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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 Chủ nhật ngày 17/10/2021. 

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

NỘI DUNG HỌC TẬP ĐỀ TÀI 676 

“BUÔNG XẢ SẠCH  TRƠN MỚI CÓ THÀNH TỰU” 

Phàm phu chúng ta vướng mắc rất nhiều, gặp danh dính danh, gặp lợi dính lợi, mọi lúc mọi nơi chúng ta 

đều dính mắc. Còn vướng bận thì chắc chắn còn phiền não. Cho nên Hòa Thượng nhắc chúng ta: “Muốn có 

thành tựu thì phải buông xả sạch sẽ”. 

Có một người đi trên đường, người ta gọi tên ông ấy rồi chửi nhưng ông ấy vẫn không để ý đến. Người 

ta nói lại với ông, ông ấy trả lời: “Ồ, vậy hả? Trên phố cũng có nhiều người có tên giống tôi mà!”. Ông không 

chấp vào cái tên đó là tên của mình. Chúng ta thì chấp chặt vào tên của mình, địa vị của mình. Không dính mắc 

vào cái “ta” thì không còn dính “tên của ta”, “tiền của ta”... Chúng ta phải buông xả nhưng muốn buông xả cần 

có một quá trình. Chúng ta chấp trước quá nặng nề, chấp trước cái ta và cái của ta. Nếu không có cái ta thì không 

có cái của ta, giống như ông kia không còn chấp vào cái tên của mình. Nếu cấp dưới mà mắng chúng ta thì chắc 

chắn mình càng sân giận hơn. 

Chúng ta thử nghĩ xem, chỉ là chấp trước mà thôi, nếu không còn chấp trước thì không còn phiền não. 

Một người điếc đứng ở trước mặt chúng ta, dù chúng ta mắng chửi họ thậm tệ thế nào thì họ vẫn cười với chúng 

ta. Một người chết nằm đó, dù bao nhiêu người dẫm đạp lên thì họ cũng không phản ứng lại vì họ không biết gì, 

không còn chấp trước. Còn chúng ta chỉ cần có ai sai phạm một chút sẽ nổi “tam bành lục tặc” lên vì chấp trước, 

dính mắc. 

Hòa Thượng nói: “Chúng ta phải buông xả sạch trơn”. 

Tịnh Độ Tông có câu: “Ái bất trọng bất sinh Ta Bà, niệm bất nhất bất sanh Tịnh Độ”. Nghiệp ái mà 

không nặng thì không ở cõi Ta Bà này. Niệm Phật không nhất tâm thì không thể vãng sanh Tịnh Độ. Chư Phật 

Bồ Tát, Tổ Sư Đại Đức đều khuyên bảo chúng ta buông bỏ sạch trơn. 

Thích Ca Mâu Ni Phật xả hết cung vàng điện ngọc, vợ đẹp, con xinh. Ngài xả sạch trơn. Chúng ta phải 

hiểu rằng: “Buông xả”, “buông bỏ”, “buông xuống” đều là một từ, đều là buông ở trên tâm, không phải là buông 

ở trên sự. Hòa Thượng dạy chúng ta buông bỏ chấp trước, buông bỏ phiền não trong nội tâm. Ngài không dạy 

chúng ta buông bỏ công việc, gia đình. Nhiều người hiểu sai ý của Ngài nên đã buông bỏ công việc, thậm chí 

buông bỏ gia đình rồi phiền não càng thêm phiền não. 
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Hòa Thượng nói: “Bồ Tát từ lúc sơ phát tâm đến lúc thành Phật đều là tu bố thí, buông xả. Bạn nói 

Phật pháp rất phiền nhưng thật ra Phật pháp rất đơn giản, không phức tạp chút nào. Phật pháp chỉ dạy bạn 

buông xả trong nội tâm, không vướng mắc”. 

Đại Sư Chương Gia đã khai thị cho Hòa Thượng Tịnh Không sáu chữ:  

“NHÌN ĐƯỢC THẤU, BUÔNG ĐƯỢC XUỐNG”.  

“Buông được xuống” chính là bố thí. 

“Nhìn được thấu” chính là trí tuệ. 

Có trí tuệ thì mới nhìn thấu được “Nhất thiết hữu vi pháp, như mộng huyễn bào ảnh”, tất cả như bọt 

nước, như sấm chớp, không có gì bền lâu. “Vô thường tấn tốc”, cảnh vô thường chuyển đổi rất nhanh. Nhìn được 

thấu để không quá dính mắc. Một ngày nào đó, chúng ta chia ly người chúng ta yêu thương, chúng ta đau khổ. 

Chúng ta biết trước để có thái độ đúng đắn khi đối mặt với mọi việc trong cuộc sống chứ không phải biết trước 

để bi lụy. 

Phật dạy: “Phàm sở hữu tướng, giai thị hư vọng”. Tất cả những gì có hình tướng đều không thật, đều 

nằm trong định luật THÀNH  -TRỤ - HOẠI - KHÔNG. Lớn như quả đất cũng sinh, trụ, hoại, diệt. Quả đất tan 

thành cát bụi. Cát bụi đó luân chuyển, tan hoại rồi lại hình thành một thế giới khác. Nhà Phật nhắc nhở chúng ta: 

“Sự sống này mất đi để hình thành sự sống ở một nơi khác”. Sau kiếp sống này là kiếp sống khác, chúng ta 

phải chú trọng để có kiếp sống khác tốt hơn. Sanh tử là chuyện bình thường. Sinh ra rồi mất đi là việc bình 

thường, không ai có thể thay đổi. Đây là định luật của vũ trụ. Trong vô thường có chân thường, chúng ta biết điều 

này để trân trọng nắm lấy cơ hội. Như bài học sáng qua, chúng ta quý tiếc thời gian, quý tiếc thời gian của sinh 

mạng ngắn ngủi của chính mình.  

Hòa Thượng nói: “Trí tuệ từ đâu mà phát sinh? Chỉ cần bạn buông xuống thì trí tuệ sẽ khai mở. Bạn 

càng buông xuống được nhiều thì trí tuệ càng thêm lớn. Trí tuệ của bạn càng lớn thì bạn sẽ càng buông 

xuống nhiều hơn, buông xuống một cách triệt để hơn”. Đây là tương bổ tương thành. Bạn buông xả mọi vướng 

mắc, vướng bận. Chúng ta không buông xả được thì không có trí tuệ, nơi nơi đều vướng bận, nơi nơi đều dính 

mắc, phiền não. Thuận ý vừa lòng thì hoan hỉ, không thuận ý vừa lòng thì phiền não. Đây chính là dính mắc! 

Hòa Thượng nói: “Bạn nhìn không được thấu, bạn không buông xuống được vì trong lòng của bạn có 

tham ái, có ưu tư, có vướng bận. Những thứ này đều là phiền não, đều là cội gốc của sáu cõi luân hồi”. 

Ngài Lục Tổ Huệ Năng đã nói: “Trong tâm thanh tịnh vốn dĩ không có một vật”. Hòa Thượng nói: 

“Trong tâm thanh tịnh của ta không có tham ái, lo buồn, vướng bận. Đó mới là chân tâm của bạn, đó mới là 

bổn tánh của bạn. Nếu bạn không xả bỏ một cách sạch sẽ những vướng mắc trong tâm thì chân tâm bổn tánh 

của bạn làm sao hiển lộ ra?”. 
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Chúng ta buộc chặt vào tâm, chấp trước thất tình (hỉ, nộ, ái, ố, ai, lạc, dục). Chưa kể chúng ta còn buồn 

vu vơ, như một nhà thơ nói: “Tôi buồn không hiểu vì sao tôi buồn”. Đây cũng là chấp trước trong tâm, vướng 

mắc trong tâm được mất, tốt xấu, thành bại, hơn thua, phải quấy, tốt xấu. Tất cả đều có nguyên nhân. 

Hòa Thượng nói: “Trong Thiền Tông nói: Minh tâm kiến tánh”. Bạn nhất định không thể minh được 

tâm, không thấy được tánh, tâm không sáng, không thấy bổn tánh thanh tịnh của mình vì bạn không chịu 

buông xuống. Bạn không chịu buông xả, tẩy bỏ những phiền não, trói buộc này khỏi nội tâm của chính 

mình”. Tất cả chúng ta đều có kinh nghiệm này. Người nói vô tình nhưng người nghe hữu ý. Họ nói xong thì 

quên luôn, chúng ta thì buồn mấy ngày vì chúng ta buộc chặt trong tâm, không thể xả được. 

Tôi từng nói với một cô học trò: “Con tu hành kiểu gì mà mặt mũi tối thui vậy?”. Cô học trò đó nghe vậy 

thì giận, từ đó trở đi không gặp tôi nữa. Tôi thật tình nói ra để họ cảnh giác bởi vì hai chị em ruột tranh giành đất 

đai, phiền não. Nhiều người giận tôi hay nói lời thành thật. Từ đó, tôi rút kinh nghiệm không nói như vậy nữa để 

không tạo oan gia. Chúng ta nghe lời nói thật thì phải nên quán chiếu bản thân. Chúng ta không chịu buông xả, 

không chịu buông bỏ những vướng mắc ở trong tâm. 

Hòa Thượng nói: “Phật Bồ Tát vô địch nhân”. “Vô” là không, “địch” là kẻ thù đối đầu. Trong tâm của 

Phật Bồ Tát không có người đối đầu. Chúng ta muốn làm Phật Bồ Tát thì phải không có người đối đầu, không có 

người đối địch. Chúng ta phải quán chiếu và hóa giải, phải trả cho xong ân oán thì chúng ta mới không còn phải 

oan oan tương báo. Cho nên chúng ta phải biết, phải bố thí hết mọi phiền não, bố thí luôn cả dòng sanh tử của 

chính mình. Hòa Thượng nói: “Phiền não mà bố thí hết thì bạn không còn phiền não. Sanh tử mà bố thí hết 

thì bạn sẽ không còn sanh tử. Đối với thế gian này, dù bạn chỉ vướng mắc một chút thì đó cũng là tảng đá to 

nặng chướng ngại việc bạn vãng sanh”. Chúng ta đừng bố thí bằng miệng, phải chân thật bố thí. Bố thí sanh tử 

là bố thí hết mọi vướng mắc trong nội tâm. Chúng ta đi chợ, một đồng ba trái, chúng ta lấy trái nhỏ hay trái to? 

Chúng ta tự tư tự lợi, tham sân si mạn, năm dục sáu trần, danh vọng lợi dưỡng còn nguyên thì làm sao mà thành 

tựu? 

Hòa Thượng nói: “Người tu Phật đạo chính là Bồ Tát. Mục đích của Bồ Tát tu học chính là để thành 

Phật. Cho nên nhất định phải biết, phải xả được sạch trơn, xả không còn vướng bận trong nội tâm của chúng 

ta thì mới tu được Bồ Tát Đạo. Bạn tu được Bồ Tát Đạo thì mới thành đạo quả”.  

Hòa Thượng dạy chúng ta buông bỏ, buông xả là buông xả trong nội tâm. Trong cuộc sống thường 

ngày, chúng ta phải làm được tốt nhất. Làm mà không làm, không làm mà làm, làm không vướng bận, thấy 

việc gì cũng làm, không phân biệt việc của mình hay việc của người khác. Từ lâu, tôi giống như một cái máy 

ngốn công việc, làm việc nhưng không cảm thấy phiền hà, không cảm thấy nặng nhọc. Có hôm đã mặc đồ vét 

nghiêm chỉnh để chuẩn bị đi công việc, nhưng nếu tôi nhìn thấy chỗ nào bẩn thì liền cởi áo ra, lau chùi chỗ đó 

sạch sẽ rồi mới đi. Tôi làm như vậy nhưng trong tâm không hề cảm thấy phiền. 
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Hòa Thượng dạy chúng ta xả bỏ trên nội tâm, trong tâm không lo buồn, không vướng bận. Chúng ta phải 

hiểu được học Phật là học cái gì, việc cần làm là việc gì, không phải học Phật để cầu xin.  

Chúng ta đã tạo nhân trong quá khứ. Ngày nay chúng ta tiếp sức cho nó bằng duyên thì nhân sẽ 

nảy nở. Tất cả nhân bất thiện, nhân xấu ác đã nằm sẵn trong quá khứ. Đời này là duyên. Nếu duyên đời 

này xấu thì duyên xấu đó sẽ tiếp sức cho quả xấu nảy nở, chúng ta phải gánh lấy. Cho nên chúng ta phải 

biết cắt đứt mọi duyên xấu ác, không tạo duyên ác để phát khởi nhân ác đã tạo.  

Hòa Thượng nói: “Buông bỏ sanh tử thì không còn sanh tử. Buông bỏ sanh tử là buông bỏ những 

duyên ác”. Chúng ta đừng để tập khí xấu ác lưu ở trong tâm, đó là “Tự tư tự lợi, danh văn lợi dưỡng, năm dục 

sáu trần, tham - sân - si - mạn”. Chúng ta phải luôn ở trong trạng thái tỉnh thức, không để tập khí phát tác. Đó là 

tu hành!  

Hòa Thượng nói: “Phật Bồ Tát từ lúc sơ phát tâm đến lúc thành Phật cũng đều là thay đổi, sửa đổi mà 

thôi. Thay đổi, sửa đổi đến mức “bổn lai vô nhất vật” thì mới thành tựu”. Chúng ta phải buông xả sạch trơn thì 

mới thành tựu.  

Chúng ta nơi nơi đều phiền não. Nếu không buông xả được thì sanh tử tiếp nối sanh tử. Đến lúc lâm 

chung, Phật Bồ Tát đến tiếp đón, chúng ta còn luyến tiếc tài sản, đất đai, vợ con. Hòa Thượng nói: “Cho dù Phật 

từ bi đến đón ta, Ngài đưa bàn tay để đón chúng ta nhưng chúng ta vướng bận nên không thể đi được”. Ngài 

Lý Bỉnh Nam nói: “Đáng sanh tử như thế nào thì sanh tử như thế đó. Đáng đọa lạc như thế nào thì đọa lạc 

như thế đó”. Sanh tử đọa lạc là do chính mình, an vui giải thoát cũng là do chính mình. Hòa Thượng nói một câu 

rất xác đáng: “Tự làm tự chịu”! 

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

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! 

Chúng con chân thành cảm ơn! 

 


