con hiếu, là người tốt nhưng khi được 

học chuẩn mực của người xưa thì họ thấy họ chưa đạt được chuẩn mực làm người. 

 Hòa Thượng nói: “Nếu chúng ta không học Kinh điển thì chúng ta sẽ mê hoặc điên 

đảo. Nếu ba ngày mà chúng ta không học thì chúng ta sẽ bị ác duyên bên ngoài dẫn dụ. Đây 

là kinh nghiệm nhiều năm tu hành của tôi. Mỗi ngày, chúng ta phải tiếp nhận giáo huấn 

của Phật, của Thánh Hiền thì việc làm của chúng ta mới có thể đúng chuẩn mực!”. 

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

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! 

 


