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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 Thứ hai ngày 07/02/2022 

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

CHIA SẺ NỘI DUNG HỌC TẬP 

ĐỀ TÀI 788 

KHI GIỮA NGƯỜI VỚI NGƯỜI KHÔNG CÒN ĐẠO NGHĨA 

THÌ ĐẠI LỤC SẼ CHÌM XUỐNG 

Ngày xưa có một quốc gia tên là Atlantis, khi khoa học phát triển đến đỉnh cao, con 

người có thể lấy năng lượng trong vũ trụ để làm năng lượng cho các thiết bị ô tô, máy bay. 

Khi khoa học càng phát triển thì mối quan hệ giữa con người với con người ngày càng xa 

cách, không còn chú trọng đến đạo nghĩa, ân nghĩa, tình nghĩa. Người xưa nói con người phải 

chú trọng đến ân nghĩa, tình nghĩa, đạo nghĩa thì mới là thế giới của con người, nếu không 

còn xem trọng thì đó không phải là thế giới loài người.  

Trước đây có một tờ báo Singapo đăng tải bài viết có tiêu đề là: “Tham là động lực 

thúc đẩy xã hội phát triển”, một dòng chữ in rất to, có nghĩa là họ khuyến khích người khác 

tham. Hòa Thượng nói: “Đúng rồi, xã hội đó phát triển nhưng không phải là xã hội của 

con người. Khi đạt đến cùng tột của lòng tham thì là sự cạnh tranh, đấu tranh, chiến 

tranh. Đó là xã hội của A-tu-la, của ngạ quỷ.” Người ta nhầm lẫn giữa sự ước vọng, nguyện 

vọng với tham vọng. Mong cầu thế giới hòa bình, mong cầu quốc gia hưng thịnh, giàu có để 

mọi người sống trong ấm no, hạnh phúc khác với mong cầu, tham muốn. Tham muốn thì sẽ 

bất chấp thủ đoạn.” 

Hòa Thượng dạy chúng ta: “Con người không nên để cho những cái tham vọng, 

dục vọng nó ngự trị, khống chế. Ước muốn để là một động lực để thúc đẩy năng lực của 

chúng ta, con người sẽ phải nỗ lực hơn trong lao động, học tập, để hoàn thiện năng lực, 

để làm việc tốt hơn. Còn tham vọng thì không giúp ta hoàn thiện năng lực của mình.” 

Ngày nay những Hacker  họ ngồi ở một nơi, nhưng thông qua năng lực của mình, họ có thể 

lấy tiền của cả thế giới. Thì đó chính là tham vọng, chắc chắn những đồng tiền đó sẽ để làm 

những việc sai trái.  

Hòa Thượng nói: “Con người cần phải nâng cao tình nghĩa, ân nghĩa, đạo nghĩa 

thì mới có được cuộc sống tốt, hạnh phúc, nếu con người sống trong kỹ thuật số thì sẽ 

càng ngày càng xa rời ân nghĩa, tình nghĩa, đạo nghĩa.” Ngày xưa khi tôi đi học lâu lâu 

mới nhận được một bức thư từ quê nhà, hay từ những người bạn thân. Cảm xúc khi nhận 

được rất hạnh phúc, không gì có thể tả được. Một tháng đi học, tôi cũng phải có đến 15 ngày 

ra thùng thư để tìm thư, nếu các bạn khác có thư tôi cũng mang về cho họ, cảm giác đó rất 

tuyệt vời. Thế hệ sau, những đứa trẻ sẽ không có cảm xúc đó, không biết những lá thư dán 

tem để bưu điện gửi đi là gì. Cuối năm, con cháu trở về quê hương, đi tảo mộ, chỉnh trang lại 

nghĩa trang của gia tộc, đó là những việc làm giáo dục thế hệ sau về ân nghĩa, tình nghĩa. 
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Hôm qua tôi nghe một tin tức mà tôi cũng cảm thấy buồn, đó là nhiều người trước đây 

tu hành, ăn chay, niệm Phật tích cực phóng sanh, chuyên nghe đĩa Hòa Thượng, mà giờ họ bỏ 

tu hành, tụ tập bạn bè ăn mặn. Đó là tác hại của sự qua lại với bạn bè, những người gọi là 

đồng tham đạo hữu, nhưng đầy những tham dục, tập khí xấu. Học trò tôi tưởng tôi biết rồi, vì 

họ đăng ảnh đầy trên Zalo, Facebook, nhưng tôi không dùng những ứng dụng này. 

 Người xưa dạy chúng ta: “Bạn lành nương cậy, Thầy tà lánh xa”, chúng ta không 

được tùy tiện, vì mình không đủ năng lực phán đoán. Có những người cả cuộc đời đến lúc 

chết, bị gạt cả tiền lẫn tình. Họ tưởng mình gặp được người Thầy tốt nhưng không phải, họ bị 

gạt cả tình cảm Thầy trò lẫn tình cảm trai gái. Cho nên mọi người phải hết sức cẩn thận. Hòa 

Thượng đã từng nhắc: “99% Chúng ta có nguy cơ rơi vào tà kiến”. Chỉ cần ta tiếp nhận một 

thông tin nào đó thì ta dễ dàng rơi vào tà kiến rồi. 

 Cho nên trong sự học tập, tấn tu của bản thân ta phải hết sức cẩn thận. Trước đây có 

một chị nói với tôi: “Từ ngày học Đệ Tử Quy con thấy bầu trời như nở hoa”. Nhưng bây giờ 

họ mất tích, mất dạng không còn liên lạc với tôi nữa. Lúc đầu họ nói với tôi: “Thầy ơi để con 

đưa hai đứa trẻ về Việt Nam học tập”. Tôi nói: “Sai rồi, để các con học đủ học trình đi, nếu 

bây giờ đưa về thì học trình sẽ bị đứt đoạn, không tốt!”. Tôi làm lễ tri ân cho người thân của 

chị đó mấy lần, một lần làm lễ tri ân qua Zoom, bà của chị hết sức xúc động. Tôi cũng về quê 

chị ở vùng biển làm lễ tri ân cho Cha Mẹ chồng, người bố là một thủy thủ biển, khi tôi làm lễ 

tri ân ông khóc: “Tôi không dễ gì khóc, khi đi trên biển tôi gặp cướp biển, là tôi tăng ga đâm 

thẳng vào thuyền của họ.” Nhưng ông rất cảm động khi con cái quỳ lạy, nói lời tri ân. 

Chúng ta phải cảnh giác, xem sự học tập, sự tu hành có giúp mình tiến bộ hay không? 

Hay làm mình xa lìa chánh đạo, rồi đưa mình thấp dần, xa rời sự tu hành tấn đạo của chính 

mình. Về nhân cách, đạo đức của bản thân không tiến bộ mà lui sụt. Còn việc tu hành để thay 

đổi tập khí phiền não nhưng lại bị gia tăng thêm tập khí xấu. Rất nhiều người đã bị bạn bè 

xấu dẫn đi mất, đồng tham đạo hữu thấy sai mà không góp ý. Họ là Phật tử, thậm chí có 

những người từng ở Hồng Kông tu hành, đã từng ở trong khu vực Hòa Thượng ở, nhưng vẫn 

bị dục vọng sai khiến, có vợ con rồi nhưng vẫn bỏ đi lấy vợ người khác. Chúng ta phải cẩn 

trọng, gần gũi bạn ác sẽ trở thành ác, gần gũi Thầy tà sẽ trở thành tà, như ông bà ta nói: “Gần 

mực thì đen, gần đèn thì sáng.” 

Ta phải biết lắng nghe và chịu được những lời khuyên thì mới có thể tiến bộ. Có 

người nói: “Ngày nào cũng nghe bị mắng, thôi tốt nhất đừng nghe nữa!”. Không phải tự 

nhiên người ta gây oán thù với mình, tại mình làm sai nên người ta mới nhắc nhở, mới mắng. 

Trong mỗi bài học Hòa Thượng chỉ ra hết những sai phạm, mình nghe giống như bị mắng, 

nên có người cảm thấy nghỉ học cho đỡ bị mắng, cũng không còn phải dạy sớm để học nữa.  

Tôi nhắc mọi người phải hết sức cẩn thận: “Bạn lành nương cạy, Thầy Tà tránh 

xa”, bạn lành là người luôn sống trong khuôn khổ, chuẩn mực của đạo đức, sống trong chuẩn 

mực, quy phạm của con người. Khi thấy họ tùy tiện, sai phạm là không được, mình thấy họ 

sai phạm một lần, rồi đến lần thứ hai  là thấy họ không phải là bạn tốt rồi. Thí dụ như ra 

đường không đội mũ bảo hiểm, vì họ nói: “Không sao đâu, đi một đoạn ngắn thôi”. Việc 

tưởng chừng đơn giản nhưng không đơn giản. Hay khi họ nói dối: “Không sao đâu, lỗi này 

không đáng lo đâu!”. Chỉ cần hai câu nói mình biết người này không nên gần gũi. Tâm của 
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Bồ Tát không phải như vậy, chuẩn mực là chuẩn mực không thể tùy tiện xí xóa, qua loa 

được. Có nhiều người tu hành lâu năm vẫn có sự sai phạm nghiêm trọng, bỏ vợ, bỏ chồng đi 

lấy người khác. Dục vọng của con người rất khủng khiếp. Có người khi được đồng tu nhắc 

nhở, thì họ nói: “Anh biết địa ngục là đáng sợ, nhưng anh không thể cưỡng lại được dục vọng 

của mình.” Họ biết bỏ vợ đi lấy vợ người khác thì sẽ đọa địa ngục, nhưng họ vẫn làm. Nên 

mọi người cố gắng lắng nghe lời khuyên, chứ đều nghe lời đường mật. Chúng ta phải nhớ: 

“Lời hoa mỹ thì không bao giờ chân thật và lời chân thật thì không bao giờ hoa mỹ.” 

Trong suốt 800 Đề tài chúng ta đã học, hay trong tất cả các đĩa Hòa Thượng giảng, tất 

cả đều dạy chúng ta: “Làm sao thay đổi thân tâm, làm sao để loại trừ tập khí, phiền não, tập 

khí của mình”, chứ không có lời nào là khen tặng. Có người hỏi Hòa Thượng đã ấn chứng 

cho người này, người kia phải không thì Hòa Thượng nói: “Tôi chưa bao giờ ấn chứng cho 

ai cả, vì tôi là một phàm phu, ngay đến quả Tu Đà Hoàn tôi còn chưa chứng được. Những 

người tôi tán thán là vì họ có những việc làm tốt, mà không phải là ấn chứng. Những 

người nghe được lời tán thán của tôi mà họ lấy đó để huyễn lòng, vậy thì họ đã quá đề cao 

danh vọng, họ đã xa rời với đạo, không phải là người chân thật tu hành nữa.” 

Bài học hôm nay khi đọc tựa tôi rất chấn động, Hòa Thượng nhắc đến câu chuyện về 

thành phố Atlantic. Hòa Thượng nói: “Tại vì sao đại lục dần chìm xuống, khi khoa học đạt 

đến đỉnh cao đạo đức ngày càng suy đồi, hay tham sân si mạn phát triển đến cùng tột”. 

Con người ngày nay tham, sân si đã quá cao, nhất là sự ngạo mạn, không còn luân thường 

đạo lý, không còn người trên người dưới. Họ chỉ làm theo tập khí, dục vọng của chính mình, 

không còn sự cản trở khống chế dục vọng , rất đáng sợ. Gần đây có những vụ án con giết cha, 

phanh thây ra để giấu. Con gái cũng giết Cha, đổ bê tông xác để xuống hồ giấu. Chuẩn mực 

người xưa dạy chúng ta: 

 

“Cha mẹ lỗi, khuyên thay đổi. 

Mặt ta vui, lời ta dịu. 

Khuyên không nghe, vui can tiếp. 

Dùng khóc khuyên, đánh không giận.” 

Đó là chuẩn mực của con người, giết Cha Mẹ thì đến giã thú cũng không làm như vậy. Ngày 

xưa việc giết Cha Mẹ là việc rất kinh thiên động địa. Thành nào có người bất hiếu thì cửa 

thành đó sẽ bị chặt một góc thành, để báo cho mọi người biết nơi đây có bất hiếu tử. Để nhắc 

dân chúng nơi khác biết. Người xưa đã răn dạy như vậy, ngày nay thì khắp nơi con hại Cha 

Mẹ. Khi đạo nghĩa không còn thì hoàn cảnh sống sẽ dần dần càng ngày càng trở nên xấu đi.  

Hòa Thượng nói: “Khi khoa học kỹ thuật phát triển đến đỉnh cao thì cư dân khu 

vực đó luân lý sẽ không còn, khởi tâm động niệm sẽ đều là hại người để lợi mình. Khi giữa 

con người với con người không còn đạo nghĩa, thì con người còn đáng sợ hơn cầm thú, 

thì sẽ dẫn đến đại lục dần dần chìm xuống đáy biển.” Người không hiểu được tâm ý của 

Hòa Thượng sẽ thấy rất khó chịu, không bao giờ muốn nghe. Có người nghe cảm thấy hổ 

thẹn, giống như bị mắng. Còn tôi thì cảm thấy vô cùng chấn động. Người xưa những lời dạy 

luôn là cảnh tỉnh, nhắc nhở chúng ta, đừng chạy theo danh vọng lợi dưỡng, mà phải 
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mau mau giúp con phục hồi nhân cách, đạo đức thì nó mới là con của mình. Còn nếu nó 

học nhiều thứ để kiếm được tiền, thì nó không còn là con, là cháu của mình nữa. 

Cha mẹ ngày nay, thấy con người ta học trường này, trường kia, bằng cấp này, bằng 

cấp nọ. Trong cuốn “100 tấm gương đức hạnh”, ta thấy các Ngài không học trường danh 

tiếng như Havard, không cần nhiều bằng cấp. Chúng ta không cần học trường quân sự nổi 

tiếng nào, nhưng chúng ta lại là những nhà quân sự đẳng cấp thế giới. Hôm trước học Lịch sử 

tôi nói: “Con cháu chúng ta cố gắng học trình của mình, rồi học Lịch sử, nhìn vào tấm 

gương của dân tộc, thì chúng ta thấy đầy những nhân tài, có rất nhiều yếu tố chúng ta cần 

học hỏi Cha Ông.” 

Hòa Thượng nói: “Việc 50.000 năm trước xã hội đó khoa học kỹ thuật phát triển 

đến đỉnh điểm, là con người đã chìm đắm trong tham, sân, si, mạn. Xã hội ngày nay, khoa 

học kỹ thuật cũng đang phát triển ở tầng cao, địa cầu cũng dần dần sinh ra những thay 

đổi. Các nhà khoa học cũng dự đoán khoảng 100 năm nữa thì Atlantics nổi lên, khi đó có 

những đại lục khác chìm xuống.”  Dẫn chứng câu chuyện này để thấy đúng như nhà Phật 

nói: “Y báo tùy theo chánh báo mà chuyển”, y báo là cảnh, chánh báo là tâm mình, khi con 

người quên mất tình nghĩa, ân nghĩa thì hoàn cảnh sống sẽ thay đổi. Hay như người xưa 

nói:“Cảnh tùy tâm chuyển.” Khi giữa người thân mà không còn tình thân nữa, thì tình quốc 

gia dân tộc cũng không còn. Người xưa nói: “Vị quan tốt xuất thân từ người con hiếu 

hạnh”, họ biết yêu thương Cha Mẹ mình thì mới có thể yêu thương được Cha Mẹ thiên hạ, 

câu nói này rất cảnh tỉnh chúng ta. 

Nhiều năm qua khi chúc Tết tôi không bao giờ chúc tấn tài, tấn lộc, vạn sự cát tường. 

Năm nay tôi chúc: “Tết này chuẩn mực phải làm gương. Xuân xưa gương sáng gắng nối 

truyền.” Gương sáng là chuẩn mực đạo đức, là tình nghĩa, ân nghĩa, đạo nghĩa phải được tiếp 

nối. Ngày xưa khi tôi còn nhỏ, đến Tết, Ông mặc áo dài truyền thống, ngồi giữa nhà, con 

cháu quỳ lạy ông. Nhà tôi rất đông, lúc ông còn sống có hơn 100 con cháu. Nhưng sau khi 

ông mất tất cả đều chạy theo danh vọng, tàn sát lẫn nhau, không còn ai giúp ai, chỉ đua tranh 

xem ai giàu hơn.  

Hòa Thượng nói: “Khi Atlantic nổi lên sẽ có những Châu lục khác chìm xuống, có 

nhiều người hỏi tôi: “Pháp sư ơi, Ngài có tin không vậy?” Tôi nói: “Tôi tin, vì trên Kinh 

Phật đã nói: “Cảnh tùy tâm chuyển”. Cảnh chính là hoàn cảnh, chính là sơn hà đại địa, 

tâm người thiện thì tất cả đều là thiện, phản ứng của sơn hà đại địa cũng là thiện. Khi tâm 

người bất thiện thì phản ứng của sơn hà đại địa cũng bất thiện, cho nên đại lục mới chìm 

xuống đại dương. Cho nên việc này tôi tin!”. Dự báo của nhà khoa học, khi Atlantic nổi lên 

thì bờ Đông, bờ Tây nước Mỹ sẽ chìm xuống. Giống như người xưa cũng nói: “Bãi biển hóa 

nương dâu”, trước đây là bãi biển nhưng một thời gian sau trở thành nương dâu. Khi chúng ta 

đi trên cầu Thanh Trì, tôi thấy những bãi bồi người ta trồng chuối bạt ngàn. Các cụ lớn tuổi 

chắc chắn sẽ nói trước đây bãi bồi không lớn như vậy. Nhưng để có nhiều hec-ta đất bồi lên 

như vậy thì chắc chắn có những nơi khác đất đã bị lui sụt.  

Hòa Thượng nói: “Mực nước dâng cao, thủy tai là do lòng người tham lam tạo 

thành. Núi lửa bùng phát, do sự sân hận của con người. Nạn gió là quả báo của ngu si. 

Động đất là do lòng người ngạo mạn, bất bình.  Hết thảy những nguyên nhân dẫn đến tai 
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nạn đó gốc chính là Tham – Sân – Si mạn.” Người xưa nói chúng ta hãy tự mình chiêm 

nghiệm.” Chúng ta đã nghe các nhà khoa học dự báo ở thành phố Hồ Chí Minh, 50 năm nữa 

cũng sẽ những khu bị nhấn chìm bởi nước biển. Thực tế là mực nước càng lúc càng dâng cao, 

băng vĩnh cửu đã bị tan dần. Núi lửa bùng phát là do sự sân hận của con người, chúng ta là 

người học Phật đã biết: “Một ý niệm khởi lên là châu biến pháp giới”, một ý niệm thiện 

khởi lên cũng châu biến pháp giới. Ngày nay con người khởi niệm thiện thì rất ít, nhưng niệm 

ác thì rất nhiều. Trên thế giới nhiều nơi xảy ra động đất rất tàn khốc. Nhưng từ ngày tôi biết, 

thì đất nước chúng ta không có động đất lớn mà chỉ có những dư chấn nhẹ. điều này chứng tỏ 

lòng người của chúng ta cũng lương thiện hơn.  

Hòa thượng nói: “Từ lâu Thích Ca Mâu Ni Phật dạy chúng ta: “Cần tu giới định 

tuệ, giệt trừ tham sân si.” Tai nạn từ ở Tham – Sân – Si mạn, ngày nay mà chúng ta nói 

lời nói này, không có người tin tưởng, vì hiện tại con người chỉ tin tưởng khoa học.” Bài 

học này Hòa Thượng nói đã cách đây 30 năm rồi. Có lần tôi nghe Hòa Thượng nói: “Con 

người ngày nay không còn tin vào lời nói của Thánh Thần, của Chúa, của Thích Ca Mâu 

Ni Phật, của các bậc sáng tạo ra tôn giáo, họ chỉ tin vào lời nói của khoa học.” Ngày nay, 

dựa vào kỹ thuật số, chúng ta chỉ cần gửi tin nhắn là người thân có thể nhận được không cần 

đến gặp mặt. Chỉ cần ngồi một chỗ bấm điện thoại, là đồ ăn sẽ được giao đến tận nhà, người 

bán người mua không cần gặp mặt, không cần cảm ơn nhau. Ngay cả chuyển lì-xì cho nhau 

cũng chỉ cần ngồi một chỗ bấm điện thoại. Vậy thì tình người sẽ ngày càng thấp đi.  

Ân nghĩa, đạo nghĩa, tình nghĩa không phải là sự chấp trước. Chấp trước có nghĩa là 

mình nghĩ đây là con mình, con mình phải đạt được sự hậu đãi thế này, thế kia. Còn tình 

nghĩa giữa con người với con người được thể hiện một cách rất bản năng, rất tự nhiên. Hòa 

Thượng cảnh báo chúng ta khi con người không còn tình người, không còn đạo nghĩa nữa, thì 

hoàn cảnh sống của chúng ta càng lúc sẽ càng thay đổi. Cho nên mọi người phải hết sức cẩn 

trọng. 

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

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! 

 


