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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 Chủ nhật ngày 02/01/2022. 

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

NỘI DUNG HỌC TẬP ĐỀ TÀI 752 

NGƯỜI CHÂN THẬT CÓ THÀNH TỰU 

 Thế gian và xuất thế gian pháp, có nghĩa là người ở đời và người ở trong Phật pháp, người chân thật giàu 

có, người chân thật có đạo hạnh thì không khoe khoang. Người mà khoe khoang là vì họ muốn che giấu nội tâm 

trống rỗng của họ. Người chú ý bên ngoài thì bên trong rỗng tuếch. Việc này chúng ta cũng thường thấy. Khi tiếp 

nhận giáo huấn của Phật Đà hay giáo huấn của một Lão sư tốt, nếu người học mà có tâm ngạo mạn, tự cho mình 

biết, tự cho mình hiểu nhiều, tự làm theo ý mình thì sẽ sai lầm.  

Hòa Thượng nói: “Người không có tâm cầu học thì cho dù gặp Thầy giáo tốt cũng không học được thứ 

gì”. Những năm qua, nhìn quanh một vòng chúng ta cũng có thể nhận ra điều này. Hòa Thượng nói: “Tôi sở dĩ 

có một chút thành tựu vì cả đời tôi chịu nghe lời và thật làm”. Chúng ta thấy ba điều kiện Lão Cư sĩ Lý Bỉnh 

Nam yêu cầu Hòa Thượng vô cùng hà khắc, chúng ta khó mà tiếp nhận. Hòa Thượng Tịnh Không lúc đó đã là 

một người xuất gia, là một Đại Đức đã giảng Kinh thuyết pháp. Lão Cư sĩ Lý Bỉnh Nam là một Cư sĩ tại gia. 

Trong mắt người thế gian, hình tượng của người Cư sĩ đã mất 50 điểm. Chúng ta xem trên thế gian này có người 

thứ hai biết nghe lời như Hòa Thượng không? 

Lão Cư sĩ Lý Bỉnh Nam đưa ra 3 điều kiện yêu cầu Hòa Thượng Tịnh Không phải tuân thủ: 

1. Điều kiện thứ nhất: Những gì ông học trước đây phải bỏ hết!  

2. Điều kiện thứ hai: Từ nay về sau, ông chỉ được nghe một mình tôi. 

3. Điều kiện thứ ba: Tất cả sách mà ông đọc phải được sự cho phép của tôi thì ông mới được đọc. 

Hòa Thượng nói: “Lão Cư sĩ biết tôi học với Giáo sư Phương Đông Mỹ, học với Đại Sư Chương Gia. Vậy 

mà Ngài bảo tôi bỏ hết không lưu lại trong tâm thứ gì”. Chỉ cần người có tâm ý bao chao, xao động, có một 

chút ngạo mạn thì sẽ không thể tiếp nhận 3 điều kiện này. Thật ra, bỏ đi là bỏ những thứ chưa nội hóa được, sinh 

ra phân biệt, chấp trước, tạo thành chướng ngại. Còn những thứ đã nội hóa rồi, đã trở thành đức dụng, diệu dụng 

của mình rồi thì không cần phải bỏ đi.  

Chỉ nghe một vị Thầy để giữ tâm thanh tịnh. Nếu nghe nhiều người, người thì nói Tịnh Độ tốt, người thì nói 

Mật Tông tốt, người thì nói Thiền Tông, cuối cùng không biết pháp môn nào là tốt và phù hợp với mình. Tôi có 

một học trò đã từng đi hàng triệu hải lý đến tìm đến tôi để cầu học. Sau đó, người ấy nghe người khác nói rằng 

tôi xen tạp, bởi vì người niệm Phật mà đi làm giáo dục là “xen tạp”, “không chuyên tâm”. “Xen tạp” mà học 1200 
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đề tài của Lão Hòa Thượng Tịnh Không chuyên về Tịnh Độ thì cũng nên “xen tạp”. Khi dạy chữ Hán thì tôi lấy 

cuốn "Nhi đồng học Phật" là những kiến thức thường thức về Phật Học. Còn khi dạy mọi người dịch chữ Hán, 

tôi dùng cuốn sách “Tịnh Không Pháp Sư Gia Ngôn Lục”. Đây là những bài giảng vô cùng thiết yếu về Tịnh 

Độ. Những bài giảng này được đăng trên trang web tinhkhongphapngu.net, chúng ta nên đọc. Trong đó, Hòa 

Thượng nói rất rõ thế nào là “một lòng chuyên niệm”, thế nào là “phát tâm Bồ Đề”.  

Lão Cư Sĩ nói với Hòa Thượng: “Nếu đồng ý thì ông ở đây, nếu không đồng ý thì ông đi nơi khác, không 

sao cả”. Chúng ta phải hiểu cách dụng tâm của người Thầy. Nếu không hiểu cách dụng tâm của người Thầy thì 

chúng ta sinh tâm bất kính. Nếu sinh tâm bất kính với Thầy thì cả đời không có thành tựu. Hòa Thượng nói: “Tôi 

chỉ có một chút do dự, nhưng sau đó tôi đồng ý ngay”. Sau ba tháng làm đúng theo lời Thầy, Hòa Thượng đã 

nhận được lợi ích. Sau năm năm, Hòa Thượng tự động đến nói với Lão sư rằng: “Con xin theo học với Thầy 

thêm 5 năm nữa”. Hòa Thượng nói: “Sau 10 năm, tôi không có một chút chướng ngại nào”. Tuy chướng ngại 

bên ngoại vẫn trùng trùng, người ta vẫn tạo ra vô cùng nhiều chướng ngại, hoàn cảnh vẫn còn chướng ngại nhưng 

tâm của Hòa Thượng không còn chướng ngại. 

Người thế gian mong cầu danh lợi, chìm đắm trong tự tư tự lợi, danh vọng lợi dưỡng. Nơi nào có danh vọng 

lợi dưỡng, tự tư tự lợi thì nơi đó có học trò phản Thầy. Mọi người cũng nghe Hòa Thượng giảng, nhưng chỉ nghe 

tản mạn, nghe lác đác nên không hiểu được. Còn tôi đã dịch hết bộ “Kinh Vô Lượng Thọ” mà Hòa Thượng giảng 

ở Cư Sĩ Lâm và đã dịch hết bộ “Kinh hoa Nghiêm Áo Chỉ” mà Hòa Thượng giảng ở Tịnh Tông Học Hội.  

Cư Sĩ Lâm họ đúc hai bảo tháp bằng đồng rất trang nghiêm và rất đẹp, cao khoảng 8m, gọi là “Hoa Nghiêm 

Song Tháp”. Một bảo tháp để kỷ niệm và tri ân Hòa Thượng đã giảng xong bộ “Kinh Hoa Nghiêm”, một bảo 

tháp để kỷ niệm và tri ân Hòa Thượng đã giảng bộ “Kinh Vô Lượng Thọ”. Sự tri ân lớn đến như vậy mà họ vẫn 

đuổi Hòa Thượng. Lúc chúng ta từ Việt Nam đến Cư Sĩ Lâm ở Singapore thì người ta dần dần đẩy Hòa Thượng 

đi rồi. Khi tôi đến Cư Sĩ Lâm, tôi đi một vòng và quan sát xung quanh. Tôi nhìn sơ đồ Ban Quản trị và những 

người Lãnh đạo nơi đó thì không hề thấy một tấm hình nào của Hòa Thượng. Tôi hỏi một chú phụ trách phát 

hành Kinh sách: “Tại sao ở đây không có Kinh sách của Hòa Thượng Tịnh Không?”. Người đó trả lời một câu 

khiến tôi choáng váng: “Ở đây không có loại đó”. 

Hòa Thượng tán thán Cư Sĩ Lâm, đến bây giờ họ vẫn âm thầm thừa hưởng. Nhiều năm trước, Hòa Thượng 

đã phải rời khỏi đó, chứ không phải là Ngài tự rời khỏi đó. Hòa Thượng nói: “Người học Phật có hằng tâm hay 

không, chẳng qua là không nhẫn được, không vượt qua được tập khí của chính mình”. Bấy lâu nay “Hoa 

Nghiêm Song Tháp” bằng đồng vẫn sừng sững đứng ở nơi đó, để cho người ta giữ hình ảnh đẹp kỷ niệm Hòa 

Thượng đã từng ở nơi đó giảng “Kinh Hoa Nghiêm” và “Kinh Vô Lượng Thọ”. Hình ảnh tri ân còn đó nhưng 

tâm cảnh đã hoàn toàn thay đổi. 

Chúng ta chỉ thấy sự tốt đẹp trong cuộc đời hành đạo của Hòa Thượng. Tôi có một sự tổng hợp sau khi dịch 

rất nhiều đĩa giảng của Hòa Thượng. Hòa Thượng giảng ở Cư Sĩ Lâm được một thời gian thì họ nói là họ cần sửa 
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lầu 4 để làm thành một giảng đường. Sau đó họ rời giảng đường về Tịnh Tông Học Hội. Hòa Thượng nói: “Họ 

cần sửa chửa, cần nâng cấp giảng đường. Miếng đất ở phía sau dự định sẽ xây Thôn Di Đà để nuôi dưỡng 

người già”. Tiền trù bị để xây dựng Thôn Di Đà được người khắp nơi trên thế giới cúng dường. Nhiều người hỏi 

về Thôn Đi Đã nhưng cho đến bây giờ, vẫn chưa có Thôn Di Đà. 

Chướng ngại của Ngài ở Úc Châu cũng trùng trùng. Người ta thích nơi đó thì Hòa Thượng tặng luôn cho họ 

rồi Ngài ra đi. Chướng ngại ở bên ngoài là do người khác tạo ra, nhưng Ngài không có chướng ngại ở trong 

tâm. Hòa Thượng đã làm ra biểu pháp về sự nghe lời, thật làm. Hòa Thượng nói: “Cả đời tôi là một mảng chân 

thành”. Cả đời Hòa Thượng thật nghe lời, thật làm. Thật nghe lời, thật làm cho nên Ngài có thành tựu. Ngài thật 

có thành tựu thì biết bao nhiêu người học theo Ngài, nhờ đó mà cũng thật có thành tựu. 

Hòa Thượng nói: “Trong mắt không có Thầy thì trong mắt cũng không có Phật Bồ Tát. Tất cả những gì 

họ làm đều là theo cách thấy, cách biết, cách làm của họ. Vậy thì họ không học được thứ gì. Chúng ta phải 

biết, người chân thật có thành tựu thì người đó rất khiêm cung, khiêm kính, khiêm nhường. Họ có khiêm 

cung, khiêm kính thì mới thật nghe lời”. 

Hòa Thượng cả đời đã làm ra biểu pháp. Riêng đối với ba điều kiện của Ngài Lý Bỉnh Nam, chúng ta sốc 

toàn phần, không thể tiếp nhận. Trong đầu chúng ta sẽ nghĩ ra nhiều điều không tốt về Ngài. Lão Cư sĩ nói với 

Hòa Thượng: “Nếu đồng ý thì ông ở đây, nếu không đồng ý thì ông đi nơi khác, không sao cả”. Một Thầy tốt 

phải có sự ràng buộc như vậy thì học trò mới có thành tựu. 

Người xưa nói: “Nghiêm sư xuất cao đồ, nghiêm phụ xuất hiếu tử”. Chúng ta chỉ nói cho người khác nghe, 

nhưng chính mình không thể hội sâu sắc từ “nghiêm”. Hòa Thượng nói: “Bạn thử xem xung quanh chúng ta, 

những người chân thật có thành tựu, khởi tâm động niệm của họ như thế nào? Họ đối với tất cả mọi người, 

đối với tất cả chúng sanh hữu tình và chúng sanh vô tình, tâm của họ có kính ý hay không? Có tâm khiêm 

nhường hay không?”. 

Tôi nhớ lại một câu chuyện khiến tôi mắc cười. Hôm trước tôi làm dưa góp để tặng mọi người. Tôi đi mua 

20 trái dừa về pha với nước mắm trái thơm. Tôi ngâm củ cải trắng với muối baking soda để làm sạch. Tôi đưa củ 

cải vào lò sấy khô 80% rồi đưa ra ngoài ngâm với bột lá tía tô và ớt bột Hàn Quốc. Bột tía tô được làm từ lá tía 

tô phơi khô, nghiền nhỏ. Tía tô rất tốt cho sức khỏe. Tôi ủ dưa góp rồi mang đi tặng người khác. Họ nhìn thấy 

bột lá tía tô thì tưởng là cát bám vào củ cải nên họ đem đi rửa sạch hết. Khi biết họ làm như vậy, tôi cho họ xem 

clip quay lại quy trình tôi làm dưa góp củ cải thì họ mới ngạc nhiên. Trong khi mình hết sức chân thành, kính ý 

thì họ lại không hiểu. Đây gọi là “tự dĩ vi thị”, tự cho mình là người biết, tự cho mình là người đúng. Nếu không 

khéo thì trong mỗi chúng ta đều có tâm cảnh này. Chúng ta có bao giờ nghĩ rằng cái tốt nhất thì mình phải dành 

cho người không? Tôi đã tự tập làm như vậy. Dù làm chưa tốt nhưng tôi luôn tự tập làm như vậy, đồ gì tốt thì 

dành cho người, phần xấu thì giữ lại cho mình. Đó là kính ý đối với mọi người. Đó là học khiêm cung, khiêm 

kính.  



 

4 

 

Hòa Thượng nói: “Người “tự dĩ vi thị”, tự cho mình là người biết, tự cho mình là người đúng, tự khoa 

trương chính mình thì không bao giờ có thành tựu”. Thành tựu về công danh sự nghiệp, chỉ là thành tựu thế 

gian khác với thành tựu đạo tâm. Hòa Thượng muốn nói đến thành tựu về nội tâm, nội tâm họ không có chướng 

ngại, không có phiền não thì tự tại. Đó là dáng vẻ của Hòa Thượng. Chúng ta thấy Hòa Thượng lúc nào cũng 

cười rất tự tại. Chúng ta cười nhưng đó là giả, không phải thật. Người có thành tựu thế gian nhưng nội tâm đầy 

lo toan, đầy phiền não thì không phải là thành tựu chân thật. Nội tâm an tịnh, tự tại thì mới có thể vượt được sinh 

tử, thoát khỏi chốn luân hồi, đó mới là mục tiêu của người học Phật. 

Hòa Thượng nói: “Bạn không giấu được người ta lâu đâu, vì chân thật thì không giả dối, giả dối thì không 

chân thật”. Chân thật có thành tựu rồi thì chân thật có tự tại, còn không có thành tựu thì không thể có tự tãi. Khi 

ràng buộc, khổ đau hiển lộ thì người ta sẽ biết hết. Hòa Thượng nói: “Người học Phật chân thật có thành tựu 

là người bình dị, dễ gần gũi. Đối với tất cả mọi người, mọi sự, mọi vật, họ càng cung kính, càng kính ý”. 

Chúng ta phải chú ý từ “kính ý”, điều sâu sắc nhất chính là “kính ý”. 

Cho dù chúng ta đỗ xe, chúng ta cũng phải chú ý xem mình có làm chướng ngại người khác không. Nếu làm 

chướng ngại người khác thì dù được phép chúng ta cũng không được đỗ xe ở đó. Khi tôi còn ở quận 6, có ba vị 

xuất gia đến thăm tôi. Ba người đi ba chiếc xe máy. Khi ngồi nói chuyện, chúng tôi nói đến tâm từ bi. Tôi nói: 

“Mọi người nhìn xem ba chiếc xe máy dựng ở sân như vậy có làm chướng ngại lối đi của người khác không? Khi 

chúng ta dựng xe, chúng ta phải ngó một vòng xem mình có làm phiền người khác không. Đó chính là kính ý”. 

Hòa Thượng nói: “Thánh nhân có thể thành Thánh, Hiền nhân có thể thành Hiền, Bồ Tát có thể thành 

Bồ Tát, Phật có thể thành Phật, không gì khác hơn, họ đều có tâm cung kính, có tâm kính nhường, từ đó họ 

có sức nhẫn, chịu nghe lời, chịu làm theo”.  

➢ Muốn làm Thánh nhân thì phải làm theo cách Thánh nhân đã làm. 

➢ Muốn làm Hiền nhân thì phải làm theo cách Hiền nhân đã làm. 

➢ Muốn làm Bồ Tát thì phải làm theo cách Bồ Tát đã làm. 

➢ Muốn làm Phật thì phải làm theo cách Phật đã làm. 

➢ Muốn làm phàm phu thì làm theo cách phàm phu đã làm. Phàm phu “tự dĩ vi thị”. 

Hòa Thượng nói: "Các vị thử xem xung quanh, người chân thật có thành tựu thì như thế nào? Họ có tâm 

kính ý, cung kính, khiêm nhường hay không?". Cái sâu sắc nhất chính là kính ý! Thí dụ bình hoa đang để trên 

bàn rất đẹp, nhìn từ góc này mọi người thấy hoa và lá đều rất cân xứng. Nhưng nếu ta xoay sang góc khác, để 

bình hoa chỉ đẹp ở góc nhìn của mình, còn mọi người chỉ còn nhìn thấy một phần lá và hoa, như vậy là mình đã 

không kính ý với mọi người rồi! 

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

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! 

Chúng con chân thành cảm ơn! 

 


