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CHIA SẺ NỘI DUNG HỌC TẬP 

ĐỀ TÀI 590 

NGƯỜI HIỆN TẠI THÔNG MINH NHƯNG NHIỀU PHIỀN NÃO 

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 22/07/2021. 

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

Rõ ràng người hiện tại rất thông minh nhưng rất nhiều phiền não. Con người ngày nay đã phát minh ra internet 

nhưng người ta bắt đầu lo sợ internet. Các nhà khoa học phát minh ra vũ khí hạt nhân nhưng chính họ lo sợ chiến 

tranh hạt nhân. Thông minh hại con người, khiến con người bất an. 

Nhà Phật không xem trọng thông minh mà xem trọng trí tuệ. Trí tuệ là từ nơi tâm Thanh Tịnh lưu xuất 

ra. Trí tuệ làm ra bất cứ việc gì cũng không có tác dụng phụ. Thông minh làm ra rất nhiều tác dụng phụ. 

Chúng ta hồi tưởng lại xem mình đang dùng trí tuệ hay thông minh thì sẽ biết rõ mình làm đúng hay sai. Chúng 

ta cho rằng mình thông minh hơn người nhưng chính sự thông minh hơn người đó đã tạo ra ác nghiệp bất thiện. 

Sáng nay Thầy nghe một câu chuyện của người xưa. Có một làng xóm yên bình vốn không có thú vui trụy lạc. 

Một vị quan mãn nhiệm về làng mở một quán nhậu. Ban đầu chỉ có ít người đến quán nhậu. Sau đó rất nhiều 

người đến ăn nhậu, vui chơi, bày ra nhiều trò sát, đạo, dâm, làm cho phong khí làng xóm ngày một đi xuống, đạo 

đức suy đồi. Một trận dịch bệnh đã ập đến ngôi làng đó, cướp đi sinh mạng của rất nhiều người, càng lúc càng 

nhiều người chết. Nhà Vua cho ngự y đến tìm cách giúp đỡ nhưng cũng không tìm ra nguyên nhân dịch bệnh. Vị 

quan đó phải đóng cửa quán nhậu, gia nhân trong nhà cũng bị dịch bệnh. Vị quan đó nghĩ rằng mình cũng sắp 

chết, của cải không để làm gì. Ông ra lệnh cho những gia nhân lấy tiền của trong nhà ra để cho tặng người dân. 

Một hôm, ông nằm chiêm bao thấy một vị Tiên nhân đến đưa cho ông một hộp thuốc, ban thưởng cho ông vì đã 

tích công bồi đức. Ông giật mình tỉnh dậy thì thấy trên tay mình đang cầm một hộp thuốc. Ông mang thuốc cho 

nhà Vua và chia thuốc cho mọi người. Nhà Vua tắm gội, trì trai giữ giới. Dần dần dịch bệnh tự thuyên giảm rồi 

hết hẳn. 

Khi con người ta hồi tâm hướng thiện thì từ trường đó lan rộng, đẩy lùi tà khí xấu ác, hoàn cảnh tự nhiên 

tốt đẹp hơn. Trong Kinh, Thích Ca Mâu Ni Phật đã nói: “Cảnh tùy tâm chuyển, y báo tùy theo chánh báo 

chuyển”. Những người đi từ thiện cứu trợ mùa Covid về báo cáo với Thầy rằng Bồ Tát Covid này cũng biết lựa 

người mà nhiễm. Có một gia đình tu hành rất tốt, cả nhà không ai bị nhiễm bệnh, trong khi đó tất cả mọi người 
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xung quanh khu vực đó đều đã nhiễm Covid. Chúng ta thấy một con hổ, một con rắn độc có khả năng cắn chết 

người nhưng thật ra nhiều lắm chỉ có thể làm chết vài người. Ngày xưa, người ta tu luyện mấy chục năm mới 

luyện ra được một bảo bối. Bảo bối đó đi đến đâu cũng chỉ chém được một người, rồi bay về với chủ nhân của 

nó. Bây giờ vũ khí chỉ cần ấn nút một cái thì hàng nghìn người chết. Sự thông minh khiến cho con người ngày 

càng rời xa chân tánh, dần dần càng lúc càng gần tập tánh. Chân tánh là thuần tịnh, thuần thiện. Tập tánh 

là xấu ác, khiến cho hoàn cảnh xấu ác. 

Người xưa nói: “Nhìn cây sửa đất, nhìn con sửa mình”. Hoàn cảnh đang xấu ác thì chúng ta phải biết lòng 

người quá xấu. Hôm qua mấy chú gửi cho Thầy một đoạn clip ngắn quay đoạn một người ở Indonesia đang 

được tiêm vắc xin phòng Covid nhưng người y tá tiêm một ống vắc xin không có thuốc. Tại sao người thầy thuốc 

phải làm như vậy trong thời buổi dịch bệnh đang tràn lan khắp thế giới? Những ngày gần đây, Bác Đam (Phó 

Thủ tướng Vũ Đức Đam) và các nhà Lãnh đạo Quốc gia vô cùng cực khổ để chống dịch. Tiền hỗ trợ dân đến tay 

người dân không được đầy đủ như ban đầu. Khắp nơi nơi, trong khi nhiều người đang tìm cách quyên góp, hỗ trợ 

vùng dịch, vậy mà lại có những người “đục nước béo cò”, tư lợi bản thân. Có một gia đình xây dựng nhà trên 

một mảnh đất ăn cắp. Thầy rất muốn nói với họ rằng khi họ xây nhà trên nền đất đó thì con cháu đời sau sẽ ngày 

càng lụi bại, không thể tốt đẹp. Nhưng thầy không thể nói với họ vì họ luôn tưởng mình thông minh hơn người, 

Thầy biết chắc họ sẽ không nghe theo.  

Người ngày nay tính sao có lợi thì làm, sẵn sàng tổn người lợi mình. Có những nhóm tình nguyện chạy khắp nơi 

hang cùng ngõ hẻm để tặng tặng “bánh mỳ không đồng”. Trong khi cả xã hội đang khổ sở, tận lực chống dịch thì 

có những người nổi tiếng, chụp hình khoe dáng, khoe tài sản, khoe vẻ đẹp của mình, khoe siêu xe sắp nhập về. 

Khi con người không làm ra hành động của con người thì hoàn cảnh sẽ khác đi. 

Hòa thượng nói: “Thế giới ngày nay là thế giới của khoa học kỹ thuật. Cuộc sống con người đầy đủ tiện nghi. 

Con người phước báo nhiều hơn xưa, thông minh của họ tạo ra nhiều tác dụng phụ nên rất nhiều phiền não. 

Có nhà khoa học nào không lo lắng đến chiến tranh hạt nhân hay không? Chính họ phát minh ra vũ khí hạt 

nhân, sau đó một ngày từ sớm đến tối họ lo lắng. Đây không phải là tự tìm phiền não hay sao? Đây không 

phải là phước, đây không phải là huệ chân thật. Người xưa nói: “Thông minh bị thông minh hại”. Trí tuệ 

không có tác dụng phụ, vì trí tuệ đến từ tâm Thanh Tịnh. Người xưa rất thông minh nhưng họ không truyền 

thừa sự thông minh đó cho đời sau. Người ngày nay vừa phát minh ra thì chế tạo, bán sáng kiến của mình để 

lấy lợi. Những sản phẩm của họ khi lan truyền ra thì trở thành mối lo của xã hội. Những phát minh của các 

nhà khoa học, khi rơi vào tay những người có dã tâm, chỉ có tâm thù hận thì chúng sanh thế giới này sẽ gặp 

phải bao nhiêu đại nạn!”. 

Chúng ta chỉ làm việc tốt, chỉ làm việc lợi ích cho người, làm việc lợi ích cho quốc gia dân tộc thì không có gì để 

lo lắng. Có những người đã giết người vì thù ghét con người. Người ngày nay không nghĩ đến con cháu đời sau, 

chỉ tìm cách trục lợi. Họ để lại môi trường ô nhiễm, không khí ô nhiễm, đất đai ô nhiễm thì con cháu đời sau sống 
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ra sao? Ngày xưa nước mưa rất sạch, ngày nay đến nước mưa cũng bị ô nhiễm. Khu vực Thầy ở, buổi chiều tối 

có rất nhiều những tiếng kêu của ếch nhái hợp lại như một bản trường ca. Cây cối trong vườn xanh tươi. Thầy 

toàn dùng phân hữu cơ để chăm sóc cây. Hoàn cảnh tự nhiên rất hài hòa. Những quả đậu đũa to, dài 80cm, tuy 

chỉ có 6 gốc đậu nhưng cây cho rất nhiều quả đậu & đang tiếp tục ra hoa. Thầy đã tặng đậu cho rất nhiều người, 

từ hàng xóm xung quanh đến những người ở xa như thành phố Hồ Chí Minh & Hà Nội. 

Hòa thượng nói: “Người xưa luôn có trách nhiệm với hậu thế, biết vì hậu thế một ngàn năm sau mà lo nghĩ, 

luôn có trách nhiệm với lịch sử. Người ngày nay không có trách nhiệm với hậu thế, không có trách nhiệm với 

lịch sử”. Chúng ta học lịch sử thì thấy Cha Ông chúng ta rất kiên cường, dũng cảm. Ông Cha ta khi thắng trận 

thì không đuổi cùng giết tận. Đó là sự nhân ái, là tình yêu thương giữa người với người. 

Thầy tặng 500 liều vắc xin cho các Thầy Cô trong Hệ thống. Thầy khuyến khích mỗi Thầy Cô phát tâm ủng hộ 

2 liều vắc xin vào Quỹ vắc xin Quốc gia. Đó là suy nghĩ vì cộng đồng, vì Tổ quốc. Nếu cứ mỗi một người lại 

nghĩ đến một người thì xã hội đẹp biết bao nhiêu! Để phòng chống dịch, Bác Đam căn dặn: “Dứt khoát không 

để thiếu oxy & máy thở”. Vậy mà nhiều người không có trách nhiệm với thế hệ sau, không có trách nhiệm với 

lịch sử. Chắc chắn họ không thể thoát khỏi nhân quả. Nếu Cha Mẹ biết dạy con thì con cái không thể lừa người 

lợi mình.  

Người xưa đại từ đại bi, nhìn xa trông rộng. Người ngày nay ngày ngày lo lắng, ngày ngày lo sợ. Đây chẳng phải 

là tự chuốc lấy phiền não hay sao? Hòa thượng nói: “Người hiện tại thông minh nhưng nhiều phiền não”. 

Chúng ta thông minh hơn Ông Bà, Cha Mẹ nhưng tâm cảnh của chúng ta thua xa họ. Người xưa có tâm cảnh tiêu 

diêu tự tại. Ông ngoại của Thầy ngày xưa đầu trần chân đất, thường chỉ ăn cơm với muối ớt. Cả nhà Ông ngoại 

của Thầy đều ăn chay. Khi Thầy sinh ra, Thầy thấy cả nhà Ông ngoại đã ăn chay từ lâu. Các món ăn rất dân dã, 

đơn giản, không có các loại nước tương, nước sốt nhập khẩu như hiện nay.  

Nhà Phật không xem trọng sự thông mình mà xem trọng trí tuệ, xa lìa vật dụng, cách vật trí tri, không tự tư tự 

lợi, không danh vọng lợi dưỡng, không hưởng thụ năm dục sáu trần, không tham sân si mạn. Phật dạy: “Cần tu 

GIỚI – ĐỊNH – TUỆ”. Giới là rào cản ngăn chúng ta không phạm sai lầm. Không tham sân si là giới, không tự 

tư tự lợi là giới. Tâm định sinh trí tuệ. 

Người ngày nay cạnh tranh, cạnh tranh lên cao thì trở thành đấu tranh, đấu tranh lên cao thì trở thành chiến tranh. 

Người xưa có những tiêu chuẩn “thước vàng ý ngọc”. Người ngày nay “thông minh bị thông minh hại”, lúc nào 

cũng phập phồng lo sợ. Người tốt do dạy mà ra. Chúng ta cần có nền giáo dục tốt đẹp để dạy ra những thế hệ tốt 

đẹp, biết hi sinh phụng hiến, xây dựng xã hội tốt đẹp.  

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

Nam Mô A Di Đà Phật 
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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! 

 


