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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 Ba, ngày 15/11/2022. 

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

NỘI DUNG HỌC TẬP ĐỀ TÀI 1069 

“NGƯỜI HIẾU HỌC ĐƯỢC CỨU, CÓ THỂ THÀNH THÁNH, THÀNH HIỀN” 

Người xưa nói: “Con người cần có bốn đức là hiếu, liêm, thành, kính”. Ngoài bốn đức trên, 

chúng ta muốn thành Thánh, thành Hiền, thành Phật Bồ Tát thì chúng ta phải có tâm hiếu học. 

Chúng ta muốn thành công thì chúng ta phải nỗ lực vượt qua chính mình.  

Sáng nay, khi chuông báo thức reo, tôi tắt chuông nằm xoa mặt cho tỉnh táo. Tôi khởi lên ý 

niệm muốn nằm thêm nhưng tôi liền khởi ý niệm tỉnh giác là phải ngồi dậy. Nếu tôi nằm thêm 

thì chắc chắn tôi sẽ ngủ tiếp vậy thì công sức của 1000 ngày dậy đúng giờ sẽ đổ sông, đổ biển!  

Người xưa nói: “Nhân bất học bất tri lý”.  Người không học thì không thể biết được lẽ phải. 

Khổng Tử nói: “Ta có thể một ngày không ăn, một ngày không ngủ nhưng không thể một 

ngày không học”. Cuộc sống thường ngày chính là môi trường để chúng ta học tập. Người 

người ham học thì họ sẽ học tập mọi lúc, mọi nơi. 

Hòa Thượng nói: “Mỹ đức lớn nhất của đời người chính là hiếu học”. Tất cả hoàn cảnh đều 

là để chúng ta học tập. Người xưa nói: “Sống đến già, học đến già”. Biển học là vô cùng, vô 

tận. Khi chúng ta đến một hội trường, chúng ta học cách họ tổ chức sự kiện, cách họ bài trí sân 

khấu. Những người có tâm ý qua loa, tâm hư tình giả ý thì họ không thể học được gì. 

 Hôm qua vườn rau đã đến lúc thu hoạch nên tôi nghĩ đến việc tặng rau cho Thầy Kỳ Anh. Nhờ 

phát tâm đến tặng rau cho Thầy mà tôi đã tạo ra một mối lương duyên vô cùng tốt đẹp. Khi tôi 

đến Thầy đã chia sẻ cho tôi rất nhiều kiến thức quý báu mà Thầy dành cả đời để nghiên cứu. 

Trong “Đệ Tử Quy” nói: “Gần người hiền tốt vô hạn. Đức tiến dần lỗi ngày giảm”. Tôi hẹn 

với Thầy là 3 giờ thì khoảng 2 giờ tôi đã có mặt. Mặc dù tôi đến sớm nhưng khi tôi đến thì 

Thầy đã ngồi chờ ở phòng khách. Chúng ta là người nhỏ thì chúng ta phải chủ động đến sớm. 

 Hòa Thượng nói: “Người ham học thì được cứu”. Chúng ta nhút nhát, lười biếng thì chúng ta 

tự đánh mất cơ hội học tập. Chúng ta dụng tâm chân thành thì chúng ta sẽ có sự hồi đáp. Tổ 
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Ấn Quang dạy: “Chí thành cảm thông”. Chúng ta dùng tâm chân thành thì chúng ta sẽ được 

hậu đãi. Tôi nói với Thầy, trong buổi Lễ tri ân Thầy Cô, Thầy thương tôi như một người học 

trò nhỏ nên Thầy muốn tôi đứng giữa nhưng những người học trò của Thầy nhìn thấy như vậy 

sẽ không hài lòng. Hôm qua, Thầy xác nhận lại một lần nữa, Thầy sẽ không để chúng ta cô 

độc. Chúng ta dùng bốn đức: “Hiếu, liêm, thành, kính”, chúng ta chân thành, cung kính, ham 

học thì chúng ta sẽ được sự ban phước, che chở của những người trên. 

 Chúng ta tùy duyên là chúng ta phải chủ động nắm bắt cơ duyên. Chúng ta không ngồi một chỗ 

chờ duyên mà chúng ta chủ động tạo cơ hội gần người tài đức để học tập. Hòa Thượng nói: 

“Ngài Lý Bỉnh Nam ở Đài Trung nhưng ở đó không ai có thành tựu. Mọi người nghĩ Thầy 

còn ở đó, hôm nay không nghe thì ngày mai nghe!”. Họ dần dà, chểnh mảng nên đến khi 

Thầy qua đời họ vẫn chưa có thành tựu. Những người thành tựu đều là những người từ phương 

xa, họ trân trọng từng phút, từng giây để học tập. Chúng ta dùng tâm chân thành thì chúng ta 

chắc chắn sẽ có hậu đãi. Người ham học thì có thể thành Thánh Hiền, thành Phật Bồ Tát. 

 Hòa Thượng nói: “Chúng ta có những điều kiện cơ bản là hiếu, liêm, thành, kính, hiếu học 

thì chúng ta sẽ thành công. Lão sư muốn dạy nhưng chúng ta không muốn học thì chúng 

ta không thể thành tựu. Chúng ta hiếu học thì Lão sư sẽ mang phương pháp truyền dạy cho 

chúng ta”. Căn tánh của tất cả chúng ta như nhau. Ngài Lục Tổ Huệ Năng đã nói: “Nào ngờ 

tự tánh vốn sẵn đầy đủ. Nào ngờ tự tánh năng sanh vạn pháp. Nào ngờ tự tánh vốn sẵn 

thanh tịnh”. Chúng ta lười biếng, chểnh mảng, nhếch nhác thì chúng ta sẽ xa lìa tất cả thiện 

pháp. Chúng ta dũng mãnh, tinh tấn thì chúng ta sẽ được tiếp nhận thiện pháp từ những người 

Thầy đức hạnh. Cách đối nhân xử thế tiếp vật của các Thầy là bài học cho chúng ta.  

 Hòa Thượng nói: “Giáo học của người xưa chú trọng ở “chuyên tinh”. Trong “Tam Tự 

Kinh” nói: “Giáo chi đạo, quý dĩ chuyên”. Chuẩn mực của giáo dục quý ở chỗ “chuyên tinh”. 

Chuyên tinh phải khế cơ, khế lý. Ví dụ như chúng ta phải tùy từng giai đoạn để giáo dục trẻ. 

Trong giai đoạn vàng từ 0-6 tuổi, chúng ta phải chú trọng cắm gốc chuẩn mực đạo đức, dưỡng 

tánh cho trẻ. Hiện nay, nhiều Cha Mẹ cho rằng trong giai đoạn vàng phải chú trọng phát triển 

não, trẻ phải học nhiều kiến thức. Giáo học ngày nay giống như một hình kim tự tháp, trẻ phải 

học quá nhiều, tạp loạn. 

Hòa Thượng nói: “Quan niệm của giáo dục của Phương Tây là học rộng, nghe nhiều. Quan 

niệm của giáo dục Phương Đông là phải chuyên tinh. Trong Phật pháp cũng nói đến học 

rộng, nghe nhiều nhưng sau khi chúng ta chuyên tinh thì chúng ta mới học rộng, nghe 

nhiều”. Giáo dục Phương Đông xem trọng giáo dục nền tảng, giáo dục chuẩn mực làm người. 
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Trong nhà cũng Phật nói đến “Quảng học đa văn”. Học rộng nghe nhiều. Sau khi chúng ta 

chuyên tinh, có thành tựu thì chúng ta mới học rộng nghe nhiều. Học rộng, nghe nhiều là 

phương tiện để chúng ta có năng lực lợi ích chúng sanh. Chuyên tinh là cứu cánh còn học rộng, 

nghe nhiều là phương tiện.  

Hòa Thượng làm ra biểu pháp cho chúng ta. Ngài có thể giảng dạy nhiều Tông phái thậm chí 

Ngài có thể giảng cả Tôn giáo bạn nhưng cả đời Ngài: Một câu “A Di Đà Phật” niệm đến cùng, 

một bộ “Kinh Vô Lượng Thọ”, một hướng Tây Phương để đi. Chúng ta xác quyết được sự 

chuyên tinh thì “học rộng, nghe nhiều” là phương tiện giúp chúng ta lợi ích chúng sanh.  

Hòa Thượng nói: “Giáo học của người phương Đông cũng giống như một cái cây to. Gốc 

cây chỉ có một. Chúng ta “chuyên tinh” chính là chúng ta cắm gốc. Gốc cây vững chắc rồi 

thì cây sẽ phát triển cành, lá, hoa, quả”. Trong học tập chúng ta phải bắt đầu từ chuyên, phải 

cắm gốc chuẩn mực làm người. Nếu từ nhỏ chúng ta chỉ trang bị kiến thức để có thể có được 

tiền tài, danh vọng, địa vị thì chúng ta chỉ giống như một cỗ máy. Khi một đứa trẻ có thể đề 

khởi tâm hiếu kính thì khi lớn lên chúng sẽ có năng lực trong học tập, trong lao động. Chúng 

sẽ tự khắc sẽ biết cách hoàn thiện bản thân. 

Hòa Thượng không học trường danh tiếng nhưng những trường Đại học danh tiếng trên thế 

giới muốn tặng bằng Tiến sĩ cho Ngài. Chúng ta nhìn thấy con của người khác học nhiều nên 

chúng ta cũng bị ảnh hưởng. Chúng ta lơ là, xem nhẹ việc dạy chuẩn mực đạo đức cho con nên 

chúng ta phải nhận lấy hậu quả nghiêm trọng. Nhiều gia đình đang đau đầu trong việc giáo dục 

con cái. Trong buổi Lễ tri ân Thầy Cô nhân ngày 20/11, các cô giáo của chúng ta đã phải tu 

dưỡng trong thời gian dài để có thể cung kính cúi chào tất cả mọi người.  

Trong Phật pháp có sự quán thông: “Nhất thông, nhất thiết thông”. Ở thế gian mỗi ngành nghề 

có đặc điểm riêng nhưng trong Phật pháp, thông một môn thì tất cả các môn đều thông. Chúng 

ta tu hành, chúng ta không cần tham học nhiều môn. Chúng ta có thành tựu trong một môn rồi 

thì chúng ta mới học rộng, nghe nhiều.  

Chúng ta chưa có niềm tin sâu sắc, chưa xác quyết một pháp môn mà chúng ta đi tham học các 

pháp môn khác thì chúng ta sẽ bị động tâm. Chúng ta đang niệm Phật nhưng có người nói trì 

Chú tiêu nghiệp nhanh hơn thì chúng ta sẽ vừa niệm Phật vừa trì Chú. Đây là bệnh phổ biến 

của chúng ta. Chúng ta chưa có đủ niềm tin để “chuyên tinh” một pháp môn. Một số người cho 

rằng, nên học nhiều pháp môn để nếu “chánh hạnh” không thành công thì họ còn có “trợ hạnh”. 
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Hòa Thượng nói: “Người chuyên tinh thì chánh hạnh là một câu “A Di Đà Phật”, trợ hạnh 

cũng là một câu “A Di Đà Phật”.  

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

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! 

 


