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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 15/01/2023 

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

NỘI DUNG HỌC TẬP ĐỀ TÀI 1129 

“VÌ SAO PHẢI TỰ GẠT MÌNH, GẠT NGƯỜI NHƯ VẬY!” 

Chúng ta thường cho rằng không ai biết trong tâm chúng ta đang nghĩ điều gì. Các 

nhà khoa học đã tìm ra sóng điện nhưng sóng tư tưởng của chúng ta còn mạnh hơn sóng điện 

rất nhiều lần. Chúng ta vừa khởi một ý niệm thì sóng tư tưởng của chúng ta đã trùm khắp hư 

không pháp giới. Chúng ta dùng tâm chân thành khởi lên một niệm thiện lợi ích chúng sinh 

thì chúng ta đã có công đức, phước báu. 

 Dịp Tết này, ở những nơi vùng sâu, vùng xa vẫn còn những nơi không có cơm ăn, áo 

mặc chúng ta khởi lên ý niệm giúp họ thì chúng ta đã có công đức, phước báu. Nhà Phật nói: 

“Tác ý viên thành”. Chúng ta chân thành khởi ý niệm đại bi thì công đức, phước báu đã viên 

thành. Hàng ngày, chúng ta không khởi niệm thiện, niệm lợi ích chúng sanh mà chúng ta chỉ 

khởi niệm hại người, lợi mình, những niệm tổn hại chúng sanh.  

Hòa Thượng nói: “Vì sao phải tự gạt mình, gạt người như vậy!”. Chúng ta gạt người 

thì chúng ta cũng không thể lợi mình, hại người chính là hại mình. Chúng ta đừng làm những 

việc khờ dại như vậy! Các bậc tu hành có đạo lực đều biết rõ, hại người không thể lợi mình, 

lợi người thì chân thật là lợi mình. Sáng hôm qua, tôi ra thăm mộ ông bà, sau đó tôi nhờ 

người thân giúp đỡ một số người nghèo khó trong vùng. Đến 6 giờ tối tôi đã đến Tây Ninh, 

vừa đến tôi đã gói được hơn 30 chiếc bánh chưng để tặng mọi người.  

        Chúng ta bận rộn nghĩ đến việc lợi ích chúng sanh thì chúng ta không còn thời gian “tự 

tư tự lợi”. Chúng ta có thời gian rảnh thì chúng ta sẽ nghĩ đến thành bại, được mất, hơn thua, 

tốt xấu. Các bậc tu hành chân chính làm được rất nhiều việc cho thế gian nhưng tâm các Ngài 

không vướng bận. Hòa Thượng nói: “Việc tốt cần làm, nên làm, không công đức”. Chúng ta 

làm mà không cần ai biết đến, không cần ai vinh danh. Hòa Thượng nói: “Không vì chính 

mình cầu an lạc, chỉ nguyện chúng sanh được lìa khổ”. Chúng ta thực hiện lời dạy này của 
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Hòa Thượng thì chúng ta sẽ không có ý niệm nghĩ đến hưởng thụ “năm dục sáu trần”. Chúng 

ta dùng thời gian để hưởng thụ thì chắc chắn chúng ta sẽ có ý niệm “lợi mình hại người”. 

Chúng ta phải không vì mình cầu an lạc, chỉ nguyện chúng sanh được bớt khổ. 

         Chúng ta đã gói hơn 2000 chiếc bánh chưng, nhưng các chúng sanh ở vùng xa xôi cần 

đến 10 triệu chiếc. Chúng ta tâm có thừa nhưng sức không đủ. Sóng tư tưởng của chúng ta vô 

cùng mạnh mẽ. Một ý niệm thiện hay một ý niệm ác khởi lên thì đã châu biến pháp giới. 

Chúng ta khởi lên một ý niệm thiện thì ý niệm đó tương ưng với Thánh Hiền, Phật Bồ Tát. 

Chúng ta khởi lên một niệm ác thì ác thần sẽ đến hỗ trợ, thành toàn cho chúng ta. Điều này 

rất đáng sợ! Hiện tại, chúng ta chỉ đang nghĩ dịp Tết này sẽ mua gì, sẽ mặc gì, sẽ đi chơi 

những đâu. Tôi dặn chú lái xe phải cẩn thận vì dịp gần Tết mọi người lái xe nhưng trong đầu 

họ đầy vọng tưởng, toan tính, bao chao, xao động. 

          Ngày trước, tôi mới chuyển về Đà Lạt, mỗi năm tôi đều nhờ bác trưởng thôn giúp tôi 

tặng gạo nếp, đường, đỗ cho các gia đình hàng xóm. Năm nay, tôi sẽ gói bánh chưng để tặng 

mọi người trong làng, chắc chắn mọi người sẽ rất vui khi được nhận quà. Chúng ta đang thực 

hiện di nguyện của Hoà Thượng: “Không vì chính mình cầu an lạc chỉ nguyện chúng sanh 

được bớt khổ”. Tương lai, chúng ta có thể làm 5 triệu bánh chưng gửi đến những người lính 

biên phòng, người  gặp khó khăn, người tu hành.  

Khi tôi đến New York, tôi đã khởi ý niệm mang văn hoá truyền thống phổ biến ở nơi 

này. Chúng ta khởi được ý niệm thì 1000 năm hay 10.000 năm sau các vị thiên thần cũng sẽ 

nói trước đây đã có người khởi ý niệm như vậy. Chúng ta khởi ý niệm thì khi duyên đủ thì ý 

niệm đó sẽ trở thành hiện thực. Ngay đến ý niệm chúng ta cũng không dám khởi. Mọi người 

cho rằng việc có được 5 triệu chiếc bánh chưng là không tưởng nhưng nếu mỗi gia đình học 

văn hoá truyền thống cùng làm thì chúng ta có thể làm được. Hôm trước, chúng ta tổ chức 

Tất niên, mỗi trường mang đến hai món thì chúng ta đã có 26 món. Kết thúc bữa tiệc mỗi 

người chia nhau phần còn lại, không còn đồ dư thừa. Chúng ta không khởi được ý niệm thiện 

lành, ý niệm lợi ích chúng sanh vậy thì chúng ta không thể chuyển thành hành động. 

         Hôm qua, tôi đi làm cỏ ở ngoài mộ, một người cháu dâu họ hàng xa của tôi nói, nhà cô 

ở Tuyên Quang, sáu năm rồi cô chưa về quê ăn Tết. Tôi khuyên cô nên về quê ăn Tết, tôi sẽ 

hỗ trợ tiền xe cho cả nhà. Khi đó, có người nói, hai vợ chồng chỉ đi dọn cỏ, lau mộ cho ông 

bà một lúc thì đã có phước báu. Việc tôi làm sẽ khuyến khích người trong họ nghĩ đến việc 
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thờ cúng, chăm sóc phần mộ ông bà. Chúng ta không thể khởi được ý niệm lợi ích chúng sinh 

thì chúng ta không thể làm được.  

  Hòa Thượng nói: “Chúng ta gạt mình, gạt người thì chúng ta sẽ không có kết quả 

tốt. Chúng ta hiểu rõ chân tướng sự thật này thì chúng ta sẽ không dám khởi lên một ý 

niệm ác! Chúng ta không thể dấu được người, càng không thể dấu được Quỷ Thần, dấu 

được Phật Bồ Tát. Chúng ta gạt mình, gạt người mà chúng ta nói chúng ta muốn vãng 

sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc thì đó là chúng ta đang đùa cợt với Phật Bồ Tát!”. 

Phật Bồ Tát đại từ đại bi, các Ngài sẽ không làm hại chúng ta nhưng Quỷ Thần, Ác Thần thì 

sẽ có cách trừng trị chúng ta. 

  Hòa Thượng nói: “Trái đất ngày càng xảy ra nhiều thiên tai, mức độ thiên tai ngày 

càng nghiêm trọng. Hoàn cảnh sống trên trái đất bị thay đổi là do sóng từ trường của ác 

niệm quá nhiều. Chúng sanh chỉ có ý niệm “tự tư tự lợi”, “tham, sân, si, mạn” đây đều là 

những ý niệm ác. Nhà Phật nói: “Cảnh từ tâm chuyển”. Tâm tham chính là nước. Tâm 

sân hận là lửa. Tâm si mê là gió bão”. Vừa qua, ở Mỹ xảy ra trận bão tuyết dữ dội nhất từ 

trước đến nay, có những người bị mắc kẹt nên họ bị chết cứng ở trong ô-tô. Người thế gian 

đổ lỗi cho hoàn cảnh tự nhiên, họ không biết thiên tai là do ý niệm xấu ác của con người. 

Chúng ta “tự tác tự thọ”. Tự mình làm tự mình chịu. 

  Hòa Thượng nói: “Tai nạn là do nghiệp bất thiện của chúng sanh chiêu cảm vì vậy 

chúng ta phải hết sức cẩn trọng khi khởi ý niệm. Vì sao hàng ngày chúng ta không khởi ý 

niệm thiện mà chúng ta lại khởi ý niệm bất thiện?”. Chúng ta tưởng rằng chúng ta không 

liên quan đến những thiên tai xảy ra trên trái đất nhưng hàng ngày, chúng ta đang tích cực 

làm cho hoàn cảnh tự nhiên trở nên xấu đi. Nhà Phật nói: “Tâm tịnh tương ưng với cõi 

tịnh”. Tâm chúng ta không làm cho hoàn cảnh sống tốt hơn thì chúng ta không thể tương ưng 

với cõi tịnh.  

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

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! 
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