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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 22/01/2023 

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

NỘI DUNG HỌC TẬP ĐỀ TÀI 1136  

“VIỆC GÌ LỢI ÍCH CHO TẤT CẢ CHÚNG SANH THÌ GỌI LÀ THIỆN” 

Hôm nay là ngày mùng một Tết, trong ngày đầu tiên của năm mới có rất nhiều người 

đi cầu phước. Nhà Phật dạy chúng ta: “Đừng làm các việc ác, vâng làm các việc thiện”. Đó 

là cách cầu phước báu một cách thiết thực nhất. Hòa Thượng nói: “Việc gì lợi ích cho tất cả 

chúng sanh thì đó gọi là thiện”. Theo tinh thần của Bồ Tát Đạo việc lợi ích chúng sanh mà 

tổn hại chính mình cũng là việc thiện. Người thế gian không chấp nhận điều này, nhiều người 

nói việc thiện phải là việc lợi ích cho người và cả cho mình. Do vậy, người thế gian nói: 

“Người không vì mình thì trời chu đất diệt”. Rất nhiều người tin theo, nghe theo, làm theo 

điều này. Chúng ta không thể thay đổi ý niệm của hầu hết mọi người mà chúng ta chỉ cần tích 

cực làm ra biểu pháp như Hòa Thượng đã dạy. 

Tối hôm qua chúng ta vẫn tích cực đi tặng bánh chưng cho mọi người đó chính là việc 

làm cầu phước đầu năm một cách thiết thực. Hôm qua, sau thời điểm giao thừa có rất nhiều 

người ra ngoài đường thắp hương để rước lộc về nhà. Việc làm đó có chân thật là cầu phước, 

cầu bình an, mạnh giỏi không? Chắc chắn là sẽ có một chút phước nhỏ vì họ cúng bái Phật 

Bồ Tát, họ có sinh khởi được tâm cung kính với Phật Bồ Tát nhưng họ vì tư lợi mà khởi tâm. 

Hòa Thượng dạy: “Việc lợi ích cho tất cả chúng sanh thì đó là việc thiện”. Chúng ta tích 

cực làm lợi ích cho chúng sanh chính là chúng ta làm lợi ích cho chính mình. Chúng ta tận 

tâm tận lực lo cho chúng sanh chính là chúng ta tận tâm, tận lực lo cho chính mình. 

Hòa Thượng từng nói: “Chúng ta “tự tư tự lợi” lo cho chính mình thì chính là hại 

chính mình”hay: “Người chỉ biết lo cho lợi ích của chính mình thì trời mới chu đất mới 

diệt”. Người lo cho người thì không những trời không chu, đất không diệt mà trời đất còn ủng 

hộ, gia trì. Trong cuốn sách “Những tấm gương đức hạnh”, các bậc tiền nhân dù là người 

thế gian, không phải người xuất thế gian nhưng các Ngài được  “lưu danh thiên cổ” vì các 

Ngài đã hy sinh phụng hiến cho quốc gia, dân tộc. Hòa Thượng nói: “Người tận tâm tận lực 
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vì người lo nghĩ thì được trời đất ủng hộ, che chở. Đây chính là cầu phước lộc một cách 

thiết thực nhất”. 

Hòa Thượng: “Trong Kinh Phật nói: “Đừng làm các việc ác, vâng làm các việc 

lành”. Đây là tổng nguyên tắc của giới luật”. “Đừng làm các việc ác, vâng làm các việc 

lành” là giới luật, chúng ta làm là phạm, không làm cũng là phạm, không phải là chúng ta 

thích thì làm, không thích thì không làm. Chúng ta làm việc ác thì chúng ta đã phạm. Việc lợi 

ích chúng sanh mà chúng ta không làm thì đó cũng là phạm. Người thế gian làm việc thiện 

nhưng họ vẫn làm việc ác. Người thế gian có lợi thì họ mới làm việc thiện.  

Tinh thần Bồ Tát Đạo của nhà Phật dạy chúng ta không làm việc ác đồng thời chúng 

ta phải tích cực làm việc thiện. Chúng ta phải tích cực làm việc lợi ích chúng sanh. Nếu việc 

trong khả năng của chúng ta mà chúng ta thờ ơ không làm thì chúng ta cũng đã phạm, đã làm 

tổn hại tâm đại bi của chúng ta. Chúng ta không có tâm đại bi thì chúng ta không thể làm 

được Phật Bồ Tát. Chúng ta không có tâm đại bi mà chúng ta niệm Phật thì chúng ta không 

thể vãng sanh về cõi Phật. Nhiều người niệm Phật không có thành tựu nên họ cho rằng pháp 

Phật không linh, họ không biết rằng đó là do họ đã dụng tâm sai. 

Nhà ăn của cư sĩ Lâm ở Singapore hàng ngày đều nấu cơm phục vụ mọi người miễn 

phí, từ thứ hai đến thứ sáu mỗi ngày có hơn 2000 xuất ăn, thứ 7, ngày Chủ nhật có gần 5000 

xuất ăn. Mỗi bữa ăn có 20 món, mọi người có thể ăn không hạn chế. Ở đó có nguyên tắc là đã 

lấy đồ ăn thì không được bỏ thừa. Trước đây, ngày mùng một nhà ăn của cư sĩ Lâm nghỉ vì 

vậy Hòa Thượng nói: “Nếu 365 ngày mà chúng ta nghỉ ngày mùng một như thì việc làm 

thiện này chưa viên mãn! Ngày mùng một những người vô gia cư sống nhờ những bữa ăn 

của chúng ta sẽ đi đâu? Chúng ta bố thí cúng dường cho chúng sanh thì chúng ta không 

được nghỉ một ngày nào. Ngày mùng một hay đêm giao thừa cũng không thay đổi”. Từ đó 

về sau, nhà ăn của cư sĩ Lâm hoan nghênh đón khách cả năm. Tôi cũng đã được đến đó ăn ba 

lần. Sự bố thí, cúng dường như vậy mới được viên mãn! 

Rất nhiều người học Phật không biết rằng: “Đừng làm việc ác, vâng làm các việc 

thiện” là giới luật thậm chí là tổng nguyên tắc của giới luật. Chúng ta cũng không hiểu rằng, 

giới luật thì chúng ta làm là phạm, không làm cũng là phạm. Người thế gian chỉ biết rằng làm 

việc ác là phạm nhưng theo tiêu chuẩn của Bồ Tát Đạo, việc thiện mà chúng ta không làm thì 

chúng ta đã phạm. Chúng ta vẫn đang làm trái ngược với tổng nguyên tắc cơ bản. 
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Hòa Thượng nói: “Đoạn tất cả những việc ác vâng làm tất cả những việc thiện” là 

tổng nguyên tắc của giới luật nên chúng ta nhất định phải chăm chỉ, nỗ lực tu trì”. Từ 

trước đến nay, chúng ta chỉ làm việc thiện khi chúng ta có thời gian rảnh hoặc chúng ta cảm 

thấy thích, chúng ta không coi đây là tổng nguyên tắc của giới luật mà chúng ta phải tu trì. 

Nhiều người học Phật không có lợi ích thù thắng nhưng họ không biết vì sao, đó là vì những 

việc là tổng nguyên lý, tổng nguyên tắc thì họ xem đó là việc bình thường, những việc bình 

thường thì họ cưỡng cầu làm. 

Hòa Thượng nói: “Đoạn tất cả những việc ác, vâng làm tất cả những việc thiện” 

mới chân thật là tu phước. Với người thì chúng ta từ bi, với chính mình thì chúng ta phải 

thanh tịnh. Chúng ta nhất định phải có thể xả mình vì người, giúp đỡ chúng sinh lìa khổ 

được vui”. Hôm nay, rất nhiều người ra đường giành nhau hái lộc, thắp nhiều hương đó là họ 

đang làm việc xuất phát từ lòng tham.  

Hòa Thượng nói: “Chúng ta “Đừng làm việc ác, vâng làm các việc thiện” thì chúng 

ta sẽ được lợi ích, phước báu”. Nhiều người không hiểu tổng nguyên lý, nguyên tắc Phật đã 

dạy nên họ cả đời tu hành mà không có được lợi ích. Họ chỉ đi cầu khấn, xin xỏ, họ làm việc 

lợi ích chúng sanh cũng vì tư lợi.  

Hòa Thượng nói: “Chúng ta chậm đi một ngày thành tựu thì chúng sanh thêm một 

ngày đau khổ”. Chúng ta không có thành tựu thì chúng sanh sẽ không có những tấm gương 

để nỗ lực theo. Nếu tôi không gặp Hòa Thượng thì tôi sẽ không có tâm gương vậy thì có lẽ 

tôi đã trôi nổi trong ba đường ác. Nếu chúng ta có tâm đại bi của Phật Bồ Tát thì chúng ta 

phải tích cực làm. Chúng ta có thể xả mình vì người, giúp chúng sanh lìa khổ được vui thì 

chắc chắn chúng ta sẽ có phước báu.  

Hòa Thượng nói: “Xã hội hiện tại đầy những cám dỗ, ít tấm gương tốt, nhiều tấm 

gương xấu, nhiều yêu ma quỷ quái. Nếu tâm chúng ta không chân thành, bình đẳng, từ bi 

thì chúng ta không có Phật Bồ Tát gia trì, thiện thần hỗ trợ khi đó yêu ma quỷ quái sẽ dẫn 

dụ chúng ta”. Yêu ma quỷ quái chính là những cám dỗ của đời sống. Nếu không có sự gia trì 

của Phật, sự gia hộ của thiện thần thì chúng ta sẽ bị cám dỗ.  

Hòa Thượng nói: “Tâm chúng ta chân thành, bình đẳng, từ bi thì chúng ta được 

Phật Bồ Tát gia trì. Nếu chúng ta được Phật Bồ Tát gia trì, thiện thần bảo hộ thì ác thần 

sẽ không đến phá hoại chúng ta, chúng ta làm việc gì cũng thuận lợi, không có chướng 

ngại thậm chí không có những việc không an lành xảy ra với thân chúng ta. Chúng ta làm 
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thiện nhất định chúng ta có phước báu, làm ác nhất định có ác báo. Thiện báo, ác báo đều 

do chúng ta tự tạo hoàn toàn không liên quan đến ai!”. Việc này rất ít người biết. Ngày 

trước tôi cũng chỉ lo lạy Phật nhưng hiện tại, tôi tích cực gói bánh, trồng rau tặng mọi người.  

Hòa Thượng nói: “Chúng ta làm đúng như lý, như pháp thì việc không như ý sẽ 

không xảy ra với chúng ta. Chúng ta tu hành không như lý, như pháp thì dù chúng ta 

dụng công đến đâu chúng ta cũng sẽ không được như ý”.  Tu hành như lý, như pháp là 

chúng ta “Đoạn tất cả những việc ác vâng làm tất cả những việc thiện”. Ngày Tết mọi 

người thường chúc nhau “vạn sự như ý”, “kiết tường như ý”, chúng ta muốn “vạn sự như ý” 

thì chúng ta không cầu xin Phật Bồ Tát mà chúng ta phải tích cực làm. Hoà Thượng nhắc, 

chúng ta làm việc thiện suốt 365 ngày thì việc thiện đó mới viên mãn. Dù là ngày nào, nếu đó 

là việc lợi ích chúng sanh thì chúng ta cũng tích cực làm, đó là chúng ta biết “nghinh xuân 

đón phước”. 

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

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! 

 


