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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 Bảy, ngày 17/12/2022 

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

NỘI DUNG HỌC TẬP ĐỀ TÀI 1101 

“VIỆC LỢI ÍCH NGƯỜI KHÁC, CHÍNH MÌNH TĂNG THÊM TAM PHƯỚC, LỤC 

ĐỘ” 

Tam phước là Giới – Định – Tuệ. Lục độ là sáu phép tu của Bồ Tát: “Bố thí, trì giới, 

nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí tuệ”. Người thế gian thường giúp người khác do mưu lợi 

chứ không phải do chân thật vì người. Hòa Thượng nói: “Việc tốt cần làm không công 

không đức”. Chúng ta giúp người không có một chút mưu lợi thì chúng ta có thể chân thật 

giúp mình thêm lớn tam học, lục độ. 

Hòa Thượng nói: “Chúng ta làm việc lợi ích cho người thì chúng ta sẽ tăng thêm 

tam phước, lục độ của chính mình. Chúng ta hiểu được điều này thì chúng ta sẽ xả mình 

vì người”. Tam phước là Giới – Định –Tuệ. Lục độ là sáu phép tu của Bồ Tát: “Bố thí, trì 

giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí tuệ”. Hàng ngày, chúng ta tưởng chúng ta làm việc 

thiện, làm lợi ích chúng sanh nhưng chúng ta không cẩn trọng thì chúng ta đang làm phiền 

lòng chúng sanh. Chúng ta làm phiền người khác thì chúng ta không thể tăng thêm phước. 

Phước tăng trưởng thị họa sẽ ngày càng giảm. Chúng ta không có phước báu thì những việc 

phiền phức sẽ lớn dần. 

Nhiều người làm việc thiện nhưng trong tâm họ luôn đầy phiền não. Nhiều người 

không nhận biết rõ ràng như thế nào là chánh pháp, là chân thiện. Chúng ta học Phật như vậy 

thì như trên Kinh Phật nói, chúng ta là những kẻ đáng thương! Chúng ta đáng sanh tử, đáng 

đọa lạc như thế nào thì chúng ta vẫn phải sanh tử, đọa lạc như thế đó. Chúng ta đã học qua 

hơn 1000 đề tài, chúng ta đã dần có cách thấy, cách nghĩ, cách làm sáng suốt hơn. Chúng ta 

nghe hiểu thì chúng ta sẽ thật làm. Chúng ta thật làm thì chúng ta chân thật có lợi ích. 

Ở thế gian có rất nhiều cám dỗ, nếu chúng ta không cẩn trọng thì chúng ta sẽ bị dẫn 

dụ. Chúng ta tu học theo Phật thì chúng ta phải bỏ tập khí, phiền não những điều đã rất thân 
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quen với chúng ta. Chúng ta nghe theo Ma thì chúng ta không phải từ bỏ những thứ này vì 

vậy làm theo lời Phật thì rất khó, làm theo Ma thì rất dễ. Ma muốn chúng ta ô nhiễm ngày 

càng nhiều vì chúng ta đọa lạc thì Ma sẽ cơ hội hại chúng ta. 

 Ngày trước, Triệu Thố và Ngài Ngộ Đạt trước đây đều làm quan, vì mâu thuẫn với 

nhau mà Triệu Thố tự vẫn chết. Trong nhiều kiếp, Triệu Thố đi theo Ngài Ngộ Đạt để tìm cơ 

hội báo thù nhưng Ngài Ngộ Đạt tu hành nghiêm túc nên Triệu Thấu không báo thù được. 

Đến kiếp thứ 10, khi Ngài Ngộ Đạt được vua tặng cho chiếc ghế bằng gỗ Trầm Hương, Ngài 

Ngộ Đạt khởi tâm: “Pháp sư như ta mới xứng đáng ngồi pháp tòa trầm hương này!”. Ngay 

sau khi Ngài Ngộ Đạt khởi niệm “danh vọng lợi dưỡng” thì Triệu Thấu liền biến thành một 

ghẻ ăn thịt người ở đầu gối của Ngài Ngộ Đạt. Ngày nay, một số người cũng bị vi khuẩn ăn 

thịt người tấn công. Ngày trước, khi Ngài Ngộ Đạt thấy một vị Tăng bị bệnh khổ, lở loét, hôi 

hám thì Ngài tận tâm chăm sóc. Vị tăng đó nói sau này nếu Ngài Ngộ Đạt có bệnh khổ thì 

hãy tìm đến đạo tràng của Ngài. Ngài Ngộ Đạt không thể chữa được bệnh ghẻ ăn thịt người 

nên Ngài đã tìm đến đạo tràng của vị Tăng. Khi Ngài Ngộ Đạt tìm đến được đạo tràng thì 

Ngài mới biết đó là đạo tràng của một vị A-la-hán. Sau khi nghe vị A-la-hán nói pháp thì 

bệnh khổ dần khỏi.  Khi Ngài Ngộ Đạt đi quay lại tìm thì không còn thấy đạo tràng đó nữa. 

Oan gia trái chủ luôn ở bên cạnh chờ chúng ta. Chúng ta phải hết sức cẩn trọng! 

Chúng ta đừng gây oán thù với chúng sanh vì tâm báo thù của chúng sanh rất mạnh 

mẽ. Chúng ta vì lòng từ bi mà nói để họ sửa đổi thì chúng ta có thể giúp họ thay đổi tư tưởng, 

cách nghĩ, cách làm sai lầm. Chúng ta làm vì lợi ích của mình thì chúng ta có thể gây thù oán, 

oan oan tương báo vô cùng nghiêm trọng. 

Hòa Thượng nói: “Chúng ta phải nhận biết tường tận thế nào là thiện, thế nào là 

ác. Chúng ta muốn chân thật đoạn ác, tu thiện thì chúng ta phải đoạn tất cả những ý niệm 

vì lợi ích của chính mình”. Trước đây, khi chúng ta tổ chức Lễ tri ân, chúng ta đặt tượng Tây 

Phương Tam Thánh rất to ở trên sân khấu. Chúng ta làm như vậy thì chúng ta không thể mở 

rộng để nhiều người đến tham gia buổi Lễ. Người có trí tuệ thì họ sẽ phân biệt được thiện ác. 

Có một vị vua, ông muốn mặc một bộ quần áo đặc biệt. Một hôm, có hai người thợ 

may nói với ông, họ có thể may một bộ quần áo mà những người có trí tuệ mới có thể nhìn 

thấy. Khi bộ quần áo may xong, vua và quần thần đều không ai nhìn thấy bộ quần áo. Mọi 

người không muốn mọi người nghĩ mình là kẻ ngu ngốc nên họ đều nói với vua là bộ quần áo 

rất đẹp. Khi nhà vua mặc bộ quần áo trong suốt ra ngoài đường chỉ có một đứa trẻ dám nói là 
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ông không mặc gì. Mọi người đều biết chúng ta đang nghĩ, đang làm gì, chúng ta không thể 

giấu được ai. Chúng ta chân thật “hy sinh phụng hiến”, vì người lo nghĩ thì mọi người đều 

nhìn thấy. Chúng ta “lánh nặng tìm nhẹ” thì người khác cũng sẽ biết. 

Hòa Thượng nói: “Mỗi niệm chúng ta đều vì chúng sanh, hy vọng chúng sanh phá 

mê, khai ngộ, lìa khổ được vui thì đó là chân thiện. Chúng ta chân thật làm được điều này 

thì ngày mai hoặc năm tới của chúng ta nhất định sẽ tốt hơn ngày hôm nay vì chúng ta là 

người có phước”. Đây chính là đạo lý nhân quả. Tôi tích cực trồng rau sạch để tặng mọi 

người nên tôi đi đâu cũng có rau sạch để ăn. Chúng ta biết lo nghĩ cho người thì đó là chúng 

ta chân thật biết lo nghĩ cho chính mình. Có những người đi đến đâu cũng được mọi người 

chào đón. Chúng ta đi đến đâu cũng không được chào đón nhân sinh của chúng ta như vậy thì 

quá hổ thẹn! 

Hòa Thượng nói: “Trong mạng của chúng ta có nhiều chướng ngại nhưng chúng 

ta có phước báu thì những chướng ngại đó tự nhiên sẽ được hóa giải. Người chân thật 

hiểu được đạo lý, chân tướng sự thật này thì họ nhất định sẽ toàn tâm toàn lực giúp đỡ, 

làm lợi ích cho người. Chúng ta làm lợi ích cho người khác chính là chúng ta chân thật 

làm lợi ích cho chính mình”. Điều này rất ít người hiểu và tin tưởng. Chúng ta hiểu và tin 

tưởng điều này thì chúng ta sẽ làm hoàn toàn khác.  

Hệ thống chúng ta đang tổ chức đại hội thể dục thể thao, mọi người nhìn vào đều thấy 

đã rất tốt nhưng nếu chúng ta nỗ lực thì chúng ta có thể làm hoàn thiện hơn. Tinh thần của 

Phật Bồ Tát là tận tâm tận lực vì chúng sanh. Chúng ta làm được chút việc tốt thì chúng ta 

không được tự mãn mà chúng ta phải kiểm điểm để có thể làm tốt hơn.  

Hòa Thượng nói: “Chúng ta muốn giúp người khác phá mê, khai ngộ thì chính 

chúng ta phải tự phá mê, khai ngộ”. Chúng ta làm được chút việc mà chúng ta tự  đắc, tự 

mãn thì chúng ta không những không ngộ mà chúng ta càng lúc càng mê sâu hơn. Trước đây, 

chúng ta chưa có cơ hội thì chúng ta chưa dính mắc vào “danh vọng lợi dưỡng”, hiện tại, 

chúng ta có cơ hội thì chúng ta chìm đắm trong “danh vọng lợi dưỡng”.  

Hòa Thượng nói: “Chúng ta phải mang tất cả những hiểu biết của mình để giúp ích 

cho người khác. Chúng ta không dấu một chút gì. Có người nghĩ, hôm nay chúng ta đã 

giảng hết những gì chúng ta biết rồi thì ngày mai chúng ta sẽ giảng điều gì. Ngày mai, 

chúng ta sẽ càng ngộ nhập sâu hơn, rộng hơn vậy thì chúng ta sẽ càng giúp ích được cho 
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chúng sanh hơn”. Chúng ta mang tất cả những hiểu biết của mình nói với chúng sanh thì 

cảnh giới ngộ của chúng ta sẽ càng rộng hơn.  

Hòa Thượng nói: “Chúng ta dạy người khác nhưng chúng ta giữ lại một phần thì 

chúng ta vĩnh viễn chỉ ở mức độ đó, chúng ta không thể tiến bộ xa hơn. Người chân thật 

học Phật, chân thật tường tận thì họ nhất định không lo lắng cho tương lai của chính 

mình, họ sẽ chân thật vì người khác mà lo nghĩ”. Ở thế gian, có những người dạy học trò 

nhưng họ không dạy hết. Có người dạy võ công cho học trò nhưng họ giữ lại bài có thể khắc 

chế khi học trò làm phản. Tâm chúng ta không có bờ mé, không có biên giới thì chúng ta có 

thể chứa được tất cả. Chúng ta còn lo lắng về tương lai của chính mình thì chúng ta chưa toàn 

tâm toàn lực vì chúng sanh. Bà Hứa Triết nói: “Tôi vì mọi người lo nghĩ, ông Trời sẽ lo cho 

tôi”. Người chân thật học Phật thì sẽ toàn tâm toàn ý vì Phật pháp, vì giáo huấn của Thánh 

Hiền, vì xã hội mà lo nghĩ. 

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

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! 

 


