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CHIA SẺ NỘI DUNG HỌC TẬP 

ĐỀ TÀI 542 

CHIÊU CẢM CỦA LÒNG CHÂN THÀNH 

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 thứ Sáu ngày 04/06/2021. 

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

Người xưa nói: “Chí thành cảm thông”. Lòng chí thành sẽ cảm thông đến tất cả, trên là chư Phật, dưới là 

chúng sanh từ côn trùng nhỏ bé, cây cỏ, khoáng vật, chúng sanh vô tình và hữu tình. (Chúng sanh vô tình 

và hữu tình là theo phân biệt của thế gian). Tất cả những gì chúng ta làm với sự chân thành thì rất dễ dàng cảm 

thông với chúng sanh muôn loài. Chỉ có lòng chân thành mới gặp lòng chân thành. Chúng sanh vốn dĩ có tự tánh 

chân thành. 

Mạnh Tử dạy: “Hành hữu bất đắc, phản cầu chư kỷ”. Bất cứ việc gì mình làm chưa tốt thì phải quay lại phản 

tỉnh, xem lại vấn đề từ chính mình. “Chư kỷ” chính là tâm Thanh Tịnh của bản thân. 

Có một vườn cây được chăm sóc và đặt hai biển chữ ở hai khu vực: “Nơi dành cho chúng sinh ăn” và “Nơi dành 

cho con người ăn”. Rau củ quả ở khu vực có biển chữ “Nơi dành cho chúng sinh ăn” có rất nhiều những con bọ, 

con côn trùng nhỏ bé bám trên đó. Rau củ quả ở khu vực có biển chữ “Nơi dành cho con người ăn” thì rất ít côn 

trùng, sâu bọ. Chúng sanh có linh tánh. Chúng ta không nên sát hại chúng. Khi chúng ta khởi tâm sát hại thì 

chúng ta phát ra từ trường báo động cho chúng biết.  

Đối với trẻ nhỏ, chỉ cần Cô giáo không có tâm chân thành thì các con sẽ nhận ra ngay. Các Cô giáo đều có thể 

hội điều này. Ở “Trung tâm Nhân đạo Quê hương”, trước đây trẻ nhỏ chỉ bị ăn đòn roi. Khi chúng ta đến hỗ 

trợ, chúng nghi ngờ chúng ta. Chỉ sau một thời gian ngắn, các bé đã cảm nhận được sự chân thành của các Thầy 

Cô, liền thay đổi, mở tâm chia sẻ tâm sự & yêu quý các Thầy Cô hỗ trợ. 

Trong một ngày, Thầy có thể chia sẻ vào các buổi sáng, chiều, tối mà vẫn làm việc được vì Thầy không dùng tâm 

ý thức mà dùng sóng tâm. Thầy nhìn mọi người, hiểu mọi người cần gì và tự nói ra những điều cần nói. Sau khi 

kết thúc buổi chia sẻ thì Thầy quên luôn nội dung, không nhớ nữa. Thầy không cố tình chứng minh cho mọi 

người thấy đẳng cấp của mình giống như người thế gian vẫn làm. Nếu như vậy thì đã sai lại càng sai. Nếu chúng 

ta có dụng tâm xử lý, đó là tâm ý thức. Nếu chúng ta phát tâm xử lý tức thì, đó là trí tuệ lưu xuất ra từ tâm Thanh 

Tịnh. Có trí tuệ, chúng ta ứng dụng trong công việc, trong cuộc sống thì mọi việc vừa đủ, không dư không thiếu. 
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Chúng ta cứ để tâm mình rỗng không trước một sự việc nào đó. Nếu trước một sự việc, chúng ta khẩn trương, lo 

lắng, sợ tốt sợ xấu, sợ hơn sợ thua thì rất tệ.  

Hòa thượng nói: “Người học Phật, điều quan trọng nhất là công đức. Công đức hình thành bởi tâm Thanh 

Tịnh. Tâm Thanh Tịnh không có bóng dáng của tự tư tự lợi, danh vọng lợi dưỡng, tham sân si mạn, năm dục 

sáu trần. Tâm Thanh Tịnh sinh trí tuệ. Khi có trí tuệ thì chúng ta giải quyết mọi việc rất hanh thông, có thể 

ứng dụng trí tuệ trong cuộc sống thường ngày, trong đối nhân xử thế tiếp vật. Điều này vừa vặn, thích hợp, 

không dư, không thiếu, đặc biệt là khế cơ”. 

Tổ Ấn Quang nói: “Kiền thành tự khả chuyển phàm tâm”. 

Ta làm mọi việc mà không lo xem nội tâm mình có chân thành hay không, lại cứ đi lo tốt lo xấu, lo được lo mất. 

Chúng ta gặp bất cứ ai đó, cứ nghĩ làm thế nào để họ có được sự lợi lạc nhất thì bảo đảm thành công. Họ muốn 

đố kị với chúng ta, muốn dụng tâm để hại chúng ta cũng không thể hại được. Đến côn trùng nhỏ bé, cây cỏ, 

khoáng vật, chúng sanh dù vô tình hay hữu tình mà còn cảm thông, thì khi có sự việc không thông, chúng ta phải 

phản tỉnh lại xem tâm chân thành của mình đã đủ hay chưa. Nếu trách thì phải trách chính mình chưa đủ tâm 

chân thành. Chúng ta học tập tâm chí thành của những người con trong 24 tấm gương hiếu thảo như “Mạnh Tông 

khóc măng”, “Suối phun cá chép nhảy”… 

Trong giáo dục, nếu chúng ta không có tâm chân thành thì vô cùng khó làm. Hòa thượng nói: “Tâm chí thành 

đến tột đỉnh thì không luận bất cứ người nào, mà chín pháp giới đều có thể cảm thông. Chúng sanh cũng có 

lòng cung kính. Chúng không đến quấy nhiễu những bậc đạo hạnh. Cô Dương Thục Phương còn thương 

lượng được với muỗi. Cô ấy nói với muỗi: “Các vị cứ lấy máu của tôi để ăn, đốt chân, đốt tay tôi đều được, 

nhưng đừng đốt trên mặt tôi và đừng để cho tôi ngứa vì tôi còn phải đi chia sẻ với mọi người”. Những con 

muỗi đã làm đúng y như vậy, không đốt lên mặt Cô và không làm cho Cô bị ngứa”. Chín pháp giới gồm: Bồ 

Tát, Duyên Giác, Thanh Văn, Thiên, Nhân, A Tu La, Địa ngục, Ngạ quỷ, Súc sanh. 

Nhà Phật có câu: “Phật thị môn trung, bất xả nhất nhân”.  

Sự chiêu cảm của lòng chân thành rất tuyệt vời, không có tác dụng phụ, không có phiền não. Sự chiêu cảm của 

tâm không chân thành đầy tác dụng phụ & đầy phiền não. Người chăm sóc cây cỏ bằng tâm chân thành, vừa tưới 

cây vừa niệm Phật thì cây cỏ xanh tốt. Người chăm sóc cây không có tâm chân thành thì cây cối không tươi tốt. 

Trong vườn cây Thầy chăm sóc, hoa lá tươi tốt, cây mít có hơn 50 quá, cây đậu thì rất nhiều hạt. Người thế gian 

có câu “mát tay”, nhưng đó là tâm của mình chiêu cảm mọi vật. Mỗi ngày Thầy đi thăm vườn cây ít nhất hai lần. 

Thầy đi đến đâu thì như được báo cho biết cây nào thiếu nước. Khu nhà trồng cây thủy canh xanh tốt tươi đẹp. 

Hôm trước Thầy hái mít non xuống, nấu thành món mít kho rất ngon rồi tặng hàng xóm. Họ vui như tết.  
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Hòa thượng nói: “Đối với tất cả mọi sự việc sự vật, kể cả rau trong vườn, nếu chúng ta có lòng chân thành thì 

đều khởi lên sự cảm ứng. Đây là thật, một chút cũng không giả. Có một vị pháp sư được một trái cây báo 

mộng cho biết: “Tôi già lắm rồi, Ngài hái tôi đi!”. Hôm sau, vị pháp sư đi ra vườn thì thấy một trái cây đã 

chín và vô cùng to. Trái cây cũng có tánh linh”. 

Các Cô giáo mấy ngày hôm nay đều chia sẻ trên lớp Zoom rất nhiều kỹ năng, phương pháp. Thầy là “anh hùng 

Núp”, đều lắng nghe các Cô chia sẻ. Kỹ năng, phương pháp chỉ là thứ yếu. Điều quan trọng là chúng ta có tâm 

chân thành hay không. Người tu hành, người học Phật chúng ta phải chú trọng tâm chân thành. Muốn xử lý mọi 

việc tốt thì phải có tâm Thanh Tịnh, tâm Chân Thành. Chúng ta nghe chồng mắng mà vẫn vui, không dính mắc 

thì có tâm Thanh Tịnh. Tâm Thanh Tịnh sinh trí tuệ. Trí tuệ giúp mọi việc diễn ra vừa vặn, không dư, không 

thiếu, khiến mọi người đều cảm thấy hoan hỉ, tiếp nhận mà không cảm thấy mệt mỏi.  

Hòa thượng nói: “Chúng ta phải có tâm Chân Thành, tâm Thanh Tịnh, tâm Bình Đẳng, tâm Chánh Giác, tâm 

Từ Bi”. Chúng ta cứ phát triển từ 10%, 20%, 30% rồi tiến đến viên mãn. Chúng ta quay trở về chân tâm, không 

mong cầu tìm tòi nơi vọng tâm. Chúng ta xử lý công việc không ổn mà cứ đi tìm phương pháp ở bên ngoài thì 

càng tìm càng sai, càng làm càng rối. 

Ngài Lục Tổ Huệ Năng nói:  

“Nào ngờ tự tánh vốn dĩ Thanh Tịnh 

Nào ngờ tự tánh vốn dĩ đầy đủ 

Nào ngờ tự tánh năng sanh vạn pháp”. 

Ngài Thượng tọa Thần Tú nói:  

“Thân thị Bồ Đề thọ 

Tâm như minh kính đài 

Thời thời cần phất thức 

Vật sử nhạ trần ai”. 

Dịch là:  

“Thân là cây Bồ Đề  

Tâm như đài gương sáng 

Phải luôn lau chùi sạch 
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Chớ để bụi trần bám”. 

Ngài Lục Tổ Huệ Năng nói:  

“Bồ Đề bổn vô thọ 

Minh kính diệc phi đài 

Bổn lai vô nhất vật 

Hà xứ nhạ trần ai?” 

Dịch là: 

    “Bồ Đề vốn chẳng cây  

Gương sáng cũng không đài 

Xưa nay không một vật  

Bụi trần bám vào đâu?” 

Tâm không Thanh Tịnh thì đầy phiền não. Tâm Thanh Tịnh của tự tánh tròn đầy sáng tỏ, không một chút nhiễm 

ô, không có tự tư tự lợi, không có tham sân si mạn, không có năm dục sáu trần, không có danh vọng lợi dưỡng. 

Tâm chúng ta có quá nhiều sự không thật, xen lẫn bởi tự tư tự lợi một cách vi tế. 

Trước đây Thầy bị đau thần kinh liên sườn vì ngồi quá lâu để làm việc. Thầy đau đến mức không thở được. Mỗi 

lần trước khi lên lớp giảng viết chữ Hán, Thầy xoa xoa rồi nói: “Trong khi tôi giảng thì bạn đừng đau! Nếu đau 

quá thì tôi không dạy được. Khi nào tôi dạy xong thì bạn đau cũng được.” Thầy không mong cầu hết đau, mà chỉ 

lo cho mọi người không được tiếp nhận bài học. Y như rằng trong lúc giảng Thầy không bị đau. Đến khi giảng 

xong thì Thầy đau đến mức không ăn được cơm. 

Hòa thượng nói: “Lòng Chân Thành có thể chiêu cảm đến bất cứ sự vật, hiện tượng nào, dù cây cỏ, khoáng 

vật cũng có thể chiêu cảm đến được. Chúng ta dùng tâm Chân Thành để cùng sống, cùng tồn tại, cùng phát 

triển với mọi sự vật, hiện tượng”.  

Người xưa nói: “Đức trọng Quỷ Thần kinh”. Người có đạo đức cao thượng tôn quý, khiến Thiên Long Quỷ 

Thần cảm động, tự nhiên đến ủng hộ. 

Cây cỏ nở hoa tươi đẹp hơn, trái cây to hơn, đó là chiêu cảm của lòng chân thành. Nếu sự việc không như ý mà 

chúng ta khởi lên tâm oán trách thì mê mãi trong sự oán trách. 

****************************** 
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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! 


