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CHIA SẺ NỘI DUNG HỌC TẬP 

ĐỀ TÀI 576 

LÀM THẾ NÀO ĐỂ CÓ MỘT GIA ĐÌNH HẠNH PHÚC TRÒN ĐẦY 

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 08/07/2021. 

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

Làm thế nào để có một gia đình hạnh phúc tròn đầy? Phật Bồ Tát và các bậc Thánh Hiền đến thế gian này không 

có một vị nào mong cầu tư lợi cho bản thân. Nếu có tư lợi cá nhân thì đó không phải là Chánh đạo. Các Ngài đến 

thế gian này để mang lại hạnh phúc cho nhân gian. Cương lĩnh của nhà Phật dạy chúng ta việc đầu tiên là chuyển 

ác thành thiện, giải quyết triệt để mầm mống tạo ác nghiệp để không đi về ba đường ác. Tiếp đó, nhà Phật dạy 

chúng ta chuyển mê thành ngộ, chuyển phàm thành Thánh. Các vị giáo chủ của các tôn giáo Chánh tông Chánh 

phái luôn luôn hi sinh phụng hiến, hoàn toàn vì chúng sanh, không có một chút tư lợi cho riêng mình.  

Hòa Thượng nói: “Trước đây có những giáo sư, tiến sĩ nhiều năm cứ mải mê nghiên cứu làm thế nào để xúc 

tiến an định hòa bình thế giới. Tôi nói với họ: “Trong một gia đình nhỏ của các vị mà mọi người không hạnh 

phúc được, nội tâm của chính bản thân các vị còn xung đột, chính bản thân mình còn xung đột với chính 

mình thì làm sao có thể có hòa hợp tôn giáo, hòa bình thế giới?”. Lúc đó họ mới giật mình”. Hòa Thượng nói: 

“Ở đâu có tỷ lệ ly hôn trên 50% thì chúng ta biết ở nơi đó có vấn đề”. 

Người xưa dạy: “Tiên nhập vi chủ”. Điều gì vào trước, điều gì mà chúng ta dạy con từ thai giáo thì chắc chắn cả 

một cuộc đời của con sẽ đi theo khuôn khổ & giáo huấn đó. Con người nếu được dạy chuẩn mực từ nhỏ thì chắc 

chắn sẽ theo chuẩn mực đó để sống. Họ sẽ hình thành gia đình của mình theo những chuẩn mực đã được học. 

Người xưa dạy: “Không nghe lời người xưa, thiệt thòi ngay trước mắt”. Nếu chúng ta không tiếp nhận trí tuệ 

ngàn năm của người xưa, chúng ta tự mình sáng tạo thì chúng ta sẽ phải gánh chịu hậu quả do chính mình gây ra. 

Thầy từng đi Bắc Mỹ tổ chức lễ tri ân Cha Mẹ, tri ân vợ chồng. Trong xã hội phương Tây, họ không thể tưởng 

tượng ra được cảnh những người con quỳ lạy sám hối tri ân Cha Mẹ, vợ chồng tri ân nhau vô cùng cảm xúc đến 

như vậy. Trong buổi tri ân đó, những người con, người vợ, người chồng đã tâm sự, đã trải lòng nói ra những điều 

khó nói, tích chứa bao lâu trong nội tâm. Điều này đã khiến cho những xung đột gia đình được hóa giải, Cha Mẹ 

được ấm lòng, vợ chồng được hạnh phúc. 
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Hòa Thượng nói: “Muốn hóa giải xung đột xã hội thì trước tiên chúng ta phải hóa giải xung đột trong nội tâm 

của chính mình, hóa giải xung đột trong gia đình mình”. Chúng ta cứ mong cầu thay đổi con người, thay 

đổi môi trường, thay đổi hoàn cảnh mà không biết rằng chính bản thân mình phải là người cần thay đổi 

bởi vì chính mình là tác nhân tạo ra xung đột. 

Nhiều người cầu xin Thánh Hiền, mong được hạnh phúc mà không biết hạnh phúc ở ngay trong tầm tay của mình. 

Ai cũng than khổ. Cách đây khoảng 8 – 10 năm, trong một buổi chia sẻ, ai cũng nghĩ mình là người khổ nhất trên 

đời. Sau khi 3 người kể khổ thì mọi người mới biết mình không phải là người khổ nhất trên đời. Nỗi khổ trần 

gian là vô lượng vô biên, xuất phát từ xung đột nội tâm. Nếu chúng ta hóa giải xung đột nội tâm của chính mình 

thì việc gì cũng sẽ qua. Chúng ta cứ nghĩ rằng người ta đang hại mình rồi tìm cách trả thù họ cho nên chính mình 

đau khổ trùng trùng, bởi vì mỗi giờ mỗi phút chúng ta sống trong sự đối đầu. 

Ông Cha ta đã dạy: “Chín bỏ làm mười”, đã chín lần oan ức rồi, chín lần thiệt thòi rồi thì thêm một lần oan 

ức, thêm một lần thiệt thòi nữa có sao đâu. Rõ ràng đối phương làm ra việc sai lầm nhưng chúng ta lại tự 

nhận lỗi về mình thì mọi việc sẽ hoàn toàn khác. 

Hòa Thượng nói: “Trong một gia đình, nếu cả vợ và chồng đều có tình nhỏ thì gia đình sẽ bất hòa do hoài 

nghi, đố kị, sân hận, đấu đá, trực tiếp ảnh hưởng & tổn hại rất lớn đến con cái”. Hồi còn ở Sài Gòn, thỉnh 

thoảng Thầy lại thấy gia đình nhà hàng xóm vợ chồng đánh lộn, khiến những đứa con của họ rất đau khổ. Mấy 

ngày nay, thật tuyệt vời khi các con được chăm chút, được học đạo đức, học lịch sử trong mô hình chuẩn mực, 

khép kín của Trung tâm ở Sơn Tây. Lịch sử Việt Nam có biết bao những vị anh hùng dân tộc, những vị vua anh 

minh. Khi trong đầu các con chỉ toàn tinh hoa, không bị tạp chất trộn lẫn vào trong biển não thì chắc chắn các 

con sẽ trở thành thiên tài. Mô hình các con học tập trung như vậy rất tốt. Chúng ta cần những Thầy Cô phát tâm 

mạnh mẽ để chăm sóc, giáo dục và bảo hộ tâm cho các con, giúp các con không bị tiêm nhiễm bởi thế giới đồi 

trụy, không bị sống trong ảo ảnh của game.  

Trong thế giới ảo có hàng ngàn trò chơi. Chỉ cần có đường truyền internet, người ta đã có thể hòa mình trong một 

xã hội ảo, một thế giới ảo, thậm chí có một gia đình ảo. Đầu óc của họ bị ô nhiễm nghiêm trọng, không thể cứu 

vãn được. Một cô học trò đã sám hối với Thầy, khiến Thầy giật mình và bị sốc 3 lần trong một tuần. Cô học trò 

đó chìm đắm trong game, đêm thường thức khuya đến 1 – 2h sáng, ngày thì ngủ đến 1 – 2h chiều. Cô ấy có một 

người tình trên game, đó là người Hồng Kông. Họ chưa từng trực tiếp gặp mặt nhau, cũng chưa từng nhìn thấy 

mặt nhau qua game, chỉ gặp nhau trên thế giới ảo mà bị đam mê không thể dứt ra được. Họ trở thành những con 

ma game. Những trò chơi trên internet có sức thu hút mạnh mẽ, khiến con người ta không cưỡng lại được. Đó là 

sự khủng khiếp của thế giới ảo. 

Chúng ta tưởng rằng mình có một cơ ngơi đồ sộ, một sự nghiệp tốt mà không biết rằng tài sản vô giá của mình 

chính là thế hệ con của mình. Hòa Thượng nói: “Cho dù cả một đời tôi giảng Kinh thuyết pháp mà không có 
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người kế thừa thì sau khi tôi chết, cả cuộc đời tôi chỉ là một sự xác xơ”. Thầy đã nghe điều này cách đây 10 

năm, cho nên những việc gì cần làm cho thế hệ sau thì Thầy cố gắng làm ngay. 

Hòa Thượng nói: “Trong gia đình, khi con cái còn nhỏ thì Cha Mẹ là tấm gương trong mắt của chúng. Nếu 

Cha Mẹ ngày ngày làm ra những việc bất thiện thì con cái sẽ phát triển một cách bất thường, trong tâm của 

chúng tràn đầy sự sân hận. Nếu cứ như vậy mà tiếp diễn thì hậu quả khôn lường. Vợ chồng bất hòa, gia đình 

tan nát là căn nguyên của động loạn xã hội. Bạn nói thử xem: Nhân quả này có lớn hay không?”. 

Tu hành không chỉ là niệm Phật. Những người không vướng bận gia đình mà chuyên tâm niệm Phật thì quá tốt. 

Chuyên tu nơi đạo tràng là dành cho những người không vướng bận gia đình. Những người có vợ chồng con cái 

mà chỉ chuyên niệm Phật, không quan tâm đến vợ chồng con cái của mình thì hậu quả khôn lường. Họ không đặt 

tâm vào gia đình, không đặt tâm vào việc chăm sóc và dạy dỗ con cái, khiến con cái bất hiếu, vợ chồng bất hòa. 

Có người tu hành một thời gian thì bỏ vợ bỏ chồng, rồi cũng bỏ tu luôn. Chúng ta có gia đình thì phải đặt tâm 

vào gia đình, phải tận tâm tận lực làm tròn những nghĩa vụ, bổn phận, vai trò trách nhiệm của mình đối với gia 

đình. 

Hòa Thượng nói: “Rất nhiều gia đình tan nát bởi sự tà dâm của vợ, của chồng, tạo ra không biết bao nhiêu 

oan nghiệp. Có mấy người có thể hiểu được chân tướng sự thật này? Kết hợp vợ chồng từ xưa đến nay không 

chỉ là ái tình mà còn phải là sự kết hợp của đạo nghĩa và lý tưởng sống. Kết hợp của đạo nghĩa là có tình, có 

nghĩa, có ân, có đức. Nếu bạn có thể truyền thừa quan niệm đạo đức của Thánh Hiền, đạo đức của người 

xưa thì gia đình mới hạnh phúc tròn đầy. Xã hội ngày nay phát triển theo phong cách mở cửa của phương 

Tây, ai cũng có sự nghiệp riêng, có túi tiền riêng nên gia đình không còn là gia đình. Đây là thực trạng của 

xã hội. Gia đình phải là nơi ấm áp, phải là mái ấm để con người ta quay về”.  

Có những tỷ phú thế giới vợ chồng tan rã, con cái mất phương hướng, sự nghiệp của họ đứng trên bờ vực sụp đổ. 

Người ta tôn sùng, chấp nhận quyền riêng tư của nhau, kháo nhau để tiếp nối quyền riêng tư đó. Người ta không 

biết rằng trong một gia đình, chồng là Trời, vợ là Đất. Trời bao la che chở đất. Đất dung chứa, dung nạp tất cả. 

Đất phải biết bổn phận của Đất, trời phải biết bổn phận của Trời. Nếu vợ chồng không làm đúng bổn phận của 

mình thì Trời Đất đảo lộn. 

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

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! 
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