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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 Tư, ngày 18/01/2023 

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

NỘI DUNG HỌC TẬP ĐỀ TÀI 1132 

“CĂN GỐC CỦA KHỔ VUI Ở ĐÂU, KHÔNG THỂ KHÔNG BIẾT" 

 Chúng ta biết được căn gốc của khổ vui thì chúng ta có thể loại trừ được cội gốc của khổ đau 

và khai mở cội gốc của niềm vui. Phật dạy, chúng ta cho đi thì chúng ta sẽ hạnh phúc, an vui; 

chúng ta cố nắm giữ, bám chấp thì chúng ta sẽ khổ đau. 

 Sáng nay, tôi xem hình ảnh chúng ta tặng quà những người có hoàn cảnh khó khăn, gói quà chỉ 

có một chiếc bánh chưng, một chút tiền nhưng người nhận đã mừng đến rơi nước mắt. Người 

xưa nói: “Một miếng khi đói bằng một gói khi no”. Khi một người đang đói khổ thì họ chỉ mong 

có một chút đồ ăn. Chúng ta mang đến cho người niềm vui thì niềm vui đó sẽ được nhân lên 

nhiều lần. Phật pháp dạy, nguồn gốc của khổ vui đều từ ở chính chúng ta. Chúng ta không  cẩn 

trong khởi tâm động niệm, hành động tạo tác thì chắc chắn chúng ta sẽ nhận lấy khổ báo. 

 Hòa Thượng nói: “Ngày nay, con người có quá nhiều khổ nạn. Cội gốc của khổ nạn chính 

là do chúng ta mê hoặc điên đảo. Chúng ta mê hoặc điên đảo nên chúng ta tạo ra vô biên 

tội nghiệp”. “Mê hoặc điên đảo” là chúng ta nhận giả là thật. Chúng ta cho cái giả là thật, cho 

cái thật là giả. Lời của Phật Bồ Tát là thật nhưng chúng ta không tin. Lời của chúng sanh đầy 

phiền não, tham dục thì chúng ta tin là thật. Người nào nói những lời giúp chúng ta có được lợi 

ích thì chúng ta tin theo. Người nào khuyên chúng ta bố thí, buông xả, tặng cho người thì chúng 

ta không tin, chúng ta sợ rằng tặng hết cho người thì chúng ta sẽ không có gì ăn. 

         Trong “Kinh Hiền Ngu” kể những câu chuyện về tiền thân của Đức Phật, khi Ngài tu 

hành Bồ Tát Đạo, người nào xin mắt, xin  tay, xin mạng thì Ngài đều tặng. Trước khi cho những 

bộ phận trên thân thể Ngài nói: “Xin hãy nói pháp cho tôi nghe, khi nghe xong rồi thì tôi chết 

cũng được!”. Chúng ta chỉ bỏ một chút ngoại tài thì chúng ta đã cảm thấy rất khó khăn. Các vị 

Bồ Tát khi hành Bồ Tát Đạo, các Ngài cũng có thể cho đi tất cả. Bồ Tát làm tất cả những việc 

lợi ích chúng sanh nhưng không chấp trước, vướng bận trong tâm. 
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 Phật dạy chúng ta, thân không Sát - Đạo – Dâm; miệng không nói dối, nói lưỡi đôi chiều, nói 

lời thêu dệt, nói lời hung ác; ý thì không tham, sân, si. Đây là những điều cực ác nhưng chúng 

ta vẫn làm. Chúng ta mê hoặc điên đảo nên chúng ta tạo ra vô lượng, vô biên tội nghiệp nhưng 

chính chúng ta không hay biết. Khi quả báo hiện tiền thì chúng ta khiếp sợ nhưng khi đó không 

còn kịp nữa. Quả báo hiện tiền thì không thể thay đổi. 

 Hòa Thượng nói: “Chúng ta muốn thoát khổ, được vui thì chúng ta phải triệt để làm theo 

Thập thiện nghiệp đạo. Thập thiện nghiệp đạo mà Phật đã dạy là cội gốc của tất cả buồn 

vui. Chúng ta muốn rời khỏi thế gian khổ đau thì chúng ta phải tin tưởng, tuân theo Thập 

thiện nghiệp đạo”. Hàng ngày, chúng ta chỉ cần nghe lời, thật làm theo Thập thiện, chúng ta 

không cần phải cầu khẩn Quỷ Thần. Chúng ta làm trái với Thập thiện mà chúng ta đi cầu khấn, 

van xin thì chúng ta cũng không có được lợi ích. Hòa Thượng nói: “Họ chỉ giúp chúng ta dùng 

trước phước trong vận mạng của mình”. Khi chúng ta dùng hết phước trong mạng thì cuộc 

sống của chúng ta sẽ vô cùng khó khăn.  

Hòa thượng khẳng định một cách mạnh mẽ: “Thập đạo vô thần”. Mười cõi này không có vị 

thần nào đủ quyền năng ban phước, giáng họa cho chúng ta. Chính chúng ta là người có quyền 

năng mang cho mình hạnh phúc hay khổ đau. Trong cuốn sách “Những tấm gương đức hạnh”, 

các bậc tiền nhân vì người hi sinh, vì người phục vụ nên được hậu thế lưu danh thiên cổ, ghi 

nhớ đến muôn đời.  

 Các vị Thần đều là những người tận trung, tận trách, chúng ta thờ cúng các Ngài thì chúng ta 

phải học theo các Ngài, chúng ta dốc sức vì quốc gia dân tộc, làm tròn vai trò, bổn phận của 

mình. Trong ngày lễ xin quan ấn tại các đền thờ, mọi người chen lấn để có được quan ấn. Họ 

cho rằng nếu có quan ấn thì họ sẽ được may mắn, phát tài. Người xưa nói: “Nhất ẩm nhất trác 

mạc phi tiền định”. Một bữa ăn, một ngụm nước đều do tiền định. Nếu chúng ta cưỡng cầu để 

đoạt lấy thì chúng ta sẽ bị tổn giảm phước trong mạng. Người thế gian không hiểu được cội 

gốc của khổ vui, rất ít người tin vào giáo huấn của Phật! 

 Thích Ca Mâu Ni Phật đã xả bỏ ngai vàng, chọn đời sống ba y, một bát, dưới gốc cây ngủ một 

đêm để có cơ hội tiếp cận, giúp đỡ chúng sanh. Thời tiết của Ấn Độ thời đó rất khắc nghiệt, 

mùa đông có thể lạnh đến âm độ, mùa hè có thể nóng hơn 40 độ. Chúng ta học Phật thì chúng 

ta phải nhìn theo tấm gương của các Ngài. Người thế gian xây dựng nhiều chùa, đền thờ nhưng 

có những nơi làm ra biểu pháp sai khiến cho chúng sanh mất đi niềm tin với Phật. Hòa Thượng 
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nói: “Chúng ta muốn lìa khổ được vui thì vấn đề then chốt là chúng ta phải tin và thật làm 

theo lời Phật!”.  

 Phật dạy chúng ta nền tảng then chốt của tu hành là Thập thiện nghiệp đạo, Ngài đã làm được 

Thập thiện một cách viên mãn. Ngài hạn chế đến mức thấp nhất nhu cầu của mình, tận lực hy 

sinh phụng hiến vỉ người. Thích Ca Mâu Ni Phật chỉ sống đến 80 tuổi vì Ngài dùng 20 năm 

thọ mạng để chúng sanh đời sau có phước duyên học Phật. Ngài dùng phước dương thọ cho 

con cháu đời sau. Người thế gian luôn muốn tận hưởng tiện nghi và sống càng lâu càng tốt.  

             Hiện nay, các Thầy cúng thường cúng xong thì nhận tiền và ngồi ăn nhậu, họ làm cho 

mọi người có cái nhìn sai lệch về Phật pháp. Chúng ta tin Phật là chúng ta nhìn vào tấm gương 

của Phật và những người tiếp nối mạng mạch của Phật. Người chân thật học Phật thì sẽ tu “Giới 

– Định – Huệ, Diệt trừ Tham – Sân – Si”. Phật dạy chúng ta: “Thân không Sát – Đạo – Dâm. 

Miệng không nói dối, nói lưỡi đôi chiều, nói lời thêu dệt và nói lời hung ác. Ý thì không Tham 

– Sân – Si”. Nếu người nào không làm theo lời Phật dạy thì họ không phải là đệ tử Phật. 

 Người thế gian cần những tấm gương thật tin, thật làm. Khi tôi gặp được đĩa Hòa Thượng, tôi 

chỉ nghe, hiểu được khoảng 50% nhưng sự chân thành của Hòa Thượng đã cảm đến tôi. Tôi 

hiểu được lời Hoà Thượng bằng tính nghe của một chúng sanh có tâm chân thành hướng đến 

Phật. Tôi cảm thấy những lời của Ngài rất hay, rất thiết thực nên tôi làm theo. Hòa Thượng 

triệt để “y giáo phụng hành” theo lời Phật và các vị Thầy. Suốt cuộc đời, Ngài không có ý 

niệm trái ngược với lời dạy của các bậc tiền nhân. Hoà Thượng luôn nói: “Thầy của tôi nói”, 

“Lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam nói”, “Giáo sư Phương Đông Mỹ nói”.  

 Giáo sư Phương Đông Mỹ là một nhà triết học, Ngài đã dạy Hòa Thượng những nền tảng của 

Triết học và khuyên Hòa Thượng học Phật. Sau đó, Hòa Thượng học Phật với Chương Gia Đại 

Sư, lần đầu gặp Chương Gia Đại Sư, Hòa Thượng nói: “Phật pháp cao siêu nhiệm màu, làm 

thế nào để con bước vào ngôi nhà Phật pháp nhanh chóng?”. Đại sư Chương Gia đã dạy Hòa 

Thượng bố thí. Sau khi Đại sư Chương Gia viên tịch, Hòa Thượng đến học với Lão cư sĩ Lý 

Bỉnh Nam. Ban đầu, Hòa Thượng dự định học 5 năm, sau đó Ngài xin học thêm 5 năm nữa. 

Tôi chỉ hiểu lời Hòa Thượng nói chứ không hiểu những lời người khác nói bằng tiếng Hán. 

Hòa Thượng nói câu trước thì tôi đã biết câu sau Ngài định nói gì. 

 Chúng ta muốn người khác “y giáo phụng hành” thì chúng ta phải làm ra tấm gương của người 

nghe lời, thật làm. Chúng ta phải học với những vị Thầy có sự truyền thừa, bắt đầu từ vị Thầy 

đầu tiên là Thích Ca Mâu Ni Phật. Người xưa kể câu chuyện, có một vị quan mời một vị vua 
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đến nhà ăn chay, nhà vua nói: “Xấu ác như ông mà cũng ăn chay à?”. Vị quan nói: “Thần nấu 

cho người khác ăn còn thần ăn mặn!”. Nhiều người thế gian nói mà không làm. Hòa Thượng 

nói: “Chúng ta bảo người bố thí, buông xả nhưng chúng ta thì vào càng nhiều càng tốt!”. 

Có nhiều việc lần đầu tiên tôi làm nhưng tôi vẫn có thể làm được tốt đó là vì tôi làm bằng tâm 

chân thành. Hòa Thượng nhắc lại nhiều lần: “Vấn đề then chốt là chúng ta có tin hay không!”.  

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

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! 

 


