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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 Tư, ngày 21/12/2022 

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

NỘI DUNG HỌC TẬP ĐỀ TÀI 1104 

“BẠN KHÔNG CÓ NGHỊ LỰC, KHÔNG CÓ DŨNG KHÍ THÌ KHÔNG CÁCH GÌ 

HOẰNG HỘ CHÁNH PHÁP” 

Nếu chúng ta không có nghị lực, không có dũng khí thì chúng ta không thể hoằng trì, 

hộ pháp được chánh Pháp. Chúng ta đang hoằng hộ chuẩn mực đạo đức của Thánh Hiền nên 

chúng ta cần những người có dũng khí. Chúng ta không cần những người có bằng cấp cao mà 

chúng ta cần những người có dũng khí, có nghị lực. Những người có bằng cấp càng cao, 

chuyên môn càng sâu thì họ càng kiêu ngạo.  

 Hòa Thượng nói: “Chúng ta có nghị lực, có dũng khí thì chúng ta sẽ có sự quyết 

tâm, chúng ta sẽ không sợ khó khăn”. Nếu chúng ta không có nghị lực, dũng khí thì một 

chút chướng ngại, khó khăn thì chúng ta đã chùn bước. Đời sống của chúng ta phải biểu diễn 

ra một tấm gương tốt để chúng sanh sinh tâm ngưỡng mộ, kính phục và làm theo. Trước đây 

Hòa Thượng nói: “Đừng sợ không có tràng chỉ sợ không có Đạo”. “Tràng” là nơi chốn, 

chúng ta đừng sợ không có nơi chốn chỉ sợ không có người có đạo. Phật pháp có câu: “Người 

có thể hoằng Đạo, chẳng phải Đạo hoằng người”. Chúng ta không có nghị lực, không có 

dũng khí thì việc làm của chúng ta chỉ là ở trên hình tướng. Chúng ta đều có năng lực chỉ cần 

chúng ta phát tâm hoằng hộ chánh pháp thì chúng ta sẽ làm được. Hệ thống giáo dục của 

chúng ta đang rất cần những người có nghị lực, những người thật làm. Những người xung 

quanh chúng ta đã học gần xong 1200 đề tài, học “Đệ Tử Quy” nhiều năm nên mọi người 

nhìn rất rõ chúng ta đang làm với tâm cảnh gì. Chúng ta không nỗ lực, phấn phát thì chúng ta 

sẽ tụt lùi. 

 Tôi đang có một chuyến đi từ Nam ra Bắc, tôi đi để xem tâm cảnh của mọi người làm 

việc như thế nào. Trong hệ thống của chúng ta cũng có những người làm việc một cách dũng 

mãnh, tinh tấn, tràn đầy nghị lực. Chúng ta đang làm là vì chính mình, chúng ta làm để hoàn 

thiện chính mình. Chúng ta chểnh mảng cũng là chúng ta chểnh mảng với chính mình. Đối 
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tượng mà chúng ta đang làm chỉ là thuận duyên, thuận cảnh để chúng ta hoàn thiện mình. 

Chúng sanh chính là đối tượng để chúng ta phát khởi tâm. Hôm qua, tôi đến Vinh, sau khi 

vào thăm thành cổ, vào viếng Tổng bí thư Lê Duẩn trong nhà lưu niệm, tôi gặp gỡ nói chuyện 

với các Thầy Cô giáo ở hai trường. Tuy thân thể tôi rất mỏi nhưng tinh thần của tôi vẫn dũng 

mãnh. 

 Hòa Thượng nói: “Chúng ta có nghị lực, dũng khí thì tất cả những chướng nạn 

không thể chướng ngại chúng ta. Chúng ta không sợ ma chướng nhiễu loạn. Chúng ta 

không sợ bất cứ điều gì. Thời kỳ hiện đại, chướng nạn đặc biệt nhiều, nếu chúng ta không 

có dũng khí, nghị lực thì chúng ta sẽ thụt lùi. Chúng ta học Phật gặp nhiều chướng nạn, 

Ma đến ức hiếp, nhiễu loạn chúng ta vì tâm chúng ta không thanh tịnh. Tâm chúng ta 

không thanh tịnh nên chúng ta không thể tương ưng với Phật Bồ Tát”. Tâm chúng ta 

không tương ưng với Phật Bồ Tát thì tâm chúng ta sẽ tương ưng với Ma. Hòa Thượng dùng 

kinh nghiệm tu hành một đời để đưa ra những lời khuyên thiết thực cho chúng ta. 

 Hòa Thượng nói: “Nếu như tâm chúng ta thanh tịnh, chúng ta không bị giao động 

bởi cảnh giới bên ngoài thì chư Phật Bồ Tát đều ở trước mặt chúng ta. Tâm chúng ta 

không thanh tịnh thì chúng ta gặp ma chướng trùng trùng”. “Ma chướng” chính là tâm sợ 

được mất, lời lỗ, hơn thua, tốt xấu. Chúng ta làm việc mà chúng ta sợ mệt, sợ khổ thì chúng 

ta gặp chướng ngại trùng trùng. 

 Một tháng nay, tôi đi đến rất nhiều nơi, tôi làm việc không biết mệt mỏi dù tôi cũng là 

một con người bình thường bằng xương bằng thịt. Tôi chia sẻ tất cả những năng lực mình có 

với mọi người. Tôi tận tâm tận lực làm việc bằng tất cả thể lực. Chúng rời xa tâm được mất, 

hơn thua, thành bại, chúng ta làm việc bằng mảng tâm chân thành thì chúng ta không có 

chướng ngại. Hòa Thượng nói: “Chúng ta có chướng ngại, khó khăn vì chúng ta chưa toàn 

tâm toàn ý”. 

 Hôm qua, tôi ghé thăm thành cổ, các chiến sĩ của chúng ta chiến đấu, hy sinh ở sông 

Thạch Hãn vô cùng nhiều. Các chiến sĩ chiến đấu vì tổ quốc không hề có một chút tâm danh 

lợi. Khi tôi vào viếng nhà lưu niệm của Tổng bí thư Lê Duẩn, tôi rất xúc động khi nghe người 

thuyết minh nói về cuộc đời tận tâm, tận lực hy sinh vì đất nước của Tổng bí thư. Chúng ta 

làm việc nhỏ mà chúng ta cũng gặp khó khăn. Mọi người có thể đứng lớp, nói những lời đầy 

uy  lực còn lời nói của chúng ta không có một chút sức lực. Chủ nhật, tôi đến trường Minh 

Tâm dùng bữa với mọi người, nước canh trong bát bún nhiều nên tôi chưa uống hết được. 
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Khi đó, có một cô giáo nói tất cả mọi người phải uống hết nước canh thì tôi có động lực uống 

hết. Lời của cô giống như sư tử đầy uy lực. Trong một tập thể, chúng ta phải tuân theo quy 

định chung, chúng ta không được vượt qua những phép tắc, chuẩn mực.  

 Hòa Thượng nói: “Những việc hoằng hộ ở thế gian mà chúng ta không làm được 

thì chúng ta không thể vãng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc. Chúng ta có tâm kiên 

định, một lòng một dạ cầu sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc thì Ma cũng không thể 

nhiễu loạn được chúng ta. Ma thấy tâm kiên định, dũng mãnh của chúng ta thì chúng sẽ 

sợ, không dám đến phá”. Ma thấy chúng ta sợ chết thì Ma sẽ dùng cái chết để hù dọa chúng 

ta. Ma thấy chúng ta thích danh lợi, tiền tài thì Ma sẽ dùng những thứ này để dụ dỗ chúng ta. 

 Hòa Thượng nói: “Chúng ta có tâm kiên định, dũng mãnh thì Ma sẽ tránh, không 

dám nhiễu loạn chúng ta hoặc Ma sẽ chuyển đổi, phát tâm làm hộ pháp cho chúng ta. Ma 

cung kính, bội phục với chúng ta thì chúng ta sẽ không có chướng ngại”. Khó khăn, 

chướng ngại chính là từ ở nơi chúng ta. 

 Hòa Thượng nói: “Trong thời kỳ Mạt pháp, chúng ta làm những việc hoằng hộ 

chánh pháp, hoằng hộ chuẩn mực Thánh Hiền thì chắc chắn chúng ta sẽ gặp rất nhiều 

chướng ngại. Vì ngày nay, người ủng hộ chánh pháp rất ít nhưng người thuận theo tà 

pháp rất nhiều. Chúng ta dùng tâm chân thành để học tập, làm việc thì chúng ta nhất định 

có cảm ứng, có Mười Phương Tam Bảo gia trì. Chúng ta tuyên dương giáo nghĩa, thúc 

đẩy giáo dục của Phật Đà thì bất cứ ai cũng không thể chướng ngại chúng ta”. Chúng ta 

gặp chướng ngại là vì chúng ta có tư lợi. Chúng ta toàn tâm toàn lực, không một chút tư lợi, 

hy sinh phụng hiến thì chúng ta không có chướng ngại.  

 Pháp duyên của Hòa Thượng thù thắng, nhiều nơi mời Ngài đến giảng. Hòa Thượng 

nói: “Tôi chỉ cần pháp tòa để giảng. Tiền tài, danh vọng tôi để lại”. Chúng ta muốn có thêm 

danh vọng, tiền tài, đệ tử thì người khác sẽ không muốn mời chúng ta. Chúng ta đến nơi nào 

mà mọi người chỉ có lợi, không bị thương tổn lợi ích thì mọi người sẽ hoan ngênh chúng ta. 

Chúng ta làm thương tổn, xung đột lợi ích của người thì họ sẽ không muốn chúng ta đến. 

Hòa Thượng nói: “Giai đoạn hiện tại, thế gian là nơi “Pháp nhược, Ma cường”. 

Bên trong chúng ta có phiền não, tình chấp rất nghiêm trọng. Hoàn cảnh bên ngoài thì có 

sức mê hoặc, cám dỗ rất mạnh. Chúng ta không có Tam Bảo gia trì thì dù chúng ta muốn 

làm một việc thiện cũng khó làm”. “Ma cường” là Ma mạnh, ma lấn át. “Pháp nhược, ma 
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cường” là Ma nhiều, Phật ít. Chúng ta muốn được Tam Bảo gia trì thì chúng ta phải thành 

tâm, thành ý, toàn tâm toàn lực làm. 

Người thế gian thường nói: “Ngày nay, Lý Thông thì nhiều Thạch Sanh thì ít”. Thạch 

Sanh cứu Lý Thông nhưng Lý Thông dùng đá để chặn miệng hang không cho Thạch Sanh 

thoát ra. Các anh hùng chiến sĩ cũng có tình riêng, cũng có gia đình nhưng tâm của mọi người 

luôn là “hy sinh phụng hiến” vì dân tộc. Bác Lê Duẩn lập gia đình một tuần thì phải đi công 

tác, mỗi lần hai vợ chồng muốn gặp nhau thì phải do tổ chức sắp xếp gặp một cách bí mật. 

Chúng ta muốn chánh pháp cửu trụ ở thế gian thì chúng ta phải có dũng khí, có nghị 

lực để hoằng hộ chánh pháp. Cả cuộc đời Hòa Thượng hy sinh phụng hiến để lại tấm gương 

cho đời sau. Bài học hôm qua chúng ta học nói: “Giáo dục của nhà Phật là tam luân giáo 

huấn”. Thân, khẩu, ý của chúng ta phải là chuẩn mực. Thân, khẩu, ý của chúng ta đạt đến 

chuẩn mực thì Ma sẽ tránh xa, không dám chướng ngại. 

Hòa Thượng nói: “Nếu chúng ta muốn ở đời có thể tích công bồi đức, sau cùng thì 

tự tại vãng sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc thì chúng ta chỉ có một phương pháp đó 

là lão thật niệm Phật. Chúng ta không lão thật, không chân thành mà chúng ta vẫn “ba 

tâm hai ý” thì chúng ta không thể có thành tựu”. “Ba tâm, hai ý” là chúng ta vẫn nghĩ đến 

được mất, hơn thua, tốt xấu, sợ khó, sợ khổ, chúng ta không một lòng một dạ với Tây Phương 

Cực Lạc, với việc hoằng hộ chánh pháp, thúc đẩy văn hóa truyền thống.  

Chúng ta chưa làm mà chúng ta đã sợ khó, sợ khổ thì chúng ta không thể làm được 

việc gì. Sân của Tổ Đình Phước Hậu rất rộng, ngày trước, hàng ngày tôi vẫn quét sân một 

mình. Chúng ta không có nghị lực, không có dũng khí thì chúng ta không thể làm được bất cứ 

việc gì. Chúng ta không chắc chắn cũng sẽ không thể làm được một người Cha, người Mẹ, 

người Thầy, người bạn tốt. 

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

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! 
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