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CHIA SẺ NỘI DUNG HỌC TẬP 

ĐỀ TÀI 561 

THỜI KỲ MẠT PHÁP TỊNH ĐỘ THÀNH TỰU 

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 24/06/2021. 

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

Trong “Kinh Đại Tập”, Phật nói:  

➢ Thời kỳ Chánh Pháp, Giới Luật thành tựu. Sau khi Phật diệt độ một nghìn năm là thời kỳ Chánh Pháp. 

Tăng chúng chỉ cần chăm chỉ học giới, giữ giới, không được phạm giới, không được phá giới thì có thể chứng 

quả. 

➢ Thời kỳ Tượng Pháp, Thiền Định thành tựu. Thời kỳ Tượng Pháp là một nghìn năm lần thứ hai sau khi 

Phật diệt độ, sau một nghìn năm thứ nhất cho đến hai nghìn năm. Phật Pháp truyền đến Trung Quốc đúng vào 

thời kỳ Tượng Pháp, vì thế Thiền ở Trung Quốc vô cùng phổ biến.  

➢ Thời kỳ Mạt Pháp, Tịnh Độ thành tựu. Thời kỳ Mạt Pháp chính là sau khi Phật diệt độ hai nghìn năm trở 

đi, Mạt Pháp đến một vạn năm. Phật diệt độ tính đến nay là hơn hai nghìn năm trăm năm rồi, vậy là chúng ta 

đang trong thời kỳ Mạt Pháp 

Ngài Vĩnh Minh Diên Thọ - Tổ Sư thứ sáu của Tịnh Độ khuyên người: “Có Thiền có Tịnh Độ, như hổ mọc 

thêm sừng”. Chúng ta cần biết lời nói này ở trong hoàn cảnh nào. Thời kỳ đó, nhiều người tu Thiền, Ngài muốn 

khuyên họ nên tu thêm Tịnh Độ, kết duyên với Phật A Di Đà. Chúng ta vạn nhất không nên hiểu nhầm ý của 

Ngài.  

Tu Thiền để giữ tâm an định, tu Mật để trì chú, tu Tịnh Độ để niệm Phật vãng sanh. Điều quan trọng là tu hành 

phải chuyên nhất, chỉ một pháp mà tu. Chúng ta không được xen tạp. Thế gian có câu: “Nhất nghệ tinh, nhất 

thân vinh”. Có người tu nhiều pháp môn, tu một lúc cả 3 pháp môn, thậm chí thay đổi pháp môn theo 4 mùa 

Xuân, Hạ, Thu, Đông. Như vậy tốt nhưng không chuyên. 

Trước đây, xung quanh khu Thầy ở cũng có vài chục người thường xuyên đến với Thầy để trao đổi & học tập. 

Mỗi lần Thầy đi phóng sanh thì họ cùng đi phóng sanh. Khi Thầy đi giảng pháp, họ cũng tháp tùng đi theo. Bây 
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giờ không còn một ai trong số họ đồng hành với Thầy. Bây giờ họ rất ít phóng sinh, rất ít tặng quà, đa phần chỉ 

nghĩ đến hưởng thụ cá nhân. Họ hưởng thụ ngày càng nhiều, không dành phần tiện nghi của mình cho chúng 

sanh. Bây giờ, dù không có sự hỗ trợ của họ nhưng Thầy hầu như ngày nào cũng vẫn mang quà đi tặng mọi người 

xung quanh.  

Chúng ta tu hành thì đối với tự tư tự lợi, danh vọng lợi dưỡng, năm dục sáu trần, tham sân si mạn phải ngày càng 

ít đi, ngày càng nhẹ bớt, đến lúc không còn nữa. Chúng ta tu pháp gì mà phải khiến tâm của mình ngày càng được 

mở rộng, giảm bớt sự hưởng thụ tự tư tự lợi. Nhiều người tu hành xen tạp, không có lòng vị tha, chỉ có lòng vị 

kỷ. Có người nói: “Họ  không cùng tu pháp môn với mình thì mình không qua lại với họ nữa”. Nhưng Thầy lại 

khác, Thầy vẫn qua lại với người khác tôn giáo, sẵn sàng tặng quà cho họ, không phân biệt.  

Các Thầy Cô giáo Hệ thống Giáo dục Khai Minh Đức đa phần là người học Phật, là người niệm Phật. Nếu không 

học Phật thì không có tâm để làm được như vậy. Quan trọng là chúng ta phải chuyên tu. Nhà Phật có câu: “Nhất 

môn thâm nhập, trường kỳ huân tu”. Phật có tám vạn bốn ngàn pháp môn, tất cả các pháp đều hay, nhưng dành 

cho người khác, chúng ta chỉ học theo pháp môn Tịnh Độ. Chúng ta chỉ nghe một người, một vị thiện hữu tri 

thức. Hòa Thượng nói: “Thiện hữu tri thức là người đồng tu với mình, chuyên nhất một pháp môn”. 

Lúc Ngài Lý Bỉnh Nam còn sống & giảng pháp, có hơn 300 ngàn người theo học. Rất nhiều người danh cao tiếng 

tốt muốn đến thăm Ngài. Ngài ra tận sân bay đón họ, chăm sóc họ ân cần chu đáo nhưng Ngài không giao lưu 

Phật pháp với họ, không mời họ giảng pháp. Có người hỏi: “Tại sao Thầy không mời họ giảng pháp?”. Ngài trả 

lời: “Đó là tôi hộ pháp, tôi muốn giữ cho tâm của các vị được Thanh Tịnh. Các vị đang tu hành nhiều năm tháng, 

bỗng có người đến nói trong nửa giờ, nói rằng tu pháp môn này thù thắng, pháp môn kia thù thắng khiến tâm 

của các vị bao chao thì tôi lại phải mất rất nhiều thời gian để giữ tâm cho các vị”. Trong 300 ngàn người học 

theo Ngài, chỉ có 10 người thành tựu. Đó là hồi cách đây khoảng 70 năm, thời đó chưa có mạng internet, lòng 

người thuần phác. Thời nay, trong 3 triệu người khó mà có được 3 người.  

Khi Hòa Thượng đến thỉnh giáo Ngài Lý Bỉnh Nam để xin theo học, Ngài Lý Bỉnh Nam yêu cầu Hòa Thượng 

phải tuân thủ 3 điều kiện: 

1. Ông phải xả bỏ hết tất cả những gì mà trước đây ông đã học. 

2. Ông không được tự ý xem Kinh sách. Ông muốn xem bất kỳ Kinh sách nào thì phải hỏi ý kiến tôi. 

3. Ông chỉ được nghe một mình tôi, không được nghe lời người thứ hai. 

Trước đó Hòa Thượng đã từng giảng pháp, đã từng học Chương Gia Đại sư. Chương Gia Đại sư tu theo pháp 

Mật Tông, là một người rất giỏi, rất đức độ. Trước đó Hòa Thượng cũng đã từng học Giáo sư Phương Đông Mỹ 

- một người nổi tiếng tài giỏi & đức độ. Lúc đầu khi nghe 3 điều kiện của Ngài Lý Bỉnh Nam, Hòa Thượng cảm 

thấy có chút không hoan hỉ. Nhưng với tâm cầu học chân thành, Hòa Thượng đã đồng ý tuân thủ nghiêm ngặt 
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theo 3 điều kiện của Ngài Lý Bỉnh Nam. Thầy giáo bảo vệ thân tâm cho học trò đến mức như vậy mà chỉ có 10 

người thành tựu. Nếu chúng ta tu “cưỡi ngựa xem hoa” thì làm sao có được thành tựu? 

Chúng ta phải có nhận biết rất rõ ràng, đồng tu đồng học thì phải có chung một hướng đi. Nếu họ có hướng đi 

khác, chúng ta không phê bình họ, nhưng không thể cùng họ đồng đạo. Từ khi Thầy có đạo tràng, rất nhiều chúng 

sanh ở các tầng không gian khác đang tu tập ở nơi đây. Thầy giữ nguyên tiếng niệm Phật mà họ đã quen từ nhiều 

năm nay. Một lần, có người vừa mới đến thì đã tắt máy niệm Phật đó, thay tiếng niệm Phật khác. Đó là phá đạo 

tràng. Khi Thầy nhắc nhở, người đó nói là họ không nghĩ đến chúng sanh ở tầng không gian khác.  

Chúng ta phải biết những người xung quanh mình có phải là thiện tri thức hay không, nếu không phải thì chúng 

ta “tuyệt giao”. “Tuyệt giao” không phải là không chơi với họ mà là không bàn Phật pháp, không liên quan đến 

tu tập, không nhắc gì đến pháp môn. Chúng ta phải vạch một đường ranh giới đỏ. Có người khuyên Thầy, họ 

không khuyên được Thầy thì tìm cách tiếp cận Cô nhưng Cô cũng không bị ảnh hưởng. 

Hòa Thượng nói: “Niệm Phật vãng sanh là việc quan trọng nhất đời này. Muốn vãng sanh tịnh Độ, nhất định 

phải học A Di Đà Phật. Chúng ta học Phật ở trong “Kinh Vô Lượng Thọ”, “Kinh A Di Đà”. 

Thầy Vọng Tây nói: A Di Đà Phật không chỉ ở trong Kinh điển mà A Di Đà Phật ở ngay trong chính cuộc 

đời của Hòa Thượng. Chúng ta cứ học theo & làm theo Hòa Thượng. Hòa Thượng thông Kinh thông giáo, 

giảng tất cả các pháp nhưng cả đời chỉ chuyên tu Tịnh Độ. Hòa Thượng cả đời “tam bất quản”, không quản 

người, không quản tiền, không quản việc. Đó chính là pháp giải. Cả một đời của Hòa Thượng chỉ chuyên 

tu chuyên hoằng Tịnh Độ. Trong suốt cuộc đời của mình, Ngài đã làm ra một tấm gương để chúng ta noi 

theo. Ngài đã thể hiện ra 20 chữ: 

CHÂN THÀNH, THANH TỊNH, BÌNH ĐẲNG, CHÁNH GIÁC, TỪ BI 

NHÌN THẤU, BUÔNG XẢ, TỰ TẠI, TÙY DUYÊN, NIỆM PHẬT” 

Tâm cầu sinh Tịnh Độ của chúng ta phải vững chắc. Nếu có người nói “Tịnh Độ không sai nhưng tu thêm một 

pháp nữa thì sẽ tốt hơn” mà bạn nghe lời của họ thì đạo tâm của bạn đã bị phá hỏng. Khi học Phật pháp, Thầy 

chỉ nói về Tịnh Độ. Khi nói về giáo dục, Thầy không nói đến tôn giáo, chỉ thuần nói đến giáo dục. Xen tạp hay 

không chính là ở chỗ này, chứ không phải tu Tịnh Độ mà học Đệ Tử Quy là xen tạp. 

Một lời nói ra, chúng ta phải hết sức cẩn thận. Hiện tại là thời kỳ Mạt pháp, ngoài Tịnh Độ ra, các pháp môn khác 

rất ít thành tựu. Hòa Thượng nói: “Chúng ta tin tưởng lời nói của Phật, chúng ta tin tưởng lời nói của Tổ sư 

Đại đức, cả một đời chuyên tu chuyên hoằng Tịnh Độ”. Chúng ta tin lời nói của Hòa Thượng, học theo tấm 

gương mà Ngài suốt một đời đã làm ra. Tu hành mà tâm lượng ngày càng nhỏ hẹp thì sai rồi. Tu hành mà xen 

tạp, không chuyên nhất thì khó mà thành tựu.  
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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! 

 


