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CHIA SẺ NỘI DUNG HỌC TẬP 

ĐỀ TÀI 408 

VIỆC GÌ GỌI LÀ PHẬT SỰ? 

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 5h50’ sáng Chủ nhật ngày 10/01/2021. 

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

Từ nhiều năm nay, Thầy Vọng Tây học theo Hòa thượng. Cho dù giảng với một người hay 1000 người thì Thầy 

vẫn nói giống nhau, không phải với một người thì nói khác, với nhiều người thì nói khác. Đó là tâm bình đẳng vì 

chúng sanh. 

Hội thảo giáo dục tổ chức tại trường Mầm non Trần Đại Nghĩa ngày hôm qua được 40 người chuẩn bị cho 40 

người tham gia. Chắc chắn không có nơi nào mà 40 người chuẩn bị cho một sự kiện có 40 người đến tham gia. 

Trời giá rét nhưng các cô giáo đứng ở ngoài sân cúi chào cung kính đón từng người, từng người. Thầy dặn thầy 

Phi nhắn các cô giáo sau khi phụ huynh đến hết thì các cô vào bên trong hội trường cho đỡ lạnh. Các Cô giáo tuy 

chưa học qua Đệ Tử Quy nhưng đã làm tròn bổn phận của mình. Thật cảm động! Tuy chỉ có 40 người đến nghe 

nhưng khi chúng ta đã tận tâm tận lực để làm thì coi như Phật sự viên mãn. Những người khác không tiếp cận 

được, đó là do phước phần của chúng sanh. Đây là Phật sự giúp chúng sanh “phá mê khai ngộ, lìa khổ được vui”. 

Có những việc Hệ thống Giáo dục Khai Minh Đức làm khiến nhiều người khó hiểu. Chúng ta bỏ ra quá nhiều 

công sức, làm không có lợi nhuận nên họ nghi ngờ. Chính vì trước đây, có nhiều người làm sai nên đại chúng xã 

hội đã hiểu lầm. Họ tưởng là chúng ta đang làm tốt cũng chỉ là để lấy lòng họ, để mang lại lợi ích cho chúng ta. 

Họ không tin thì đấy là việc của họ. 

Phật giáo là giáo dục để con người trở thành Phật. Nhưng nhiều người nghĩ đến Phật là nghĩ đến việc đi chùa 

cúng Phật. Phật 49 năm ở đời dành 49 năm thuyết pháp không hề ngơi nghỉ. Thầy Vọng Tây từ lâu đi đến đâu 

cũng nói về Phật giáo, nói đi nói lại.  

Hôm qua có một cụ già ở Mỹ gọi điện thoại cho Thầy, nói là ước nguyện Thầy hàng ngày niệm Phật công phu 

hồi hướng cho cụ và cụ cũng mong muốn được gửi tiền biếu Thầy. Thầy trả lời rằng việc này Thầy không làm 

được nhưng Thầy hướng dẫn cụ tự mình làm: 

- Việc thứ nhất là cụ nên buông xả, xả hết mọi phiền não thế gian, giữ tâm thanh tịnh, chuyên tâm niệm Phật. 

Dù ai nợ mình cỡ nào thì mình cũng phát tâm cúng dường họ luôn. Khi cụ hoan hỉ tặng họ luôn thì đó chính 

là bố thí cúng dường cho họ. 

- Việc thứ hai là Thầy mời cụ tham gia lớp học Zoom online lúc 5h sáng hàng ngày. 
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Khi Thầy nói rằng ở Hệ thống Giáo dục Khai Minh Đức, học trò 2 tuổi đã biết lễ lạy Cha Mẹ thì cụ già vô cùng 

ngạc nhiên. Suốt một buổi nói chuyện hơn một tiếng đồng hồ với cụ già, Thầy coi đó là Phật sự giúp họ phá mê 

khai ngộ.  

Thầy chia sẻ thực tế: Từ xưa đến nay, nếu ai vay Thầy tiền thì Thầy gửi biếu họ luôn, có thể đó là một khoản 

nhỏ, họ không cần phải trả lại. Ví dụ họ muốn vay 10 triệu thì thầy cho luôn 3 triệu, không cần phải trả. Như vậy 

thì không phiền não. Có người mới phát tâm gửi Thầy 40 triệu để phóng sanh, gửi đến tài khoản của Hạnh Quang. 

Thầy dặn Hạnh Quang thực hành phóng sanh đúng pháp. 

Phật sự là giúp người phá mê khai ngộ, chuyển ác thành thiện, chuyển phàm thành Thánh. Bản thân mình 

làm mà mong muốn có tư lợi ở trong đó thì không phải là Phật sự mà là ma sự. 

Chúng ta giúp họ trở thành những người con hiếu thảo với Cha Mẹ. Chúng ta không bình luận việc của 

người khác làm. Việc của chúng ta là thuần làm giáo dục văn hóa truyền thống, mang những điều tốt đẹp 

nhất đến cho mọi người, không lợi nhuận. Giáo dục nhân luân, giáo dục đạo đức, giáo dục con người là 

giáo dục nền tảng, công đức rất lớn. 

Có người gửi thư cho Thầy, viết rằng họ nghe Thầy giảng mà như nghe Thầy đang mắng họ. Họ cảm nhận rằng 

trong lời nói của Thầy có tâm từ bi. Thầy luôn quan tâm đến mọi người từ những điều nhỏ nhất.  Thầy đi qua 

Anh, đi qua Mỹ thì đều nói như vậy. Có lần, trước khi chia sẻ với một đạo tràng ở Anh (cách Luân Đôn khoảng 

40km), Thầy gửi họ 500 đô để đóng góp xây chùa. Đây là tiền được một người gửi cho Thầy trước khi Thầy đi. 

Sau khi kết thúc buổi nói chuyện với hơn 40 người ở đó, có một số người cúng dường. Thầy không xem qua 

phong bì mà gửi toàn bộ số tiền đó cho người hội trưởng của đạo tràng đó để họ xây chùa.  

Lúc đó, Hòa thượng cũng đang ở Anh. Đó là một buổi giảng ly kỳ, Thầy đã hứa sẽ giảng với họ nên Thầy thực 

hiện lời hứa của mình, gác lại cơ hội hiếm hoi để được gặp Hòa thượng. Đó là sự lựa chọn của Thầy, đó là Phật 

sự. Hàng ngày Thầy học và thực hành theo lời dạy của Hòa thượng chính là đã được gặp Hòa thượng rồi. Nếu 

Thầy chỉ nghĩ đến mình, đi gặp Hòa thượng mà không đi chia sẻ với họ thì đó là ma sự.  

Những người học đạo đức thánh Hiền thì tất cả mọi việc đều phải là tận lực giúp người. Phật dạy trong 

Kinh Hoa Nghiêm: “Học vi nhân sư, hành vi thế phạm”. Tất cả đều phải làm ra chuẩn mực của một người 

học Phật thì mới gọi là Phật sự. 

Hòa thượng nói: Từ thích Ca Mâu Ni Phật cho đến các đời Tổ Sư, các Ngài đều làm giáo dục, phá mê khai 

ngộ. Xã hội ngày nay nhiều người hiểu lầm Phật Pháp, nguyên nhân là do những người học Phật làm ra 

những việc không tốt, mượn chiêu bài của Phật, của Thánh Hiền để lừa chúng sanh. Họ tham danh vọng 

lợi dưỡng. Bạn nói xem, những việc làm như vậy thì có đáng lo không? 

Nhà Phật chỉ thuần là giảng Kinh. Giáo dục bao gồm giáo dục gia đình, giáo dục học đường, giáo dục xã hội, 

giáo dục tôn giáo. 
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Chúng ta phải làm bằng năng lực của mình, không được dùng chiêu bài của Phật, của Thánh Hiền để trên thì lừa 

Phật Bồ Tát Thánh Hiền, dưới thì lừa gạt chúng sanh. Chúng ta phải rất phản tỉnh, nếu không sẽ không nhận ra. 

Chúng ta làm không ra chuẩn mực thì sẽ khiến cộng đồng xã hội hiểu sai. Nếu chúng ta mở lớp học dạy Đệ Tử 

Quy nhưng chính chúng ta không làm mà đi dạy người khác làm, nếu ngôn hạnh, tư tưởng của chúng ta hoàn 

toàn trái ngược với Phật Bồ Tát Thánh Hiền thì chúng ta sẽ khiến họ nhìn thấy hình tượng đó của chúng ta mà 

khởi tâm hủy báng Phật, hủy báng Thánh Hiền.  

Chúng ta hãy phản chiếu lại xem: Thân là đệ tử Phật. Mỗi sự việc, mỗi khởi tâm động niệm của chúng ta có 

đúng như lý như pháp không? Nếu chúng ta làm đúng thì đại chúng xã hội nhìn vào sẽ hoan hỉ, tán thán. 

Công đức ấy rất lớn. Phật sự chính là chúng ta phải làm ra tấm gương chuẩn mực để đại chúng xã hội 

nhìn vào, tán thán và làm theo. 

Chúng ta không bao giờ bị thiệt thòi bởi vì những gì chúng ta không nhận bằng tiền thì sẽ nhận bằng 

phước báu. Trong phước báu có tiền, nhưng trong tiền không có phước báu. Trong phước báu, mọi việc 

tự nhiên rất thuận lợi. Chúng ta phải làm tròn bổn phận của người học đạo đức Thánh Hiền.  

Nơi nào có tấm lòng chân thành thì nơi đó sẽ tạo ra một từ trường với năng lượng tích cực.  

Ngoài tầm mắt của chúng ta còn có quỷ thần, thiên thần ở khắp nơi. Cho nên chúng ta phải luôn luôn phản tỉnh 

bản thân: 

“Cầm vật rỗng, như vật đầy 

Vào phòng trống, như có người” 

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

Nam Mô A Di Đà Phật 

Chúng con xin tùy hỉ công đức của Thầy và tất cả các Thầy Cô! 

Nội dung chúng con ghi chép lời giảng của Thầy còn lộn xộn, còn nhiều 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! 

 


