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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 Năm, ngày 12/01/2023 

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

NỘI DUNG HỌC TẬP ĐỀ TÀI 1126 

“CHÚNG TA CẦN PHẢI BIẾT HÓA THÂN ĐỂ TIẾP CẬN CHÚNG SANH” 

Đa phần Phật tử đến đạo tràng thường mặc áo màu lam hoặc màu nâu, có người nói 

với Hòa Thượng, áo của Phật tử màu tối nên đạo tràng nhìn âm u giống như đang làm đám 

tang. Hoà Thượng nhắc chúng ta, lễ phục không cần có màu quá tối, Phật giáo chỉ tránh 

những màu sắc sặc sỡ như hồng, xanh, trắng, đen. Ngày nay, trang phục của Phật tử đã được 

may cách điệu trang nhã, lịch sự phù hợp với cuộc sống hơn. 

Hòa Thượng nói: “Nếu chúng ta gặp những người bảo thủ mà chúng ta mặc phong 

cách hiện đại hay chúng ta gặp người phong cách hiện đại mà chúng ta mặc bảo thủ thì 

chúng ta cũng đã sai rồi. Chúng ta nên mặc một cách hài hòa để mọi người nhìn thấy 

chúng ta họ không cảm thấy sợ!”. Sau khi chúng ta học xong 1200 Đề tài, chúng ta sẽ 

chuyển sang học “Tịnh Không pháp sư gia ngôn lục” tôi sẽ không mặc bộ quần áo màu nâu 

mà chuyển sang mặc quần áo vest. 

Hòa Thượng nói: “Chúng ta phải biết hóa thân để tiếp cận chúng sanh”. Chúng ta 

phải tiếp cận chúng sanh để chúng ta có cơ hội giáo hóa họ. Nếu chúng sanh nhìn thấy chúng 

ta xa cách thì chúng ta không thể dẫn dắt họ. Đây chính là chúng ta từ bi xuất phương tiện. 

Chúng ta không tiếp cận chúng sanh để chúng ta có được lợi ích từ chúng sanh. Trước đây, 

tôi rất bảo thủ, người nào không chuyên tâm niệm Phật thì tôi sẽ không qua lại với họ. Hiện 

tại, tôi coi tất cả mọi người là thiện hữu tri thức. Tôi làm ra tấm gương của người học Phật, 

học chuẩn mực đạo đức của Thánh Hiền để mọi người nhìn thấy.  

Khi Hòa Thượng ở Úc Châu, học trò của Hòa Thượng mua lại một nhà thờ cũ, Hoà 

Thượng vẫn giữ lại cây Thánh giá, tượng Đức Mẹ Maria, kính pha-lê trang trí. Ở chánh điện, 

Hòa Thượng không để tượng Phật mà ở đó có một màn chiếu, khi các tôn giáo bạn đến thì 

Ngài sẽ chiếu hình Chúa Giêsu lên đó. Tâm của Hoà Thượng không có chướng ngại. Chúng 
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ta đi với người theo đạo Thiên Chúa thì chúng ta lạy Chúa. Chúng ta đi với người thích nghe 

nhạc thì chúng ta mở nhạc cho họ nghe còn chúng ta niệm Phật. Nếu tâm chúng ta không có 

chướng ngại thì chúng ta sẽ không gặp chướng ngại. Chúng ta muốn làm được như vậy thì 

chúng ta phải khắc chế được tập khí, phiền não của chính mình. Nếu chúng ta vẫn ham ăn, 

ham ngủ, lười biếng, chểnh mảng thì tâm chúng ta sẽ bị hoàn cảnh bên ngoài làm ô nhiễm. 

Trong “Tứ Nhiếp pháp” gồm có: “Bố thí, ái ngữ, lợi hành, đồng sự”. Nếu chúng ta 

chưa khắc chế được tập khí, phiền não mà chúng ta đi vào vũ trường để chúng ta độ người 

khác thì chúng ta chưa độ họ, họ đã độ chúng ta. Chúng ta muốn hóa thân độ chúng sanh thì 

chúng ta phải có công phu tương đối khá để khắc chế chính mình. Chúng ta không có công 

phu thì chúng ta sẽ bị ảnh hưởng. Người có công phu thì sẽ có thể “tùy duyên bất biến”, họ 

tùy duyên nhưng không dính vào duyên, tâm họ không thay đổi. Chúng ta cũng tùy duyên 

nhưng chúng ta dính mắc vào duyên, chúng ta chưa độ người thì chúng ta đã bị người độ. 

Chúng ta phải cẩn trọng với trang phục và biểu hiện bên ngoài của chúng ta. Chúng ta 

lạc quan, sinh động, trẻ đẹp thì người khác nhìn vào cũng muốn học theo chúng ta. Hòa 

Thượng nói: “Chúng ta cũng nên hóa trang một chút”. Công phu của chúng ta chưa đủ, nội 

lực của chúng ta chưa thể toát ra vẻ chân thành, từ bi thì chúng ta nên hóa trang một chút.  

Ngày trước, tôi không biết điều này,, tôi nói với một người học trò là họ tu hành 

nhưng mặt trông vẫn rất tăm tối. Từ đó trở đi họ tránh mặt tôi. Đó là chúng ta đã làm mất đi 

cơ duyên để tiếp cận, giáo hóa chúng sanh. Hiện tại, tôi khuyên mọi người, nếu cần thì chúng 

ta có thể trang điểm nhẹ nhàng. Người khác nhìn thấy chúng ta không có thiện cảm thì họ 

cũng không muốn đến gần chúng ta. 

Hòa Thượng nói: “Người học Phật cũng có thể đeo trang sức”. Chúng ta có thể sử 

dụng trang sức một cách trang nhã, lịch sự, không cần đắt tiền. Ví dụ như chúng ta có thể đeo 

đồng hồ, đeo dây chuyền. Nếu chúng ta dùng trang sức đắt tiền thì chúng ta làm chúng sanh 

khởi tâm chiếm hữu, tâm trộm cắp vậy thì chúng ta đã vô tình làm chúng sanh tạo nghiệp. 

Trong “Đệ Tử Quy” dạy chúng ta: “Với quần áo hoặc ăn uống. Hợp thân phận, hợp 

gia đình”. Nếu chúng ta là người nông dân mà chúng ta mặc quần áo quá đắt tiền, lòe loẹt thì 

sẽ không phù hợp. Hòa Thượng luôn chú trọng mặc trang phục phù hợp với hoàn cảnh. Ngài 

hóa thân để có thể tiếp cận chúng sanh. Khi Hoà Thượng đến Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan 

hay đến các nước phương Tây, Ngài mặc phù hợp với văn hoá của quốc gia đó.  
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Ngày Tết, nếu chúng ta mặc quần áo nhăn nhó, mặt mũi tối tăm đến nhà người khác 

chúc Tết thì họ cũng không muốn đón chúng ta. Nếu chúng ta mặc bộ đồ vest lịch sự, khuôn 

mặt tươi sáng đến chúc Tết thì họ sẽ hoan nghênh chúng ta. Trước đây, tôi thường mặc bộ đồ 

nâu luộm thuộm, nhếch nhác, họ không biết tôi tu hành như thế nào, đạo lực đến đâu nhưng 

họ không muốn . Những người mới học Phật đều mắc phải lỗi này. Một người tự lấy kéo cắt 

tóc trông rất đáng sợ. Chúng ta không cần thiết làm như vậy!  

Hiện tại, chúng ta phải làm ra hình tượng để giúp chúng sanh tiếp cận Phật pháp, 

chuẩn mực Thánh Hiền. Trước đây, khi chúng ta tổ chức Lễ tri ân, mọi người mặc đồ nâu đến 

tham gia, họ vẫn nói chuyện rất ồn ào làm mất đi hình tượng của người học Phật. Gần đây, 

chúng ta nhắc mọi người mặc trang phục lịch sự, không mặc y phục thì không khí buổi lễ đã 

trang trọng hơn nhiều. Chúng ta mặc y phục nhà Phật nhưng chúng ta tùy tiện hành động thì 

chúng ta đã làm mất đi hình tượng của người học Phật. Hòa Thượng có cách nhìn rất thoáng 

và có nhiều cải cách về vấn đề này. Khi Hòa Thượng giảng đĩa: “Phật pháp viên dung không 

chướng ngại”. “Viên dung” là chúng ta hòa mình, hòa nhập nhưng không hòa tan. Người 

khắc chế được tập khí, phiền não thì có thể làm được điều này. 

Ngày trước, khi Hòa Thượng bước vào sảnh của một khách sạn sang trọng, Ngài vô 

tình gặp một người đang tổ chức lễ cưới cho con họ. Khi họ nhìn thấy Hòa Thượng, họ rất 

vui mừng và mời Hòa Thượng ngồi vào bàn tiệc. Trong bàn tiệc, có  đại sứ của nhiều nước, 

Hòa Thượng cũng nâng ly chúc mừng, Ngài uống hết 1 ly rượu sâm-panh. Mọi người thấy 

Hoà Thượng rất thân thiện nhờ đó Ngài đã nói chuyện được gần 20 phút với họ. Hòa Thượng 

tiếp cận chúng sanh để làm lợi ích cho chúng sanh. Nếu chúng ta tạo sự khác biệt đối với 

chúng sanh thì chúng ta không thể tiếp cận để độ họ. 

Cách đây khoảng 10 năm, mọi người không muốn tiếp cận với tôi vì mặt tôi lúc nào 

cũng như đang dọa người khác. Hôm trước, chúng ta đến thăm một vị Thầy, Thầy hỏi, buổi 

sáng tôi đang giảng kiến thức gì thì tôi nói: “Con giảng dạy Phật học thường thức. Những 

kiến thức Phật học ứng dụng trong đời sống”. Thầy rất ngạc nhiên khi nghe tôi nói vậy. Mọi 

người cho rằng người giảng Phật pháp, người phiên dịch Phật Kinh thì sẽ trông rất già.  

Hòa Thượng nói: “Có người nói với tôi, niệm Phật đường của chúng ta có màu tối 

tăm, u ám, mọi người mặc đồ tối như đang làm tang sự. Người hiện đại bước vào thì họ 

cảm thấy rất sợ”. Hệ thống chúng ta vừa may tặng bộ áo dài màu cam cho các cô giáo, màu 

áo rất tươi sáng, trang nhã. 
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Khi chúng ta tổ chức Đại hội thể dục thể thao ở thành phố Vinh, có hơn 500 phụ 

huynh đến tham dự, các phụ huynh vô cùng bất ngờ vì khả năng của các con. Phụ huynh rất 

biết ơn vì các Cô đã dạy con của họ trở thành những em bé ngoan ngoãn, khỏe mạnh. Các cô 

đã làm ra tấm gương của người học chuẩn mực đạo đức Thánh Hiền để mọi người học theo. 

Khi mọi người học đạo đức Thánh Hiền thì họ sẽ rất dễ dàng tiếp nhận Phật pháp vì tự tánh 

của chúng sanh vốn là Phật. Chúng ta muốn tiếp cận chúng sanh thì chúng ta phải hòa mình 

để họ tiếp nhận chúng ta. 

Hôm qua, tôi vừa về đến thành phố Đà Lạt, buổi tối tôi có hẹn đi ăn cùng một gia 

đình. Gia đình này không niệm Phật, không tin Phật A Di Đà nên tôi hoàn toàn không nói về 

Phật pháp, tôi chỉ nói về giáo dục, về làm thế nào để có đời sống nhân sanh hạnh phúc. Buổi 

gặp mặt hôm qua tràn ngập tiếng cười và niềm vui. Nếu chúng ta không giao tiếp với người 

không tu hành vậy thì chúng ta đã đoạn đi cơ hội tiếp cận chúng sanh. Nếu Hòa Thượng 

không dạy thì tôi cũng sẽ tự xa rời đại chúng, tự đào thải mình.  

Chúng ta có thể không mang trang sức nhưng nếu chúng ta khó chịu khi nhìn thấy 

người khác đeo trang sức thì chúng ta đã sai rồi. Có người hỏi Hòa Thượng, nếu một người đi 

du lịch nên họ mặc quần áo thời trang, hiện đại, nếu họ nhìn thấy nơi thờ Phật, họ bước vào 

lạy Phật thì họ có bị đọa Địa ngục không. Hòa Thượng nói, người nào ngăn cấm người khác 

lạy Phật thì người đó sẽ đọa Địa ngục. Họ đang đi du lịch nên họ không thể về nhà mặc chỉnh 

chu để vào lễ Phật. 

Hòa Thượng nói: “Người học Phật phải biết tùy duyên, không nên khô cứng, dính 

vào hình thức”. Hiện tại, khi đi ra ngoài, tôi đều mặc đồ vest lịch sự. Một lần, khi tôi đến 

một ngôi chùa ở tỉnh Gia Lai, Thầy trụ trì và các Phật tử ở đó đều rất bất ngờ khi nhìn thấy 

tôi mặc bộ đồ vest. Khi làm lễ thỉnh giảng sư, các Sư Thầy và Phật tử đi trước, tôi đi sau 

cùng. Hôm đó, tôi chia sẻ về cách tu hành của người tại gia và cách để xây dựng một gia đình 

hạnh phúc. Sau khi nghe xong buổi chia sẻ mọi người không còn chấp chặt vào hình tướng 

nữa. Tôi chỉ đến để chia sẻ những điều mọi người cần, khi chia sẻ xong tôi không lưu lại ấn 

tượng trong tâm, tôi cũng không cần ai cung phụng, cúng dường. 

Hòa Thượng bôn ba khắp nơi giảng dạy cho chúng sanh nhưng Ngài không cần bất cứ 

đãi ngộ nào của chúng sanh. Hòa Thượng đã tạo ra sự bứt phá trong việc tiếp cận chúng sanh, 

Ngài là người đầu tiên giảng dạy Online. Ngài không cần người cúng dường, Ngài chỉ muốn 
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nhiều người được tiếp nhận Phật pháp để hiện đời họ được lợi ích và đời sau họ được sinh 

vào cõi lành.  

Hòa Thượng nói: “Đồng tu niệm Phật cũng có thể trang điểm vì nếu mặt mũi chúng 

ta tối tăm thì chúng ta sẽ tạo ấn tượng không tốt cho người. Chúng ta ở niệm Phật đường 

là để biểu diễn cho mọi người xem, mọi người nhìn thấy người học Phật cũng ăn mặc 

trang trọng, lịch sự chứ không lạc hậu thì họ cũng sẽ muốn học Phật”.  

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

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 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! 

 


