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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 6h00’ sáng thứ Tư ngày 08/12/2021. 

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

NỘI DUNG HỌC TẬP ĐỀ TÀI 727 

“NGHE PHẬT NÓI VÀI CÂU LIỀN CHỨNG QUẢ” 

Hòa Thượng nói với chúng ta: “Chúng thường tùy ngày xưa của Phật chỉ cần nghe Phật nói pháp vài 

câu thì liền chứng quả”. Đó là duyên phước của chúng sanh khi được gần Phật. Hơn nữa, chúng sanh thời Phật 

cách đây hơn 2650 năm căn tánh rất thuần, không xen tạp như căn tánh chúng sanh thời Mạt Pháp. Căn tánh 

chúng sanh thời Mạt Pháp bị nhiễm ô ngày một sâu nặng, nghiêm trọng hơn. Người xưa “một nghe, ngàn ngộ”, 

chúng ta hiện nay ngàn nghe nhưng không có được một ngộ. 

Hôm nay chúng ta đã học được hơn 720 đề tài rồi, nhưng xem ra phiền não vẫn trùng trùng, tình chấp 

càng lúc càng nặng hơn, tự tư tự lợi, danh vọng lợi dưỡng, hưởng thụ năm dục sáu trần, tham sân si mạn, điểm 

danh tập khí nào thì tập khí đó vẫn có mặt đầy đủ. Bình thường tập khí không xuất hiện, nhưng khi có việc, có 

dịp, có duyên dẫn khởi thì tập khí khởi hiện hành, đầy đủ. Người xưa là “một nghe, ngàn ngộ” nên chỉ nghe Phật 

nói Pháp vài câu thì chứng quả. Chúng ta hiện nay ngàn nghe, không có một ngộ nhưng chúng ta không buồn vì 

điều đó mà phải tiếp tục cố gắng. Bác Hồ đã dạy: “Trường kỳ kháng chiến nhất định thắng lợi”. Người xưa 

cũng nói: “Sống đến già, học đến già”. Chúng ta luôn học tập, sống đến đâu thì học đến đó. Nếu chúng ta không 

tiếp tục học thì càng nguy hiểm hơn vì không có cơ hội đánh thức chính mình phản tỉnh. 

Sức ngộ của chúng ta ngày nay thấp đến mức như vậy vì ô nhiễm ở bên ngoài quá nhiều, tần suất ô nhiễm 

quá dày. Trong tất cả mọi mối quan hệ, tiếp xúc hàng ngày của chúng ta đều là ô nhiễm. Xung quanh chúng ta 

đều là tự tư tự lợi, danh vọng lợi dưỡng, năm dục sáu trần, tham sân si mạn. Chúng ta đừng quên lời dạy của cổ 

nhân: “Nhân chi sơ, tánh bổn thiện. Tánh tương cận, tập tương viễn”. Tính thiện gần với chúng ta hơn còn sự ô 

nhiễm bên ngoài là tập nhiễm cho nên chúng ta không có cách nào ngoài việc tích cực học tập, tiếp xúc với giáo 

huấn của Phật Bồ Tát, giáo huấn của Thánh Hiền nhiều hơn tiếp xúc với hoàn cảnh bên ngoài. 

Giờ này, lớp học trên Zoom của chúng ta có hơn 220 người đang học tập. Trong khi đó, nhiều người vẫn 

còn đang ngủ nên không có cơ hội được học tập. Sự tiếp xúc với ô nhiễm quá sâu quá dày, tiếp xúc với trí tuệ 

của người xưa thì quá ít, nguy cơ tái nhiễm các tập khí rất cao. Tôi từ lâu đã không ngủ đến 5h sáng, điều này đã 

trở thành thói quen. Nhiều năm tôi đi bôn ba khắp nơi tôi đã tập thành thói quen đó. Trước đây, khi tôi chưa đi 

giảng, chỉ ở nhà dịch thuật, một số đồng học đến ở với tôi một vài ngày cứ thắc mắc: “Thầy không ngủ ạ? Con 

chưa bao giờ thấy Thầy ngủ”. Tôi thường dịch đến 11h khuya, đến 3h30’ sáng tôi tỉnh dậy, lại tiếp tục dịch. Họ 

đi ngủ sớm hơn tôi, dạy muộn hơn tôi nên tưởng là tôi không ngủ. 



 

2 

 

Con người chúng ta vỗn dĩ thuần tịnh thuần thiện, sự ô nhiễm đến từ bên ngoài. Bổn tánh thuần lương 

thuần thiện ở sẵn trong ta. Tuy nhiên khả năng tái nhiễm các tập khí rất cao nên chúng ta phải cố gắng hết sức để 

học tập, rút ngắn thời gian ngủ vì ngủ là mê muội vô minh. Mong rằng sau này có người kế tiếp tôi để cùng học 

tập với đại chúng, còn rất nhiều đề tài để chúng ta học tập như: “Tịnh Không Pháp Sư Gia Ngôn Lục”, “Ấn 

Quang Đại Sư Gia Ngôn Lục”, “Thiện Đạo Đại Sư Gia Ngôn Lục”, “Lão Sư Lý Bỉnh Nam Gia Ngôn Lục”... 

chúng ta phải cố gắng tiếp cận với giáo huấn của người xưa, nếu không thì ngày ngày phiền não tham sân si, cơ 

hội giác ngộ rất ít. 

Chúng ta nghe nhiều giáo huấn của Phật Bồ Tát thì tín tâm và niềm tin mới kiên định. Người ngày nay 

khởi tâm đều là tự tư tự lợi bởi vì xung quanh chúng ta ai cũng như vậy, nếu chúng ta không tự tư tự lợi thì dường 

như chúng ta bị thiệt thòi, lỗ lãi. Xung quanh chúng ta đều là những tập khí xấu ác của phàm phu. Ngày ngày 

chúng ta học tập Phật Bồ Tát, học tập Thánh Hiền, chúng ta thấy các Ngài làm điều tốt và bắt chước làm theo. 

Chúng ta tin rằng cách làm của chúng ta sẽ ảnh hưởng được đến xã hội. 

Chúng ta sẽ lập nhóm Zalo kết nối với mọi người để tặng rau miễn phí do chúng ta tự trồng trọt, canh tác. 

Nếu chúng ta quy hoạch và làm tốt trên 600m2 đất thì mỗi ngày có thể cung cấp rau sạch cho 100 gia đình. Hà 

Nội làm được thì miền Tây, miền Trung, miền Nam cũng có thể làm được. Phật dạy: Bố thí giống như khơi 

thông dòng nước, nếu đắp lại thì nước sẽ tù đọng. Bố thí càng nhiều thì nước càng trong sạch. Càng bố thí 

càng nhiều, càng cho đi càng được nhiều. 

Hôm qua, hàng xóm mang đến tặng tôi mấy nải chuối. Họ cố gắng để chuối chín cây rồi mang đến biếu 

tôi hai nải to nhất. Hàng ngày họ nhận quà, nhận rau của tôi nên bây giờ họ “lại quả”. Rõ ràng cho đi là tích 

phước. Cho nhiều thì tích phước càng nhiều. Phước càng nhiều thì phước sẽ trang trải hết trong mọi mặt của đời 

sống của chúng ta. “Người phước ở đất phước, đất phước dành cho người phước ở”. Cho dù đất không có 

phước thì khi người phước đến ở, đất cũng sinh phước. Không chỉ nhà Phật mà Thầy bói, thấy tướng số thế gian 

cũng nói như vậy. 

Người xưa một nghe ngàn ngộ. Chúng ta nghe nhưng vẫn nghi ngờ, làm không dứt khoát, làm không triệt 

để. Thánh Hiền đã dạy: “Hành hữu bất đắc, phản cầu chư kỷ”. Việc gì mà không thông thì phải xem lại chính 

mình còn chướng ngại ở chỗ nào. Chính mình còn chướng ngại nên không thông. Người xưa căn tánh thuần thiện 

thuần tịnh. Chúng ta hiện nay bị ô nhiễm quá dày, quá sâu, tần suất ô nhiễm rất lớn. Từ sáng đến chiều, không có 

phút giây nào chúng ta không ô nhiễm. Thậm chí trong lúc ngủ, mình cũng mơ thấy mình đi gạt người khác. Sáng 

nay tôi tỉnh dậy, tôi nhớ lại giấc mơ thấy mình đi gạt người khác, tôi cảm thấy hổ thẹn. 

Hòa Thượng nói: “Chỉ vì thời gian chúng ta quy nạp giáo huấn của Phật Bồ Tát chưa đủ”. Nếu so sánh 

với việc quy nạp, huân tập sự xấu ác thì liền biết lý do vì sao chúng ta học Phật đã nhiều năm, bố thí đã nhiều 

năm, nhưng buồn khổ, phiền não vẫn quá nhiều. Chúng ta mới chỉ làm ở mức độ làm cho dễ coi chứ chưa phải 

là thật làm. Nếu thật làm thì không có đạo lý gì mà không có sự thay đổi. Phật dạy chúng ta: “Cảnh tùy tâm 
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chuyển”. Hoàn cảnh xung quanh chúng ta chưa thay đổi vì tâm ta chưa chuyển. Người có công phu thì “cảnh tùy 

tâm chuyển”. Người không có công phu thì tâm tùy cảnh chuyển. 

Chúng ta phải xem lại chính mình. Trong một ngày, thời gian chúng ta tiếp cận giáo huấn của Thánh Hiền 

so với thời gian chúng ta tiếp cận với giáo huấn của ma, thời gian nào nhiều hơn. Tự tư tự lợi, năm dục sáu trần, 

danh vọng lợi dưỡng, tham sân si mạn chính là ma. Chúng ta không có cách nào khác là phải “trường kỳ kháng 

chiến”, “sống đến già, học đến già”. Chúng ta phải học cách người xưa chuyên tu, chứ đừng học cách tu mù 

luyện quáng của người thời nay. 

Hòa Thượng Hải Hiền sống rất chân thành, cung kính người, làm việc siêng năng không sợ khổ, không 

sợ khó. Ngài ngày ngày làm động, canh tác để tặng rau củ quả cho mọi người, nhưng Ngài không ngừng niệm 

Phật. Chúng ta ngồi trong phòng mát lạy Phật niệm Phật 3 tiếng không mệt nhưng ra ngoài cuốc đất một lúc thì 

mệt bở hơi tai. Như vậy chúng ta có phải là tinh tấn hay không? 

Hôm qua hai Thầy trò chúng tôi lắp máy phát điện. Nếu gọi thợ đến thì họ sẽ làm cả ngày, nhưng chúng 

tôi tự làm cũng mất một ngày. Tôi còn xử lý kỹ thuật dự phòng để có thể giúp đỡ hàng xóm khi họ bị mất điện. 

Mấy chú làm việc với tôi thì biết có nhiều việc tôi làm lần đầu tiên nhưng thành công và tiết kiệm. Tôi tìm mọi 

nguyên liệu cũ đang có trong nhà để làm. Từ nay về sau, nếu tôi đang dạy học mà bị mất điện thì chỉ sau 3 phút 

là có điện để tiếp tục.  

Hòa Thượng nói: “Bạn nói bạn độ chúng sanh mà bạn không biết nấu cơm thì bạn có thể độ ai?”. Ngài 

Lục Tổ Huệ Năng nói: “Nào ngờ tự tánh năng sanh vạn pháp”. Người niệm Phật bằng tự tánh thì tự tánh hiển 

bày, không thứ gì không biết, có khả năng làm mọi việc. 

Tôi tin rằng buổi sáng tôi tỉnh táo hơn tất cả mọi người ở trên lớp này. Lúc thức dậy tôi làm rất nhiều việc, 

chuẩn bị rất chi tiết để mọi thứ sẵn sàng. Nếu thời tiết lạnh thì tôi chuẩn bị đi tất, chuẩn bị áo ấm, giữ gìn sức 

khỏe để có thể học tập nghiêm túc. Tôi cũng chuẩn bị một ly nước ấm để uống trong lúc chia sẻ. Tưởng chừng 

đó là những việc đơn giản nhưng không hề đơn giản. Nếu chúng ta tâm ý qua loa thì làm việc gì cũng qua loa. 

Chúng ta không tiến bộ vì sự sơ sài qua loa đó. 

Học Phật thì chúng ta phải dụng tâm. Người xưa nói: “Nhân phi Thánh hiền, thục năng vô quá? Quá 

nhi năng cải, thiện mạc đại yên”. Người không phải Thánh Hiền, ai mà không có lỗi. Có lỗi mà biết sửa thì còn 

gì quý bằng. Chúng ta ngày ngày học tập, ngày ngày phản tỉnh, sửa lỗi, nếu không thì lỗi cứ chất chồng ngày 

càng nhiều.  

Trong bài, Hòa Thượng nói: “Lúc Đức Phật còn tại thế, chúng thường tùy đi theo Phật là 1250 người 

lúc nào cũng ở bên Phật. Nếu họ muốn rời đi thì khi nào Phật cho phép thì họ mới được đi. Chúng thường 

tùy của Phật vì người đời sau mà làm ra tấm gương. Chúng ta không có tâm nhẫn nại, mới học được 3 tháng, 

học được nửa năm thì đã chạy mất. Họ thân cận Lão sư cả một đời cho nên mới có thành tựu. Đây là họ làm 
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ra tấm gương để chúng ta học tập”. Khi Hòa Thượng học theo Lão Cư sĩ Lý Bỉnh Nam, Hòa Thượng ở bên cạnh 

Lão sư 5 năm, sau khi kết thúc Ngài xin ở lại thêm 5 năm nữa. Ngài học tập nghiêm túc nên mới thành công, 

không phải tự nhiên mà thành. 

Gần gũi Thầy không phải là ở ngay sát cạnh Thầy. Tôi chưa bao giờ được ở gần Hòa Thượng để được 

Ngài dạy bảo trực tiếp. Sau khi học chữ Hán, tôi bắt đầu dịch và chỉ dịch bài giảng của Hòa Thượng Tịnh Không. 

Hiện nay, vào sáng Chủ nhật hàng tuần, tôi dạy chữ Hán cũng thông qua cuốn sách “Tịnh Không Pháp Sư Gia 

Ngôn Lục”. Hòa Thượng cả một đời tự hành hóa tha, tới nay có thể nói viên mãn 100% thành tựu, tương ưng với 

Thượng phẩm thượng sanh. Chúng ta cả đời theo học theo Hòa Thượng, chỉ cần đạt được 10%- 20% của Ngài 

thì cũng đạt được Hạ phẩm hạ sanh. Chúng ta không chuyên, xen tạp quá nhiều cho nên không thể thành tựu. 

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

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! 

 


