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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 08/01/2023 

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

NỘI DUNG HỌC TẬP ĐỀ TÀI 1122 

“HỌC PHẬT PHẢI HỌC ĐƯỢC GIỐNG NHƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT” 

Trong bài này, Hòa Thượng không đặt tiêu chuẩn là chúng ta học Phật để trở thành Phật 

mà Hòa Thượng nhắc nhở, chúng ta làm giáo dục, chúng ta phải  “hy sinh phụng hiến” giống 

như Phật. Hòa Thượng nói: “Thích Ca Mâu Ni Phật làm công tác nghĩa vụ, Ngài vô cùng 

tận tâm, tận lực với sự nghiệp giáo dục”. Phật tận trung, tận trách dạy chúng ta cách để đối 

xử hài hòa với con người, với hoàn cảnh đại tự nhiên và với Thiên Địa Quỷ Thần. Hiện tại, con 

người vẫn đang tàn phá đại tự nhiên, trái đất ngày càng trở nên ô nhiễm. Trong mối quan hệ 

với Thiên Địa Quỷ Thần, Ngài không dạy chúng ta nịnh bợ mà Ngài dạy chúng ta cách đối xử 

hợp tình, hợp lý. 

Thích Ca Mâu Ni Phật không phải là một vị Thần, Ngài là một người bình thường đã 

nỗ lực tu hành để có thành tựu. Ngài xuất thân là Thái tử Tất Đạt Đa, con của vua Tịnh Phạn 

và hoàng hậu Maya, thậm chí trước khi xuất gia Ngài cũng có vợ con. Ngài đã xả bỏ vinh hoa, 

phú quý để lựa chọn con đường tu hành. Ngài là một nhà giáo dục làm nghĩa vụ không công, 

luôn tận trung, tận trách với công việc của mình. Chúng ta cũng làm giáo dục, chúng ta vẫn 

nhận thù lao nhưng chúng ta vẫn chưa tận trung, tận trách. 

Phật giảng dạy Phật pháp cho tất cả những chúng sanh hữu duyên, không phân chia 

tầng lớp, giai cấp, chủng tộc. Chúng sanh thích nghe pháp gì thì Phật sẽ nói pháp đó. Tổng 

cương lĩnh giáo dục của nhà Phật là bỏ ác làm thiện, phá mê khai ngộ, chuyển phàm thành 

Thánh.  

Có người hỏi tôi, họ có nên thuận theo sở thích của Cha Mẹ họ không. Tôi nói, chúng 

ta không được tùy thuận theo những sở thích sai trái của Cha Mẹ. Nếu Cha Mẹ chưa đúng thì 

chúng ta dần dần khuyên bảo. Trong “Đệ Tử Quy” dạy: “Cha Mẹ lỗi, khuyên thay đổi. Dùng 

khóc khuyên, đánh không giận”. Nếu Cha Mẹ chúng ta chưa ăn chay được thì chúng ta cũng 
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không nên cưỡng cầu mà chúng ta nhẹ nhàng khuyên bảo. Trong bữa ăn, chúng ta nên làm 

nhiều món chay hơn món thịt, chúng ta dần dần giải thích cho Cha Mẹ tác hại của việc ăn nhiều 

thịt. Chúng ta hiểu được tổng cương lĩnh của nhà Phật thì chúng ta sẽ có sự định hướng trong 

suy nghĩ, hành vi.  

Hòa Thượng nói: “Khi có người đến thỉnh giáo với Phật, Phật đều bình đẳng, chân 

thành, từ bi tiếp nhận, giảng dạy cho họ. Ngài nhiệt tâm giúp đỡ chúng sanh không biết mệt 

mỏi”. Phật dùng tâm chân thành, bình đẳng, từ bi dạy bảo chúng sanh. Chúng ta luôn nghĩ đến 

chúng sanh thì chúng ta sẽ không mệt mỏi mà chúng ta  luôn có niềm vui của việc phục vụ 

chúng sanh. Hòa Thượng nói: “Chúng ta tra trong Đại Tạng Kinh sẽ thấy Thích Ca Mâu Ni 

Phật không có một ngày nào nghỉ hè!”. Ngài dùng tất cả thời gian ở thế gian để phục vụ, để lo 

nghĩ cho chúng sanh.  

Hôm qua, sau khi giảng bài xong, chỉ trong khoảng ba giờ, tôi đã gói xong 36 chiếc 

bánh chưng. Chúng ta lười biếng, chểnh mảng thì tất cả các năng lực của chúng ta sẽ bị đóng 

kín. Khi tôi đến một số nhà tặng bánh chưng, mọi người đều khen bánh chưng rất ngon. Chúng 

ta phải tạo được cảm tình đối với chúng sanh, họ tin tưởng chúng ta thì chúng ta có thể dẫn dắt 

họ.  

Hòa Thượng nói: “Thích Ca Mâu Ni Phật đã làm ra tấm gương cho chúng ta xem. 

Chúng ta phải học để làm được giống như Thích Ca Mâu Ni Phật”. Chúng ta có năng lực để 

làm được như Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng ta quán sát, chúng ta đã tận trung, tận trách với 

công việc của mình chưa? Chúng ta đã dùng tâm bình đẳng, tâm từ bi để đối đãi với tất cả 

chúng sanh chưa? Hòa Thượng nhắc chúng ta học tập những đức tính Phật này của Phật. Nếu 

chúng ta làm được giống như Phật thì trong vô hình chung, chúng ta cũng đã thành Phật. Có 

người hỏi tôi, làm thế nào để thành Phật Bồ Tát. Chúng ta muốn làm Phật Bồ Tát thì chúng ta 

làm những việc giống như Phật Bồ Tát đã làm. Phật Bồ Tát luôn “hy sinh phụng hiến”, người 

thế gian thì luôn tự tư ích kỷ.  

Hòa Thượng nói: “Thích Ca Mâu Ni Phật giảng Kinh, thuyết pháp mỗi ngày tám 

tiếng, trong suốt 49 năm không gián đoạn”. Hòa Thượng Tịnh Không cũng giảng Kinh, thuyết 

pháp gần 70 năm không gián đoạn. Ngày trước, sau khi ăn sáng xong, Hòa Thượng giảng “Thái 

Thượng Cảm ứng Thiên” trong nửa giờ, từ 8 giờ đến 10 giờ Ngài giảng “Kinh Vô Lượng 

Thọ”, từ 2 giờ đến 4 giờ Ngài giảng “Kinh Hoa Nghiêm”. Hòa Thượng đã giảng 128 tập “Thái 

Thượng Cảm Ứng Thiên”, 80 tập “Thập Thiện Nghiệp Đạo”, mỗi tập dài một tiếng. Ngài tận 
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tâm tận lực vì chúng sanh. Chúng ta có thể lãng phí hàng giờ đồng hồ để lướt điện thoại, trong 

khi đó, Hòa Thượng chỉ cần nửa giờ mỗi ngày đã có thể giảng xong nhiều bộ Kinh. Hòa Thượng 

nói: “Chúng ta đã lãng phí thời gian quý báu của sinh mạng mà chúng ta không biết!”. 

Chúng ta đang lãng phí thời gian của sinh mạng vào việc ăn, ngủ hoặc những tập khí không tốt 

khác. Thời gian chúng ta dành cho chúng sanh rất ít. 

Hòa Thượng nói: “Thích Ca Mâu Ni Phật đích thực là một vị Thầy chuẩn mực. Giáo 

học của Phật pháp không có danh lợi. Động lực thúc đẩy giáo học của Phật pháp là tâm đại 

bi. Thích Ca Mâu Ni Phật dùng tất cả thời gian để giáo hóa chúng sanh, bất cứ nơi nào 

thỉnh Ngài thì Ngài đều đến”. Chúng ta trồng rau chỉ để mang tặng. Phật dạy, chúng ta phải 

dùng tâm từ bi để đối đãi với tất cả chúng sanh. Người chân thật học Phật thì sẽ cho đi vô điều 

kiện. Thích Ca Mâu Ni Phật không cần bất cứ đãi ngộ nào. Ngài và tăng đoàn chọn đời sống 

ba y, một bát, dưới gốc cây ngủ một đêm.  

Người học theo Phật, dù là người xuất gia hay người tại gia thì đều phải có trí tuệ, có 

tâm đại bi. Đây là con đường mà các Bồ Tát đã đi. Chúng ta phải tận trung, tận lực, vô điều 

kiện vì chúng sanh. Chúng ta giúp chúng sanh bỏ ác làm thiện. Người thế gian bất hiếu Cha 

Mẹ, bất kính với Lão sư đây cũng là ác. 

Cách đây khoảng 10 năm, tôi đi giảng ở Hưng Yên, trước đây có những người về đây 

dạy người dân bỏ bát nhang, không cần thờ cúng Tổ Tiên, sau khi nghe tôi chia sẻ về việc phải 

hiếu thuận với Tổ Tiên, Ông Bà, Cha Mẹ thì mọi người rất đồng tình. Giáo dục của nhà Phật 

dạy con người bỏ ác làm thiện, nếu sự giáo dục nào ngược lại những tiêu chuẩn của nhà Phật 

thì đó không phải là giáo dục thuần chánh. Chúng ta có nhận thức sai lầm thì chúng ta sẽ làm 

những việc sai lầm. Giáo dục của Thánh Hiền dạy chúng ta hy sinh phụng hiến, quên mình vì 

người, nếu chúng ta làm ngược lại thì chúng ta là phàm phu tà ác.  

Gần đây, có những mô hình giáo dục khuyên người bỏ gia đình để đi theo các đấng bề 

trên, những mô hình giáo dục này vẫn có rất nhiều người có trình độ học vấn tin theo. Giáo dục 

của nhà Phật dạy, những hành động bất hiếu Cha Mẹ, bất kính Lão sư, làm trái với những quy 

định của Quốc gia là hành động ác. Chúng ta học Phật chúng ta phải giống được như Thích Ca 

Mâu Ni Phật, chúng ta phải tận tâm tận lực “hy sinh phụng hiến” vô điều kiện. 

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

Nam Mô A Di Đà Phật 
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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 có thể còn 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! 

 


