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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 Bảy, ngày 30/07/2022. 

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

NỘI DUNG HỌC TẬP ĐỀ TÀI 961 

“PHƯỚC ĐIỀN CHÂN THẬT” 

Số tiền chúng ta bỏ ra để làm việc thiện nhiều hay ít không quan trọng. Quan trọng là 

tâm lượng của chúng ta đối với chúng sanh. Tâm lượng của chúng ta càng lớn thì phước báu 

càng lớn. 

Gần đây, các đồng tu ở Học Hội Tịnh Tông đã đưa ra lời nhắc nhở của Hòa Thượng, 

đó là: “Nếu các vị nhớ đến tôi thì hãy niệm “A Di Đà Phật” vì tôi cũng đang niệm Phật. 

Như vậy thì tâm chúng ta tương ưng. Khi tôi về thế giới Tây Phương Cực Lạc tôi thấy các 

vị cũng về. Đó là sự cúng dường chân thật”. Phước điền thù thắng nhất không phải ở chỗ 

chúng ta dành nhiều tiền hay ít tiền để làm việc thiện. Phước điền chân thật không cần đến 

tiền. Tâm lượng của chúng ta mở ra vì chúng sanh càng rộng, càng lớn thì phước điền càng 

rộng, càng lớn. 

Trong “Kinh Vô Lượng Thọ” nói: “Cho dù cúng dường hằng sa Thánh không bằng 

kiên dũng cầu chánh giác”. “Cầu chánh giác” không phải là chúng ta ngồi một chỗ cầu quả 

vị Phật mà chúng ta phải “y giáo phụng hành”. Chúng ta nghe và làm theo lời dạy của Phật 

Bồ Tát, của Thánh Hiền. Đó là cúng dường chân thật. 

Có một số người khi Hòa Thượng viên tịch họ cảm giác trống rỗng giống như bị mất 

Cha, mất Mẹ. Gần 70 năm trong cuộc đời hoằng hóa của Ngài, Ngài đã dạy chúng ta rất 

nhiều lời hay ý đẹp. Nếu chúng ta không làm theo lời dạy của các Ngài thì việc Ngài trụ thế 

hay không trụ thế cũng không có ý nghĩa. Chư Phật Bồ Tát đến thế gian này để giúp ích, để 

độ hóa cho chúng sanh. Nếu các Ngài trụ thế lâu mà chúng sanh không làm theo thì các Ngài 

nhập Niết Bàn để đi vào cõi khác, nơi chúng sanh dũng mãnh, tinh tấn, chân thật cầu giải 

thoát.  

Trong Kinh, Thích Ca Mâu Ni Phật nói: “Như Lai sở dĩ ứng hiện ở thế gian này là 

để khai thị cho chúng sanh thấy được tính Phật của chính mình”. Các Ngài không đến thế 

gian này để thọ hưởng hay khẳng định mình. Chư Phật Bồ Tát đến thế gian chỉ có một mục 

tiêu là “Khai thị chúng sanh ngộ nhập tri kiến Phật”. 

Suốt cuộc đời Hòa Thượng rong ruổi, bôn ba khắp mọi nơi trên thế giới, Ngài làm tất 

cả các phương diện có thể chân thật mang lại lợi ích cho chúng sanh. Tông chỉ của Ngài là 

chuyên tu, chuyên hoằng Tịnh Độ. Ngoài ra Ngài vẫn đề xướng mở trường học đào tạo người 

kế thừa. Ngài tin sâu, nguyện thiết đối với pháp môn Tịnh Độ. Ngài nói: “Khi tôi 50 tuổi, tôi 

đã bắt đầu nghĩ đến việc đào tạo những thế hệ kế thừa vì nếu không có những thế hệ kế 
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thừa thì ai sẽ tiếp nối hoằng trì Phật pháp, hoằng trì giáo dục Thánh Hiền”. Chúng ta phải 

nghĩ đến việc đào tạo thế hệ tiếp nối, đó là bổn phận, đó là trách nhiệm. Nếu không khi chúng 

ta mất rồi thì không có người gánh vác, không có người làm những việc chúng ta đang giang 

dở. Đó là phước điền chân thật, là chân thật cúng dường. 

Hòa Thượng nói: “Người có tiền chỉ biết tu bố thí. Họ làm rất nhiều những việc từ 

thiện trong xã hội nhưng họ không thể tu được phước điền tối thắng. Họ chỉ có thể tu 

được một chút phước nhỏ, không thể có được công đức viên mãn. Bố thí tiền nhiều hay ít 

không quan trọng, vấn đề then chốt là ở tâm lượng của chúng ta. Tâm lượng của chúng ta 

phải rộng lớn”. Có nhiều người nghĩ họ bỏ ra số tiền tỷ làm việc thiện thì họ sẽ có phước 

lớn. Nếu chúng ta bỏ ra số tiền tỷ nhưng  đó chỉ là 1/10 số tiền chúng ta có, người khác bỏ ra 

100 triệu nhưng đó cũng là 1/10 số tiền họ có thì phước điền như nhau. Quan trọng là tâm 

lượng của chúng ta phải rộng lớn. Tâm lượng rộng lớn có sức mạnh chiêu cảm, cảm hóa 

người rất lớn. Hòa Thượng nói: “Bố thí, cúng dường cần có trí tuệ”. 

Hòa Thượng nói: “Mọi người nói: “Ở nơi cửa Phật là phước điền thù thắng nhất”. 

Câu nói này sai rồi! Vì hiện tại người chân thật tu hành, người chân thật lợi ích chúng 

sanh không nhiều. Tà sư nói pháp nhiều như cát sông Hằng. Chúng ta bố thí, cúng dường 

mà chúng ta không có trí tuệ thì chúng ta không thể đạt được phước điền chân thật. Bạn 

cúng dường những nơi không phải đang giảng chánh pháp vậy thì bạn chẳng những 

không có phước mà bạn đã lãng phí phước. Việc này chúng ta nhất định phải hiểu tường 

tận! Chúng ta muốn hiểu được tường tận chúng ta phải có trí tuệ. Chúng ta muốn có trí 

tuệ thì chúng ta phải chân thật tu hành”. 

Hòa Thượng nói: “Chúng ta phải dùng trí tuệ phân biệt phước điền chân thật và 

phước điền giả. Điều này không quá khó! Chúng ta bình lặng quán sát thì chúng ta sẽ 

nhận ra. Người toàn tâm toàn lực vì lợi ích chúng sanh làm thì đó là phước điền chân 

thật. Người làm để cầu danh, để khẳng định mình, để lợi ích cho bản thân thì đó là phước 

điền giả”. Hòa Thượng kể câu chuyện, khi mọi người tham dự Pháp hội tam thời, ai muốn 

thắp những cây nhang đầu tiên thì phải tham gia đấu giá. Người thắp cây nhang đầu tiên giá 

trả 200.000đ, người thắp cây nhang thứ hai phải trả 100.000đ, người thắp cây nhang thứ ba 

phải trả 50.000đ. Họ tranh nhau đấu giá để được thắp cây hương đầu tiên hương vì họ cho 

rằng tiền họ bỏ ra để đấu giá là phước điền. Hòa Thượng nhắc chúng ta phân biệt đâu là 

phước điền chân thật, đâu là phước điền giả.  

Hòa Thượng nói: “Nơi nào ngày ngày tinh tấn, dụng công giảng Kinh nói pháp, 

hoằng pháp lợi sinh, dẫn chúng tu hành thì nơi đó là phước điền chân thật. Nơi nào họ 

chỉ nhắc đến danh vọng lợi dưỡng thì chúng ta phải mau mau tránh xa”. Chúng ta có bỏ 

tiền ra cúng dường những nơi đó thì cũng là chúng ta đã lãng phí vì tiền đó không chân thật 

lợi ích được cho chúng sanh. Có rất nhiều người đang lãng phí mà họ không biết. 

Trong suốt cuộc đời hoằng hóa của mình, Hòa Thượng không ngừng nhắc tới việc mở 

trường đạo tạo người kế thừa hoằng pháp và mở các ngôi trường giáo dục chuẩn mực đạo đức 

của Thánh Hiền. Khi hệ thống của chúng ta học Lịch sử dân tộc  mọi người đều rất cảm xúc. 

Việc học tập Lịch sử dân tộc đã đánh thức vai trò, bổn phận của chúng ta. Chúng ta thấy 

người xưa sẵn sàng hy sinh phụng hiến nên chúng ta phải học tập. Chúng ta phải bỏ đi sự tự 
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tư ích kỷ, không chọn lấy một đời sống an nhàn, thờ ơ với chúng sanh khổ nạn. Hòa Thượng 

nói: “Thánh Hiền không chọn đời sống đặc quyền”. Những người trong xã hội mà họ chọn 

đời sống hy sinh phụng hiến thì họ chính là những bậc Thánh Hiền. 

Hòa Thượng nói: “Chúng sanh muốn tu phước thì phước báu thù thắng nhất là ở 

Tam Bảo. Cúng dường tam bảo là phước điền vô thượng. Phật, Pháp, Tăng không những 

có ơn đức với chúng ta, công đức cúng dường các Ngài cũng đầy đủ. Đây là phước điền 

chân thật”. “Tam Bảo” là Phật, Pháp, Tăng. “Phật” là Giác. “Pháp” là Chánh. “Tăng” là 

Tịnh. Cúng dường Tam Bảo để có phước điền chân thật là chúng ta phải “y giáo phụng 

hành”. Chúng ta chân thật nỗ lực tu tập thì đó chính là phước điền chân thật. Hòa Thượng 

dạy: “Hoàn thiện chính mình để ảnh hưởng chúng sanh”. Khi chúng ta chân thật nỗ lực tu 

hành thì những người xung quanh nhìn thấy sẽ sinh tâm ngưỡng mộ, kính phục và từ đó bắt 

chước làm theo. 

Chúng ta phải có trí tuệ thì chúng ta mới có thể tạo được phước điền chân thật. Nếu 

chúng ta chưa có trí tuệ thì chúng ta mượn nhờ trí tuệ của người xưa. Hòa Thượng dạy chúng 

ta phải phổ biến Phật pháp bằng cách sử dụng cách truyền thông trên Internet. Chúng ta có 

thể đưa nhiều thông tin có lợi ích cho chúng sanh, những thông tin Phật pháp, những lời hay 

ý đẹp của người xưa lên Facebook. Chúng ta ngồi tại nhà, chúng ta ngồi ở nơi núi sâu, chúng 

ta vẫn có thể truyền tải lời của Thánh Hiền, của Phật Bồ Tát.  

Cách đây 10 năm, tôi nghe lời Hòa Thượng dạy nên tôi đã lập các Website. Ngày nay, 

trang “Tinhkhongphapngu.net” mỗi ngày có khoảng vài chục ngàn người truy cập, online 

trực tiếp bình quân khoảng hơn 40 người. Tất cả nội dung trên Website đều hoàn toàn miễn 

phí, không có tâm thư kêu gọi ủng hộ. Nội dung trên Website là những bài giảng của Hòa 

Thượng Tịnh Không. Có người đề nghị tôi đưa bài giảng của những người Thầy khác hay 

cho bài giảng của tôi lên nhưng tôi không dám “to gan” như vậy. Ngay cả việc để đường 

Link lên trang “Tinhkhongphapngu.net” để dẫn sang Website khác tôi cũng không làm vì 

điều đó làm người khác động tâm. Trên trang Web:  “Nhidonghocphat.com” tôi có để Link 

dẫn sang website “Tinhkhongphapngu.net”. Chúng ta dẫn mọi người đến nghe pháp của 

Hòa Thượng chứ không dẫn mọi người sang Website khác. Nếu không cẩn thận thì chúng ta 

đang phá hoại chứ không phải đang hộ trì Phật pháp! 

Ngày nay có rất nhiều người dùng Phật pháp câu Like, kiếm tiền. Họ cắt xén video, 

hình ảnh để thu hút người dùng. Những người làm việc đó rất đáng thương! Chúng ta chỉ làm 

để lợi ích chúng sanh, không dùng Phật pháp để kiếm tiền. Số tiền kiếm được rất nhỏ nhưng 

hậu quả thì rất lớn. Chúng ta đừng đem “viên ngọc quý” để đổi lấy “gói xôi”. Phước báu của 

người đem Phật pháp truyền tải cho chúng sanh là vô cùng to lớn nhưng họ không biết được 

điều này! 

 Tất cả sách tôi dịch, tôi đều hoan nghênh nhà sách in nhưng tôi không nhận tiền 

nhuận bút, họ cũng không cần tặng sách cho tôi. Tôi nhắc họ dùng tiền nhuận bút đó để giảm 

giá sách để nhiều người có thể mua hơn. Nhiều nơi họ lấy bản dịch của tôi để in rồi bán giá 

cao, nhân quả đó họ phải tự chịu. Trên các Website tôi cũng không kiếm tiền từ quảng cáo. 

Nếu chúng ta nhận tiền thì họ sẽ đặt rất nhiều quảng cáo lên Website. Những video dạy chữ 

Hán của tôi ở trên mạng xã hội, họ cũng chèn quảng cáo vào dù tôi không nhận bất cứ khoản 
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tiền nào. Chúng ta phải hiểu rõ chúng ta đang hoằng dương hay chúng ta đang phá hoại Phật 

pháp! 

Hòa Thượng nói: “Kinh Vô Lượng Thọ” dạy chúng ta rất rõ ràng: “Cho dù cúng 

dường hằng sa Thánh cũng không bằng kiên dũng cầu chánh Giác”. Nếu chúng ta cúng 

dường vào nơi mà họ ngày ngày tranh danh, đoạt lợi, thậm chí gây lộn để tranh dành thì 

chúng ta đang tạo nghiệp. Vì đạo tràng đó không có đạo”. “Hằng sa” là vô số kể. “Cầu 

chánh giác” là chúng ta phải y giáo tu hành, nghe theo lời dạy và thật làm. Chúng ta ủng hộ, 

cúng dường đoàn thể mà đoàn thể đó không có đạo, đoàn thế đó chỉ tranh danh đoạt lợi, danh 

vọng lợi dưỡng thì chúng ta cũng đang tạo nghiệp. Hòa Thượng dạy chúng ta hết sức ân cần, 

cặn kẽ.  

Hòa Thượng luôn nhắc chúng ta phải đào tạo thế hệ kế thừa. Tôi cũng đã nói mọi 

người về việc thành lập trung tâm đào tạo giáo viên dạy đạo đức văn hóa truyền thống. Họ 

được đào tạo sau 3 đến 5 năm thì họ về trường của họ giảng dạy. Những giáo viên đó được 

học tập, ăn uống, nghỉ ngơi hoàn toàn miễn phí. Đó là phước điền chân thật. Xây dựng một 

ngôi trường không khó nhưng vận hành một ngôi trường theo chuẩn mực không dễ chút nào! 

Cũng như Hòa Thượng nói: “Xây dựng một ngôi chùa rất đơn giản nhưng để vận hành ngôi 

chùa theo chánh pháp thì không dễ chút nào!”. 

Người có thể làm giáo dục chuẩn mực đạo đức thì người đó phải có tâm hy sinh 

phụng hiến. Người chìm đắm trong danh vọng lợi dưỡng thì họ sẽ bị danh vọng lợi dưỡng lôi 

kéo. Chúng ta phải chọn những Thầy Cô phát tâm làm. Chúng ta không cần những người có 

tài. Tài năng của họ không phải hình thành bằng trí tuệ mà bằng vọng tưởng.  

Hòa Thượng  nhắc: “Khi nhớ đến tôi các vị nhớ niệm Phật. Tôi cũng đang niệm 

Phật vậy thì tâm của chúng ta tương ưng. Tôi về Tây Phương thấy các vị cũng về vậy mới 

là chân thật cúng dường”. Đó chính là “y giáo tu hành”. Chúng ta nghe và làm theo giáo 

huấn của Thánh Hiền, của Phật Bồ Tát. Trong khởi tâm động niệm, trong đối nhân xử thế 

chúng ta phải y theo chuẩn mực của các Ngài chứ không y theo chuẩn mực của người thế 

gian. Chuẩn mực của Thánh Hiền lưu xuất từ ở nơi tâm thanh tịnh. Chuẩn mực của thế gian 

là từ ở nơi vọng tưởng. Đoàn thể có đạo mà chúng ta ủng hộ thì chúng ta mới có phước. Đạo 

tràng không có đạo mà chúng ta cúng dường thì chúng ta tạo nghiệp. Cả đời Hòa Thượng đã 

làm ra tấm gương cho chúng ta. Ngài không có tiền nhưng Ngài có thể làm được rất nhiều 

việc vì lợi ích chúng sanh! 

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

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! 
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