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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 03/11/2022. 

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

NỘI DUNG HỌC TẬP ĐỀ TÀI 1057 

“PHẬT LÀ MỘT BẬC THẦY TỐT NHẤT!” 

 Trên “Kinh Lăng Nghiêm” nói: “Thời kỳ Mạt Pháp tà sư nói pháp nhiều như cát 

sông Hằng”. Ngày nay, chúng ta rất khó để phân biệt chánh pháp, tà pháp. Có những người 

dẫn đạo nói những điều huyền bí khiến người khác bị mê hoặc, chìm đắm trong vọng tưởng. 

 Những điều thật có quá ít người làm nên không có ai tin. Những điều giả diễn ra quá 

nhiều nên mọi người tin đó là thật. Nhiều năm qua chúng ta làm nhiều việc vì chúng sanh 

nhưng nhiều người cho rằng, thế gian này không ai cho không ai cái gì, chúng ta làm để dụ dỗ 

người. Hòa Thượng nói: “Người thế gian thích nghe giả, không thích nghe khuyên!”. Họ 

không thích nghe những lời khuyên chân thành mà chỉ thích nghe những lời mật ngọt. Phật Bồ 

Tát đã cả đời hy sinh phụng hiến vì chúng sanh. Tư cách, hành vi, sự nghiệp của các Ngài đều 

là mô phạm cho chúng sanh. Chư Phật Bồ Tát dạy chúng ta phải xa lìa tập khí, phiền não, xa 

lìa “tự tư tự lợi”, “danh vọng lợi dưỡng”, “tham, sân, si, mạn”.  

 Hôm qua, tôi đi từ Đà Nẵng về, tôi không mang theo bất cứ thứ gì ngoài mấy khoanh 

bánh tét. Chiều qua, khi về đến nhà, chân tôi đau nhức, tôi không thể đi được. Đó chính là viễn 

cảnh của vô thường. Tôi quán sát xem những ngày qua tôi đã làm gì sai. Nghiệp quả chúng ta 

đã tạo nhiều đời nhiều kiếp, oan gia trái chủ có thể đến bất cứ lúc nào. Chúng ta còn có sức lực 

thì chúng ta phải toàn tâm toàn lực vì chúng sanh. Khi chúng ta đối mặt với sinh tử thì toàn 

thân chúng ta sẽ đau nhức giống như tứ mã phân thây. Khi tôi bị đau chân, tôi khởi lên ý niệm 

oán trách nhưng tôi chuyển thành ý niệm cảm ơn. Cảm ơn cơ thể đã nhắc tôi khi đối mặt với 

sinh tử thì chúng ta còn đau đớn hơn vạn lần. 

 Trong tu hành, chúng ta gặp được người Thầy tốt do chúng ta có phước rất lớn. Nhiều 

năm qua, tôi nghe theo, làm theo Hòa Thượng, tôi nhận được rất nhiều lợi ích. Tôi học theo 

Ngài cách nghĩ, cách sống, cách làm. Hòa Thượng nói: “Chúng ta rất khó có thể gặp được 
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Lão sư tốt. Chúng ta mong muốn gặp cũng không được mà đó là do duyên ngộ”. Tôi gặp 

được đĩa Hòa Thượng giảng vì tôi phát tâm mang một chút năng lực đi dạy học trò. Nếu tôi 

không có tâm hy sinh phụng hiến thì tôi không thể gặp được Ngài. Sư bà nhìn thấy một thùng 

họ đang định bỏ đi thì Sư bà xin lại, trong đó có một chồng đĩa của Hòa Thượng.  

 Hòa Thượng nói: “Phật là một bậc Thầy tốt nhất!”. Có người cho rằng Phật không 

linh nên họ chọn Yêu ma, Quỷ quái làm Thầy vì Yêu ma, Quỷ quái giúp họ thỏa mãn dục vọng. 

Khi giảng ở Huế, tôi nói, khi chúng ta nói chúng ta muốn có một quả dưa thì Yêu ma sẽ bảo 

chúng ta cúng lễ nhiều thì họ sẽ ban quả dưa cho chung ta. Phật thì sẽ dạy chúng ta cách chọn 

đất, cách trồng, cách chăm sóc dưa. Chúng ta trải qua thời gian lao động thì chúng ta sẽ có dưa 

ăn. Phật không thỏa mãn những tham cầu của chúng sanh nên chúng sanh tìm đến Yêu ma, 

Quỷ quái. Chúng ta không biết rằng những thứ chúng ta có được là do phước trong vận mạng. 

Phật dạy chúng ta xa lìa “tự tư tự lợi”, “danh vọng lợi dưỡng” và khó nhất là rời xa hưởng thụ 

“năm dục sáu trần”. Có người cho rằng, nếu sống mà không hưởng thụ “năm dục sáu trần” thì 

cuộc sống sẽ rất khổ sở.  

 Hòa Thượng nói: “Bồ Tát, Thanh Văn cũng là bậc Thầy tốt. Họ là người chân thật 

giác ngộ. Tri kiến của họ nhất định là không có sai lầm”. Các Ngài là những bậc giác ngộ, 

chứng đạo. Người chưa chân thật giác ngộ thì tri kiến của họ sẽ có rất nhiều vấn đề. Người nào 

khuyên chúng ta xả bỏ tập khí, phiền não, tích cực cho đi, không sợ lời lỗ thì chúng ta làm theo. 

Người nào khuyên chúng ta tích lũy tài vật thì chúng ta nên tránh xa. 

 Hòa Thượng nói: “Phật đích thực là bậc Thầy tốt nhất! Ngài có trí tuệ cao độ, có 

phương pháp giáo học khéo léo, viên mãn. Đây là phương pháp giáo học cao minh. Một bậc 

Thầy tốt như vậy chân thật là rất khó gặp được. Chúng ta phải theo Phật học tập. Các Ngài 

tuy không ở thế gian nhưng pháp thân xá lợi của các Ngài vẫn thường trụ ở thế gian”. 

“Pháp thân xá lợi” của Phật chính là giáo huấn của Phật, chính là “Kinh A Di Đà”, “Kinh Vô 

Lượng Thọ”. “Pháp thân xá lợi” của Thánh Hiền trong Nho giáo là “Đệ Tử Quy”, trong Đạo 

giáo là “Cảm Ứng Thiên”. 

 Hòa Thượng nói: “Chúng ta làm theo những điều trên Kinh đã dạy thì cũng giống 

như Phật đang ở bên cạnh chúng ta. Chúng ta phải tu hành y theo phương pháp trên Kinh 

dạy. Người thế gian nói rất hay: “Chúng ta theo một người Thầy thì chúng ta chỉ có một 

con đường như vậy thì chúng ta dễ đi. Chúng ta có hai vị Thầy, ba vị Thầy, bốn vị Thầy thì 

chúng ta đã đi con đường có ngã ba, ngã tư”. Chúng ta theo nhiều vị Thầy thì chúng ta 
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không biết đi con đường nào. Tâm chúng ta “vô sở thất tùng”. Tâm không có chỗ nương 

về”.  

 Hòa Thượng nói: “Người hiện tại tu học không có lực vì họ nghe theo quá nhiều 

người. Chúng ta càng nghe nhiều thì đầu óc chúng ta càng mơ mơ hồ hồ, không nắm được 

cương lĩnh mà Phật đã dạy. Điều quan trọng là thời gian của sinh mạng ngắn ngủi đã trôi 

qua vô ích. Chúng ta mất 3 năm, 5 năm mà chúng ta vẫn không có được thọ dụng chân thật 

của Phật pháp”. 

 Mỗi chúng ta đều đã lãng phí một khoảng thời gian rất dài. Tôi cũng mới tiếp cận giáo 

huấn của Hòa Thượng hơn 10 năm nhưng chúng ta cũng đã làm được rất nhiều việc. Nếu tâm 

chúng ta là trang giấy trắng thì chúng ta học Phật rất dễ dàng. Hầu hết chúng ta là trang giấy 

đã bị ô nhiễm nên chúng ta nghi ngờ những lời Phật dạy. Chúng ta cần chân thật làm để làm ra 

tấm gương cho người khác. 

 Hòa Thượng nói: “Đầu óc chúng ta bị ô nhiễm vì chúng ta không có người dẫn đạo 

tốt. Chúng ta không có cương lĩnh cốt lõi để khế nhập. Đây chân thật là khổ nạn!”. Chúng 

ta rất khó gặp được người Thầy tốt. Chúng ta mong cầu cũng không gặp được mà đó là do 

duyên ngộ. Trước đây, nếu tôi “tự tư ích kỷ”, tôi chỉ đi dạy để kiếm tiền thì tôi không biết bây 

giờ đã ra sao! Tôi phát tâm đi dạy để giúp người nên tôi đã vô tình gặp được đĩa của Hòa 

Thượng. Chúng ta muốn gặp được duyên ngộ tốt thì chúng ta phải chân thật phát tâm vì người. 

Tổ Ấn Quang đã dạy chúng ta: “Chí thành thì cảm thông”. Chỉ có tâm chân thành tương ưng 

được với tâm chân thành. 

 Nhiều người cho rằng họ không may mắn nên họ không gặp được những người Thầy 

tốt. Đó là do tâm chúng ta chưa đủ chân thành. Khi Sư bà mời tôi dạy, Sư bà nói Sư bà không 

có tiền trả cho tôi nhưng tôi vẫn phát tâm dạy. Tôi đi bằng xe máy từ thành phố Hồ Chí Minh 

đến Vũng Tàu, quãng đường  này rất xa. Khi những người sống ở Bắc Mỹ mời tôi qua giảng, 

tôi giảng về Tịnh Độ, về “Đệ Tử Quy” cho họ nghe. Ở đó, tôi có duyên gặp được bộ sách 1200 

Đề tài này, ban đầu, tôi xin nhưng họ không cho nhưng sau khi nghe tôi giảng thì họ đã tặng 

tôi bộ sách này. 

 Chúng ta muốn có duyên ngộ tốt, thì chúng ta phải toàn tâm toàn lực phát dương quang 

đại Phật pháp, phát huy giáo huấn Thánh Hiền, toàn tâm toàn lực vì chúng sanh. Chúng ta 

muốn có duyên ngộ tốt thì chúng ta phải nỗ lực vượt qua khó khăn. Sáng nay, nếu tôi không 

cố gắng thì tôi sẽ không ngồi dạy được vì chân tôi vẫn còn rất đau. Chúng ta không thể ngồi 



 

4 

chờ để duyên phận đến mà chúng ta phải dùng tâm chân thành, tâm hy sinh phụng hiến để tận 

tâm tận lực vì chúng sanh. Chúng ta nỗ lực tu hành, nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn thì 

chúng ta sẽ nhận thấy những sự nhiệm màu.  

          Trong suốt những ngày ở miền Trung, tôi luôn tận tâm tận lực làm không nghỉ ngơi. Tôi 

có được tâm cảnh tốt  này vì tôi có duyên phận gặp được vị Thầy tốt. Hòa Thượng là người đã 

chứng thực những điều Phật đã dạy. Cả đời Ngài đã làm ra biểu pháp cho chúng ta. Nếu chúng 

ta tùy tiện tiếp nhận những lời dạy không tốt thì điều này ảnh hưởng đến cách nghĩ, cách thấy, 

cách làm của chúng ta. Hòa Thượng nói: “Nếu riêng chúng ta đọa lạc thì không sao nhưng 

chúng ta cũng sẽ làm rất nhiều người xung quanh bị đọa lạc!”.  

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

Nam Mô A Di Đà Phật 

Chúng con xin tùy hỷ 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! 

  


