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CHIA SẺ NỘI DUNG HỌC TẬP 

ĐỀ TÀI 548 

CÓ HAI ĐỐI TƯỢNG NGƯỜI CÓ THỂ CỨU THẾ GIỚI 

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 Năm ngày 10/06/2021. 

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

Hòa Thượng nói: “Thành thật mà nói, xã hội ngày nay có hai đối tượng người có thể cứu được thế giới. Đó là 

người làm lãnh đạo và người làm truyền thông”. 

Dù người có tôn giáo hay không có tôn giáo, việc những người lãnh đạo đứng đầu đất nước phóng sinh cầu cho 

quốc thái dân an, cầu cho nhân dân hạnh phúc là một nghĩa cử cao đẹp. Khi Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam kêu gọi 

nhân dân cả nước hưởng ứng quỹ vắc-xin, chắc chắn nhân dân cả nước đồng lòng ủng hộ. Phó Thủ tướng Vũ 

Đức Đam có một tầm ảnh hưởng rất lớn đối với trong và ngoài nước, được mọi người kính nể và cảm phục bởi 

đức độ, tài năng và tinh thần vì nhân dân phục vụ của Ngài. 

Hòa Thượng nói: “Đối tượng thứ hai có sức ảnh hưởng lớn đối với cộng đồng xã hội là truyền hình. Người 

xưa rất xem trọng giáo dục và có kinh nghiệm phong phú đối với giáo dục. Người xưa biết rằng Thánh Hiền 

do dạy mà ra, người tốt cũng do dạy mà ra, người xấu cũng do dạy mà ra. Họ xấu bởi vì họ không có người 

dạy”. 

Vừa qua chúng ta đã được thực nghiệm ở “Trung tâm Nhân đạo Quê hương” và kiểm chứng rằng con người có 

thể dạy tốt, vì chúng ta không dạy họ làm người tốt nên họ làm người xấu. Chúng ta không nên oán trách người 

xấu mà phải oán trách chính bản thân mình chưa làm tròn bổn phận của mình. Một lần, thầy tham gia một lễ tri 

ân Cha Mẹ ở Phú Thọ. Một em bé 7- 8 tuổi bị chấn động, em khóc rất to, khóc rất nhiều, khóc nức nở. Thầy gọi 

em bé đó lên để hỏi. Em bé nói rằng: “Tại sao người lớn không dạy con?”. Thầy nói: “Bây giờ con đã biết rồi, 

làm con phải hiếu thảo với Cha Mẹ, làm học trò phải tôn kính vâng lời Thầy Cô. Vào ngày sinh nhật của con thì 

con tri ân Cha Mẹ. Con có làm được không?”. Em bé quả quyết trả lời rằng: “Con làm được!”. 

Lao động sinh trí tuệ. Chính Thầy trong quá trình làm việc đã trải nghiệm, càng làm nhiều và biết rút kinh 

nghiệm thì sản phẩm ngày càng đẹp hơn. Chúng ta không cho trẻ lao động, không cho trẻ năng lực sống thì khi 

Cha Mẹ ốm bệnh, chúng không thể tự xoay sở với cuộc sống. Có một gia đình sau khi Cha Mẹ bị chết trong một 

vụ tai nạn thì con cái lâm vào hoàn cảnh bế tắc, không nơi nương tựa, dần dần bán hết của cải trong nhà. 
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Chúng ta phải dạy trẻ nguyên tắc sống, nguyên tắc làm người, dạy trẻ học tập lao động phù hợp với từng độ tuổi. 

Chúng ta đã có mô hình làm ra tấm gương tốt ở Tây Ninh, do Thầy Tịnh Sang phát tâm dạy học. Các con được 

lao động đều học giỏi, được nhà trường ghi nhận. Đó chính là chúng ta trao cho con một tương lai tươi sáng. Mấy 

ngày nay có một số Cha Mẹ xin đăng ký cho con được tham gia học tập. Chúng ta đừng tình chấp, phải cho con 

học đạo đức luân lý, cho con học chịu khổ. Cha Mẹ học luân lý đạo đức nhưng con không học thì chúng ta nhục 

nhã với Liệt Tổ Liệt Tông. 

Ở “Trung tâm Nhân đạo Quê hương”, những đứa ngoan cường nhất cũng bị khuất phục, đó là “chánh” thắng 

“tà”. Khi Thầy Cô đến dạy chúng những điều tốt với tâm chân thành và thương yêu, chúng bị cảm phục. Rõ ràng 

người tốt do dạy mà ra, người xấu cũng do dạy mà ra. Thật ra con trẻ không khó dạy. Chúng ta chỉ mới dạy được 

khoảng một tháng mà chúng đã thay đổi. Trong 15 năm qua, lời nói việc làm của người lớn đã ảnh hưởng xấu 

đến chúng. Người lớn tranh giành lợi lộc, tranh giành quyền lực, muốn tạo sự ảnh hưởng. Các em bé đều nhìn 

thấy hết và cũng bị ảnh hưởng theo. 

Hòa Thượng nói: “Xã hội ngày nay người tốt càng ngày càng ít, người xấu càng ngày càng nhiều. Nguyên 

nhân đều từ do dạy mà ra. Ngày trước xã hội có nhiều người tốt bởi vì thời xưa có nhiều Thánh Hiền, nhiều 

quân tử, nhiều người tài”. 

Dân tộc Việt Nam chúng ta có biết bao nhiêu vị anh hùng, thế hệ sau tiếp nối thế hệ trước. Ngày nay xã hội cũng 

có những “anh hùng xa lộ”, lao xe trên đường phố gây tai nạn cho mọi người và bản thân. Anh hùng lao đầu vào 

chỗ chết, nhưng không phải là chết vì quê hương dân tộc. Trẻ nhỏ hiện nay không được dạy bảo đúng cách, cho 

nên chúng thích làm gì thì làm, thích chơi gì thì chơi.  

Có một em bé mầm non tuy mới 2 tuổi mà đã nói lời yêu đương với bạn trai. Cô giáo đã nói cho Cha Mẹ biết 

khiến Cha Mẹ giật mình. Người Mẹ ấy khi mang thai đứa nhỏ này chuyên xem phim tình cảm của Hàn Quốc. 

Khởi tâm động niệm của người Mẹ đều ảnh hưởng sâu sắc đến đứa con. Đó chính là người xấu do dạy mà ra. 

Ngay trong giai đoạn thai giáo và khi trẻ mới sinh ra, tuy chưa biết nói nhưng trẻ giống chiếc máy camera thu 

hình thu tiếng, sau này chúng sẽ “chiếu phát” lại những thước phim đó cho người lớn xem. 

Hòa Thượng nói: “Xã hội ngày nay, người tự tư tự lợi rất nhiều, khởi tâm động niệm đều là tổn người lợi 

mình. Họ học được từ internet, từ truyền hình. Tôi không xem những thứ này. Các đồng tu nói với tôi rằng 

nội dung trên đó đa phần là sát, đạo, dâm, vọng. Trong vô hình, mọi người đã tiếp nhận loại giáo dục này, đi 

theo xu hướng sát, tình, bạo lực. Rất nghiêm trọng!”.  

Bản thân Thầy cũng còn bị cuốn hút cho nên tốt nhất là chúng ta không lên mạng, không vào internet. Chúng ta 

giao cho con mình một chiếc máy tính, một chiếc điện thoại thì chính là giao cho con đại ma vương. Chỉ cần đứa 

trẻ mở ra phim đồi trụy xem một lần thì sau đó luôn luôn có những phim tương tự hiện ra để dụ hoặc chúng. 
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Thầy Thái nói, chúng ta nghe những bài hát tình ca sướt mướt kiểu như “yêu chết đi sống lại để yêu” thì sẽ bị mê 

hoặc. Có hai thanh niên yêu nhau nhưng bị Cha Mẹ nghiêm cấm nên chúng rủ nhau vào khách sạn rồi cả hai cùng 

tự vẫn ở trong đó, gây ra hệ lụy cho biết bao nhiêu người. Nếu từ nhỏ chúng được dạy, ngoài tình yêu nam nữ ra 

còn có rất nhiều tình yêu lớn, đó là tình yêu quê hương đất nước, tình yêu Tổ quốc, tình yêu Cha Mẹ thì chúng 

sẽ không làm ra những việc đau lòng như thế. 

Trên thế giới hiện nay, xã hội động loạn, trong giới trẻ đến 48 – 49% số người không tin Chúa. Đây là một nỗi lo 

lớn. Đời sống tinh thần của con người cũng phải được no đủ giống đời sống vật chất thì mới tốt. Hòa Thượng 

nói: “Cha Mẹ phải hướng đạo, phải từng bước dạy con giáo dục tôn giáo”. Nhiều đứa trẻ không biết bày mâm 

cúng. Ví dụ khi cúng chúng sanh, Thầy bày năm loại đĩa, mỗi loại một cặp đĩa, 10 chiếc bát cùng một loại giống 

nhau để đựng cháo, thìa đũa cũng được sắp xếp hướng về cùng một phía rất đẹp đẽ ngăn nắp. 

Hòa Thượng nói: “Thành thật mà nói, xã hội ngày nay có hai loại người có thể cứu được thế giới. Đó là người 

lãnh đạo và người làm truyền thông, bao gồm truyền hình, điện ảnh và các trang mạng internet. Khi họ chiếu 

nhiều phim giáo dục đức hạnh, những tấm gương người tốt việc tốt, những anh hùng dân tộc thì họ sẽ cứu 

được thế giới”. 

Hôm qua Thầy gửi cho nhiều người đường link bộ phim ghi lại buổi học lịch sử Việt Nam mà Hệ thống Giáo dục 

Khai Minh Đức đã tổ chức. Một người bạn cũ của Thầy đang ở Mỹ đã nhắn tin cảm ơn và nói rằng khi được học 

buổi lịch sử đó, họ thêm yêu Tổ quốc Việt Nam, thêm tự hào về dân tộc Việt Nam. Họ mong được chuyển ngữ 

buổi học đó sang tiếng Anh để có thêm nhiều người biết đến lịch sử tuyệt vời của dân tộc Việt Nam. 

Chúng ta tưởng rằng ai cũng biết chuẩn mực làm người nhưng không phải ai cũng biết. Cha của Thầy mất sớm, 

Mẹ của Thầy xuất thân từ gia đình khó khăn. Trong thời kỳ chiến tranh, Ông Bà ngoại phải chuyển nhà 24 lần để 

sơ tán. Ông ngoại có một cái ghe nhỏ. Hễ mỗi lần di chuyển thì Ông dùng sáu miếng vát làm giường, bện lá để 

làm nhà. Hình ảnh cuộc đời của Ông Bà ngoại khổ vô cùng tận. Mẹ của Thầy không biết chữ, sau này mới đi học 

xóa nạn mù chữ. Thầy lớn lên, cuộc đời vô cùng may mắn. Thầy tự bôn ba, tự tìm người yêu, tự trưởng thành, tự 

nỗ lực học tập. Thầy học Đại học mở rộng khoa Trung văn. Sau hai năm, Thầy sáp nhập với lớp chính quy để 

học tiếp, nhưng Thầy được cấp bằng Đại học mở rộng. Khi được tiếp xúc với giáo huấn Thánh Hiền, Thầy dần 

dần nâng cao năng lực của bản thân. Quá trình học tập của Thầy vô cùng khó khăn. Khi đi du học nước ngoài về, 

có bằng du học nước ngoài nên Thầy xin đi làm ở đâu cũng được ưu tiên. Lúc đó rất nhiều cám dỗ, tuy không có 

người hướng đạo nhưng Thầy may mắn đã không đi theo hướng bị cám dỗ. Chính vì hiểu sự khó khăn của người 

học tập nên Thầy đã phát tâm làm bộ đĩa dạy chữ Hán và đăng trên trang web Nhi Đồng Học Phật để giúp mọi 

người có thể dễ dàng học tập. 

Chúng ta phải phát huy hết sức mình để làm tròn vai trò của người Mẹ, vai trò của Người Cha, vai trò của người 

làm giáo dục. Trong giai đoạn đại dịch như hiện nay, cả Hệ thống cùng học tập trực tuyến, hoàn thiện chính mình 
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để ảnh hưởng chúng sanh. Vậy mà nhiều người học tập không bật camera, chỉ có bóng mà không có hình, không 

học tập nghiêm túc, không trân trọng cơ hội học tập. Có một thanh niên đi làm công nhân, nhưng học tiếng Hán 

vô cùng nghiêm túc, ngày nào cũng trả bài nộp bài đầy đủ.  

Chúng ta phải xem lại, cần phải giáo dục để con mình có hành trang làm người. Chúng ta đừng cung phụng, đừng 

cưng chiều các con để chúng trở thành “gà công nghiệp”. Chúng ta không cho chúng cơ hội lao động là cướp đi 

cơ hội trưởng thành của các con. Chúng ta tổ chức giáo dục tập trung, giáo dục con em những người có tâm để 

các con được học tập nghiêm túc, trưởng thành, ít nhất là giúp cho xã hội không bị động loạn. 

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

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! 

 


