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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 21/11/2022. 

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

NỘI DUNG HỌC TẬP ĐỀ TÀI 1075 

“KHÔNG CẦU THỨ GÌ KHÁC CHỈ MUỐN HỌC LÀM PHẬT” 

 Người chân thật học Phật là người trên cầu Phật đạo, dưới giáo hóa chúng sanh, ngoài 

ra họ không có ý niệm khác. Chúng ta cầu tai qua nạn khỏi, mạnh giỏi bình an, khỏe mạnh 

sống lâu, lìa khổ được vui thì đó là tâm tư lợi. Người xưa nói: “Nhất ẩm, nhất trác, mạc phi 

tiền định”. Một bữa ăn, một ngụm nước đều do phước báu trong mạng đã định. Tất cả đều do 

phước, chúng ta cầu cũng không được. Chúng ta phải tự tại, quẳng gánh lo đi để vui sống, để 

niệm Phật. Người xưa nói: “Người phước ở đất phước, đất phước dành cho người phước”. 

Người xưa cũng nói: Người xưa nói: “Quân tử vui làm quân tử. Tiểu nhân oan ức cũng vẫn 

phải làm tiểu nhân”. Chúng ta phải phát “Tâm Bồ Đề” chân thật đó là: “Trên cầu Phật đạo, 

dưới giáo hóa chúng sanh”.  

 Chúng ta cho rằng, chúng ta chưa chắc đã có thể thành Phật, chưa chắc đã có thể độ 

được chúng sanh thì đó là chúng ta đang dụng tâm Ma. Phật là bậc đại hùng, đại lực, đại từ 

bi. Chúng ta phải học theo tấm gương của Ngài. Sư tử con có tiếng gầm dũng mãnh giống Sư 

tử cha, tiếng kêu của Sư tử khiến muông thú khiếp sợ. Chúng ta có đầy đủ tất cả năng lực để 

trở thành một vị Phật. Thích Ca Mâu Ni Phật đã nói: “Ta là Phật đã thành. Chúng sanh là 

Phật sẽ thành”. Ngài Lục Tổ Huệ Năng cũng nói: “Nào ngờ tự tánh vốn sẵn đầy đủ, nào 

ngờ tự tánh năng sanh vạn pháp”. Tự tánh của chúng ta vốn đầy đủ nhưng tự tánh đang bị 

tập khí, phiền não che mất. 

 Hòa Thượng nói: “Từ trước đến nay, chúng ta chỉ nghĩ đến lợi ích cá nhân. Tất cả 

chư Phật khi còn tu hành, mỗi vị phát ra tâm khác nhau nhưng đó đều là Tâm Bồ Đề. 

Hiện tại, chúng ta học Phật vì chúng ta hy vọng được lìa khổ được vui ”. Chúng ta cho 

rằng thế giới Ta Bà khổ quá nên chúng ta muốn về thế giới Cực Lạc. Đây chính là tâm tư lợi.  
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Chúng ta phải phát tâm: “Trên cầu Phật đạo. Dưới hóa độ chúng sanh”. Chúng ta 

muốn có năng lực hóa độ chúng sanh thì chúng ta phải hoàn thiện chính mình. Năng lực độ 

sanh của chúng ta càng nhiều thì chúng ta càng ảnh hưởng đến nhiều chúng sanh. Chúng ta là 

Bồ Tát thì dù chúng ta đang mang thân phàm phu chúng ta cũng sẽ ở trong cảnh giới của Bồ 

Tát. Hòa Thượng nói: “Chúng ta nắm tay Phật cùng đi nhưng tâm chúng ta nhìn thấy 

những cảnh ô nhiễm còn tâm Phật vẫn ở trong cảnh giới thiền định”. 

 Ở thế gian, có người không mong cầu nhưng vẫn có được, ngược lại, có những người 

mong cầu, dùng thủ đoạn nhưng vẫn không có được. Trước đây, tôi mong cầu có một ngôi 

nhà, một gia đình hạnh phúc, đời sống đầy đủ. Tôi vô cùng vất vả vì những mong cầu này. 

Đến khi tôi không còn mong cầu nữa thì tôi đi đến đâu cũng có nơi để ở. Tôi có quyền sử 

dụng. Tôi không cần quyền sở hữu. Chúng ta đến một nơi để làm Phật sự, làm xong rồi chúng 

ta ra đi. Chúng ta đến trần gian để thực hiện sứ mạng, khi hoàn thành sứ mạng thì chúng ta ra 

đi. Nếu chúng ta chỉ có quyền sử dụng thì chúng ta sẽ tự tại ra đi. 

 Chúng ta hy vọng học Phật có thể giúp chúng ta phát tài, trường thọ, bình an nhưng 

những thứ này đều do phước báu trong mạng định đoạt. Chúng ta chỉ cần tạo phước bằng 

cách chúng ta tận lực vì chúng sanh. Người phát được Tâm Bồ Đề thì đó là người có đại công 

đức, đại phước báu. Đất phước dành cho người phước. Dù chúng ta ở nơi đất không có phước 

thì đất đó cũng tự sanh phước. Đất đại phước là đất có nhiều thứ sinh sôi nảy nở để chúng ta 

có thể tặng cho người khác. 

 Trong “Kinh Pháp Hoa” có đưa ra thí dụ, một đứa trẻ cùng tử được Cha đình vào vạt 

áo một hạt Minh Châu có giá trị liên thành. Đứa trẻ bị lạc Cha nên hàng ngày nó phải đi ăn 

xin để kiếm sống. Chúng ta cũng giống như đứa trẻ cùng tử đó! Chúng ta đã quên đi thân 

phận của mình. Chúng ta chỉ mong được có cơm no áo mặc, khỏe mạnh sống lâu, bình an trải 

qua ngày tháng. Hòa Thượng nói: “Chúng ta không cầu bất cứ thứ gì khác chỉ muốn học 

làm Phật”. Chiều qua, trong vườn có rất nhiều rau nên tôi phải tích cực cắt để tặng cho mọi 

người. Hiện tại, nấm và các loại đậu cũng đang có rất nhiều. Chúng ta có thể tự làm mà 

không cần phải xin ai. 

 Hôm trước, có hai vợ chồng làm bất động sản qua thăm tôi, họ đều bận kiếm tiền, 

mua đất nên không có thời gian giáo dục con cái. Nếu thế hệ sau không được giáo dục cẩn 

thận thì chúng sẽ phá hết tất cả những gì Cha Mẹ đã gây dựng. Hiện tại, mỗi tháng chúng ta 

có khoảng 1.5 tấn rau sạch để mang tặng, con số này vẫn đang tiếp tục tăng.  
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Phật dạy: “Nhất thiết duy tâm tạo”. Tất cả do tâm chúng ta tạo ra. Tâm thiện thì mọi 

thứ đều thiện. Tâm tốt mọi thứ đều tốt. Tôi phát tâm trồng rau sạch tặng mọi người, hiện tại 

những vườn rau sạch đã được xây dựng ở khắp nơi. Có một người phát tâm dẫn đầu thì sẽ có 

nhiều người phát tâm hỗ trợ. Chúng ta chân thật làm thì chúng ta là người đại công đức, đại 

phước báu, chúng ta sẽ ở nơi dành cho người có đại công đức, đại phước báu. Bà Hứa Triết 

đã làm ra tấm gương cho chúng ta. Cả cuộc đời bà chưa từng may bộ quần áo mới. Bà nhặt 

quần áo trong thùng rác về sửa lại để mặc. Bà dành thời gian để lo cho người khác, còn có 

những người lo cho bà cơm ăn, áo mặc, nhà ở. 

 Hòa Thượng nói: “Chúng ta muốn tự lo cơm ăn áo mặc cho mình thì Phật Bồ Tát 

sẽ không lo cho chúng ta. Chúng ta toàn tâm toàn lực lo cho chúng sanh thì Phật Bồ Tát 

sẽ lo chúng ta”. Bà Hứa Triết nói: “Tôi chỉ lo cho người khác còn ông Trời sẽ lo cho tôi!”. 

Khi bà 101 tuổi, bà đến nhận chứng chỉ quy y tại một pháp hội lớn, bà vẫn chỉ mặc một áo bà 

ba ngắn tay và một chiếc quần dài qua đầu gối. Bộ quần áo này bà cũng nhặt trong thùng rác 

về để sửa lại. Mọi người hỏi bà có lạnh không thì bà nói bà không biết lạnh. Hàng ngày, bà 

bận rộn vì chúng sanh nên bà không có thời gian rảnh để nghĩ đến những việc khác. Mỗi 

ngày bà chỉ ăn một trái táo, một hộp sữa chua. Tâm bà thanh tịnh, không vọng tưởng nên bà 

chỉ cần ăn uống đơn giản như vậy. Khi bà 111 tuổi, bà vẫn rất mạnh khỏe, dẻo dai. Chúng ta 

có nhiều thời gian rảnh nên chúng ta chỉ mong cầu cho mình. Chúng ta toàn tâm toàn lực vì 

chúng sanh thì tự khắc đời sống của chúng ta sẽ có người lo. 

 Hòa Thượng nói: “Người thế gian chưa từng phát ra tâm liễu thoát sinh tử, ra khỏi 

ba cõi. Chúng ta “Khẩu thị, tâm phi”. Miệng chúng ta nói nhưng tâm chúng ta không 

nhớ”. Miệng chúng ta nói muốn liễu thoát sinh tử nhưng tâm chúng ta chỉ chuyên làm những 

việc luân hồi. Hòa Thượng nói: “Chúng ta nói chúng ta muốn vãng sanh nhưng nếu có 

Phật thất 7 ngày vãng sanh mở ra thì chúng ta cũng sẽ không muốn đến!”. Chúng ta nói 

chúng ta muốn vãng sanh nhưng chúng ta lại muốn tuổi thọ của mình càng dài càng tốt. Tâm 

chúng ta vẫn vọng tưởng, nhiều mong cầu. Chúng ta phát ra tâm vì chúng sanh thì chúng ta 

có đại phước báu. Khi đó, Chúng ta không cần mong cầu mà đất sẽ tự sinh sôi.  

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

Nam Mô A Di Đà Phật 

Chúng con xin tùy hỷ công đức của Thầy và tất cả các Thầy Cô! 
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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! 

 


