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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 13/08/2022. 

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

NỘI DUNG HỌC TẬP ĐỀ TÀI 975 

 “DẪN ĐẠO CHÚNG SANH LẦM ĐƯỜNG LẠC LỐI” 

Nhiều đồng tu mới học Phật đã đi dẫn dắt người khác, chúng ta không biết rằng mình 

đang làm sai và dẫn dắt người khác làm sai. Điều này vô cùng tai hại! Chúng ta dẫn dắt làm 

người khác lầm đường lạc lối, không làm theo chánh pháp mà làm theo tà pháp.  

Trong suốt cuộc đời  giảng Kinh thuyết pháp, Hòa Thượng đều dẫn lời của Phật Bồ 

Tát, của Thầy của mình. Ngài không nói là pháp này do Ngài định đặt hay phát minh ra. Ngài 

không tự giảng Kinh mà giảng lại chú giải. Thí dụ Ngài giảng “Tịnh Độ Đại Kinh Khoa 

Chú”, có nghĩa là Ngài giảng lại bản đã được Thầy của Ngài phân khoa, ghi chú. Hòa 

Thượng nói: “Trí tuệ của chúng ta không đủ, nếu chúng ta giảng trực tiếp các Kinh mà 

chúng ta bị sai thì chúng ta dẫn đạo rất nhiều người sai lầm. Tội đó không nhỏ, khi nào 

những chúng sanh đó không còn ở trong đường ác thì tội của chúng ta hết”. Chúng sanh 

còn trầm luân sinh tử, đọa lạc ở một cõi nào đó thì nhân quả của chúng ta vẫn còn. Trước khi 

nói, chúng ta đã phải suy nghĩ thận trọng vậy thì khi chúng ta dẫn đạo người thì chúng ta 

càng phải hết sức cẩn thận! 

Tôi không có bí quyết tu hành đặc biệt nào. Tôi chỉ cố gắng giữ tâm chân thành niệm 

Phật. Khi có một nhóm người đến hỏi tôi bí quyết tu hành, tôi đã dùng tâm chân thành tiếp 

đãi họ. Tôi tự pha trà, pha cà-phê, cuốn bánh tráng, hướng dẫn họ cách làm nước chấm, cách 

kho mít. Khi họ về thì tôi cắt tặng họ một buồng chuối. Tôi dùng tâm chân thành để tiếp đãi 

họ cũng như chúng ta dùng tâm chân thành để niệm Phật. Có người, họ nghĩ những người đến 

hỏi đạo chỉ là phàm phu, không cần tiếp đón cẩn thận. Tôi đang làm cho họ xem biểu pháp về 

sự chân thành. Chân thành là ngay trong đối nhân xử thế tiếp vật hàng ngày. Có những người 

cho rằng chỉ cần chân thành khi niệm Phật, hàng ngày trong đối nhân xử thế tiếp vật thì họ 

“lường cân, tráo đấu”, tính thiệt hơn, tính lời lỗ. 

Khi tôi mới dịch bộ “Kinh Vô Lượng Thọ”, tôi thấy bộ đĩa rất hay nên tôi muốn đem 

tặng. Bộ đĩa đó có khoảng 278 đĩa, khi tôi mang tặng họ từ chối nhận vì họ không có chỗ cất. 
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Khi đó, tôi đã nghĩ đến việc mỗi tuần tôi dịch một đĩa, đại chúng sẽ được nghe Hòa Thượng 

giảng hàng tuần. Mỗi tuần, tôi sẽ có báo cáo tâm đắc, giải đáp những thắc mắc trong bộ Kinh, 

khi dịch xong bộ Kinh thì các Phật tử đều sẽ thông suốt các bài giảng. Tôi đã đi cần cầu một 

số nơi nổi tiếng, nơi thì họ từ chối tiếp nhận, nơi thì họ tiếp nhận nhưng yêu cầu phải để tên, 

địa chỉ của họ. Tôi thấy không hợp lý nên tôi đưa lên các trang mạng. Hòa Thượng cả đời bôn 

ba vì chúng sanh, tôi cũng đang cố gắng tận lực để bôn ba. Tôi không ngồi một chỗ bảo mọi 

người niệm Phật, nếu chúng ta làm với tâm không thanh tịnh, tâm “tự tư tự lợi” thì không có 

tác dụng gì. 

Hòa Thượng nói: “Có người bảo tôi: “Pháp sư ơi, trước đây tôi tụng rất nhiều Kinh 

khác nhau nhưng bây giờ Ngài dạy tôi chỉ niệm “A Di Đà Phật”, cầu sinh Tây Phương 

Cực Lạc. Tôi đã niệm danh hiệu Bồ Tát rất nhiều nhưng bây giờ không niệm nữa thì các 

Ngài có trách tôi không?”. Chúng ta khởi lên ý niệm này là chúng ta đã phỉ báng Phật. 

Tâm của Phật là chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác, từ bi. Chúng ta không coi 

Phật Bồ Tát là người tốt mà coi Phật Bồ Tát là kẻ ác mang tâm báo thù”. 

Hòa Thượng nói: “Chúng ta mang tâm sợ đắc tội với các Ngài thì chúng ta sẽ gặp 

phiền phức sẽ rất lớn. Chúng ta đem các Ngài xem thành những loại người này giống như 

chúng ta xem Phật Bồ Tát như nhóm xã hội đen”. Người của xã hội đen mới tìm người 

khác báo thù, người tốt không làm việc đó. Phật Bồ Tát không khởi ý niệm phân biệt chúng 

sanh nào không niệm đến Ngài thì không bảo hộ, gia trì. Chúng ta đã đem tâm phàm phu 

thường tình để gán lên Phật Bồ Tát. Đây là đại tội! 

Hòa Thượng nói: “Chúng ta đắc tội với Quỷ Thần thì họ tìm chúng ta gây phiền 

phức. Chúng ta đắc tội với Phật Bồ Tát các Ngài cũng không tìm chúng ta để gây phiền 

phức. Nhưng nếu chúng ta có tâm này thì chúng ta xem các Ngài như một phàm phu bình 

thường. Tội của chúng ta hình thành ở tâm niệm này. Chúng ta bất tri, bất giác nên chúng 

ta tạo tội!”. Chúng ta khởi tâm động niệm đã xem Thánh Hiền, Phật Bồ Tát thành người xấu 

ác. Ngay trong khởi tâm động niệm chúng ta đã tạo tội. 

Hòa Thượng nói: “Trước đây chúng ta tu hành không đúng pháp hiện tại chúng ta 

sửa lại cho đúng pháp, chúng ta chuyên học một bộ Kinh, chuyên niệm một câu “A Di Đà 

Phật”. Chúng ta ngày trước bái lạy một số Phật Bồ Tát, những vị Bồ Tát đó thấy chúng ta 

quay đầu, chuyên nhất niệm “A Di Đà Phật” thì các vị Bồ Tát đó sẽ rất hoan hỷ. Người 

thế gian không hiểu đạo lý, chân tướng sự thật này nên họ đã hiểu lầm. Sự hiểu lầm này 

tạo nghiệp rất lớn”. 
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Trong “Kinh A Di Đà”, Thích Ca Mâu Ni Phật bảo chúng ta niệm “A Di Đà Phật”, 

mười phương chư Phật đều tán thán người niệm Phật. Trong Kinh, các Ngài đều hiện tướng 

lưỡi rộng dài của nhiều đời không nói lời giả dối. Trước đây chúng ta tu hành cách nào nhưng 

chúng ta quay đầu, chân thành niệm một câu “A Di Đà Phật” vậy thì không có gì sai! 

Trong Đại Tạng Kinh, có 200 bộ Kinh mà Thích Ca Mâu Ni Phật nhắc đến Tịnh Độ. 

Có những người niệm Phật hơn 10 năm nhưng họ vẫn bỏ pháp niệm Phật để tu theo cách tu 

của người hiện đại là luyện tế bào gốc. Khi bước vào thiền đường họ cảm giác lâng lâng, họ 

cho rằng đó là họ đang rời xa phiền não. Nhưng họ giống như người say, có  người say thì 

ngủ một giấc, có người say thì phá phách nhưng tỉnh dậy họ đều không nhớ điều gì. 

Chúng ta tu hành thì phải đối trị tập khí, phiền não, đối trị được “tham sân si mạn” 

của chính mình. Tu là sửa, chúng ta phải sửa đổi tất cả những hành vi, những khởi tâm động 

niệm của mình. Chúng ta tu hành mà khởi tâm động niệm của chúng ta càng lúc càng xấu ác 

hơn thì đó là chúng ta đã “tu mù niệm quáng”. 

Hôm trước, có người hỏi tôi, họ muốn thỉnh tượng Phật A Di Đà về thờ nhưng họ đã 

thờ tượng Phật Quan Âm nhiều năm. Họ cho rằng họ thờ lâu năm rồi, bức tượng rất linh 

thiêng rồi, nếu không thờ nữa thì sẽ đắc tội với các Ngài. Phật A Di Đà là Thầy của Bồ Tát 

Quán Thế Âm, khi chúng ta thờ tượng Phật A Di Đà thì Bồ Tát Quan Âm sẽ rất hoan hỷ. 

Cũng giống như, chúng ta đang ngồi ghế chủ tọa mà thấy Thầy giáo, người lớn tuổi hơn mình 

đến thì chắc chắn chúng ta sẽ nhường ghế. Người xưa đã nói: “Ăn xem nồi, ngồi xem hướng”.  

Nếu chúng ta nghĩ Phật Bồ Tát phiền lòng thì chúng ta xem các Ngài còn không bằng người 

bình thường. Đó là chúng ta đã tình chấp, xem Phật Bồ Tát thành phàm phu tầm thường như 

chúng ta. 

Ngày trước, tôi dịch bộ “Phật pháp vấn đáp tinh hoa” của Hòa Thượng, Hòa Thượng 

trả lời đồng tu một vấn đề tương tự khiến tôi rất tâm phục khẩu phục. Một vị đồng tu đã thờ 

Tiên Hồ Ly 20 năm, Tiên Hồ Ly hỗ trợ gia đình họ làm ăn phát tài, bình an, mạnh giỏi. Hiện 

tại, họ biết tu hành Phật pháp có thể đưa họ vượt thoát sinh tử nên họ muốn thờ Phật Bồ Tát. 

Nhiều người căn tứ vào Tờ quy y sẽ nghĩ rằng: “Đệ tử quy y Phật không quy y ngoại đạo, tà 

giáo”, nhưng nếu không thờ Tiên Hồ Ly nữa thì vô cùng nguy hiểm. Hòa Thượng trả lời rất 

thỏa đáng: “Người học Phật chúng ta mỗi niệm tri ân. Chúng sanh có ơn đức với mình dù 

bằng một giọt nước chúng ta cũng mỗi niệm không quên. Tiên Hồ Ly đã ở trong nhà quý 

vị 20 năm là ân nhân của các vị. Quý vị thờ Phật ở giữa, thờ Hồ Ly ở một bên. Khi quý vị 
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niệm Phật, tụng Kinh, cầu vãng sanh quý vị mời tiên Hồ Ly làm cùng. Đó chính là chúng 

ta tri ân, báo ân”. 

Tiên Hồ Ly là địa tiên, địa tiên vẫn còn sinh tử luân hồi. Họ không tu theo Phật vì như 

vậy họ phải giữ giới, phải hạn chế trong khởi tâm động niệm. Chúng ta giúp Tiên Hồ Ly cùng 

niệm Phật cùng giải thoát nếu chúng ta không thờ Tiên Hồ Ly nữa thì chúng ta trở thành kẻ 

“vong ơn bội nghĩa”. Địa tiên còn sân hận, chúng ta làm phật lòng họ thì chúng ta gây oán 

với họ, họ báo thù thì chúng ta không chịu được. Chúng ta thay đổi để Thần Tiên trở thành hộ 

pháp hỗ trợ cho chúng ta. Nhà Phật có câu: “Phật thị môn trung, bất xả nhất nhân”. Trong 

Phật pháp không hại bất cứ ai. Cho dù người trước đây là người bất nhân, chúng ta học Phật 

thì chúng ta đem chánh pháp đến cho họ, chúng ta giúp họ nhận ra việc trước đây họ làm là 

sai để họ quay đầu. 

Hòa Thượng kể câu chuyện, có 3000 vị Thần đến xin quy y với một vị Pháp sư, họ 

nói họ đã làm Thần hơn 3000 năm. Khi đó Thích Ca Mâu Ni Phật còn tại thế nhưng họ chưa 

tin nên họ không đến quy y với Phật. Bây giờ họ đã biết sinh tử luân hồi là đáng sợ nên họ 

muốn quy y Phật để được giải thoát. Chúng ta làm sai thì gây phiền phức nếu chúng ta làm 

đúng đạo thì chẳng những họ không giận mà họ còn làm hộ pháp cho chúng ta.  

Hòa Thượng nói: “Thực tế mà nói, chúng sanh chính mình tạo ra những tội mà 

chính mình không hề hay biết. Chúng ta đem Phật Bồ Tát, Thánh Hiền xem thành một 

phàm phu bình thường như chúng ta”. Chúng ta có tâm oán hận, người trước đây sùng bái, 

tán thán nhưng bây giờ quay lại chê bai, trí chích thì chúng ta đem lòng oán hận. Như vậy 

chúng ta đã tạo ra vô lượng vô biên tội nghiệp vì đây là ý niệm phỉ báng Phật Bồ Tát.  

Hòa Thượng nói: “Đây là tội phỉ báng Phật vì cách nghĩ, cách nói của chúng ta sẽ 

ảnh hưởng người khác, đoạn đi cơ duyên của người khác thành Phật. Tội nghiệp này rất 

nặng vì chúng ta đã phá hoại đi pháp thân huệ mạng của người khác. Đây là tội phỉ báng 

Phật – Pháp – Tăng. Tội phỉ báng Tam Bảo trong Kinh nói là tội đọa A-tỳ địa ngục. Dù 

chúng ta cố ý hay vô ý thì chúng ta nói lời nói này sẽ ảnh hưởng người khác, đây chính là 

dẫn đạo chúng sanh sai đường. Chính ngay chỗ này mà kết thành tội”. 

Hòa Thượng nói: “Chúng ta dẫn đạo sai làm chúng sanh hiểu sai Phật pháp. Tội 

này tạo nghiệp rất nặng. Phật Bồ Tát đại từ, đại bi cho dù chúng ta phỉ báng, chướng ngại 

các Ngài, các Ngài cũng tuyệt đối không trách mà các Ngài còn nghĩ cách làm sao tiếp độ 

chúng ta. Các Ngài vẫn ở bên cạnh tìm cơ hội tiếp độ chúng ta, khi nào chúng ta chân thật 

quay đầu thì các Ngài sẽ nói pháp, dạy chúng ta tu hành”. Hàng ngày chúng ta phải cẩn 
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trọng trong khởi tâm động niệm, lời nói việc làm. Chúng ta dẫn dắt người khác làm sai thì 

chúng ta đã tạo tội! 

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

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! 

 

  

 


