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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 ba, ngày 02/08/2022. 

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

NỘI DUNG HỌC TẬP ĐỀ TÀI 964 

“CÓ NGUYỆN LỚN THÌ THÀNH TỰU LỚN” 

 Chúng ta học Phật, chúng ta có phát tâm thành Phật không? Hòa Thượng nói: “Chúng 

ta học Phật thì chúng ta phải phát tâm làm Phật. Chúng ta muốn làm Phật thì chúng ta 

phải dụng được tâm của Phật”. Đa phần người học Phật chỉ cầu mong những việc rất tầm 

thường như cầu tai qua nạn khỏi, mạnh khỏe bình an, cơm no áo ấm. Những việc này chúng 

ta không cần cầu vì: “Phước trong mạng có nhất định có. Phước trong mạng không nhất 

định không”.  

 Bác Hồ có hoài bão giải phóng đất nước, mang lại cuộc sống ấm no cho dân tộc. Từ 

một thanh niên sinh ra ở làng quê nghèo, Bác đã bôn ba khắp nơi trên thế giới. Bác trải qua 

rất nhiều khó khăn, gian khổ để trở thành một vị lãnh tụ kiệt xuất. Con cháu đời đời ghi nhớ 

công ơn của Người. Nếu những việc nhỏ chúng ta không phát tâm để làm thì cho dù là việc 

nhỏ chúng ta cũng không làm được. Hòa Thượng nói: “Có nguyện lớn thì thành tựu lớn”. 

“Nguyện” là “nguyện vọng” chứ không phải là “tham vọng”.  

Khi Phật A Di Đà còn là một Tỳ Kheo Pháp Tạng, Ngài nói với Lão sư của mình 

rằng: “Con muốn thành lập một thế giới trang nghiêm, thanh tịnh để làm thắng địa cho 

chúng sanh mười phương tu hành”. Sau khi phát nguyện, Ngài phải trải qua vô lượng kiếp 

tu hành, Ngài không ngừng nỗ lực để thành lập được một thế giới trang nghiêm để chúng 

sanh có đủ tiêu chuẩn thì vãng sanh về đó. Có nguyện sẽ làm được, không có nguyện thì 

không thể thành tựu. Nguyện càng lớn thì thành tựu càng lớn. Nguyện của chúng ta quá nhỏ 

bé thậm chí quá tầm thường! 

Tôi bôn ba nhiều năm vì tôi muốn những buổi “Lễ tri ân Cha Mẹ” được tổ chức khắp 

cả nước. Hiện tại, nguyện vọng của tôi đã trở thành hiện thực. Chúng ta muốn làm được việc 

lớn thì phải làm từ việc nhỏ. Nhiều lần tôi đã đến những gia đình nhỏ để tổ chức Lễ tri ân. 

Hiện tại, công việc bận rộn nên tôi không thể đến những gia đình nhỏ để làm Lễ tri ân nữa 

nhưng nếu có duyên tôi vẫn sẽ đến. Chúng ta có nguyện thì chúng ta sẽ nỗ lực phấn đấu. 
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Hòa Thượng nói: “Chúng ta không có nguyện thì làm sao chúng ta có thể có thành 

tựu. Nguyện của chúng ta càng lớn thì thành tựu càng lớn”. Nguyện lực và thành tựu của 

chúng ta đi đôi với nhau. Nguyện lớn thì thành tựu lớn.  

Hòa Thượng nói: “Người thế gian học Phật không có thành tựu nguyên nhân đầu 

tiên là do họ không có nguyện. Rất nhiều người lạy Phật, học Phật để cầu được bảo hộ 

bình an, cầu thăng quan phát tài, cầu khỏe mạnh sống lâu, cầu tai qua nạn khỏi…Nguyện 

của họ chỉ lớn như vậy nên họ không thể có thành tựu lớn”. Nếu chúng ta phát nguyện: 

“Chúng ta học Phật, lễ Phật vì chúng ta muốn làm Phật” thì kết quả sẽ hoàn toàn khác. 

Chúng ta có nguyện thì chúng ta sẽ hướng tới mục tiêu đó để nỗ lực. Điều này cũng giống 

như trong cuộc sống, chúng ta kính trọng ai thì chúng ta sẽ lấy người đó làm mục tiêu để nỗ 

lực, phấn đấu. Nhiều người sống một cuộc đời như “bèo lục bình”, họ thả trôi cuộc đời theo 

dòng nước. 

Tổ Sư Đại Đức, Phật Bồ Tát luôn mong mỏi chúng ta có thành tựu vì chúng ta có 

thành tựu thì chúng sanh được nhờ. Phật nói: “Chúng ta chậm một ngày thành tựu thì 

chúng sanh thêm một ngày đau khổ”. Phàm phu chúng ta thường chỉ ngưỡng mộ chứ không 

làm theo. Chúng ta có thể làm được như họ nhưng chúng ta không nỗ lực làm. 

Hòa Thượng nói: “Trước khi tôi tiếp xúc Kinh Phật, tôi đọc cuốn “Liễu Phàm Tứ 

Huấn” do Lão cư sĩ Chu Kính Vũ giới thiệu. Bộ Kinh đầu tiên tôi đọc là “Lục Tổ đàn 

Kinh”. Trong một kỳ nghỉ hè, khi đến nhà một người bạn ở Đài Trung, tôi đọc được quyển 

“Lục Tổ đàn Kinh”. Tôi rất hoan hỷ, đọc liền trong 3, 4 ngày thì xong”. Trong cuốn “Lục 

Tổ đàn Kinh” có nhắc đến câu chuyện, khi Lục Tổ đến gặp Ngũ Tổ, Ngũ Tổ hỏi: “Ông đến 

đây để làm gì?”. Lục Tổ nói: “Con đến đây vì con muốn làm Phật!”. Người có khẩu khí 

mạnh mẽ, có nguyện lớn như vậy thì sẽ có thành tựu lớn! 

Chúng ta học Phật nhưng chúng ta không xác quyết, không có dũng khí là: “Nhất định 

đời này ta phải vãng sanh Tây Phương Cực Lạc!”. Nếu chúng ta có khẩu khí như vậy thì 

chúng ta sẽ nỗ lực vượt qua những tập khí đời thường. Nếu chúng ta không xác quyết thì tập 

khí đời thường sẽ lôi kéo, an bài cuộc đời chúng ta. 

Người xưa nói: “Bỉ ký trượng phu ngã diệc nhĩ”. Người là trượng phu thì ta cũng là 

trượng phu. Người làm được thì ta cũng làm được. Nếu chúng ta không chắc chắn là chúng ta 

làm được thì chúng ta sẽ không làm được. Nếu chúng ta nói nhất định chúng ta làm được thì 

nhất định chúng ta sẽ làm được. Chúng ta làm một lần chưa xong thì chúng ta làm lần thứ hai, 

làm lần thứ hai chưa được thì chúng ta sẽ làm lần thứ ba, cuối cùng nhất định chúng ta sẽ làm 
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được! Người nói rằng: “Con không biết có thể làm được không!”, thì chúng ta đừng giao việc 

cho họ. Khi chúng ta quyết tâm làm thì chúng ta sẽ cần cầu thiện hữu tri thức, những người 

có kinh nghiệm, những người đã thành tựu trong lĩnh vực đó. Chúng ta cầu học, tham vấn, 

nhờ họ hướng dẫn. 

Cách đây hơn chục năm, tôi cùng xây bể nước với một người thợ. Sau khi xây xong 

họ không có biết cách chống thấm nên tôi lên mạng tìm hiểu. Tôi nghiên cứu ba bốn cách rồi 

chọn được cách tốt nhất. Họ không biết là có thể hỏi những người có chuyên môn hoặc lên 

Google tìm hiểu. Đây cũng là bệnh của mỗi chúng ta. Chúng ta làm việc gì cũng tự cho là 

mình biết nhưng cuối cùng chúng ta làm hỏng việc.  

Hôm trước, tôi xem một buổi trại hè thông qua kênh Online nhưng mạng chập chờn 

nên tôi không xem được. Tôi lên Google tìm kiếm cụm từ “wifi sự kiện” thì tôi biết rằng khi 

tổ chức sự kiện đông người chúng ta cần sử dụng wifi chuyên dụng. Từ việc nhỏ đến việc lớn 

chúng ta phải tìm tòi, phải học hỏi. Nếu việc đơn giản mà chúng ta chưa làm được thì việc trở 

thành Phật Bồ Tát còn ở rất xa. Để trở thành Phật Bồ Tát thì chúng ta phải học hỏi một cách 

bài bản, không thể qua loa. 

Hòa Thượng nói: “Chúng ta tu hành việc quan  trọng  đầu tiên là chúng ta phải lập 

nguyện. Nếu chúng ta không có nguyện vọng làm Phật, làm Bồ Tát, làm Thánh Hiền thì 

chúng ta không thể làm được. Chúng ta có nguyện vọng làm Thánh Hiền, làm Bồ Tát, làm 

Phật thì chúng ta sẽ phấn đấu, nỗ lực làm theo các Ngài. Nếu lời nói, ý niệm của chúng ta 

là muốn vượt thoát sinh tử, vãng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc thì chúng ta niệm 

Phật nhất định vãng sanh”. Tâm tâm, niệm niệm của chúng ta luôn muốn vượt thoát sinh tử, 

ra khỏi sáu cõi thì nhất định chúng ta làm được. Tâm của chúng ta tha thiết nghĩ đến việc 

vãng sanh thì chúng ta sẽ không nghĩ đến “danh vọng lợi dưỡng”, hưởng thụ “năm dục sáu 

trần”. 

Nếu ai hỏi tôi có khỏe không thì tôi nói: “Tôi không rảnh để bệnh!”. Tôi cũng mang 

thân tứ đại, khi di chuyển giữa các vùng khí hậu nóng, lạnh thì cơ thể cũng dễ bị bệnh. 

Nhưng tôi tập trung làm việc vì chúng sanh nên tôi không có thời gian để nghĩ đến bệnh. 

Trước khi vào giảng tôi bị sổ mũi nặng nhưng khi tôi tập trung giảng thì tôi không bị nữa.  

Hòa Thượng nói: “Trong từng ý niệm, chúng ta luôn nghĩ đến việc vượt thoát sinh 

tử, chúng ta luôn hướng đến Tây Phương Cực Lạc thì chúng ta niệm Phật sẽ thành công. 

Chúng ta không có tâm để làm Phật thì chúng ta không thể làm Phật. Chúng ta vãng sanh 

thế giới Tây Phương Cực Lạc là chúng ta đi làm Phật. Chúng ta chân thật có tâm làm 
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Phật thì chúng ta niệm Phật chắc chắn vãng sanh. Vì “Phật thị môn trung hữu cầu tất 

ứng”. Chúng ta niệm Phật là chúng ta muốn đến thế giới Tây Phương Cực Lạc làm Phật. 

Chúng ta có nguyện vọng này thì niệm của chúng ta sẽ miên mật, khẩn thiết. Đa phần chúng 

ta niệm Phật qua loa vì chúng ta dành thời gian niệm “tự tư tự lợi”, “danh vọng lợi dưỡng”, 

hưởng thụ “năm dục sáu trần”, “tham sân si mạn”.  

Hòa Thượng dạy: “Chúng ta phải có nguyện vọng lớn”. Chúng ta làm theo lời Hòa 

Thượng dạy chắc chắn không sai. Cả cuộc đời, Ngài chuyên tu, chuyên hoằng pháp môn Tịnh 

Độ. Trong tâm Ngài một câu “A Di Đà Phật” niệm đến cùng. Đối với chúng sanh, Ngài đem 

giáo dục của Phật Đà, giáo dục của Thánh Hiền phổ biến khắp thế gian. 

 Đối với mình, chúng ta một lòng một dạ niệm một câu “A Di Đà Phật”, một hướng 

Tây Phương để đi. Đối với người, chúng ta dùng tất cả những phương tiện khéo léo nhất trên 

nền tảng của giáo dục Phật Đà, giáo dục Thánh Hiền để giúp chúng sanh. “Tự hành” là chúng 

ta niệm một câu “A Di Đà Phật”. “Hóa tha” là chúng ta đem giáo dục của Phật Đà, giáo dục 

của Thánh Hiền phổ biến khắp thế gian. Chúng ta chuyên nhất niệm Phật là chúng ta “tu 

huệ”. Chúng ta đem giáo dục Phật Đà, giáo dục Thánh Hiền, dùng tất cả phương tiện khéo 

léo nhất đến thế gian đó là chúng ta “tu phước”. Chúng ta muốn làm một đấng “phước trí nhị 

nghiêm”, muốn làm Phật thì chúng ta phải “phước huệ song tu”. Chúng ta “phước huệ song 

tu” thì chúng ta sẽ có công hạnh viên mãn của một vị Phật.  

Hòa Thượng nói: “Phật Bồ Tát không ngừng tinh tấn”. Chúng ta đang học theo Phật 

Bồ Tát để làm Phật Bồ Tát thì chúng ta cũng phải không ngừng tinh tấn. Đa phần chúng ta 

đang không ngừng “tinh tướng”. Gần 1000 đề tài vừa qua, dù tôi phải di chuyển nhiều nơi, 

làm nhiều việc nhưng tôi luôn ngồi học một cách nghiêm túc. Nếu chúng ta không kiểm soát 

chính mình thì chúng ta sẽ bị những tập khí như tham ăn, tham ngủ sai sự. 

Chúng ta tổ chức “Lễ tri ân Cha Mẹ” trên khắp cả nước, ở trường chúng ta tổ trức trại 

hè, ở chùa chúng ta tổ chức khóa tu đó chính là phương tiện khéo léo. Hòa Thượng nói: 

“Hoàn thiện chính mình ảnh hưởng chúng sanh”. Việc nào có thể lợi ích chúng sanh thì 

chúng ta phải tận lực làm. Nếu chúng ta làm một cách chểnh mảng, qua loa thì chúng ta đang 

tạo tội chứ không phải tu phước. Chúng ta phải làm “tận trách nhiệm” như Tổ Ấn Quang đã 

dạy. Nếu có thể thì chúng ta làm bằng 200% sức lực của mình. Chúng sanh có được lợi ích 

thì chúng ta đang tu phước. Chúng ta may mắn vì chúng ta có con đường đi rõ ràng. Rất 

nhiều người không biết mục đích, ý nghĩa và giá trị của cuộc đời là gì. 
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Hòa Thượng như một cỗ máy đã nói pháp hơn 60 năm, trong một đĩa gần đây Ngài 

cũng đã dụng tâm dùng hết sức lực để chia sẻ. Đối với những người học Phật, học giáo huấn 

Thánh Hiền thì chúng ta đem giáo dục của Phật Đà để chia sẻ với họ. Đối với người không 

học Phật thì chúng ta chia sẻ với họ về giáo dục Thánh Hiền. Đó chính là phương tiện khéo 

léo. Giáo dục của Thánh Hiền là giáo dục quan hệ ngũ luân, quan hệ Cha con, quan hệ Vợ 

chồng, quan hệ anh em, quan hệ cấp trên cấp dưới, quan hệ bạn bè. 

Chúng ta tổ chức trại hè ở thành phố Đà Nẵng, thành phố Bắc Ninh, thành phố Vinh 

đều nhận được những phản hồi rất tốt. Chúng ta chỉ cần làm lợi ích cho chúng sanh chứ 

không cần phải đưa cái “ta”, cái “của ta” ra để mọi người biết. Nhiều việc thất bại là do “cái 

ta” và “cái của ta” như sự phân biệt tôn giáo, phân biệt màu da, chủng tộc. Người học Phật 

thì phải hoàn toàn “vô ngã” vậy thì chúng ta có thể “chí công vô tư”, “hy sinh phụng hiến”.  

Hoà Thượng đã dạy chúng ta rất rõ ràng, chúng ta chỉ đang thiếu sự “dũng mãnh, tinh 

tấn”. Đa phần là chúng ta chỉ làm cho dễ coi chứ không làm bằng nhiệt huyết, nhiệt tâm. Có 

những người học Phật cho rằng chúng ta làm như vậy là xen tạp. Trại hè ở thành phố Vinh, 

trại hè ở thành phố Đà Nẵng chúng ta không nhắc đến Phật pháp nhưng vẫn có thể lợi ích 

được rất nhiều người.  

Hòa Thượng nói: “Có nguyện lớn thì thành tựu mới lớn”. Nguyện lớn của chúng ta 

là: “Một đời này chúng ta phải vãng sanh Cực Lạc”. Nguyện hỗ trợ cho nguyện lớn là: 

“Chúng ta đem giáo dục Phật Đà, Giáo dục Thánh Hiền phổ biến đến thế gian”. Chúng ta 

dũng mãnh, tinh tấn làm thì chúng ta sẽ có phước huệ viên mãn. Chúng ta có phước huệ viên 

mãn thì chúng ta sẽ thành Phật! 

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

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! 

 


