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CHIA SẺ NỘI DUNG HỌC TẬP 

ĐỀ TÀI 631 

DƯỚI CỨU KHỔ BA ĐƯỜNG 

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 02/09/2021. 

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

“Trên đền bốn ơn nặng” là đền ơn Cha Mẹ, ơn Tam Bảo, ơn những người Thầy, ơn Quốc gia, ơn chúng sanh, 

tất cả những người đã thành toàn cho chúng ta. 

“Dưới cứu khổ ba đường” là cứu chúng sanh ở ba đường Địa Ngục, Ngạ Quỷ, Súc Sanh. Hòa thượng nói: “Làm 

sao cứu được chúng sanh ở ba đường!”. Ví dụ họ phạm pháp, đã bị kết án tử thì chúng ta không thể cứu được 

họ. “Cứu” là giáo dục trước khi họ phạm tội. Nguyên nhân của ba đường là tham, sân, si. Chúng ta phải nhắc 

nhở, khuyên răn để họ không phạm phải nhân ác, không đọa ba đường ác. Như vậy là chặn nhân ác để họ không 

bị kết quả thọ báo ở ba đường ác. Bồ Tát Địa Tạng có năng lực của một vị cổ Phật, Ngài phát tâm tiếp độ chúng 

sanh ở Địa Ngục. Con đường giúp họ giác ngộ vô cùng khó khăn. Chúng ta phải giúp họ giác ngộ nhận ra nguyên 

nhân đi đến ba đường. Khi họ đã giác ngộ rồi, họ nỗ lực tu tập để không rơi vào ba đường. Đó là chúng ta giúp 

họ “dưới cứu khổ ba đường”. 

Chính bản thân chúng ta không được tạo nhân ba đường. Nhân ba đường là tham, sân, si. “Tham, sân” thì chúng 

ta dễ nhận ra. “Si” thì phức tạp, rất khó mà nhận ra. “Si” là không phân biệt chánh tà, không phân biệt phải quấy, 

không phân biệt tốt xấu. Cách tốt nhất là chúng ta học theo Hòa thượng. Hòa thượng bảo sao, chúng ta làm vậy. 

Hòa thượng nói: “Tôi cả đời một mảng yêu thương chân thành. Tôi cả đời cho đi vô điều kiện”. Chúng ta hãy 

học theo Ngài, cả đời một mảng yêu thương chân thành, cả đời cho đi vô điều kiện. Rất nhiều quỷ thần kính trọng 

Ngài nhưng Ngài không nói ra, không cổ súy. Chúng ta chỉ cần hơi dính mắc thì sẽ bị huyễn hoặc, mơ hồ. Chúng 

ta phải đặc biệt chú ý! 

Hôm qua, một chú nói chú ấy rất đau đầu vì người ta cho rằng nuốt một loại động vật nào đó có thể chữa khỏi 

dịch bệnh Covid, người ta đua nhau nuôi loài vật đó để ăn cho khỏi bệnh. Người ta cho rằng mạng người quan 

trọng hơn, phải cứu mạng người trước đã. Đó là “si”, là phản khoa họa, là phạm giới sát. Thầy bảo chú ấy xem 

tin tức đó làm gì cho phiền não. “Đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu”. Chúng ta phải theo phác đồ của 
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bác sĩ, đó là khoa học. Các nhà khoa học, các nhà nghiên cứu, giáo sư, tiến sĩ trên thế giới đang nghiên cứu về 

thuốc chữa Covid.  

Đối với quỷ thần, họ thua mình. Mình đừng ỷ lại họ, đừng nghe theo lời họ. Hòa thượng nói: “Quỷ thần không 

bằng chúng ta vì họ không có thân. Họ không thể tự tu tập, không thể tự giác ngộ. Họ nương vào mình mà 

mình lại nương vào họ thì như vậy là dại khờ!”. Nhiều lần, quỷ thần họ lên phán điều này điều kia với Thầy, 

Thầy chỉ gật đầu cho họ vui. Họ nói 10 việc chỉ đúng 2 việc. Nếu chúng ta nghe họ thì sai bét. Hòa thượng kể, có 

Phật tử chụp được hình ảnh của quỷ thần liền gửi cho Hòa thượng xem. Ngài bảo họ xé bỏ những bức hình đó, 

không làm phá hoại đạo tràng, không làm hỏng tâm Thanh Tịnh của mọi người. Chúng ta học, chúng ta đã biết 

có chúng sinh ở những tầng không gian khác nhau, đó là chuyện bình thường. 

Nhà Thiền có câu: “Thấy Phật chém Phật, thấy ma chém ma”. Đó là gạt bỏ, không dính mắc để giữ tâm Thanh 

Tịnh. Nếu chúng ta còn tham, sân, si thì đó là ma cảnh, tâm vọng tưởng của chúng ta trở thành ma cảnh. Nhiều 

người ngồi niệm Phật, nhìn thấy Phật ở trên trời. Phật là Thanh Tịnh, Bình Đẳng, Chánh Giác, Từ Bi. Nếu tâm 

chúng ta Thanh Tịnh, Bình Đẳng, Chánh Giác, Từ Bi 100% thì đó mới là tâm Phật. Nếu tâm chúng ta chưa Thanh 

Tịnh mà nhìn thấy Phật thì đó chỉ là ma cảnh. 

 “Dưới cứu khổ 3 đường” không phải là đi vào cõi ba cõi Địa Ngục, Ngạ Quỷ, Súc Sanh để cứu chúng sanh mà 

là giúp chúng sanh không tạo nhân ba đường, cứu từ khi họ chưa đọa vào ba đường. Điều quan trọng là chính 

mình phải cắt nhân ba đường để không phải nhận quả ba đường. Đó là việc làm tốt nhất, mới có thể có năng lực 

tiếp độ chúng sanh. Nhiều người ngồi gõ mõ cầu siêu cho chúng sanh nhưng năng lực đó rất nhạt. Trong “Kinh 

Địa Tạng”, Phật nói rõ ràng: Nếu vì người khác mà siêu độ, làm đúng pháp với tâm Thanh Tịnh thì 7 phần công 

đức, người chết chỉ được hưởng 1 phần. Nếu làm không đúng pháp thì không có ích lợi gì. 

“Thượng báo tứ trọng ân, hạ tế tam đồ khổ”. Chúng ta phải hiểu cho rõ, cứu giúp chúng sanh ở ba đường là cứu 

giúp người ta ngay khi họ chưa đọa vào ba đường, chứ không phải là cứu khi họ đã đọa vào ba đường. Phật Bồ 

Tát mới có năng lực vào Địa Ngục để cứu giúp chúng sanh Địa Ngục, vào Ngạ Quỷ để cứu giúp chúng sanh Ngạ 

Quỷ, vào Súc Sanh để cứu giúp chúng sanh Súc Sanh. Chúng ta giảng pháp cho bầy heo, bầy sói nghe thì làm 

sao chúng hiểu được! Chúng ta nói tiếng người với người mà họ còn không hiểu thì người nói với chúng sanh, 

làm sao mà chúng sanh nghe được. Trừ phi chúng sanh cảm được đức hạnh của người chân thật tu hành, cảm đức 

hạnh của người chân tu có đạo lực mà quy phục.  

Chúng ta phải hiểu cho rõ: “Tham” có những cung bậc vô cùng vi tế, chúng ta không thể nhận ra hết. “Sân” đứng 

đầu trong các tác nhân của tội nghiệp. “Si” rất khó nhận ra, chúng ta cả đời cứ nghĩ mình tu hành tốt rồi. Đành 

rằng chúng ta nghiêm khắc, nhưng người ta nhận ra được sự từ bi vô bờ bến của mình thì mới đúng. Chúng ta tu 

mà người ta tránh mặt chúng ta thì chúng ta sai rồi. 
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Chúng ta phải lấy chuẩn mực của Phật Bồ Tát, lấy chuẩn mực của người tu hành chân chánh làm thước 

đo cho mình. Chỉ cần một sự lơ là thôi, chúng ta đã rơi vào ma đạo. Nhiều người nghe theo ma nói. Có một Cô 

giáo đang dạy học, chưa hoàn thiện đức hạnh và năng lực của một Cô giáo chuẩn mực, nghe người ta nói chép 

Kinh liền đi chép Kinh. Việc cần làm thì lại không làm! Chép Kinh không phải là việc không tốt. Những người 

lớn tuổi ngồi một chỗ ngồi chép Kinh để giữ tâm định thì rất tốt. Bác Hồ nói: “Mười năm trồng cây, trăm năm 

trồng người”. Làm giáo dục có rất nhiều công đức phước báo.  

Hòa thượng nói: “Con người chúng ta có 99,9% nguy cơ rơi vào tà kiến”. Chỉ cần rời giáo huấn của Phật, rời 

giáo huấn của Thánh Hiền, rời giáo huấn của Hòa thượng thì tà ngay. Chúng ta nghe phong phanh, vì sợ 

chết, vì sợ ảnh hưởng quyền lợi thì vội vã làm ngay. 

Nhiều người hỏi Thầy về việc đi thọ Bồ Tát giới. Chúng ta đừng tưởng rằng thọ Bồ Tát giới thì liền trở thành Bồ 

Tát. Thọ Bồ Tát giới xong mà tâm vẫn tham sân si, không có tâm Từ Bi, không có tâm Bồ Tát, không mở rộng 

tâm lượng, không biết nghĩ cho mọi người, không chịu thiệt thòi về mình thì thọ Bồ Tát giới chỉ là hình thức. 

Trong cuộc sống thường ngày, chúng ta phải có tâm lân mẫn  đối với mọi người xung quanh. Hôm qua Thầy đi 

tặng rau cho mọi người xung quanh. Đối với nhà có trẻ con thì Thầy không cho rau cải xanh vì cải xanh có vị 

đắng, trẻ nhỏ khó ăn nên Thầy tặng cải bẹ nhúng để trẻ con dễ ăn. Nhà có thanh niên thì Thầy tặng rau cải xanh. 

Nhà có cụ già thì Thầy tặng cải thảo vì cải thảo mềm.  

Chúng ta kết hợp với y học dân tộc của dân gian để chữa bệnh một cách hợp lý thì quá tốt. Ví dụ xông lá rất tốt. 

Đặc biệt khi trời lạnh, chúng ta không ra mồ hôi thì thỉnh thoảng xông lá rất tốt cho sức khỏe. Khoảng nửa tháng 

một lần, Thầy nấu một nồi lá để xông. Chúng ta phải biết cách xông thì mới tốt cho sức khỏe. Chúng ta không 

nên xông vào buổi tối hoặc sáng sớm. Sau khi vừa xông xong, ở ngoài nhiệt độ quá lạnh chúng ta phải he hé từ 

từ, mở cái chăn ra để cho nhiệt độ trong ngoài đối lưu. Chúng ta lau người khô, mặc quần áo vào, ngồi trong 

phòng kín khoảng 1 tiếng để cho cơ thể quen dần với nhiệt độ bên ngoài, rồi mở cửa phòng ra, khoảng 20 phút 

sau mới ra khỏi phòng. Có người vừa rời khỏi nhà tắm nóng, bước ra ngoài phòng lạnh thì bị ngã, đột quỵ chết 

luôn thì nhiệt độ phòng tắm và nhiệt độ bên ngoài thay đổi quá nhanh, cơ thể không kịp thích ứng. Đây là kinh 

nghiệm Thầy tự học được từ cuộc sống thực tế. Thầy xuất thân từ gia đình khó khăn. Cha của Thầy mất khi ông 

42 tuổi. Thầy bôn ba từ sớm, được dạy bảo gần như từ con số 0. Bấy lâu nay, ngày ngày Thầy đang học tập, ngồi 

nghe những buổi chia sẻ của các Thầy Cô, tiếp thu rất nhiều từng những lời dạy của các Thầy Cô. Thầy đã có 

nền tảng chuẩn mực. Khi tham gia những buổi chia sẻ ở Đại học Luật, Học viện Ngân hàng...,Thầy lắng nghe họ 

giảng để tiếp thu thuật ngữ và kiến thức chuyên nghành của họ.  

Nếu không học bài hôm nay thì chúng ta không hiểu như thế nào là “hạ tế tam đồ khổ” (dưới cứu khổ ba đường). 

Hòa thượng nói: “Ngay trong đời này, chúng ta nghe được Phật pháp là rất may mắn. Phật dạy chúng ta “trên 

đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường”. Đây là trách nhiệm & bổn phận của chúng ta. Chúng ta phải bắt 

tay từ “Hiếu thân tôn sư, hiếu kính Cha Mẹ, kính trọng Thầy Cô”. Chúng ta hiếu kính Cha Mẹ, kính trọng 
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Thầy Cô, không làm mất mặt Cha Mẹ, không làm mất mặt Thầy Cô thì mới không làm mất mặt quốc gia, mới 

biết tri ân báo ân Tổ quốc. Để “dưới cứu khổ ba đường”, chúng ta phải bắt đầu từ “từ tâm bất sát”, phát tâm 

từ bi không giết hại chúng sinh. Họ đã đọa vào ba đường Địa Ngục, Ngạ Quỷ, Súc Sanh thì chúng ta không 

có năng lực cứu họ. Ngay khi họ chưa đọa vào ba đường, khi người hiện đại ngày nay tạo ra những nghiệp 

nhân, chúng ta giúp họ mau mau thay đổi tự làm mới, mau mau sám hối, sửa lỗi. Nếu họ đã đọa rồi thì chúng 

ta vô phương cứu giúp họ. Thực tế mà nói, khi họ đã đọa lạc rồi thì Bồ Tát Địa Tạng đi cứu giúp họ mà còn 

khó khăn, huống hồ chúng ta”.  

Khi họ đã vi phạm luật pháp, bị luật pháp phán tội tử hình thì chúng ta khó mà cứu được họ. Chỉ có hai hạng 

người mới có thể vào Địa Ngục là Bồ Tát với tâm đại bi đại nguyện và chính chúng sanh tạo tác ác nghiệp. 

Hòa thượng nói: “Những người tâm tham sân si quá nặng chính là người tạo ra khổ ba đường. Người tâm 

tham quá nặng thì tương lai đọa vào đường Ngạ Quỷ. Người tâm sân hận quá nặng thì tương lai đọa vào 

đường Địa Ngục. Người tâm si quá nặng, không phân biệt tà chánh thiện ác, luôn luôn mê hoặc điên đảo thì 

đời sau rơi vào súc sinh”.  

Người tâm tham sân si quá nặng, khởi tâm động niệm đều là tham sân si chính là chúng sanh ba đường. 

Chúng sanh ba đường vô cùng khổ sở. Chúng ta học Phật Bồ Tát thì phải chủ động giúp đỡ họ, giáo huấn 

họ, tận tâm tận lực cảnh giác họ, thức tỉnh họ, để họ tự giác ngộ, tự quay đầu. Như vậy mới đúng, đây gọi 

là “dưới cứu khổ 3 đường”. “Dưới cứu khổ ba đường” là tâm Đại Từ Bi. Thân là người học Phật, chúng ta phải 

chăm chỉ nỗ lực mà làm, chân thật làm ra được, chính mình không tạo nhân ba đường. Chúng ta tận tâm tận lực 

giúp đỡ, tích cực nhắc nhở khuyên bảo người khác không tạo nhân ba đường.  

Công nghệ thông tin, viễn thông ngày nay rất phức tạp. Người ta nói những điều động trời, thu hút cả triệu người 

xem. Cho nên chúng ta phải có chánh kiến. Trong cuộc sống thường ngày, chúng ta tiếp xúc với họ thì phải biết 

phân biệt chánh tà, phân biệt phải quấy tốt xấu để không bị lừa. 

Hòa thượng nói: “Cả đời tôi không xem ti vi, không xem báo đài”. Sáng nay, thành phố phải xử lý 300 tin tặc, 

đó là tà tri tà kiến. Khi xưa, Mẹ của Ngài Mạnh Tử đang dệt vải, có người chạy đến nói: “Con bà giết người”. 

Khi 2 người đầu tiên cùng đến nói như vậy, Bà thản nhiên không tin vì biết con mình thuần lương chất phác. 

Nhưng khi người thứ ba cũng nói như vậy thì Bà bị động tâm, quăng khung cửi dệt vải để chạy đi xem thì mới 

biết đó không phải là thật. Đó chỉ là truyền miệng mà đã vậy. Công nghệ truyền thông tin có sức ảnh hưởng lớn 

vô cùng. Người truyền sự mê mờ, nói tin tức sai lệch thì nhân quả vô cùng nghiêm trọng. Chúng ta phải hết sức 

cảnh giác với thông tin. Thông tin gì thật sự có lợi ích cho mọi người thì chúng ta mới truyền thông tin đi, nếu 

không thì chúng ta không tham gia việc truyền thông tin. Nhân quả của truyền thông vô cùng lớn. 

***************************** 
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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! 

 


