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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 Chủ nhật, ngày 01/01/2023 

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

NỘI DUNG HỌC TẬP ĐỀ TÀI 1115 

“KHỞI TÂM ĐỘNG NIỆM, LỜI NÓI VIỆC LÀM PHẢI CÓ TRÁCH NHIỆM VỚI XÃ HỘI” 

         Trong “Kinh Hoa Nghiêm” Phật nói: “Học vi nhân sư, hành vi thế phạm”. Học để làm Thầy 

người. Làm để làm ra mô phạm cho người. Hòa Thượng nói: “Khởi tâm động niệm, hành động tạo tác 

của chúng ta ảnh hưởng trực tiếp đến đại chúng. Chúng ta quán sát xem, nếu đại chúng làm theo 

chúng ta thì xã hội chuyển biến tốt đẹp hơn hay sẽ chuyển biến xấu hơn?”. Nếu chúng ta làm ra tấm 

gương xấu làm xã hội chuyển biến xấu hơn, làm hỏng thế hệ sau thì chúng ta phải gánh trách nhiệm 

nhân quả. Khởi tâm động niệm, hành động tạo tác của chúng ta phải là tấm gương cho người. 

            Gần đây, trong miền Nam, khi cô giáo phạt một học sinh thì phụ huynh nổi sân si rất nặng mặc 

dù phụ huynh đó đã học Phật nhiều năm. Chúng ta học Phật, học đạo đức văn hoá truyền thống nhưng 

chúng ta làm sai thì chúng ta làm người khác không còn tin ở Phật pháp, ở chuẩn mực của người xưa. 

Người xưa dạy: “Tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ”. “Tu thân” là chúng ta tu sửa từ khởi tâm động 

niệm, tập khí xấu ác của mình. Tiếp theo, chúng ta phải dạy tốt thế hệ sau của mình. Chúng ta dạy học 

trò nhưng học trò không tốt thì đó là trách nhiệm của chúng ta. 

             Có những người tu hành 5 năm, 10 năm nhưng vẫn không thể chuyển đổi được những thành 

viên trong gia đình, không dạy được con cái. Chúng ta đã ô nhiễm 20 năm thì chúng ta phải cần ít nhất 

10 năm để chuyển đổi. Chúng ta chưa làm chủ được tập khí, phiền não thì chúng ta chưa chuyển được 

hoàn cảnh. Người xưa nói: “Cảnh tùy tâm chuyển”. Hàng ngày, khởi tâm động niệm, hành động tạo tác 

của chúng ta vẫn y như cũ, vẫn là “tự tư tự lợi”. Chúng ta tưởng rằng hành động của chúng ta vì lợi ích 

của chúng sanh nhưng trong hành động của chúng ta vẫn xen tạp ý niệm vì mình. Điều này không dễ 

nhận ra. Hòa Thượng nói: “Nếu chúng ta toàn tâm toàn ý vì chúng sanh thì chúng ta sẽ không còn 

phiền não. Chúng ta còn xen tạp ý niệm vì mình thì chúng ta sẽ có phiền não”. Chúng ta làm việc 

mà việc thành thì đó là chúng sanh có phước, nếu việc không thành thì do chúng sanh nơi đó chưa có 

phước. Chúng ta chỉ cần toàn tâm toàn lực nghĩ đến lợi ích của chúng sanh là được.  

               Nếu chúng ta nghĩ đến trách nhiệm nhân quả của khởi tâm động niệm, hành động tạo tác của 

mình thì chúng ta sẽ không dám làm việc xấu, không dám tuỳ tiện khởi ý niệm “tự tư tự lợi”. Chúng 

sanh thường có tâm báo thù, chỉ cần chúng ta không muốn cộng tác, làm việc với người thì đó cũng là 
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chúng ta có tâm báo thù. Tất cả chúng ta đều phạm phải điều này. Chúng ta chỉ muốn hợp tác với những 

người chưa từng làm chúng ta phiền não, làm khó chúng ta.  

        Hòa Thượng nói: “Giáo huấn của người thế gian hoàn toàn khác với giáo huấn của Phật. Giáo 

huấn của Phật dạy chúng ta không được báo thù, không gây thù chuốc oán. Nếu chúng ta kết oán 

thù với người thì đời đời kiếp kiếp sẽ báo thù lẫn nhau”. Người thế gian dạy, chúng ta không đội trời 

chung với người có thù giết Cha Mẹ mình. Giáo huấn nhà Phật dạy chúng ta không nên báo thù. Mọi 

việc không phải là tự nhiên xảy ra mà do oan oan tương báo nhiều đời. Oán thù ban đầu nhẹ nhưng báo 

qua, báo lại thì càng lúc càng thảm hơn. Đời này chúng ta không muốn hợp tác với người thì các đời 

sau oán thù ngày càng nghiêm trọng hơn.  

             Hòa Thượng dạy: “Hãy sống trong thế giới biết ơn”. Trong “Đệ Tử Quy” dạy chúng ta: “Cha 

Mẹ thương hiếu đâu khó. Cha Mẹ ghét hiếu mới tốt”. Chúng ta chỉ đang đối xử tốt với người chúng 

ta ưa thích mà chúng ta không đối xử tốt với người chúng ta không ưa thích, đây là chúng ta đang gây 

thù chuốc oán với người. Oán thù càng kết sẽ càng sâu. Chúng ta gieo một hạt cỏ, từ một cây cỏ sau 

một thời gian thì cỏ mọc um tùm. Chúng ta trừ sạch cỏ thì chúng ta phải nhổ tận gốc từng cây cỏ dại. 

           Hòa Thượng nói: “Phật dạy chúng ta không báo thù, Ngài cũng làm ra tấm gương cho chúng 

ta. Phật chẳng những không làm mà ngay cả ý niệm báo thù cũng không có”. Nhẫn Nhục Tiên Vương 

là một tiền kiếp của Đức Phật, khi vua Ca Lợi cắt xẻo thân thể của Nhẫn Nhục Tiên Vương, Ngài không 

có tâm oán hận. Nhẫn Nhục Tiên Vương còn phát nguyện, khi Ngài thành đạo thì người đầu tiên Ngài 

độ là vua Ca-Lợi. Vua Ca Lợi đã giúp Nhẫn Nhục Tiên Vương thành tựu tâm nhẫn nại.  

             Khi Phật tại thế, vua Tỳ Lưu Ly kéo quân tiêu diệt thành Ca Tỳ La Vệ, Phật cũng đứng ra ngăn 

cản ba lần. Vua Tỳ Lưu Ly cũng rất kính Phật, lần thứ nhất, lần thứ hai vua xuống ngựa vái chào Phật 

và kéo quân về. Lần thứ ba, vua vẫn quyết định kéo quân tàn sát người dân. Đệ Tử Phật là những người 

có thần thông nhưng Đức Phật giải thích với các đệ tử, những người này họ đã kết oán với nhau trong 

đời trước, Ngài không thể can thiệp mà chỉ có thể khuyên bảo họ, nếu họ không nghe thì không có cách 

nào khác. 

            Hòa Thượng nói: “Chúng ta có ý niệm báo thù thì chúng ta vẫn là phàm phu vậy thì chúng 

ta vẫn phải đọa lạc. Họ báo thù với chúng ta thì chúng ta phải nghĩ là chúng ta đã từng gây oán với 

họ nên bây giờ chúng ta phải trả. Oán kết này đến đây kết thúc. Nếu chúng ta có tâm này thì chúng 

ta sẽ tự tại”. Ở thế gian, chúng ta vay nợ tiền của người thì chúng ta phải trả. Hiện tại, người khác đối 

xử không tốt với chúng ta thì chúng ta vẫn ghi nhớ cả đời. Ngày trước, khi tôi nhìn thấy một người bạn, 

tôi vẫn nhớ mấy chục năm trước họ đã đánh tôi. Chúng ta tu hành, ăn chay, niệm Phật nhiều năm nhưng 

chúng ta vẫn không thể quên người đã đối xử không tốt với mình. Chúng ta vẫn ghi dấu những việc 

người khác đối xử với chúng ta không tốt trong tiềm thức. Chúng ta gieo những hạt giống bất thiện 

trong tâm thì khi đủ duyên hạt giống đó sẽ sinh sôi. 
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        Hòa Thượng dạy: “Chúng ta phải giữ gìn tâm thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác, từ bi. Đây là 

tổng cương lĩnh, tổng phương pháp, tổng mục tiêu tu hành của chúng ta”. Chúng ta muốn có công 

phu này chúng ta phải có sự tư dưỡng dài lâu. Khi có cơ hội thì chúng ta vẫn “tự tư tự lợi”, “danh vọng 

lợi dưỡng” thì chúng ta chưa có công phu gì. Nếu chúng ta vẫn ghi nhớ việc làm không tốt của người 

khác trong tâm thì khi họ nhờ chúng ta giúp đỡ, chúng ta sẽ cho rằng chúng ta đang ban ơn cho họ. 

          Người xưa nói: “Ba ngày chúng ta không đọc Kinh thì diện mạo chúng ta đã khác”. Nội tâm thay 

đổi thì diện mạo thay đổi. Ba ngày chúng ta không nghe giáo huấn của Phật, của Thánh Hiền thì chúng 

ta đã bị tập khí, phiền não dẫn đạo. Chúng ta phải ngày ngày tiếp nhận giáo huấn của Phật Bồ Tát để 

chúng ta ngày ngày sửa lỗi. Trước đây, khi tôi bị bệnh khổ, tôi cũng nghĩ làm thế nào để khi tôi mất thì 

diện mạo của tôi trông dễ coi. Tôi mong mình mất khi đang ngồi niệm Phật hoặc giảng bài. Nếu chúng 

ta có thể làm ra tấm gương cho đại chúng thì công đức của chúng ra vô cùng lớn. Chúng ta có gia đình, 

có con cái, thế hệ đời sau sẽ nhìn vào tấm gương, nhắc về hành động của chúng ta.  

           Cách tốt nhất để kiểm soát khởi tâm động niệm, lời nói việc làm, cách đối nhân xử thế là chúng 

ta tiếp nhận giáo huấn của Phật Bồ Tát, của Thánh Hiền. Chúng ta phải kiểm soát thân khẩu ý bằng 

Thập Thiện Nghiệp Đạo. Thân không Sát - Đạo - Dâm, ý không Tham - Sân - Si, miệng không nói dối, 

nói lời hung ác, nói lưỡi đôi chiều và nói lời thêu dệt. Trong đối nhân xử thế tiếp vật chúng ta dùng “Đệ 

Tử Quy” để kiểm soát khởi tâm động niệm, hành động tạo tác của chính mình. “Đệ Tử Quy” dạy chúng 

ta:  “Dùng đồ người phải mượn rõ. Nếu không hỏi tức là trộm”. Nếu chúng ta không được nhắc nhở 

chúng ta sẽ không biết ngày ngày mình đang tạo nghiệp. Chúng ta gặp chướng ngại là do chúng ta dùng 

hết phước, chúng ta tự mình làm tự mình chịu, không oán trời, trách người! 

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

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! 

 


