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CHIA SẺ NỘI DUNG HỌC TẬP 

ĐỀ TÀI 514 

PHẢI THẬT HỌC, PHẢI THẬT LÀM 

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 Sáu ngày 07/05/2021. 

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

Phải thật học, phải thật làm! Cho dù là thế gian pháp thì cũng phải thật học và thật làm, huống hồ là Phật pháp, 

chúng ta càng phải học và làm một cách nghiêm túc để vượt thoát khỏi tập khí phiền não, rồi vượt thoát khỏi sinh 

tử luân hồi. Cho nên ở bất cứ vai trò nào, bất cứ phương vị nào, chúng ta cũng phải thật học, thật làm. Chúng ta 

không được làm một cách qua loa, làm cho dễ coi. Thế gian pháp còn như vậy, đối với Phật pháp chúng ta còn 

phải làm ra điển phạm để làm gương cho mọi người.  

Cổ Thánh Tiên Hiền, Phật Bồ Tát đều dùng thân giáo một cách triệt để, làm được một cách tốt nhất, sau đó mới 

dùng ngôn giáo chỉ để diễn đạt lại thân giáo. Thân giáo rất quan trọng. Cho nên những người học Phật, học đạo 

Thánh Hiền, chúng ta đang hoằng dương Thánh Hiền, hoằng dương Phật pháp thì phải thật học, thật làm! Nếu 

chúng ta làm cầm chừng, làm một cách dễ coi thì người có một chút tâm hơi thanh tịnh liền nhìn ra ngay. Từng 

bài, từng bài, Hòa thượng không nói đạo lý, không đàm huyện thuyết diệu mà nói những điều trong cuộc sống 

thực tiễn. 

Tổ Sư Ấn Quang là tổ thứ 13 của Tịnh Độ. Ngài trải qua một đời sống vô cùng thanh đạm, ẩn dật, không 

khoe khoang, không làm nổi bản thân. Ngài dạy chúng ta coi tất cả chúng sanh là Bồ Tát, chỉ riêng ta là 

phàm phu tu ít, phước mỏng nghiệp dày. Tất cả mọi người đều đáng để mình học tập. Cả một đời tu hành, 

Ngài không chạy Đông chạy Tây, không đàm huyền thuyết diệu, chỉ nghiên cứu một bộ Kinh. Phía trên bàn của 

Ngài có dán một chữ “Chết”. Chữ “Chết” nhắc nhở chúng ta: Người chết không mang theo được bất cứ thứ gì, 

chỉ mang theo nghiệp mà mình tạo tác. Chúng ta không để dục vọng sai khiến. Chúng ta tạo nghiệp thiện thì trong 

lòng nhẹ nhàng, an lạc. Chúng ta tạo nghiệp ác thì trong  lòng đầy lo toan, bất an. Chúng ta phải cố gắng tận tâm 

tận lực vì tất cả chúng sanh. 

Có người thấy Phật pháp quá hay, liền hỏi Ấn Tổ làm thế nào để nhanh chóng khế nhập Phật pháp. Ấn Tổ trả lời: 

“Một phần thành kính được một phần lợi ích. Mười phần thành kính được mười phần lợi ích”. Vậy thì một 

ngàn phần thành kính được một ngàn phần lợi ích.  Mười ngàn phần thành kính được mười phần lợi ích. 
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Nếu cả buồng tim cuống phổi của chúng ta ngập tràn thành tâm thành kính thì chúng ta sẽ thành tựu. 

Mười ngàn phần thành kính thì chư Phật Bồ Tát, Long Thiên Thiện Thần, thậm chí Quỷ Thần cũng đến hỗ trợ 

chúng ta làm việc tốt. Chí thành cung kính thì bạn có thể khế nhập. Trong “thành kính” có sự khác biệt.  

Hòa thượng nói: “Mười phần thành kính thì chuyển phàm thành Thánh. Tám, chín phần thành kính thì 

chuyển mê thành ngộ. Ba, bốn phần thành kính thì chuyển ác thành thiện. Ngay đến chuyển ác thành thiện 

mà chúng ta không làm được thì tâm thành kính của chúng ta không có. Chuyển ác thành thiện mà không 

có thì chúng ta không thể chuyển mê thành ngộ. Chuyển mê thành ngộ mà chúng ta không có thì không thể 

chuyển phàm thành Thánh”. 

Chung quy lại, chúng ta cứ có tâm thành kính là được. Chúng ta có tâm thành kính thì dốc hết sức mình. Chúng 

ta lười biếng, nhếch nhác, sợ được sợ mất, sợ hơn sợ thua, chìm đắm trong sự phân biệt chấp trước của chính 

mình. Đôi khi chúng ta lúc nhớ lúc quên. 

Tổ Ấn Quang nói: “Kiền thành tự khả chuyển phàm tâm”. “Kiền thành” là tận tâm tận lực dốc hết sức mình, 

dốc hết tâm chân thành của mình thì sẽ chuyển thành Thánh nhân. “Tự khả” là tự chuyển tâm phàm phu của 

chính mình. 

Ngài Lục Tổ Huệ Năng nói: “Nào ngờ tự tánh năng sanh vạn pháp”. Tự tánh của chúng ta có thể khế hợp với 

tất cả. Chúng ta cứ khởi tâm chân thành thì tự tánh tự nhiên sẽ lưu lộ ra.  

Tối hôm qua chúng ta học “Thái Thượng Cảm Ứng Thiên”, Thầy không nhớ hôm qua là thứ mấy, đến khi có 

người nhắc thì Thầy mới nhớ đến lịch học. Thầy không khẩn trương, không dao động, cứ lắng nghe một ý thì tự 

khắc trong tâm trào dâng. Chúng ta cứ bình lặng thì tự khắc chúng ta sẽ làm việc rất tốt, có khi còn làm tốt hơn 

người khác.  

Hòa thượng nói: “Ngày rằm mùng một, người ra cầu khấn dường như rất chân thành nhưng sự thành kính 

đó quá ít. Từ vô thủy kiếp đến nay, chúng ta phiền não tập khí quá nặng, thời gian tiếp xúc Phật pháp quá ít. 

Chúng ta tự tư tự lợi, van xin để cầu mong có sự lợi ích chứ không phải là chân thật quên đi chính mình, 

không toàn tâm toàn lực hi sinh phụng hiến. Ở vào thời đại này, từ nửa thế kỷ đến nay, người chân thật có 

được thành tựu càng ngày càng ít. Nguyên nhân là do trong bên có phiền não, tham sân si mạn. Bên ngoài 

có ma chướng, năm dục sáu trần dụ hoặc, tài sắc danh thực thùy làm mê hoặc. Hơn nữa, người hiện tại tiếp 

nhận giáo huấn của Phật quá ít, cho nên không địch nổi ma chướng. Vậy thì không thể không tạo nghiệp.” 

Chúng ta phải hết sức cảnh giác. Chúng ta bị cám dỗ, dụ hoặc. Trong vô hình trung, chúng ta sanh tâm so đo tính 

toán, tốt xấu, thành bại, sợ được sợ mất, sợ bị thiệt thòi. Chúng ta khởi tâm đó thì không thể không tạo nghiệp. 
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Có người rất thành thật hỏi Hòa thượng: “Thưa pháp sư, con biết tạo nghiệp sẽ nhận lấy quả báo nhưng không 

thể thay đổi được phiền não tập khí thì phải làm sao?”.  Hòa thượng trả lời rất đơn giản: “Đáp án của tôi rất đơn 

giản! Phải thật học, phải thật làm! Nếu thật học thật làm thì những tập khí sẽ dần dần thu nhỏ lại và hết”. 

Một người ngày nào cũng kiểm điểm, rà soát tập khí của mình, không ngừng kiểm soát bản thân thì phiền não 

tập khí dần dần sẽ không còn nữa. Hôm nay làm chưa được nhưng ngày mai sẽ làm được, ngày kia sẽ làm được 

tốt hơn, rồi đến một ngày sẽ làm được thật tốt. 

Chúng ta phải thật sự tin rằng trong tự tánh thanh tịnh của chúng ta đầy đủ tất cả. Không phải là người này giỏi, 

người kia siêu việt thì mới làm được. Chúng ta chỉ cần có tâm chân thành thì sẽ làm được. Chúng ta tận nhân lực, 

dốc hết tâm thành kính của mình thì tự khắc tự tánh sẽ hiển lộ. Những người quá giỏi sẽ có chướng ngại. Có 

người đã từng làm giáo dục 26 năm kinh nghiệm. Nhưng khi đến tổ chức của chúng ta, họ không chấp nhận chúng 

ta, thậm chí họ cũng không chấp nhận được chính mình. Họ nhìn thấy đầy lỗi lầm & sai trái. Chúng ta không nên 

chọn những người có rất nhiều năm kinh nghiệm vì họ có rất nhiều chướng ngại. Chúng ta chỉ cần người có tâm 

chân thành thì sẽ không có chướng ngại. 

Hòa thượng nói: “Có người khen ông thầy bói nói hay, nói đúng. Đáng nhẽ người ta phải khóc một trận vì 

thấy công phu tu hành của mình không có sự chuyển đổi. Chúng ta vẫn mãi là phàm phu, không có sự chuyển 

đổi”. 

Trong bài học hôm nay, chúng ta cần ghi nhớ 3 điểm: 

1. Chúng ta phải đề khởi tâm thành kính của mình. 

2. “Mười phần thành kính thì chuyển phàm thành Thánh. Tám, chín phần thành kính thì chuyển mê thành 

ngộ. Ba, bốn phần thành kính thì chuyển ác thành thiện. Ngay đến chuyển ác thành thiện mà chúng ta 

không làm được thì tâm thành kính của chúng ta không có”. 

3. Làm sao có thể chuyển đổi được tập khí phiền não? Phải thật học, phải thật làm thì có thể chuyển đổi 

được. Thật học thật làm, một tâm làm miệt mài đến cùng! “Trường kỳ kháng chiến nhất định thắng 

lợi”. Người là trượng phu, ta cũng là trượng phu. Người khác làm được thì mình cũng làm được. 

Nếu khi được giao nhiệm vụ mà chúng ta đã có ý niệm mình không thể làm được thì chúng ta sẽ không làm được. 

Ngày xưa, khi nhận được một nhiệm vụ khó khăn, lúc đầu Thầy cảm thấy hai chân tự nhiên run lên. Nhưng Thầy 

đã cố gắng hết sức và đã làm tốt nhiệm vụ đó. 

Hòa thượng nói: “Chỉ cần chúng ta thay đổi thói quen thì tự khắc sẽ dần làm được”. Ngài dạy chúng ta phải 

thật học, phải thật làm. Mười mấy năm qua, cho đến bây giờ, Thầy chỉ nghe theo lời Hòa thượng, chỉ nghe theo 

một vị Thầy. Mọi việc đều hanh thông, không có chướng ngại. Chúng ta phải phản tỉnh lại xem mình có đặt hết 

niềm tin để làm, có thật học, thật làm hay không. 
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Có người đang ở trên máy bay, phải đáp xuống rừng Amazon, sống giữa môi trường đầy nguy hiểm với thú dữ 

trong hơn một tháng. Vậy mà cuối cùng họ vẫn sống được. Cho dù ở bất cứ một cương vị nào, ở bất cứ một 

phương diện nào, chúng ta cứ chân thật thành tâm thành kính mà làm thì chúng ta không cô độc. Chư Phật Bồ 

Tát, Long Thiên Thiện Thần, Quỷ thần rất đông, Cửu Huyền Thất Tổ, tất cả đều đang hộ trì cho chúng ta. Quan 

trọng là chúng ta có kiền thành hay không. Nếu chúng ta kiền thành, thành kính thì sẽ làm được. 

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

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! 

 


