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CHIA SẺ NỘI DUNG HỌC TẬP 

ĐỀ TÀI 547 

PHẢI HIỂU ĐƯỢC VIỆC BỐ THÍ ÂN ĐỨC 

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 thứ Tư ngày 09/06/2021. 

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

Hòa thượng nói: “Chúng ta gây thù chuốc oán cho chúng sanh đến mức họ đầu thai vào nhà của mình, làm 

con của mình thì họ sẽ lấy đi tất cả những gì chúng ta đã nợ họ ở kiếp trước”. 

Nhiều người hỏi Hòa thượng: “Thưa Ngài, vì sao ngày nay con trai con gái đều khó dạy, không biết nghe lời, con 

bất hiếu quá nhiều, hiếu tử hiền tôn quá ít, càng ngày càng ít?”. Nguyên nhân là do chính bản thân chúng ta cũng 

không phải là hiếu tử hiền tôn, không đóng góp được gì nhiều cho Quốc gia, chính mình đã từng bất hiếu với Cha 

Mẹ, bất hiếu với Tổ tiên. Đó là nhân. Ngày nay mạng viễn thông phát triển thì vấn đề ngày càng nghiêm trọng. 

Trong đĩa “Luận đàm về đạo đức”, có một cô bị nổi những khối u trên người mà không biết tại sao. Một vị Thầy 

đã chỉ ra lý do bởi vì cô xem thường Mẹ chồng, bất kính với Mẹ chồng. Sao khi học đạo đức văn hóa truyền 

thống, cô đã thay đổi & chuyển tâm. Cô thành tâm hiếu kính với Mẹ chồng, sau đó những khối u đã dần dần biến 

mất. 

Người xưa dạy: “Hành hữu bất đắc, phản cầu chư kỷ”. Việc gì không thông thì chúng ta phải phản tỉnh xem lại 

chính mình. Hòa thượng nói: “Hiện nay chúng ta không có hiếu tử hiền tôn vì chúng ta không biết bố thí ân 

đức, không chân thành yêu thương đối với mọi người”. Việc làm của chúng ta ngày nay sẽ kết thành quả sau 

20 – 30 năm nữa. Chúng ta muốn người khác thiện cảm với mình thì chúng ta phải bố thí ân đức.  

Thầy thể hội rất sâu sắc vấn đề này. Cái hồ phía sau nhà Thầy vừa là hồ điều hòa, vừa chứa nước bơm từ giếng 

lên. Nước được tích trữ trong hồ một vài ngày sau đó được dùng để tưới cây thì rất tốt cho cây. Lúc đầu Thầy thả 

vài con cá xuống hồ, bây giờ hồ đã có hàng nghìn con cá. Thầy thường hay thả thức ăn nuôi cá nên chúng đã 

quen với Thầy, nhất là những con cá to. Từng bước đi của Thầy đã tạo ra sóng âm khiến chúng cảm nhận được 

và thể hiện sự thân thiết mỗi khi Thầy đến cho cá ăn. 

Hòa thượng nói: “Nếu bạn dùng tâm lương thiện, dùng tâm chân thành, thiện tâm thiện ý để đối đãi với tất cả 

chúng sanh, cả đời bố thí ân đức đối với tất cả chúng sanh thì nhà của bạn có rất nhiều hiếu tử hiền tôn”. 

Đôi khi chúng ta phải lấy chính mình để làm bằng chứng, chứng minh cho những đạo lý mà người xưa đã dạy. 
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Đời này Thầy không phản Thầy giáo của mình, nhưng có học trò đã phản Thầy, con cái trong gia đình trước đây 

tưởng như không thể nào hồi đầu. Nhưng sau một thời gian Thầy dùng thiện tâm thiện ý để đối đãi với mọi người, 

chân thành học tập và thúc đẩy văn hóa truyền thống, bây giờ mọi việc đều thay đổi và ngày càng tốt đẹp. Khi 

con gái lớn của Thầy bị ốm rất nặng, Thầy nói với con rằng: “Nghiệp của con quá nặng! Con nên phóng sanh”. 

Con gái đã Thầy nghe lời, ngày ngày đi phóng sanh, rồi dần dần mở tâm và bây giờ đã chuyển nghiệp. Khi con 

gái nhỏ của Thầy nhận được 50 triệu tiền bảo hiểm thì con liền phát tâm phóng sinh toàn bộ số tiền đó. Con gái 

nhỏ tự phát tâm chuyển 1 triệu để ủng hộ quỹ vắc xin của quốc gia, con gái lớn thì vẫn cần phải nhắc. 

Khi chúng ta chân thành dùng thiện tâm thiện ý của mình để đối đãi với tất cả chúng sanh thì chúng ta sẽ 

có hiếu tử hiền tôn. Những đứa con đã được sinh ra rồi sẽ hồi tâm chuyển ý. Những đứa con đến sau này 

sẽ đến để báo ân. Bao nhiêu giông tố cuộc đời đều sẽ chuyển đổi được khi chúng ta hoàn toàn thành tâm 

thành ý đối đãi với tất cả chúng sanh. Chúng ta chưa chuyển đổi được là do chúng ta chưa đủ thành tâm 

thành ý đối với tất cả chúng sanh. Khi thấy chúng sanh nhỏ bé khổ nạn, chúng ta quy y cho chúng, chúng sẽ 

kết thành thân bằng quyến thuộc hữu hảo với chúng ta. Đối với chúng sanh ở khắp các tầng không gian khác, 

Thầy thiện tâm thiện ý dành một khu vực đẹp đẽ, trang nghiêm để họ được nghe pháp. Thầy ngày ngày chăm sóc 

cho hoa ở nơi đó nở tươi tốt. 

Hòa thượng nói: “Nếu khởi tâm động niệm của bạn đều là tự tư tự lợi, tổn người lợi mình thì bạn sẽ chiêu 

cảm những đứa con không phải là hiếu tử hiền tôn, mà là nghịch tử nghịch tôn, là oan gia trái chủ. Chúng 

đến để báo oán chứ không phải đến để báo ân”. Có thể chúng ta không kết oán thù với chúng trong đời này, mà 

kết oán thù từ nhiều đời kiếp trước. Mười năm qua Thầy phóng sinh rất nhiều. Thầy thả mấy trăm ngàn con chim, 

thả cua cá nhiều vô số kể, kết thiện duyên với chúng sanh. Nếu Thầy sống được thêm mấy chục năm nữa thì sau 

này sẽ chiêu cảm có rất nhiều học trò tìm đến. Đời này chúng ta có thể chuyển được hoàn cảnh của chính mình, 

chỉ cần một mực chân thành dùng thiện tâm thiện ý của mình để đối đãi với tất cả chúng sanh thì cho dù đang là 

nghịch tử nghịch tôn, chúng cũng sẽ chuyển thành hiếu tử hiền tôn. Đó là “y báo tùy theo chánh báo chuyển”. 

Tất cả chướng ngại đều đến từ tâm của chính chúng ta. Khi con của Thầy còn nhỏ, hễ con phạm lỗi lần thứ 

ba là Thầy bắt con quỳ trong nhà vệ sinh. Thầy đánh con rất đau khiến con bị tổn thương. Khi Thầy dịch Kinh, 

Thầy biết là mình đã sai. Thầy đã xin lỗi con: “Ba xin lỗi con! Ba đã hành xử sai!”. Khi mới bắt đầu mở trường 

Đức Trí, Thầy đã bắt ép hai con gái ra Hà Nội, ép các con trở thành người tốt. Giai đoạn đó, các Thầy Cô giáo 

rất vất vả. Các con ấn tượng rằng nghề Giáo viên quá cực khổ nên sợ không dám làm Cô giáo. Đó là do Thầy 

dụng tâm sai nên đã làm sai. Vào các dịp sinh nhật, các con đều chân thành lễ lạy tri ân Cha Mẹ. Con gái bây giờ 

phát tâm dùng năng lực thiết kế mỹ thuật, vẽ tranh để phục vụ hoạt động học tập của các trường trong Hệ thống. 

Thầy đã nói cương quyết với các con: “Nếu con theo định hướng của Ba thì Ba chịu trách nhiệm. Nếu con tự 

quyết định thì con phải tự chịu trách nhiệm. Khi nào con gặp khó khăn thì về tìm Ba chứ đừng đứng ra cầu Bình 
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Lợi mà nhục. Chúng ta phải làm việc để cống hiến”. Chúng ta có thiện tâm thiện ý, nếu không chiêu cảm được 

hiếu tử hiền tôn thì sẽ chiêu cảm được học trò tốt, bạn bè tốt, đồng nghiệp tốt… 

Người xưa nói: “Người không phải Thánh Hiền, ai mà không có lỗi. Có lỗi mà biết sửa thì còn gì quý hơn”. 

“Lãng tử hồi đầu, vàng không đổi”.  

Hòa thượng nói: “Con người không thể có tà niệm, không thể có ý niệm chiếm đoạt tiện nghi của người. Bạn 

phải nên biết, tiện nghi không dễ chiếm. Cho dù hiện nay bạn chiếm được một chút tiện nghi thì tương lai 

bạn vẫn phải trả. Chúng ta có tiện nghi nhưng không thọ hưởng mà nên dành tiện nghi cho người khác. 

Thiếu nợ cũng vậy! Ngày nay bạn tìm cách để không trả nợ thì tương lai bạn vẫn phải trả, tơ hào không thể 

sót lọt. Khi bạn tùy tiện đoạt lấy tài sản, đoạt lấy sự tiện nghi của người, tùy tiện tổn hại người thì cho dù bạn 

trốn tránh được chế tài của luật pháp thế gian nhưng nhân quả bạn không thể nào tránh được. Tội từ tâm 

khởi, phải do tâm diệt”. 

Dân gian hay nói: “Người ăn thì còn, con ăn thì hết”; “Bánh ít trao đi, bánh quy trao lại”. Cả đời của cụ Hứa 

Triết đều là quan tâm và yêu thương mọi người. Cụ rất ấn tượng một câu chuyện về tấm gương của người Mẹ 

tuyệt vời của mình. Có lần, khi gia đình của cụ vừa dọn ra một mâm cơm để chuẩn bị ăn thì một người ăn xin đi 

đến. Người này đã hai ngày chưa được ăn cơm nên Mẹ của cụ đã dành cả mâm cơm cho người ăn xin đó vì nghĩ 

rằng: “Hôm qua mình đã ăn cơm rồi, người này đã hai ngày chưa ăn nên có quyền được ăn mâm cơm này”. 

Người xưa thay vì may một chiếc áo thật ấm cho riêng mình thì họ tìm nguyên liệu để có thể may được 3 – 4 

chiếc áo ấm cho mọi người.  

Hòa thượng nói: “Ví dụ bạn ăn thịt, trong Phật pháp nói rất hay: Người chết làm dê, dê chết làm người. Bạn 

ăn nó nửa cân thì tương lai bạn phải trả 8 lạng. Đó là đạo lý nhân quả, đạo lý cảm ứng”. 

“Cảnh tùy tâm chuyển”. Tâm đã chuyển rồi thì hoàn cảnh chắc chắn sẽ chuyển, không thể khác được. Mấy 

ngày nay, các con ở “Trung tâm Nhân đạo Quê hương” ngoan & tiến bộ hơn nhiều. Từ lãnh đạo Trung tâm cho 

đến những người tài trợ đều không ngờ khi thấy các con chuyển tâm. Nếu chúng ta đủ thiện tâm thiện ý, đủ 

phương tiện khéo léo thì chúng ta sẽ có thể thay đổi được hoàn cảnh. 

Bài học hôm nay, Hòa thượng dạy chúng ta phải biết bố thí ân đức, đem thiện tâm thiện ý đến cho người. 

“Nhân chi sơ, tánh bổn thiện”, con người vốn dĩ là thiện. Trước đây chúng ta bố thí tài, bố thí pháp, bố thí 

vô úy.  Từ hôm nay, chúng ta thêm bố thí ân đức đối với tất cả chúng sanh, dùng thiện tâm thiện ý để chân 

thành đối đãi với tất cả chúng sanh, tất cả mọi người, mọi vật. Chúng ta dành phần tiện nghi của mình cho 

người khác không biên giới, không giới hạn thì mới gọi là “Chân Thành”. Chúng ta để dành phần ngon cho 

Mẹ của mình, cho con của mình nhưng không dành phần ngon cho người ngoài thì đó chưa phải là “Chân Thành”. 

Chúng ta gặp duyên thì Chân Thành mà bình đẳng yêu thương & đối đãi với tất cả chúng sanh. Như vậy thì chắc 

chắn sẽ có hoa báo nở ngay trong hiện tại, ngay trong đời này. 
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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! 

 


