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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 Chủ nhật, ngày 23/10/2022. 

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

NỘI DUNG HỌC TẬP ĐỀ TÀI 1046 

“HÀNG NGÀY PHẢI PHÁT KHỞI ĐƯỢC TÂM CUNG KÍNH, TÂM TRI ÂN” 

 Khi chúng ta khởi tâm động niệm, hành động tạo tác chúng ta đều thể hiện được tâm 

cung kính, tâm tri ân với tất cả chúng sanh. Chúng ta khởi lên một ý niệm thì ý niệm đó liền 

châu biến pháp giới. Hàng ngày, từng khởi tâm động niệm của chúng ta đều được thông báo 

đến mười phương chư Phật.Phật Bồ Tát minh tường mọi việc nên chúng ta không được mông 

lung, tùy tiện. 

 Hôm trước, tôi di chuyển hơn 1000km nênsáng nay khi thức dậy, cơ thể tôi khá mệt, 

tôi khởi lên ý niệm muốn nằm nghỉ thêm một chút nhưng tôi khởi lên ý niệm thứ hai là đã 

đến giờ phải dậy. Nếu khi đó, tôi chùm chăn ngủ tiếp thì tôi sẽ dậy trễ. Chúng ta nghĩ, chúng 

ta không thể dậy học vì nghiệp chướng của chúng ta nặng nề nhưng thực ra đó là chúng ta 

xem thường đại chúng, không có tâm cung kính với chư Phật Bồ Tát. Khi chúng ta ngồi học, 

chúng sanh tận hư không khắp pháp giới những người có duyên họ cũng đang lắng nghe. 

 Ngày trước, khi tôi về chùa Phước Hậu, tôi khuyên Thầy, hàng tuần nên giảng pháp 

để đại chúng đến nghe. Nếu chưa có người đến thì Thầy giảng cho cả các chúng sanh tầng 

không gian khác. Ban đầu chỉ có một hai người nhưng sau đó thì rất đông người đến chùa 

nghe pháp. Chúng ta làm gì thì chúng ta cũng phải có tâm cung kính, tâm tri ân. Tâm cung 

kính, tâm tri ân đối với tất cả chúng sanh tận hư không sắp pháp giới phải thường hiện hữu và 

thường hằng. Chúng ta chỉ có tâm tri ân, tâm cung kính với Chư Phật Bồ Tát, với Cha Mẹ, 

Thầy Cô thì chúng ta đã có tâm phân biệt, chấp trước. Hòa Thượng nói: “Tâm tôi là một 

mảng chân thành”. Tâm Ngài cung kính, tri ânđối với chúng sanh tận hư không khắp pháp 

giới.  

 Hòa Thượng nói: “Chúng ta không thể phát khởi được tâm tri ân, cung kính vì 

trong tâm chúng ta tràn đầy dục vọng, tự tư tự lợi”. Từ nhỏ chúng ta đã được dạy “tự tư tự 

lợi” nên chúng ta chỉ biết nghĩ đến mình. Khi Thầy Thái hỏi mọi người, khi họ có đồ ăn ngon 
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thì họ sẽ để ai ăn trước. Có người đã lập tức nói là chính mình ăn trước, một số ít người nói 

mời ông bà ăn trước. Mỗi chúng ta đều được nuôi dưỡng “tự tư tự lợi” từ nhỏ nên nếu không 

được dạy thì chúng ta không thể có tâm tri ân, cung kính. 

 Ngày nay, trẻ em từ nhỏ đã được xem truyền hình, được chơi game. Một hôm, tôi đi 

mua cá ở chợ Đại Thanh, tôi nhìn thấy một đứa trẻ 2 tuổi đang xem điện thoại. Mắt của đứa 

trẻ đã rất mỏi, nước mắt chảy ra. Tôi nhắc người Mẹ, chị liền lấy lại điện thoại từ taycủa đứa 

trẻ. Đứa trẻ liền khóc lóc, ăn vạ để đòi lại điện thoại. Tuy mới 2 tuổi nhưng đứa trẻ dùng điện 

thoại rất thành thạo. Đứa trẻ không được dạy rằng Cha Mẹ rất vất vả mưu sinh. Tôi chỉ dùng 

điện thoại để nghe, gọi, nhắn tin. Một đứa trẻ từ nhỏ đã được dạy “tự tư tự lợi” thì chúng 

không thể có tâm tri ân, tâm cung kính.Chúng ta muốn làm Bồ Tát Bất Thối ở thế giới Tây 

Phương Cực Lạc mà chúng ta không có tâm tri ân thì mong muốn của chúng ta chỉ vọng 

tưởng.  

 Người xưa nói: “Tiên nhập vi chủ”.Điều gì chúng ta được tiếp nhận đầu tiên thì điều 

đó sẽ làm chủ. Khi còn bé, chúng ta rất ít được dạy về tâm tri ân, cung kính. Khi còn nhỏ, tôi 

đi học về, tôi được đi chùa cùng bà. Tôi ngủ ở chùa, sáng hôm sau, sau giờ công phu thì tôi 

về nhà. Khi đó, tôi đi chùa vì ở đó có đồ ăn, nhờ đi chùa, ăn chay với bà mà tôi hình thành tín 

tâm với Phật. Tôi có tâm cung kính với Phật từ nhỏ, đó chính là “Tiên nhập vi chủ”. 

 Chúng ta quán sát, chúng ta có tâm cung kính, tâm tri ân với tất cả chúng sanh hay 

không? Nếu chúng ta có tâm cung kính, tâm tri ân thì tất cả khởi tâm động niệm, hành vi tạo 

tác của chúng ta đều cẩn trọng, chúng ta sẽ có sự thúc liễm đối với thân tâm. Từ nhỏ tôi 

không được dạy bảo một cách chu đáo vì Cha Mẹ tôi rất bận. Sáng tôi đi học chiều thì ra 

đồng làm việc. Tôi lớn lên trong sự tùy tiện, không có ai dạy bảo tôi những điều cần thiết như 

cách ăn, cách nói, cách học. Tôi có được như ngày hôm nay là nhờ tôi phát khởi được tâm tri 

ân, tâm cung kính. Ngày trước, tôi học Đại học Trung Văn, kết quả học tập của tôi luôn xếp 

cuối của lớp. Tôi không biết lập chí. Tôi may mắn, học được một chút tiếng Trung nên khi tôi 

tiếp cận được  vớiđĩa của Hòa Thượng thì thiện căn trong tôi trỗi dậy. Tôi nghe và làm theo 

Hòa Thượng.  

 Chúng ta muốn phát khởi được tâm tri ân, tâm cung kính thì chúng ta phải buông bỏ 

“tự tư tự lợi”. Trong tâm chúng ta vẫn còn “tự tư tự lợi” thì chúng ta để chúng ở mức thấp 

nhất. Trẻ nhỏ ngày nay không được học chuẩn mực làm người mà chúng được dạy “tự tư tự 

lợi”, “danh vọng lợi dưỡng”, hưởng thụ “năm dục sáu trần”.Trí tuệ phải từ nơi tâm thanh 

tịnh lưu xuất ra. Giáo dục ngày nay đều dạy những kiến thức thường thức nên chúng ta không 
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thể có được trí tuệ. Có một số người, họ cho rằng họ có thể dạy trẻ có được siêu trí tuệ. Trong 

“Chế Nhạo Kinh” nói: “Thời kỳ Mạt Pháp, Ma tử, Ma tôn dùng hết tất cả những mỹ từ 

của Phật pháp để lừa gạt chúng sanh”. Trẻ được dạy siêu trí tuệ nhưng chúng không có tâm 

tri ân, tâm cung kính thì chúng sẽ lừa gạt Cha Mẹ, Thầy Cô. Nhiều người học thành tài thì bỏ 

quê hương, Cha Mẹ, người thân. 

 Hòa Thượng nói: “Tất cả những sở học ngày nay chỉ là những thường thức tầm 

thường. Tôi ở nước ngoài thời gian dài, tôi nhận thấy, khi các nhà khoa học nghiên cứu 

thì bản thân họ cũng phải cách vật để trí tuệ của họ có thể sinh khởi nhưng họ nghiên cứu 

ra những sản phẩm làm tăng trưởng dục vọng của con người”. Một người chân thật có trí 

tuệ thì họ sẽ không làm những việc tổn hại người khác. Trí tuệ của Thánh Hiền dạy chúng ta 

“cách vật trí tri”, đoạn đi những ham muốn vật chất. Nhà khoa học ngày nay họ làm ra những 

thứ để giúp con người cạnh tranh, đấu tranh. Nhà khoa học Nobel là người đã chế tạo ra 

thuốc nổ, khi về già ông đã hối hận vì phát minh của mình. Ông nói nếu có thể quay ngược 

lại thời gian thì ông sẽ dành thời gian để nghiên cứu đồ chơi cho trẻ em thay vì chế tạo ra 

thuốc nổ. 

 Hòa Thượng nói: “Nếu tâm tự tư tự lợi, dục vọng của chúng ta rất nặng thì chúng 

ta không thể khởi được tâm tri ân. Người xưa đã nói chúng ta phải giáo dục nền tảng cho 

trẻ. Giáo dục nền tảng chính là giáo dục luân lý đạo đức, chuẩn mực làm người. Từ trên 

giáo dục nền tảng này trẻ sẽ khởi được tâm tri ân, tâm cung kính”. Chúng ta dùng tâm 

không cung kính niệm Phật thì chắc chắn chúng ta không thể về được thế giới Tây Phương 

Cực Lạc. Chúng ta muốn phát khởi được tâm tri ân thì chúng ta phải được dạy giáo dục nền 

tảng. Khi con còn nhỏ, Cha Mẹ phải làm ra tấm gương để con noi theo.  

 Hồi nhỏ, có lần tôi đi chùa về thì tôi bị ba đánh cho một trận, sau đó ba tôi qua trách 

bà nội vì bà đã dẫn tôi đến chùa. Hôm nay, tôi nhắc lại điều này để Ba tôi phát khởi được tâm 

sám hối. Tôi biết ba tôi chắc chắn bị đọa lạc rất sâu. Nhiều năm qua, tôi làm nhiều việc để 

tích công bồi đức cho ông. Những điều có thể làm Ba tôi tổn phước thì tôi đều tránh. Ngày 

giỗ Ba, tôi chỉ tự cúng không mời người, không tổ chức ồn ào. Ngày giỗ Ba, tôi tặng gạo, 

thức ăn cho mọi người. Tôi làm nhiều năm nên cứ đến ngày đó thì dân làng đến để nhận quà. 

 Chúng ta phát khởi tâm tri ân thì chúng ta phải hy sinh phụng hiến, làm những việc 

lợi ích chúng sanh. Chúng ta làm việc thiện, nếu ông bà chúng ta còn đang đọa lạc thì họ sẽ 

được hưởng. Chúng ta chỉ làm những việc tăng thêm “danh vọng lợi dưỡng” thì ông bà chúng 

ta đang ở cõi khổ sẽ càng khổ. Chúng ta tri ân, cảm ân bằng cách chúng ta tích cực làm theo 
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lời dạy Phật Bồ Tát, làm theo Thầy. Khi Hòa Thượng mất, tôi tích cực làm những điều Ngài 

đã dạy. Chúng ta càng nỗ lực làm thì chúng ta tạo ra công đức, phước báu vậy thì Thầy của 

chúng ta cũng được thừa hưởng. Chúng ta không cần tổ chức những buổi lễ lớn, đó chỉ là 

việc làm hình tướng không thiết thực. 

 Hòa Thượng nhắc chúng ta phải phát khởi tâm tri ân, tâm cung kính một cách thường 

hằng. Mọi khởi tâm động niệm, việc làm của chúng ta đều từ tâm tri ân thì chúng ta niệm 

Phật sẽ tương ưng được với Phật. Chúng ta dùng tâm bất hiếu, bất kính niệm Phật thì chắc 

chắn chúng ta sẽ không thể vãng sanh! 

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

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! 

 


