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CHIA SẺ NỘI DUNG HỌC TẬP 

ĐỀ TÀI 642 

VÌ TẤT CẢ CHÚNG SINH PHỤC VỤ THÌ CÓ THỂ THAY ĐỔI VẬN MẠNG 

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 5h55’ sáng thứ Ba ngày 14/09/2021. 

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

“Vì tất cả chúng sinh phục vụ thì mới có thể thay đổi vận mạng”. Chúng ta nghe tên đề tài thì đã biết vì sao vận 

mạng của mình lâu nay vẫn vậy. Mọi người xung quanh mình đã thay đổi vận mạng một cách ngoạn mục. Không 

phải đàm huyền thuyết diệu, Hòa Thượng chân thật là một tấm gương hoàn hảo nhất. Ngài đã thay đổi vận mạng. 

Nếu chúng ta toàn tâm toàn ý vì chúng sinh thì vận mạng chúng ta sẽ thay đổi. Nhưng chúng ta chỉ làm cho dễ 

coi, không thật làm cho nên không thể thay đổi vận mạng.  

Kể cả khi không có ai hỗ trợ mình thì ngày ngày mình vẫn hỗ trợ mọi người. Thầy cho tặng mọi người những 

món hàng mà người ta có tiền cũng không mua được. Thầy trồng ra những loại rau củ, cây trái tuy không độc lạ 

nhưng đặc biệt sạch và ngon. Có ông cụ gần 90 tuổi ở trong làng nói rằng: “Tôi ăn rau của Thầy không bị đau 

bụng, tôi ăn rau mua ở ngoài chợ thì bị đau bụng”. Điều quan trọng là mình có tâm để phục vụ người khác hay 

không. 

Hòa Thượng nói: “Bạn đừng nghĩ rằng mình không làm được việc gì giúp chúng sanh. Muốn giúp chúng 

sanh thì bạn phải hoản thiện bản thân trước đã, đừng để đến lúc chúng sanh cần thì mình lại không có năng 

lực. Khi bạn hoàn thiện ở chừng mực nào đó, Phật Bồ Tát sẽ nhờ đến bạn để cứu giúp chúng sanh”. 

Thầy sâu sắc thể hội lời dạy của Hòa Thượng. Người xưa nói: “Thối tắc độc thiện kỳ thân, tiến tắc kiêm thiện 

thiên hạ”. Lúc chưa có cơ hội làm lợi ích cho chúng sinh thì hoàn thiện bản thân, lúc có cơ hội thì gánh vác 

mọi việc cần làm để lợi ích chúng sanh. Thầy Trần Đại Huệ nói: “Lao động sinh trí tuệ”.  

Bao nhiêu năm nay Thầy miệt mài lao động, nên quá trình lao động giúp Thầy biết cách làm việc. Trước đây 

Thầy không biết cách trồng mướp nên cây mướp không ra trái. Bây giờ dàn mướp mới leo đã cho chục quả mướp 

ăn rất ngọt. Bao giờ chúng ta thấy việc mà không nhếch nhác, không chểnh mảng thì lúc đó chúng ta đã 

trưởng thành. Nếu chúng ta thấy việc mà nhếch nhác, chểnh mảng thì chúng ta chưa trưởng thành. Chúng 

ta không lao động, cứ ngồi đó nghĩ tưởng thành bại, tốt xấu, hơn thua, lời lỗ. Chúng ta cứ sống trong vọng tưởng. 

Chúng ta cứ tưởng rằng nhờ có mình nên thiên hạ mới tốt hơn. Chúng ta phải nghĩ ngược lại: Nhờ có thiên hạ 

nên chúng ta mới được tốt hơn. Được lao động là phước của mình. Thầy trồng rau để mang đi tặng. Họ thường 
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xuyên nhận rau nên cảm thấy ngại. Họ ngại là chúng ta đã đánh thức được lương tâm của họ, giúp họ biết mở 

tâm chia sẻ với mọi người, nghĩ đến mọi người. 

Ngày xưa, Thầy dịch “Kinh Vô Lượng Thọ”, Thầy mang về hơn 180 đĩa bài giảng của Hòa Thượng. Thầy cứ 

miệt mài dịch từng đĩa, từng đĩa, dịch đến đĩa cuối cùng thì mới phát hiện ra là Hòa Thượng giảng chưa hết bộ 

Kinh này. Khi chia sẻ 1200 đề tài, Thầy cứ miệt mài học tập từng ngày, từng ngày. Để nghe lại toàn bộ những đề 

tài này cũng là một điều không đơn giản. 

Đối với việc ác, chúng ta phải suy nghĩ, cẩn trọng, việc ác nhỏ cũng không làm. Đối với việc lợi ích chúng sinh 

thì chúng ta tích cực mà làm. Như vậy mới thay đổi được vận mạng. Hòa Thượng nói: “Bạn muốn độ chúng 

sanh mà bạn không biết nấu cơm thì bạn độ ai?”. Vì tất cả chúng sanh, không vì chính mình thì mới thay 

đổi được vận mạng.  

Hòa Thượng nói: “Vận mạng là do chính mình tạo, vì vậy vận mạng cũng do chính mình thay đổi. Muốn thay 

đổi vận mạng thì phải từ chính sự nỗ lực của mình, chứ không phải từ nơi người khác”. Nhiều người táo tợn 

nghĩ rằng người khác may mắn là nhờ họ. Đó là họ “tự vĩ vi thị”, tự cho là như vậy. Họ không biết là họ đang 

thừa hưởng phước nhờ, trên thì hưởng phước nhờ của Phật Bồ Tát, dưới thì hưởng phước nhờ của các vị Tổ Sư 

Đại Đức. Bản thân chúng ta chỉ có những tập khí xấu, vọng tưởng, phá hoại.  

Chúng ta muốn thay đổi thì phải lột xác. Mỗi chúng ta đều có những cái “mai rùa”. “Mai rùa” là cái thấy biết 

của ta. Chúng ta phải lột “mai rùa”, phải đau đớn thì mới có thể thay đổi vận mạng của mình. Hòa Thượng nói: 

“Bạn tìm Thích Ca Mâu Ni Phật, bạn tìm A Di Đà Phật thì hai Ngài cũng không giúp được bạn. Không ai 

giúp được bạn mà bạn chính mình phải tự nỗ lực cố gắng”. Chính mình tạo ra cái “mai rùa” kiên cố đó thì 

chính mình phải lột bỏ nó đi.  

Chúng ta chân thật phát tâm vì chúng sanh, không vì chính mình thì có thể thay đổi được vận mạng. Chúng ta 

chưa thay đổi được vận mạng vì chúng ta chưa chân thật vì người. Chúng ta đều vì mình cho nên bị chướng ngại. 

Phật Bồ Tát, Hòa Thượng cả đời không chướng ngại. Ngài đi giảng pháp ở nhiều nơi, người ta cúng dường rất 

nhiều phong bao nhưng Ngài không hề mở phong bao nào mà đưa tất cả phong bao cho người thường trụ ở nơi 

đó. 

Tiền đồ của chúng ta nhất định sán lạn. Không ai mà không thể thay đổi vận mạng của mình một cách ngoạn 

mục. Chúng ta chưa đồng tâm, đồng đức, đồng hạnh với chư Phật Bồ Tát nên chưa thay đổi được vận mạng của 

mình. Nếu chúng ta giống các Ngài thì những tập khí xấu ác không dấy khởi, những điều tốt đẹp sẽ đến. 

Hòa Thượng nói: “Hiện tại chúng ta chưa có cơ hội phục vụ chúng sanh, chúng sanh chưa tiếp nhận thì 

chúng ta phải học tập, phải niệm Phật, phải làm những việc cần làm để hoàn thiện mình. Đợi khi có chúng 

sanh hoan hỉ tiếp nhận sự phục vụ của chúng ta thì chúng ta tận lực mà làm”. Ngài hết sức từ bi. Khi người 

ta hoan hỉ cho phép thì chúng ta mới làm, chứ không phải mình làm tốt thì mình có quyền tự ý làm. Tâm cảnh 
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của người phục vụ chúng sanh không vì danh vì lợi, sẵn sàng phục vụ mọi người. Đợi khi mọi người vui vẻ cho 

phép thì chúng ta tích cực làm, khi chưa có cơ hội đó thì chúng ta hoàn thiện chính mình. Hiện nay có nhiều 

người đang hưởng phước mà không biết là mình đang hưởng phước. Họ hưởng phước một thời gian thì hết phước, 

tập khí sanh khởi.  

Biết bao nhiêu người tìm đến Thầy. Sáng nay, Thầy đọc một bức thư: “Cách đây 11 năm, con đã nghe một đĩa 

giảng của Hòa thượng do Vọng Tây cư sĩ dịch. Lâu lắm rồi con không tìm thấy những đĩa giảng như vậy nữa. 

Không biết các vị còn dịch Kinh sách nữa không? Hay các vị đã vãng sanh hết rồi, đã bỏ chúng sanh rồi mà con 

không thấy bài giảng nữa?”. Trong thư trả lời, Thầy mời họ vào trang web tinhkhongphapngu.net để tìm đọc 

rất nhiều bài giảng của Hòa Thượng. Họ thật thà, chất phác, có tâm cầu học.  

Nhiều người định đặt, lập ra các kế hoạch học tập, hết kế hoạch này đến kế hoạch khác nhưng không thực tiễn, 

chỉ là vọng tưởng. Chúng ta cứ dẹp hết những kế hoạch đó đi! Suốt một tuần từ thứ Hai đến Chủ nhật, từ 4h sáng 

đến 22h tối, chúng ta hãy tham gia học nghiêm túc tất cả các lớp học của Hệ thống Giáo dục Khai Minh Đức. 

Có một cô bé trong suốt 3 năm đã âm thầm học chữ Hán theo những bài Thầy giảng ở trang web 

nhidonghocphat.com. Cô bé ấy tự học trong 3 năm thì đã học hết chương trình đó. Trong 3 năm đó, cô bé chưa 

từng gọi điện cho Thầy một lần nào, không làm phiền Thầy. Một thời gian ngắn nữa, cô bé ấy sẽ có thể cống 

hiến, có thể tham gia Ban Phiên dịch.  

Chúng ta là những người làm giáo dục thì phải thực hành, thực tiễn vào đời sống chứ không phải học để trở thành 

pháp sư. Chúng ta muốn thay đổi vận mạng nhưng vận mạng vẫn không thay đổi, thậm chí còn tệ hơn. Có người 

đang sống, làm việc, học tập rất tốt ở Hệ thống thì lại muốn đi về nhà. Hòa Thượng nói: “Bạn không làm phiền 

chúng sanh đã là phước cho chúng sanh rồi, đừng nói bạn độ chúng sanh!”. 

Sau khi kết thúc 1200 đề tài này, Thầy sẽ tiếp tục 1200 đề tài tiếp theo. Dù có người cùng tham gia học hay không 

thì Thầy vẫn một mình học tập nghiêm túc và kiên trì như vậy. Hòa Thượng nói: “Khi chưa có cơ hội giúp ích 

chúng sanh thì chúng ta hoàn thiện bản thân”. Muốn độ chúng sanh thì có rất nhiều phương diện, chúng ta có 

thể học chữ Hán, học nấu ăn, lao động phục vụ mọi người... Có người đứng từ xa nhìn Thầy cuốc đất và nói: 

“Sao ông ấy cuốc đất có tâm vậy! Chắc đây là Phật tử trên chùa đến đây làm việc”. 

Trong “Kinh Hoa Nghiêm”, Phật nói: “Nhất thông nhất thiết thông”. Tâm của chúng ta không chướng ngại thì 

hết thảy đều thông. Chúng ta tự tư ích kỷ, sợ được sợ mất, sợ hơn sợ thua. Hòa Thượng nói: “Chúng ta chưa có 

cơ duyên tiếp độ chúng sanh thì chúng ta dành hết thời gian để hoàn thiện chính mình, chuẩn bị sẵn năng 

lực để đến khi có cơ hội thì chúng ta có đủ mọi năng lực phục vụ chúng sanh. Đây là việc làm của Thánh 

Hiền nhân, của Phật Bồ Tát”. Như vậy thì vận mạng của chúng ta chắc chắn sẽ thay đổi một cách tích cực. 

Chúng ta nỗ lực học tập, khi có cơ hội thì chúng ta gánh vác tất cả mọi việc. Chúng ta phải nên học tập, bắt chước, 

mô phỏng theo việc làm và tâm lượng của Phật, Bồ Tát, Thánh Hiền. Hòa Thượng nói: “Vì tất cả chúng sanh 



 

4 

 

thì thay đổi được vận mạng”. Chúng ta xem lại bản thân mình, chúng ta chưa thay đổi được vận mạng vì chúng 

ta chưa thật tâm. 

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

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! 

 


