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CHIA SẺ NỘI DUNG HỌC TẬP 

ĐỀ TÀI 498 

HIỂU ĐƯỢC MẤY CÂU THÌ LỢI ÍCH VÔ CÙNG 

Kính thưa Thầy và các Thầy Cô! 

Chúng con xin phép chia sẻ một số nội dung chính mà chúng con đã ghi chép trong bài Thầy Vọng Tây giảng 

từ 4h50’ đến 5h50’ sáng thứ Hai ngày 19/04/2021. 

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

“Có thể được mấy câu thì đời này thọ dụng đã vô cùng”. Ý Hòa thượng muốn nói rằng đời này chỉ cần chúng 

ta nghe Phật pháp được mấy câu thôi thì ngay đời này đã thọ dụng vô cùng rồi chứ không phải nghe quanh năm 

suốt tháng mà không có thọ dụng. Có người nghe rất nhiều bộ Kinh, nghe nhiều nhưng chồng chéo, làm khó 

chính mình. 

Ngài Lục Tổ Huệ Năng khi xưa là một tiều phu đốn củi, không biết chữ. Hôm đó Ngài đi giao củi cho người ta, 

Ngài nghe được một câu “Ưng Vô sở trụ, nhi sanh kỳ tâm” thì liền khai ngộ. 

Ví dụ, Phật dạy chúng ta một câu: “Lấy giới làm Thầy, lấy khổ làm Thầy”. Chúng ta tuân thủ mọi nội quy, quy 

định, thuần phong mỹ tục. Chúng ta hi sinh phụng hiến một đời. Chúng ta dù làm việc ở bất cứ nơi nào, khi nhận 

được sự chỉ đạo của quốc gia, tổ chức, đoàn đội, chúng ta cứ làm theo sự chỉ đạo, làm việc chí công vô tư. Vậy 

thì lợi ích vô cùng! 

Chúng ta học cho nhiều để nói cho hay nhưng không có cảm thụ nơi tâm. Chúng ta thấy có những người học Phật 

vài chục năm nhưng không có một chút thọ dụng nào. Khổ đau phiền não vẫn còn nguyên vì họ không thay đổi 

tập khí của mình. Thế gian pháp nói “Chủ nghĩa cá nhân”, đó chính là “ngã”, ta thấy, ta biết, ta nghe, ta thương, 

ta thích… 

Hòa thượng nói: “Kinh giáo hàm nghĩa rất thâm sâu. Thông thường chúng ta tiếp nhận và huân tập Kinh giáo 

quá ít cho nên dụng tâm sai. Dụng tâm sai chính là chúng ta dùng sai cái tâm, tự tư tự lợi. “Quá ít” không 

phải là thời gian quá ít mà nói đến sự nội hàm trong tâm của chúng ta. Khi chúng ta nội hàm được rồi thì 

chúng ta ứng dụng được trong mọi trạng thái, hoàn cảnh”. Ví dụ nước, nước được đổ vào bình hình vuông 

thì trở thành hình vuông, nước được đổ vào bình hình tròn thì trở thành hình tròn. 

Tất cả mọi lời dạy của Thánh Hiền, những chuẩn mực của người xưa đều phải tan biến ở trong ta, sau đó 

lưu xuất ra. Ví dụ khi lái xe, chúng ta phải tuân thủ mọi nguyên tắc tiêu chuẩn tốc độ cho phép thay đổi ở từng 
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đoạn đường. Có lúc chúng ta không tuân thủ đúng theo những quy định đó. Chúng ta nên nhớ khi đã xảy ra sai 

phạm thì không có cơ hội lần thứ hai. Đó chỉ là hành trình của một chuyến xe. Khi chúng ta làm giáo dục, ảnh 

hưởng đến nhiều thế hệ thì nhân quả vô cùng lớn. 

Sự huân tập của chúng ta quá ít. Tập khí phiền não của chúng ta quá nhiều. Tập khí của chúng ta vô cùng vi tế, 

sẵn sàng khởi lên bất cứ lúc nào, mọi lúc mọi nơi. Những vị cổ nhân, đại đức họ xa lìa nơi phồn hoa, xa lìa những 

nơi khiến người ta quên đi chính mình, đánh mất chính mình lúc nào không hay. Khi xưa có 2 người bạn cùng ẩn 

tu trên núi cao nơi thanh tịnh. Họ được mời xuống thành thị để giảng giải. Sau một thời gian, một người bạn nói 

rằng: “Có một người bị danh lợi tài sắc danh thực thùy sai khiến, đánh mất chính mình rồi!”. Người bạn kia 

không hiểu, hỏi đó là ai thì người bạn liền nói thẳng: “Người đó chính là anh! Anh đã đánh mất chính mình. Tâm 

anh đã bị ô nhiễm”. Khi ở nơi thành thị, hàng ngày quen với việc hưởng thụ tiện nghi vật chất, không những 

không phải đi suối xách nước về tắm mà còn được tắm bồn. 

Phải giữ vững ý chí, kiên định lập trường. Hòa thượng nói: “Mỗi ngày chúng ta tiếp nhận, huân tập không phải 

với thành ý chánh tâm mà chúng ta huân tập tham sân si mạn, năm dục tài sắc danh thực thùy, danh vọng 

lợi dưỡng, tự tư tự lợi cho nên đánh mất chính mình, cho nên không thể chí công vô tư. “Mình” ở đây là bản 

thể thanh tịnh vô nhiễm. Những thứ này mà hàng ngày huân tập thì còn có thể được hay sao!”. Nói một cách 

khác là hết thuốc chữa rồi! 

Chúng ta phải ghi nhớ lới Hòa thượng nói, phải nắm lấy mục tiêu phương hướng này: “Chúng ta học Phật, có 

thể nói một câu trắng bệch ra: Học Phật chính là học làm người, học làm người tốt, học làm một người chánh 

nhân, học làm một con người hoàn mỹ, tìm ra không được một khiếm khuyết nào thì đó mới là người học 

Phật, chân thật đã vào cửa. Nếu vẫn còn khiếm khuyết thì chúng ta chưa chân thật vào cửa”. 

Chánh là không tà, trong tâm chúng ta có một chút cong quẹo thì không phải là chánh. Chúng ta tự kiểm điểm 

được. Đừng tưởng rằng trời không biết, đất không hay. Mọi khởi tâm động niệm của chúng ta đều “châu biến 

pháp giới”, trên là chư Phật, rồi đến quỷ thần, tất cả đều biết hết. Chúng ta giấu được người tâm động loạn, chứ 

không giấu được người có tâm thanh tịnh. 

Có lần Thầy ngồi trong nhà sách, nhìn thấy mọi người đi ăn chay ngày rằm, mùng một rất đông. Có hai vị khách 

choảng nhau bằng 2 tô bún. Biểu hiện của họ khiến người ta cho rằng người học Phật là như vậy. 

Người hoàn mỹ là người đẹp hoàn hảo, không có một chút khiếm khuyết, sai phạm, lỗi lầm nào. Người này mới 

được gọi là người học Phật. Đó là Ngài nói đến tiêu chuẩn cao nhất. Chúng ta chỉ là những người đang dự bị sắp 

vào lớp một. Chúng ta phải cố gắng để được lên lớp hai. Chúng ta đã có một khởi đầu tốt, nhưng đó chỉ là gieo 

nhân.  
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Hòa thượng nói: “Phật là người hoàn mỹ nhất trong chúng ta. Thích Ca Mâu Ni Phật khi xưa là thái tử Tất 

Đạt Đa. Khoa học đã chứng minh Ngài là một nhân vật lịch sử có thật. Ngài đã tìm được lối thoát để không 

phải sanh tử, khổ đau. Phật là một mô phạm điển hình cho chúng ta. Chúng ta phải học giống Ngài”. 

Thích Ca Mâu Ni Phật nói một câu rõ ràng: “Trên bước đường giải thoát, ta chỉ là kẻ dẫn đường. Người có đến 

được hay không thì do chính mình quyết định, chính mình phải tự đi”. 

Có rất nhiều những con người hoàn mỹ như: Chúa Giê Su, Thánh A La, Bác Hồ…Tất cả đều là người hoàn mỹ. 

Trong học Phật, chúng ta lấy chuẩn mực của Phật để làm theo. Trong học đạo đức, chúng ta lấy chuẩn mực từ 

những lời dạy của Bác Hồ. Chúng ta học theo chuẩn mực của người xưa. Thầy Thái nói: “Cuộc đời chúng ta cần 

có những tấm gương người tốt việc tốt”. 

Hòa thượng nói: “Từng câu từng chữ trong lời của Phật dạy, chúng ta thọ nhận một câu thôi thì đã tốt lắm 

rồi!” 

Hòa thượng nói: “Tôi đến với Thích Ca Mâu Ni Phật, tôi là một học trò của Phật. Tôi đến với chúa Giê Su, tôi 

là một học trò của Chúa Sê su. Tôi đến với Thánh A La, tôi là một học trò của Thánh A La”. 

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

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! 

 


