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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 Sáu, ngày 20/01/2023 

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

NỘI DUNG HỌC TẬP ĐỀ TÀI 1134 

“BẠN DÙNG TÂM GÌ ĐỂ TU MƯỜI THIỆN?” 

Trong việc thiện có chia thành bậc thượng thượng, bậc thượng trung, bậc thượng, bậc 

trung, bậc hạ. Trong “Liễu Phàm Tứ Huấn”, Ngài Viên Liễu Phàm cũng chỉ tu hạ thiện. 

Ngài tu Mười thiện vì muốn cầu công danh, sự nghiệp, phú quý. Tâm này được xếp vào hạng 

hạ thiện chưa được đến các bậc trung thiện, bậc thượng thiện, bậc thượng trung thiện, bậc 

thượng thượng thiện. 

Chúng ta dùng tâm gì để tu mười thiện? Ngài Viên Liễu Phàm thật tâm làm nên ông 

cũng đã chuyển đổi được vận mạng. Ngài Viên Liễu Phàm được Vân Cốc Thiền Sư hướng 

dẫn, lần đầu phát tâm làm 3000 việc thiện, ông mất 10 năm để hoàn thành. Lần thứ hai phát 

tâm làm 3000 việc thiện thì ông chỉ mất 3 năm để hoàn thành. Chúng ta phát tâm làm việc 

thiện nhưng chúng ta cũng không dễ mà làm được. Trước tiên, chúng ta phát tâm học theo 

Ngài Viên Liễu Phàm để chúng ta có thể thay đổi được vận mạng. Sau đó, chúng ta nỗ lực để 

dần dần có thể làm xong 3000 việc thiện trong một năm. Khi chúng ta toàn tâm toàn lực vì 

người lo nghĩ, xả bỏ “tự tư tự lợi”, “danh vọng lợi dưỡng” thì chúng ta sẽ có sự cảm ứng rất 

thù thắng. 

Chúng ta muốn phát được tâm 100% vì người thì chúng ta bắt đầu phát tâm từ 50% 

cho mình, 50% cho người, sau đó chúng ta dần nâng lên thành 70% cho người, 30% cho 

mình. Nếu chúng ta phát tâm vì người đến hơn 70% thì chúng ta đã đạt đến cảnh giới rất thù 

thắng. Khi cư sĩ Hứa Triết còn nhỏ, một hôm, gia đình bà chuẩn bị ăn cơm thì có một người 

đến xin ăn. Khi biết người này đã nhịn đói ba ngày mẹ của bà đã nhường cả mâm cơm của 

gia đình mình cho họ. Đây là việc thượng thiện. Bà Hứa Triết đã ấn tượng rất sâu sắc với việc 

làm của Mẹ. Sau này, bà luôn vì người lo nghĩ nên có người lo cơm ăn, áo mặc, nhà ở cho bà. 

Bà không có chồng, con nhưng luôn có người chăm lo cho bà. Bà nói: “Tôi sinh ra trên cuộc 

đời này để phục vụ người khác. Tôi không cần lo cho tôi! Ông Trời sẽ lo cho tôi”. 
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         Hòa Thượng cả một đời tam bất quản: “Không quản tiền, không quản việc, không quản 

người”.  Ngài đã xây dựng được rất nhiều trường học, in nhiều tấn Kinh sách, cuối đời Ngài 

được rất nhiều người chăm sóc. Phật Bồ Tát dùng tâm “vô duyên đại từ”, lòng từ không phân 

biệt, chấp trước để đối đãi với tất cả chúng sanh. Phàm phu chúng ta vẫn làm việc thiện bằng 

tâm phân biệt, chấp trước.  

           Hoà Thượng nói: “Chúng ta tu hành thì ít nhất chúng ta cũng phải làm được như 

Ngài Viên Liễu Phàm đó là thay đổi được vận mạng của mình. Chúng ta phải đọc “Liễu 

Phàm Tứ Huấn” ít nhất 300 lần để chúng ta có niềm tin”. Tôi chưa đọc “Liễu Phàm Tứ 

Huấn” lần nào nhưng tôi hoàn toàn tin theo lời Hòa Thượng, tôi cũng đã dịch đĩa Hoà 

Thượng giảng giải về những nội dung trong “Liễu Phàm Tứ Huấn”, “Thái Thượng Cảm 

Ứng Thiên” nhiều lần.  

Hoà Thượng nói: “Tu hành mức thấp nhất là phải thay đổi được vận mạng”. Chúng 

ta không thay đổi được vận mạng thì chúng ta chưa thật sự tu hành. Hoà Thượng bắt đầu bố 

thí từ 1 đồng, Ngài thật làm nên Ngài hoàn toàn thay đổi được vận mạng. Khi Hoà Thượng 

45 tuổi, bà Hàn Quán Chưởng đi xem bói cho Hoà Thượng, Thầy bói nói là người sinh ngày, 

tháng, năm này đã chết. Khi bà Hàn Quán Chưởng nói người này vẫn còn sống thì Thầy bói 

rất ngạc nhiên, Thầy bói hỏi người này làm nghề gì. Khi biết người đó là Hòa Thượng thì 

Thầy bói nói, nếu là Hòa Thượng thì đã thay đổi được vận mạng của mình. 

Nếu chúng tâm toàn tâm toàn ý vì người khác lo nghĩ, làm việc thì chỉ sau khoảng hai 

đến ba năm vận mạng của chúng ta hoàn toàn thay đổi. Hiện tại, tôi luôn nghĩ cách để cho đi, 

càng về nhiều thì tôi càng cho đi mạnh mẽ hơn. Hôm qua, có hai vợ chồng đến thăm tôi, họ 

ngạc nhiên vì trong nhà tôi rau phát triển rất tươi tốt. Tôi gửi tặng mọi người các cặp bánh 

chưng mọi người đều rất vui vì bánh chưng vừa dùng để trang trí, vừa dùng để ăn. Các trường 

cũng đã gói bánh chưng mang tặng mọi người để mở rộng tâm bố thí.  

Ngài Viên Liễu Phàm bố thí, làm việc thiện để cầu công danh, phú quý, cầu con cái, 

cầu gia đình hạnh phúc. Chúng ta làm theo lời Phật dạy thì những thứ đó chúng ta sẽ có đủ 

mà chúng ta không cần phải cầu. Ngài Viên Liễu Phàm chỉ làm việc thiện ở mức hạ thiện hay 

tiểu thiện. Chúng ta học Phật, chúng ta phải làm việc thiện ở mức thượng thượng. Hòa 

Thượng dạy chúng ta: “Việc tốt cần làm, nên làm, không công, không đức” hay “Không 

cầu chính mình được an lạc, chỉ cầu chúng sanh được lìa khổ”. Đây chính là làm việc 

thiện ở mức thượng thượng. Chúng ta toàn tâm toàn ý vì người lo nghĩ thì sẽ có người lo cơm 

ăn, áo mặc, nhà ở cho chúng ta. Hòa Thượng nói: “Từ ngày chúng ta niệm Phật là chúng ta 
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uỷ thác cuộc đời cho Phật A Di Đà”. Phật Bồ Tát sẽ lo cho chúng ta. Chúng ta bố thí thì 

chúng ta sẽ có niềm vui vô tận. 

          Tôi cũng bắt đầu từ số tiền rất ít, tôi mua hạt nhựa về sâu thành chuỗi để tặng những 

người có duyên. Tôi đã tặng chuỗi hạt và kết được thiện duyên với rất nhiều người. Người 

xưa nói: “Đồ cũ không dùng cho đi vẫn hữu dụng. Nhịn một hai bữa tiệc tùng cho người 

nghèo đói”. Chúng ta phải bắt đầu từ con số nhỏ nhất. Người thế gian chỉ chú ý đến kết quả 

mà họ không chú ý đến nguyên nhân dẫn đến kết quả đó. Trong “Kinh Nhân Quả” nói: 

“Phật Bồ Tát sợ nhân, chúng sanh sợ quả”. Chúng sanh tạo nhân ác nhưng khi quả báo đến 

thì chúng sanh khiếp sợ. Chúng ta phát tâm, góp sức cùng làm thì nhiều chúng sanh sẽ có 

được lợi ích, chúng ta cũng được lợi ích. Hiện tại, chúng ta đang có rất nhiều việc có thể giúp 

ích cho chúng sanh, đó là chúng ta có phước đức, nhân duyên rất lớn. 

Hòa Thượng nói: “Năm mới chúng ta thường chúc nhau: “Bách phước lâm môn”. 

Đây là những lời chúc sáo rỗng. Người học Phật muốn có phước thì nhất định phải tu 

phước. Vấn đề then chốt là chúng ta phải thực hành Mười Thiện”. Nhiều người thắc mắc 

tại sao Hòa Thượng khuyên chúng ta học sách của Nho giáo, Đạo giáo như: “Thái Thượng 

Cảm Ứng Thiên”, “Liễu Phàm Tứ Huấn”, “An Sĩ Toàn Thư”. Hoà Thượng muốn chúng ta 

chưa làm được việc thiện của xuất thế gian thì chúng ta cũng làm được việc thiện của thế 

gian.  

Hòa Thượng nói: “Thay đổi vận mệnh là việc vô cùng dễ!”. Chúng ta muốn thay đổi 

được vận mệnh thì chúng ta phải có phước báu. Có hai vợ chồng đang công tác trong hệ 

thống, con của họ cũng học ở trung tâm giáo dục văn hoá truyền thống. Sau đó, họ không 

muốn xa con nên cho con dừng học ở trung tâm giáo dục văn hóa truyền thống và họ cũng 

chuyển sang nơi khác làm việc. Sau đó, hai vợ chồng rất vất vả kiếm sống và họ cũng không 

có thời gian, môi trường tốt để giáo dục con. Nếu chúng ta không có phước thì chúng ta cũng 

không thể thay đổi được vận mạng của mình.  

Hòa Thượng nói: “Chúng ta muốn tu phước cũng không dễ dàng! Khi Ngài Viên 

Liễu Phàm phát tâm làm 3000 việc thiện, Ngài đã cần đến 10 năm để hoàn thành”. Chúng 

ta tu phước không dễ dàng vì chúng ta thường lo thành bại, được mất, hơn thua, tốt xấu. 

Trước đây, tôi cũng nghĩ đến thành bại, được mất nhưng sau đó tôi xác định, tôi có bao nhiêu 

tiền tài thì tôi sẽ dùng hết số tiền đó để lợi ích chúng sanh nên tâm tôi dần dần được mở rộng. 

Người xưa nói: “Người trí đem vật chất biến thành phước báu, người dại thì mang phước 

báu biến thành vật chất”. Bài trước, Hòa Thượng nhắc: “Chúng ta phải đặc biệt nỗ lực, cố 
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gắng!”. Chúng ta chưa được như Phật Bồ Tát thì chúng ta cũng phải thay đổi được vận mạng 

như Ngài Viên Liễu Phàm.  

Người xưa nói: “Nhất ẩm nhất trác mạc phi tiền định”. Một bữa ăn, một ngụm nước 

cũng là do phước báu trong vận mạng đã định. Chúng ta muốn thay đổi vận mạng thì chúng 

ta phải nỗ lực tu phước. Chúng ta nỗ lực đoạn ác, tu thiện thì phước báu của chúng ta ngày 

thêm lớn vậy thì chúng ta sẽ thay đổi được vận mạng của chính mình. Dịp Tết thay vì chúc 

nhau những lời sáo rỗng thì đây là dịp chúng ta cùng cúng tế tri ân Tổ tiên, Lễ lạy Cha Mẹ. 

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

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! 

 


