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CHIA SẺ NỘI DUNG HỌC TẬP 

ĐỀ TÀI 511 

KHÔNG SỢ DÀY VÒ, KHÔNG SỢ KHẢO NGHIỆM THÌ BẠN MỚI CÓ THỂ THÀNH TỰU 

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 Chủ nhật ngày 02/05/2021. 

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

Đôi khi chúng ta làm việc tốt nhưng vẫn bị người khác nghi ngờ. Chúng ta không vì thế mà không làm việc tốt 

nữa, vẫn cứ tiếp tục làm. Bản thân mỗi chúng ta cần có sự rèn luyện. Người xưa nói một chút cũng không sai: 

“Việc tốt lắm dày vò, lắm phiền não, lắm chướng ngại!”. Bạn muốn làm người tốt, bạn muốn làm việc tốt, nếu 

bạn không trải qua sự khảo nghiệm, khó khăn, dày vò thì bạn không thể làm được.  

Nếu chúng ta làm được một chút việc tốt, rồi luôn thấy mình thành công, cảm thấy chúng sanh phải đội ân đội 

đức của mình thì tâm mình trở nên cống cao, ngạo mạn. Người xưa nói: “Việc tốt không bằng không việc gì”. 

Nhiều người hiểu nhầm câu nói này, tưởng rằng ta được an ổn là tốt rồi. Chính tâm hưởng thụ sự an ổn, tâm 

hưởng phước, không tích cực tạo phước cho chúng sanh trong khi mình có đủ năng lực thì chắc chắn oán gia trái 

chủ họ sẽ tìm đến. Không phải là họ làm khó mình. Họ nghĩ rằng đáng nhẽ ra ta có thể làm việc gì đó lớn hơn mà 

ta không làm cho nên họ tìm đến để đòi nợ. 

Hòa thượng nói: “Chúng ta có đời sống tốt đẹp thì phải dành hết sự tiện nghi của mình cho chúng sanh”. 

Mấy ngày nay Thầy làm việc rất tích cực, không cảm thấy động tâm. Nhưng hôm qua Thầy cảm thấy động tâm 

khi nhận được một tin nhắn từ một “Trung tâm Bảo trợ Trẻ em”. Họ đang kêu cứu vì 200 con ở đó đang bất trị, 

các Thầy Cô không có cách nào để giáo dục học sinh ở đó. Thầy đọc tin nhắn đó xong trong lòng bất an, khi ngủ 

dậy lại nhớ đến. Việc tốt lắm dày vò, nhưng không vì thế mà chúng ta bàng quang, hờ hững. Nếu chúng ta bàng 

quang, hờ hững thì không đúng với vai trò của mình.  

Họ thu nhận người để làm nên một trung tâm giáo dục, nuôi dưỡng những đứa con không cha không mẹ. Họ đã 

sử dụng hơn 500 tỷ nhưng chưa giáo dục ra được một người tốt. Trong lòng những đứa trẻ đó chỉ mang sự thù 

hận. Vị Phó Giám đốc được thay thế toàn quyền gần đây phải đưa một số người phụ trách ra khỏi Trung tâm. 

Trong số những người đó có người thì mắc bệnh ung thư, có người thì mắc phải vòng lao lý. Giờ đây chỉ còn một 

mình Thầy ấy quản lý học sinh. 



 

2 

 

Vị Phó Giám đốc “Trung tâm Bảo trợ Trẻ em” nói rằng: “Những đứa trẻ ở trung tâm chưa bao giờ nói một lời 

cảm ơn với Cha Mẹ, trong lòng chỉ chứa một nỗi oán hận Cha Mẹ. Từ ngày biết Sư phụ đến giờ, con chỉ muốn 

bỏ tất cả để đi theo Sư phụ”. Họ đã dùng cả một đống tiền nhưng không giáo dục ra được một người tốt. Hệ thống 

bếp của họ rất hiện đại, quy trình đầy đủ khép kín. Bọn trẻ ăn cắp của nhà bếp, nhiều lần xịt lốp xe của người đầu 

bếp – người mà hàng ngày nấu cho chúng ăn.  

Cách đây khoảng 8 năm, một vị Thầy trụ trì chùa chia sẻ với Thầy Vọng Tây rằng Thầy ấy chuẩn bị xây dựng 

một trung tâm nuôi dạy trẻ mồ côi. Thầy Vọng Tây hỏi vị Thầy ấy rằng: “Thầy xác định kỹ chưa? Thầy nuôi 

chúng hay chúng nuôi mình? Nếu xác định kỹ là mình nuôi chúng thì hãy làm!”. Nếu chúng ta mang danh nghĩa 

“Trung tâm Học tập Văn hóa Truyền thống” để trục lợi thì nhân quả vô cùng lớn. Danh phải xứng với thực, 

thực phải xứng với danh. Thế gian gọi  là “treo đầu dê bán thịt chó”, tội lỗi vô cùng lớn. 

Hòa thượng nói: “Bạn chân thật giữ tâm tốt, làm người tốt, làm việc tốt, nói lời tốt thì chư Phật Bồ Tát biết, 

Long Thiên Thiện Thần biết, Quỷ Thần biết, không cần người biết. Bạn nương vào lương tâm của chính 

mình, dựa vào lời dạy của Thánh Hiền mà y giáo phụng hành, nhất định không thoái tâm”.  

Lương tâm của chúng ta là thuần thiện thuần tịnh. Khi chúng ta làm việc sai trái thì lương tâm bị cắn xé, day dứt. 

Người xem thường lương tâm của chính mình, bỏ qua sự cắn xé của lương tâm thì đều gặp nhân quả. Lời dạy 

này rất hay. Chúng ta làm việc tốt thật khó khăn! Thầy từng nói: “Rồi đây có một đống tiền nhưng chưa chắc 

chúng ta đã làm được việc tốt!”  

Trong “Bồ Tát Chí Nhạo Kinh”, Phật nói: “Thời Mạt pháp, ma tử ma tôn dùng những mỹ từ của Phật pháp 

để lừa gạt chúng sanh, đôi khi họ lừa gạt chính mình mà không biết”. 

Hòa thượng nói: “Chúng ta phải hết sức cẩn thận. Người học Phật, người học văn hóa truyền thống công đức 

vô lượng vô biên nhưng nếu chúng ta làm sai thì tạo tội cũng vô lượng vô biên. Chúng ta phải y giáo phụng 

hành, không được thêm, không được bớt”.  

Hòa thượng nói: “Thế gian pháp và xuất thế gian pháp, bất cứ cảnh giới nào cũng không ngoài 4 loại: Thuận 

cảnh, nghịch cảnh, thiện duyên, ác duyên. Bất cứ cảnh giới nào cũng là cảnh giới tốt, đang thành tựu cho 

bạn, tôi luyện bạn, giúp bạn tăng trưởng trí tuệ. Vấn đề là bạn dùng tâm gì để tiếp nhận và vượt qua. Gặp 

thuận cảnh, thiện duyên nhưng chúng ta không bằng lòng an hưởng. Nếu bạn một mực dùng tâm CHÂN 

THÀNH, THANH TỊNH, BÌNH ĐẲNG, CHÁNH GIÁC, TỪ BI thì tất cả đều giúp bạn tăng trưởng trí tuệ”.  

Thật ra nếu chúng ta dùng một mảng tâm CHÂN THÀNH, THANH TỊNH, BÌNH ĐẲNG, CHÁNH GIÁC, TỪ 

BI thì không có thuận cảnh, không có nghịch cảnh, không có thiện duyên, không có ác duyên. Vì tất cả những 

cảnh giới này đểu là ngoại cảnh, không có chướng ngại. Chướng ngại càng làm cho chúng ta kiên định hơn, vững 

chãi hơn, không làm cho chúng ta thối chuyển.  
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Những người đến với “Trung tâm Bảo trợ Trẻ em” đó phải là những chiến binh, bởi hoàn cảnh ở đó vô cùng 

cam go. Thế gian có câu: “Nếu cuộc đời bằng phẳng quá thì anh hùng hào kiệt có ra chi!”. Trước sự kêu cứu 

thống thiết của họ, chúng ta rất cần người phát tâm vào đó để hỗ trợ các con, giúp các con khởi tâm cảm ơn. Thế 

gian có câu: “Lửa thử vàng, gian nan thử sức”. 

Hòa thượng nói: “Gặp thuận cảnh, thiện duyên, bạn sanh tâm cảm ân. Cảnh giới này thành tựu cho bạn. 

Nghịch cảnh, ác duyên giúp chúng ta tiêu nghiệp chướng, giúp chúng ta kiên định hơn, từ đó tăng trưởng 

phước đức của chúng ta”. 

Khi phước đức đã hiện tiền, nghiệp chướng tiêu trừ rồi thì “phước chí tâm linh”, phước đến thì tâm tỏa sáng, trí 

tuệ sanh khởi. Cho nên chúng ta phải biết, tất cả các cảnh giới đều là cảnh giới tốt đang khảo nghiệm, tôi luyện 

chúng ta, giúp chúng ta thành tựu. Nếu chúng ta không có trải nghiệm thì chúng ta chưa vượt qua ngưỡng, chưa 

biết mình là ai. Chúng ta dù gặp bất cứ cảnh giới nào thì cũng vẫn giữ một tâm cảm ơn. Cảm ơn cuộc đời đã 

ruồng bỏ ta, giúp ta thành tựu. Có những con người khi bị ruồng bỏ thì họ nỗ lực. Có những con người khi ở 

trong thuận cảnh, thiện duyên thì sanh ra lười biếng, nhếch nhác. 

Một tỷ phú nói: “Chúc mừng bạn đã sinh ra trong một gia đình nghèo vì hoàn cảnh nghèo khó giúp bạn 

trưởng thành. Nếu bạn sinh ra trong một gia đình giàu có, xin chia buồn với bạn vì bạn không dốc hết sức 

mình để cố gắng”. 

Bài học hôm này chúng ta cần ghi nhớ hai điều: 

1. Hòa thượng dạy: “Bạn chân thật giữ tâm tốt, làm người tốt, làm việc tốt, nói lời tốt thì chư Phật Bồ Tát 

biết, Long Thiên Thiện Thần biết, Quỷ Thần biết, không cần người biết. Bạn nương vào lương tâm của 

chính mình, dựa vào lời dạy của Thánh Hiền mà y giáo phụng hành, nhất định không thoái tâm”. 

2. Dù ở trong nghịch cảnh, thuận cảnh, thiện duyên, ác duyên, chúng ta đều một mảng tâm cảm ơn vì 

nghịch cảnh và ác duyên giúp chúng ta tiêu nghiệp chướng, tiêu diệt đi tâm ngạo mạn của chúng ta. 

Có đạo tràng đang tu tập trước Đại Hồng Bảo Điện trang nghiêm thì có 200 con ma nhập vào mọi người. Chúng 

khóc lóc, la làng, lăn lộn. Vậy mà người ta cho đó là thù thắng, linh nghiệm. Họ một chút chánh khí cũng không 

có, khiến cho yêu ma quỷ quái lộng hành. Bạn làm Phật sự mà Phật không khen, ma khen thì bạn lại vui. Đây 

chứng tỏ bạn dùng tâm ma để làm Phật sự cho nên ma nhiễu nhương bạn. 

Bài học hôm nay dạy chúng ta những điều rất thiết thực. Thế gian có từ “lòng trắc ẩn”, nhưng “lòng trắc ẩn” chỉ 

là xung động của tình cảm, không có trí tuệ, không có lý trí khiến chúng ta làm sai. Chúng ta dùng tâm từ bi, tâm 

yêu thương, y theo lời giáo huấn của Phật Bồ Tát, y theo trí tuệ & chuẩn mực của Thánh Hiền mà làm thì mới 

biết mình đang làm đúng hay làm sai. 
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***************** 

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! 

 


