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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 28/11/2022 

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

NỘI DUNG HỌC TẬP ĐỀ TÀI 1082 

“CHÚNG TA TÍCH CỰC TĂNG THÊM TRÍ TUỆ KHÔNG PHẢI TĂNG THÊM 

PHIỀN NÃO” 

 Người thế gian ngày ngày tăng thêm phiền não. Chúng ta ngày ngày tích cực học tập 

trau dồi đức hạnh vậy thì chúng ta đang ngày ngày tăng thêm trí tuệ. Có những người học Phật 

vẫn đang tích cực tăng phiền não vì họ vẫn đang chìm trong “danh vọng lợi dưỡng”. Nếu chúng 

ta dính vào một chút danh lợi thì chắc chắn chúng ta sẽ phiền não.  

 Chúng ta gần giáo huấn của Phật Bồ Tát, gần Thầy tốt, bạn lành thì chắc chắn chúng ta 

tăng thêm trí tuệ. Chúng ta xa lìa giáo huấn của Phật Bồ Tát, gần với Thầy tà, bạn xấu vậy thì 

chúng ta sẽ tăng thêm phiền não. Chúng ta đã học gần xong 1200 đề tài, tôi cảm thấy rất may 

mắn vì có được nhân duyên thù thắng này. Nếu chúng ta không nỗ lực thì chúng ta không thể 

có gần 1200 ngày được gần gũi với giáo huấn của Phật Bồ Tát. Chúng ta đang ngày ngày tăng 

thêm trí tuệ. 

 Hòa Thượng nói: “Năm tôi 26 tuổi, tôi bắt đầu học Phật. Khi đó, bạn bè, đồng học, 

cấp trên mắng tôi. Họ nói, tôi còn trẻ tại sao lại làm một việc mê tín như vậy! Họ cho rằng 

tôi mê đến mức độ không còn ăn thịt. Khi đó, tôi chỉ cười một cách khổ sở!”. Những nơi có 

đời sống vật chất phát triển, họ cho rằng người học Phật, người ăn chay là người bi quan, yểm 

thế. Họ cho rằng người học Phật là mê tín. Hòa Thượng nói: “Chúng ta học Phật, chúng ta 

tiếp cận nền giáo dục trí tuệ, viên mãn vậy mà họ cho rằng chúng ta mê tín! Họ chưa biết 

về giáo dục của Phật mà họ cho rằng đó là mê tín vậy thì họ chính là những người mê tín. 

Họ đang nằm mộng ở trong mộng. Khi đó, tôi không có năng lực thuyết phục họ. Tôi chỉ 

dùng thời gian để trả lời”. Họ đang ở trong mộng thì họ lại tiếp tục nằm mộng. Nếu ai nói 

chúng ta mê tín thì chúng ta có thể bảo họ vào học một trong 1200 đề tài bất kỳ.  
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 Những người thân quen lâu ngày mới gặp tôi thì họ luôn ngạc nhiên vì tôi trông vẫn 

trẻ. Họ luôn đăm chiêu suy nghĩ về quá khứ, hiện tại, tương lai. Họ luôn ở trong tâm trạng bất 

an. Thầy Thái nói, một ngày chúng ta nên cười đến 150 lần. Trẻ em cười hơn 150 ngày một 

lần. Chúng ta bị áp lực của cuộc sống nên một ngày chúng ta chỉ cười được vài lần, nụ cười 

héo hắt. Những người ngày ngày cho đi thì họ sẽ luôn cười rất tươi. Hàng ngày, tôi đều có rau 

mang tặng mọi người. Chúng ta cho đi mà không có tâm sợ được, sợ mất, sợ lời, sợ lỗ thì chắc 

chắn chúng ta sẽ không có phiền não. Chúng ta không có phiền não thì trí tuệ sẽ dần khai mở. 

Cả cuộc đời Hòa Thượng là tam bất quản, không quản  tiền, không quản việc, không quản 

người. Ngài cả đời hy sinh phụng hiến. Ngài tin rằng cho đi là được. Chúng ta vẫn còn bán tín, 

bán nghi. Chúng ta chưa dám tin 100% nên chúng ta không dám làm một cách mạnh mẽ. 

 Hòa Thượng nói: “Sau vài chục năm, bạn bè gặp lại tôi họ nói: “Pháp sư ơi! Ngài đã 

đi đúng đường rồi!“. Khi đó, họ muốn bắt đầu học tập thì cũng không còn kịp. Một thời 

gian ngắn sau thì họ lần lượt qua đời”. Khi họ gặp lại Hòa Thượng, Ngài vẫn tươi trẻ còn họ 

già nua, một thân bệnh khổ. Trước đây, họ cho rằng Hòa Thượng mê đến mức độ thịt cũng 

không ăn! Khi người khác nói chúng ta mê tín thì tâm chúng ta cũng bị xao động. Một người 

nói thì chúng ta chưa động tâm nhưng nhiều người nói thì chúng ta sẽ động tâm. Người thế 

gian chìm đắm trong “danh vọng lợi dưỡng”, hưởng thụ “năm dục sáu trần”. Họ đang chìm 

đắm trong hưởng thụ tài, sắc, danh, thực, thùy nên họ không thể nhận ra sự thù thắng của việc 

ăn chay, niệm Phật. 

 Khi mọi người biết phần lớn các Thầy Cô giáo trong hệ thống đều ăn xanh thì họ rất 

ngạc nhiên. Các Thầy Cô đều tự nguyện không phải do ai bắt buộc. Ngày trước, khi ba tôi còn 

sống, ông không bao giờ ăn chay, ông chỉ sống đến năm 42 tuổi. Hàng năm, bà nội tôi tổ chức 

nhiều ngày giỗ, gia đình tôi có đông con cháu nên bà tổ chức giỗ rất to. Mỗi lần, bà đều cúng 

chay và gói nhiều bánh tét để con cháu ăn. Ba tôi sau khi ăn chay xong thì về nhà phải ăn thêm 

cơm với nước mắm, mỡ.  Nhiều người thế gian cho rằng ăn chay là điều rất khủng khiếp. Bà 

nội tôi mắng vì ba tôi không bao giờ ăn chay. Tôi đã ăn chay mấy chục năm nay. 

 Hòa Thượng nói: “Mọi người rất ngưỡng mộ khi nhìn thấy tôi không già, không 

bệnh. Chúng ta chỉ có thể dùng thời gian, dùng hành động để trả lời họ”. Nếu chúng ta giải 

thích, lý giải thì mọi người cũng chưa thể tin. Khi tôi về quê giỗ thì tôi cũng ngồi cùng mâm 

với mọi người. Tôi chỉ xin thêm nước tương, trên bàn có sẵn bánh mỳ, bún. Trong khi tôi nói 

chuyện thì mọi người bắt đầu uống. Mọi người đều uống say còn tôi vẫn tỉnh. Họ cũng nhận ra 

là tôi rất tự tại, an vui. 



 

3 
 

 Hòa Thượng nói: “Họ cho rằng người học Phật, ăn chay là những người tiêu cực 

còn họ thì là người tích cực. Ngày ngày, họ tích cực hưởng lạc. Họ đang tích cực tăng thêm 

vọng tưởng, phiền não, khổ đau. Chúng ta ngày ngày tích cực nghiên cứu Kinh giáo, niệm 

Phật, sửa đổi chính mình. Chúng ta ngày ngày tích cực tăng thêm trí tuệ”. Nhiều thân bằng, 

quyến thuộc của tôi cũng đã thừa nhận lợi ích của việc học Phật, ăn chay. Nhưng điều đáng 

tiếc là họ không biết bắt đầu từ đâu. Khi mọi người uống say hay vợ chồng xích mích thì mọi 

người thường gọi điện cho tôi. Họ cũng muốn thay đổi, họ biết ăn nhậu là xấu nhưng họ không 

biết làm thế nào để quay đầu. Họ biết rằng con đường tôi đi rất tốt. Nhiều người thế gian, ban 

đầu họ cũng ăn chay, niệm Phật nhưng sau đó họ bỏ vì họ bị bạn bè lôi kéo. Người xưa nói: 

“Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng”. Trong “Đệ Tử Quy” cũng dạy: “Gần người hiền tốt vô 

hạn. Đức tiến dần lỗi ngày giảm”. Chúng ta gần bạn nhậu, gần người lười biếng, ham ngủ thì 

chúng ta cũng bị ảnh hưởng. 

 Hòa Thượng nói: “Chỉ cần chúng ta làm ra hình tượng tốt thì chúng ta đã làm ra 

biểu pháp cho chúng sanh. Trong vô hình chung, chúng ta cũng độ được rất nhiều người”. 

Họ cho rằng chúng ta mê tín, tiêu cực nhưng khi họ gặp khó khăn thì họ lại tìm chúng ta. Một 

vài người bạn của tôi cũng nói, sống như tôi thì họ chết còn sướng hơn! Tôi không uống cà-

phê, không uống bia, không ăn thịt. Trong hơn 1000 ngày qua, chúng ta có thể thức dậy đúng 

giờ để học thì chúng ta cũng đã làm nên kỳ tích. Chúng ta đang từng ngày tích công bồi đức, 

dần dần hình thành định tuệ. Hàng ngày, chúng ta được nghe lời giáo huấn của Phật Bồ Tát, 

của Thánh Hiền nên trí tuệ của chúng ta dần tăng trưởng. 

 Chúng ta phải: “Bạn lành nương tựa, Thầy tà phải lánh xa”. Chúng ta không nên qua 

lại với Thầy tà, bạn ác. Người xưa nói: “Kính nhi, viễn chi”. Chúng ta kính trọng nhưng không 

gần gũi. Họ nghĩ về chúng ta như thế nào đó là việc của họ. Hòa Thượng nói: “Chúng ta dùng 

thời gian để trả lời, dùng hành động để hồi đáp cho họ!”. Gần đây, khi chúng tôi chia sẻ ở 

một trường Đại học, họ viết bài trên Facebook của trường với tiêu đề là: “Vì yêu thương mà 

đến!”. Chỉ có người tích cực mới có thể hoàn toàn hy sinh phụng hiến vì người khác.  

 Trước đây, có những người cho rằng chúng ta làm màu, chúng ta không tham tiền nhưng 

chúng ta tham danh. Thời gian, hành động việc làm của chúng ta sẽ trả lời cho họ. Cách đây 

hơn 10 năm, có những người học Phật cho rằng tôi nên ở nhà niệm Phật vãng sanh, khi chúng 

ta chưa xây dựng được trường, chưa làm được vườn rau sạch. Chúng ta học Phật nhưng chúng 

ta không được tiếp nhận những lời giáo huấn chân thật thì chúng ta chỉ hại mình, hại người. 

Nhiều người học Phật nhưng họ không muốn hy sinh phụng hiến, họ sợ khó, sợ khổ. Họ chỉ 
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muốn ngồi ở nơi mát mẻ niệm Phật. Họ cho rằng như vậy là không xen tạp. Trước đây, tôi đã 

nói, chúng ta chờ xem, thời gian sẽ trả lời tất cả! 

            Nhiều năm qua, tôi tổ chức ngày Lễ vía A Di Đà ở tỉnh Vĩnh Long. Trước đây, Hòa 

Thượng trụ trì trước khi mất đã cầm tay vị trụ trì mới đặt vào tay tôi, dặn tôi phải hỗ trợ chùa. 

Nhiều năm qua tôi về đó giảng pháp, tổ chức các ngày lễ. Tôi chỉ hoàn toàn cho đi, hy sinh 

phụng hiến. Năm nay, chúng ta sẽ về tổ đình chùa Phúc Hậu để tổ chức ngày Lễ vía Phật A Di 

Đà. Đây là cách tôi đền đáp lại ơn đức nơi đã dạy dỗ tôi.  

          Chúng ta phải chân thật làm lợi ích cho người. Chúng ta không tự tư bỏn xẻn, chỉ lo cho 

phẩm vị, lo cho việc vãng sanh của mình. Khi tôi đang dịch đĩa Hòa Thượng giảng giải về 

“Kinh Vô Lượng Thọ”, học trò nhắc tôi niệm Phật cầu vãng sanh. Tôi nói, tôi phải dịch cho 

xong đĩa của Hòa Thượng để mọi người học tập, nếu tôi không vãng sanh cũng không sao! 

             Tổ Sư Đại Đức tích cực tiếp độ chúng sanh, các Ngài sẵn sàng hy sinh phẩm vị của 

mình. Hòa Thượng một đời lao nhọc, tận tâm tận lực vì chúng sanh. Nếu chúng ta tận lực vì 

chúng sanh mà đời này không vãng sanh cũng không sao! 

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

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! 

 


