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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 Hai, ngày 16/01/2023 

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

NỘI DUNG HỌC TẬP ĐỀ TÀI 1130 

“VÌ SAO NGƯỜI NIỆM PHẬT RẤT NHIỀU MÀ NGƯỜI VÃNG SANH RẤT ÍT” 

 Chúng ta học Phật, niệm Phật mục tiêu cốt lõi là vãng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc. Nếu 

chúng ta không vãng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc thì chúng ta không có thành tựu, chúng 

ta vẫn phải luân hồi trong sáu cõi sinh tử. Chúng ta tu hành mà chúng ta không thể vãng sanh 

thì chúng ta đã uổng phí một kiếp tu hành. Trong Kệ khai Kinh nói: “Bá nan vạn kiếp nan tao 

ngộ”. Trăm ngàn muôn kiếp mới được gặp. Chúng ta có được thân người, gặp được Phật pháp, 

gặp được pháp môn Tịnh Độ mà chúng ta không có thành tựu thì chúng ta đã bỏ mất cơ hội 

trăm ngàn muôn kiếp mới được gặp. 

 Hòa Thượng nói: “Đại sư Thiện Đạo đã nói: “Vạn người tu thì vạn người vãng sanh”. Lời 

nói này là chân thật! Người niệm Phật không thể vãng sanh thì vấn đề ở chính người niệm”. 

Đại sư Thiện Đạo là một vị Tổ của pháp môn Tịnh Độ. Nhiều người tu hành một thời gian thì 

bỏ pháp môn Tịnh Độ vì họ cho rằng pháp tu không linh.  

 Hòa Thượng nói: “Nguyên nhân người niệm Phật nhiều mà người vãng sanh rất ít là do 

chúng ta có miệng mà không có tâm”. Chúng ta niệm Phật hay chúng ta làm mọi việc không 

bằng tâm chân thành, chúng ta chỉ làm cho dễ coi nên chúng ta không có cảm ứng. Nếu chúng 

ta làm bằng tâm chân thành thì chúng ta sẽ thấy rất nhanh có cảm ứng. Bà Hứa Triết nói, hôm 

nay bà gặp một người rất đói khổ, không có cơm ăn, bà vừa nghĩ đến việc giúp người đó thì tự 

nhiên bà có đủ số tiền để giúp họ. Bà đã “tâm tưởng sự thành” mà không cần phải xin ai.  

           Hòa Thượng kể câu chuyện, một người chuyên vẽ ngựa, hàng ngày ông đều nghĩ đến 

ngựa, quan sát ngựa nên một hôm, khi ông đang ngủ thì ông biến thành ngựa. Người vợ nhìn 

thấy một con ngựa nằm trên giường thì thất kinh hồn vía. Hòa Thượng nói: “Người ta nghĩ 

đến ngựa mà họ còn có thể biến thành ngựa thì tại sao chúng ta nghĩ Phật, niệm Phật lại 

không thể thành Phật!”. 
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Chúng ta làm một việc bằng tâm chân thành thì tâm sẽ cảm tâm. Vừa qua, tôi đã đi một vòng 

từ Nam ra Bắc, tôi có cảm nhận được rất rõ ràng người nào làm bằng tâm chân thành. Hàng 

ngày, từ sáng đến tối chúng ta có toàn tâm toàn ý nghĩ đến Phật không? Chúng ta dùng tâm 

thiện lành nghĩ đến tất cả chúng sanh thì đó là tâm Phật. Hòa Thượng nói: “Hàng ngày chúng 

ta nghĩ đến việc tốt, chúng ta làm việc tốt thì đó cũng chính là niệm Phật”. Chúng ta đừng 

cho rằng mình ngồi một chỗ niệm “A Di Đà Phật” mới là niệm Phật. Chúng ta toàn tâm toàn 

lực vì chúng sanh lo nghĩ, dùng những phương tiện tốt nhất tiếp độ chúng sanh thì tâm của 

chúng ta tương ưng với tâm Phật. Nếu chúng ta miệng niệm “A Di Đà Phật” nhưng tâm chúng 

ta vẫn “tự tư tự lợi”, “danh vọng lợi dưỡng”, hưởng thụ “năm dục sáu trần” thì chúng ta niệm 

Phật không thể có thành tựu, chúng ta đáng đọa lạc như thế nào thì chúng ta vẫn phải đọa lạc 

như thế đó.  

Hôm qua, tôi nghĩ, giá mà chúng ta có 5 triệu đến 10 triệu chiếc bánh chưng để tặng nhưng nếu 

vậy thì mỗi cô giáo sẽ phải gói khoảng 2000 chiếc bánh. Chúng ta tâm có thừa nhưng sức 

không đủ! Ở thành phố Hồ Chí Minh có một nhóm thiện nguyện cũng đã gói được 2000 chiếc 

bánh chưng để tặng mọi người. Chúng ta chỉ cần khởi được tâm thì chúng ta sẽ làm được việc 

lợi ích chúng sanh. Điều quan trọng là chúng ta thậm chí không phát được tâm vì chúng sanh. 

Hòa Thượng nói: “Chúng ta có miệng mà không có tâm”.  

Hòa Thượng nói: “Tâm nguyện, giải hành của chúng ta tương tương ưng với Phật thì chúng 

ta niệm Phật sẽ có thành tựu”. Tâm nguyện, giải hành chúng ta không tương ưng với Phật thì 

chúng ta niệm Phật nhiều cũng chỉ kết được duyên với Phật. Ngài Lý Mộc Nguyên cả ngày bận 

rộn vì chúng sanh, không có thời gian ăn, ngủ, ông không có thời gian niệm Phật nhưng một 

ngày ông chỉ cần niệm một vài câu Phật hiệu thì đã tương ưng với Phật. Nhiều người chỉ ngồi 

một chỗ niệm Phật, không nỗ lực làm việc lợi ích chúng sanh,  thậm chí họ còn cản trở người 

khác làm việc chúng sanh vì họ cho rằng làm việc lợi ích chúng sanh là xen tạp. 

Từ xưa đến nay, người niệm Phật rất đông nhưng người vãng sanh rất ít vì họ không có tín tâm. 

Hòa Thượng nói: “Chúng ta đã thật sự thật tin, thật làm chưa hay chúng ta vẫn luôn hoài 

nghi?”. Chúng ta có nghi thì chúng ta đã có chướng ngại. Chúng ta làm bằng tâm chân thành, 

chúng ta nghĩ đến làm thế nào để tốt nhất cho chúng sanh thì năng lực trong tự tánh của chúng 

ta sẽ hiển lộ. Đây chính là tâm Phật. Chúng ta dùng tâm Phật niệm Phật thì chúng ta sẽ tương 

ưng với Phật. Một tháng qua, tôi phải di chuyển liên tục, nếu chúng ta nghĩ chúng ta không thể 

làm được thì chúng ta sẽ không làm được, chúng ta nghĩ mình làm được thì chúng ta sẽ làm 

được. 
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Hòa Thượng nói: “Chúng ta thật tin, thật làm theo những lời Phật dạy thì chúng sẽ chân 

thật có kết quả”. Chúng ta chưa thật tin lời Phật, Phật dạy chúng ta bố thí nhưng chúng ta sợ 

chúng ta bố thí hết thì chúng ta sẽ không còn gì để ăn. Nếu chúng ta thật tin thật làm thì mọi 

việc đều sẽ “bất khả tư nghị”. Không phải nghĩ bàn. Tôi đã đi khắp nơi trong hơn một tháng, 

mặc dù di chuyển rất nhiều nhưng tôi còn khỏe hơn trước đây. 

Hòa Thượng nói: “Chúng ta toàn tâm toàn lực vì chúng sanh lo nghĩ nhưng trong tâm chúng 

ta giữ chặt một câu “A Di Đà Phật”. Ngay đời này, chúng ta chỉ có một hy vọng đó là hy 

vọng vãng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc, thân cận Đức Phật A Di Đà. Đây là ý niệm 

chính xác!”.  

Tổ Ấn Quang đã dạy chúng ta: “Đốn luân tận phận”. Chúng ta dốc hết trách nhiệm trong vai 

trò, trách nhiệm của mình. Chúng ta có rất nhiều mối tương quan, nhiều bổn phận, vai trò trong 

xã hội, chúng ta phải làm tốt nhất vai trò của mình để làm ra tấm gương cho người. Chúng ta 

dốc hết trách nhiệm nhưng chúng ta không mong cầu, không để những việc này dính mắc trong 

tâm. Tâm chúng ta chỉ nhớ đến câu “A Di Đà Phật”, chỉ hướng đến thế giới Tây Phương Cực 

Lạc. Chúng ta làm nhiều việc nhưng chúng ta lưu lại ấn tượng thì chúng ta đã làm hỏng đi tâm 

thanh tịnh của mình. 

Hòa Thượng nói: “Đời này, chúng ta gặp được pháp môn Tịnh Độ, gặp được Kinh điển của 

Tịnh Độ, gặp được Thầy tốt để dẫn đạo, gặp được đồng tham đạo hữu cùng tu tập, thúc đẩy 

lẫn nhau đây chính là chúng ta có nhân duyên, phước đức sâu dày”. Tôi rất biết ơn vì tôi 

được sinh vào thời gian này, tôi đã được nghe những lời giáo huấn của Hòa Thượng, khi Hoà 

Thượng ra đi thì tôi càng có động lực mạnh mẽ để thực hiện những lời dạy của Ngài. Nếu 

chúng ta sinh vào thời Phật tại thế thì chúng ta cũng chưa chắc đã tiếp nhận giáo huấn của Phật. 

Khi Phật còn tại thế, Ngài cũng không độ được hết chúng sanh, rất nhiều người muốn phá hoại, 

không tin theo lời dạy của Ngài.  

Chúng ta có thể tin, có thể làm theo lời của Hòa Thượng thì đó là chúng ta có phước đức, nhân 

duyên sâu dày. Khi Hòa Thượng mất, có người khóc lóc thảm thiết nhưng tôi vẫn giữ tâm bình 

thản. Hòa Thượng đã làm ra biểu pháp viên mãn cho chúng ta, chúng ta phải nỗ lực làm theo 

để có được sự viên mãn như Ngài. Chúng ta phải dùng tâm chân thành làm theo lời Ngài. 

Hòa Thượng nói: “Phật dạy chúng ta: “Vạn duyên buông bỏ, nhất tâm niệm Phật”. Chúng 

ta chịu buông xả các duyên để chuyên tâm niệm Phật thì chúng ta nhất định có thành tựu”. 

Ở thế gian chúng ta có rất nhiều nhân duyên, chúng ta phải làm tròn các vai trò của mình nhưng 

chúng ta không để vướng mắc trong tâm.  
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Vừa qua, tôi đi khắp các nơi, tôi nhìn thấy có người chỉ làm cho dễ coi, tôi nhận ra để tôi phản 

tỉnh chính mình. Nếu chúng ta nhìn thấy lỗi người và lưu lại trong tâm thì tâm chúng ta giống 

một chiếc máy hút bụi, tâm chúng ta sẽ ô nhiễm nghiêm trọng. Tất cả đều do sự dụng tâm của 

chúng ta. Lời Phật dạy là từ tâm chân thành lưu xuất ra, đó là những lời chân thành nhất thế 

gian. Phật đem những điều tốt nhất đến với chúng sanh vậy thì chúng ta phải thật tin, thật làm 

để chúng ta có được thành tựu tốt nhất! 

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

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! 

 


