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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 Hai, ngày 31/10/2022. 

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

NỘI DUNG HỌC TẬP ĐỀ TÀI 1054 

“GẶP DUYÊN BAN ĐẦU KHÔNG TỐT THÌ KHÓ QUAY ĐẦU” 

Nếu ngay từ đầu, nếu chúng ta không được tiếp cận thiện hữu tri thức, Thầy tốt, bạn 

lành thì chúng ta rất khó quay đầu. Người xưa nói: “Tiên nhập vi chủ”. Điều gì chúng ta 

được tiếp cận đầu tiên thì điều đó sẽ làm chủ chúng ta. Tôi may mắn, khi tôi còn nhỏ, nhà tôi 

ở cạnh nhà bà nội, tôi được ăn chay niệm Phật cùng bà. Khi tôi lớn hơn một chút, tôi được 

đến chùa Phúc Hậu, ở đó nhiều đời các vị Tổ sư cũng đều niệm Phật. 

 Người Thầy dạy chữ Hán đầu tiên của tôi cũng suốt đời niệm một câu “A Di Đà 

Phật”. Trước khi lâm chung, Thầy để lại bốn câu nhắc chúng ta phản tỉnh: “Đừng tu quanh tu 

quẹo, đừng tu lợi tu danh, đừng tu dục tu tình, đừng tu gian tu dối”. Bốn câu này diễn tả lại 

đầy đủ tâm cảnh của người tu hành. Hiện tại, Thầy trụ trì đã khắc bốn câu này lên phiến đá 

như một lời nhắc nhở cho người sau.  

Trước khi mất, Thầy dặn mọi người: Không cần làm đám tang, dùng ván ghép lại 

thành quan tài, không cúng tuần thất để tránh lãng phí; quan tài để ở giảng đường, không để 

bên Tổ đường; sáng liệm thì chiều dùng xe ba gác đẩy quan tài ra nghĩa địa. Giảng đường là 

nơi đại chúng học tập, Tổ đường là nơi trang nghiêm thờ cúng các vị Tổ sư. Thầy vẫn tỉnh táo 

để an bài cho sự kết thúc của một kiếp người.  

Sắp tới, chúng ta tổ chức ngày Vía Phật A Di Đà tại chùa Phúc Hậu, chúng ta sẽ được 

tham quan nơi Thầy đã ở, đọc những lời dặn của Thầy khắc trên phiến đá. Nếu đủ duyên thì 

chúng ta sẽ được đến viếng mộ phần của Thầy. Đó không phải là lăng mộ mà chỉ là một nấm 

mồ đơn xơ. Tôi được tiếp cận những vị Thầy như vậy nhưng trước đây, tôi vẫn chưa tỉnh ngộ, 

tôi vẫn chìm đắm trong “danh vọng lợi dưỡng”.  

Sau này, tôi được tiếp cận đĩa, sách của Hòa Thượng Tịnh Không, những lời dạy của 

Ngài đã đánh thức tôi! Tuy sinh ra trong thời Mạt pháp, khi nhỏ cuộc sống khó khăn nhưng 
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tôi cảm thấy mình rất may mắn vì ngay từ đầu tôi đã được gặp thiện hữu tri thức, tôi không 

phải đi đường vòng. Hòa Thượng nói: “Ban đầu chúng ta gặp duyên không tốt thì chúng ta 

rất khó quay đầu!”. Điều gì vào trước thì điều đó đã làm chủ. Một mảnh vải trắng đã bị 

nhuộm chàm thì chúng ta dùng mọi cách để tẩy thì cũng rất khó để tấm vải trắng như ban đầu 

mà vẫn có tì vết. Chúng ta  phải hết sức cẩn thận! Nếu ban đầu, chúng ta không có duyên gặp 

được thiện pháp, chánh pháp thì tín tâm của chúng ta có thể bị lay chuyển. Những người 

thích hóng chuyện, giao lưu với người nổi tiếng thì họ rất dễ gặp phải duyên ác. Hòa Thượng 

nhắc nhở: “Chúng ta 99% có nguy cơ rơi vào tà kiến”. 

Trong “Đệ Tử Quy” nói: “Không sách Thánh, bỏ không xem. Che thông minh, hư 

tâm trí”. Chỉ cần chúng ta không cẩn thận khi nhìn, khi đọc thì tâm chúng ta cũng sẽ bị ô 

nhiễm. Chúng ta đều là những người căn tánh sơ khởi, rất dễ bị lay chuyển. Chúng ta chưa 

lay chuyển được người thì chúng ta đã bị người lay chuyển.   

 Cả cuộc đời Hòa Thượng đã làm ra biểu pháp cho chúng ta. Ban đầu, Ngài học với 

Ngài Chương Gia Đại Sư, một vị Thầy tu hành rất nghiêm túc. Sau đó, Ngài học Triết học 

với Giáo sư Phương Đông Mỹ. Cuối cùng, Ngài theo học với Thầy Lý Bỉnh Nam trong mười 

năm. Hòa Thượng chỉ nghe theo một người. Hòa Thượng dạy chúng ta cách tiếp cận với thiện 

hữu tri thức. Chúng ta không tùy tiện mà chúng ta phải hết sức cẩn trọng khi tiếp cận. Tôi 

cũng học theo Hòa Thượng, tôi chỉ tiếp cận Ngài. Tôi đã dùng hơn 30.000 giờ để dịch đĩa 

Ngài, chúng ta cũng đã học hơn 1000 chuyên đề của Hào Thượng. Chúng ta không cần thiết 

phải đi tham học nhiều nơi. Chúng ta chỉ cần biết về cách tu niệm Phật chứ chúng ta không 

cần biết về các pháp môn khác. Chúng ta phải là chuyên gia chứ chúng ta đừng nên là nhà 

thông thái. Nhà thông thái thì pháp nào, lĩnh vực nào họ cũng biết.  

 Có những người muốn đi một hướng riêng vì họ bị lôi kéo bởi “danh vọng lợi 

dưỡng”. Nếu họ tu theo một người nào đó thì họ không thể trở thành trưởng tràng, giáo chủ. 

Hiện nay, mỗi đạo tràng có cách niệm, cách lạy Phật khác nhau một chút. Đó là họ chấp 

trước, họ muốn thể hiện cái ta. Người thế gian nói: “Gần mực thì đen. Gần đèn thì sáng”. 

Chúng ta tiếp cận được bậc thiện hữu, tri thức chân chính thì chúng ta sẽ được nương nhờ trí 

tuệ của họ, chúng ta sẽ có cái thấy cái nhìn đúng đắn. Chúng ta thân cận ác hữu tri thức thì 

trong vô hình chung, chúng ta cũng sẽ được nhuộm. Chúng ta phải hết sức cẩn trọng: “Bạn 

lành nương cậy. Thầy tà tránh xa”. 
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Có người nói với tôi, họ thờ tượng Quan Âm lâu rồi nên họ do dự khi thỉnh tượng 

Phật A Di Đà về. Họ sợ Bồ Tát Quan Thế Âm buồn, giận. Đó là họ mang tâm phàm phu để 

đo lường tâm Phật Bồ Tát. Nhiều người chơi với bạn ác nên cũng trở thành những người ác, 

không thể quay đầu. Có người, ngày trước, họ nghe Hòa Thượng giảng pháp mọi lúc, mọi nơi 

nhưng sau này, họ bị người khác dụ dỗ. Hiện tại, họ bỏ niệm Phật, bỏ nghe pháp để lo làm 

giàu và hưởng thụ. Chúng ta là Thầy Cô, chúng ta không cẩn trọng thì chúng ta cũng sẽ bị lôi 

kéo. Chúng ta phải dẹp bỏ dần “danh vọng lợi dưỡng” để giữ lấy pháp thân huệ mạng.  

 Hòa Thượng nói: “Người thế gian nói: “Gần mực thì đen. Gần đèn thì sáng”. 

Chúng ta gần gũi người thiện thì trong bất tri, bất giác chúng ta trở thành người thiện. 

Chúng ta gần gũi người ác thì trong bất tri, bất giác chúng ta cũng bị nhiễm tập khí xấu 

của họ”. Nhân ác trong chúng ta quá nhiều, nhân thiện quá ít. Chúng ta chỉ cần gần gũi người 

ác thì những nhân ác này sẽ phát khởi. Nhân thiện của chúng ta quá ít, chúng ta tiếp cận 

người thiện thì nhân thiện của chúng ta chưa chắc đã được phát khởi. Chúng ta gặp duyên 

ban đầu không tốt thì chúng ta vô cùng khó quay đầu. Chúng ta chơi với người thích mặc đồ 

hàng hiệu thì một thời gian sau chúng ta cũng bị ảnh hưởng. Chúng ta chơi với người ăn mặc 

đơn giản thi dần dần chúng ta cũng ăn mặc giản đơn hơn. 

 Hòa Thượng nói: “Hiện tại, phong khí xã hội không tốt, sự tu hành của chúng ta bị 

chướng ngại trùng trùng. Sức cám dỗ của năm dục sáu trần rất lớn, rất ít người vượt qua 

những cám dỗ này. Chỉ có Phật Bồ Tát tái sanh là không bị cám dỗ. Chúng ta tiếp xúc với 

cảnh giới sáu trần thì chúng ta không thể không khởi tâm động niệm. Phàm phu chúng ta 

không vượt qua được nên chúng ta phải tránh duyên!”.  

 Nếu chúng ta không tránh duyên thì chúng ta sẽ bị cám dỗ. Nơi nào làm chúng ta bị ô 

nhiễm thì chúng ta tránh không đến. Thí dụ, khi chúng ta nghe mọi người nói về việc kinh 

doanh bất động sản có thể làm giàu nhanh chóng thì chúng ta sẽ bị động tâm. Tập khí xấu ác 

trong chúng ta đã có đầy đủ. Chúng ta gần “tài, sắc, danh, thực, thùy” thì chúng ta sẽ bị 

nhiễm. Có những người ăn chay nhưng chơi chung với những người thích ăn sơn hào, hải vị 

thì một thời gian họ cũng bỏ ăn chay. Tôi có bí quyết để không động tâm trước sơn hào, hải 

vị đó là tôi không bao giờ để cho mình đói. Khi tôi đói tôi ăn xôi, khoai, sắn để no bụng. 

Chúng ta đang đói mà chúng ta nhìn thấy những món ngon thì chúng ta sẽ động lòng. Chúng 

ta là phàm phu nên chúng ta phải tránh duyên. 
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 Hòa Thượng nói: “Xã hội ngày nay là một lò ô nhiễm nghiêm trọng, phàm phu 

chúng ta không thể vượt qua sự ô nhiễm này!”. Trong chúng ta có đầy đủ nhân ác. Nhân ác 

của chúng ta dày đặc như rễ của cây cỏ tranh. Mùa nắng thì cây cỏ tranh không phát triển, khi 

mưa xuống thì chúng lại phát triển lên một cách mạnh mẽ. Tập khí “tự tư tự lợi”, “danh vọng 

lợi dưỡng”, hưởng thụ “năm dục sáu trần”, “tham, sân, si, mạn” đã có sẵn trong chúng ta. 

Chúng ta không nên tiếp xúc với những hoàn cảnh, những người bạn không giúp chúng ta 

tăng tấn đạo tâm. Chúng ta ở gần người có đức hạnh thì trong vô hình chung chúng ta cũng 

được nhuộm bởi đức hạnh của họ. Chúng ta gần những người phóng túng, lười biếng, mông 

lung thì chúng ta cũng sẽ bị nhuộm.  

 Khi tôi tiếp cận học trò, tôi cũng phải rất cẩn thận. Có người thắc mắc, có những 

người là trưởng tràng rồi nhưng vẫn phạm phải những lỗi nghiêm trọng như phạm trai phá 

giới, nghiện hút. Họ cũng là phàm phu nên nếu họ không đề cao cảnh giác, họ tùy tiện thì họ 

cũng sẽ bị dụ dỗ. Có những người bị học trò lôi kéo, dẫn dụ nên họ phạm phải những lỗi lầm 

nghiêm trọng. Chúng ta là Thầy, chúng ta tiếp cận học trò cũng phải rất cẩn trọng. Chúng ta 

đang quán sát xem họ có đang dẫn đạo chúng ta không. 

 Hòa Thượng nói: “Phàm phu trong sáu cõi muốn có được thành tựu thì vấn đề then 

chốt đó là phải có nhân duyên tốt. Cơ hội gặp Thầy tốt, bạn lành không dễ có được nên 

nếu gặp cơ hội thì chúng ta phải nắm lấy”. Chúng ta có cơ hội gặp Thầy tốt, bạn lành thì 

chúng ta có cơ hội thăng tiến. Có người biết đến lớp học “Đệ Tử Quy” từ mấy năm trước 

nhưng họ bận không có thời gian tham gia. Trước đó, họ cho rằng việc kiếm tiền quan trọng 

hơn, có tiền thì mới có thể làm được các việc. Tôi vẫn có thể làm được rất nhiều việc lợi ích 

chúng sanh mà không cần đến tiền. Trên website hay trên bất cứ kênh thông tin nào, tôi cũng 

không viết tâm thư kêu gọi ủng hộ. 

 Buổi sáng, chúng ta thức dậy sớm một chút thì chúng ta sẽ có cơ hội cùng nhau học 

tập. Trong hơn 1000 đề tài, mỗi đề tài Hòa Thượng đều nhắc đến những tập khí có sẵn trong 

chúng ta. Hòa Thượng nói: “Ngày trước, khi Lão sư Lý Bỉnh Nam còn sống, người ở Đài 

Trung không có ai thành tựu. Họ nghĩ rằng Thầy đang còn ở đó nên khi nào rảnh thì đến 

nghe. Họ dần dà đến khi Thầy mất rồi thì họ không còn cơ hội nữa!”. Mỗi chúng ta cũng 

bỏ lỡ rất nhiều cơ hội. Mấy ngày hôm nay, tôi đến rất nhiều nơi để chia sẻ Phật pháp. Các cụ 

nghe tôi chia sẻ xong thì họ cảm thấy rất lợi lạc. Chúng ta phải tranh thủ từng giây, từng phút 

nắm lấy cơ hội, nhân sanh này rất ngắn ngủi! 
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 Hòa Thượng nói: “Hoàn cảnh sống ảnh hưởng rất lớn đến thành tựu trong tu hành 

của chúng ta. Thiện Đạo Đại Sư đã nói: “Chín phẩm vãng sanh đều là ở duyên ngộ không 

như nhau”. Khi chúng ta bắt đầu tu hành, chúng ta gặp được thiện duyên, chúng ta gặp 

được Lão sư tốt, bạn tốt thì sự tu hành của chúng ta thuận buồm, xuôi gió. Nếu chúng ta 

không gặp được thiện hữu, tri thức thì chúng ta sẽ bị dẫn đi sai đường. Chúng ta đi sai 

đường thì chúng ta muốn quay đầu cũng vô cùng khó! Chúng ta phải rất cẩn trọng khi 

gặp duyên. Duyên tốt thì chúng ta nắm bắt, duyên xấu thì chúng ta phải tìm cách tránh 

xa”. 

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

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! 

 


