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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 hai, ngày 15/08/2022. 

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

NỘI DUNG HỌC TẬP ĐỀ TÀI 977 

“CẢ ĐỜI NÀY CHỈ NÊN HỌC CHÂN THÀNH” 

Hòa Thượng nhắc, khi chúng ta khởi tâm động niệm, đối nhân xử thế tiếp vật thì 

chúng ta nên dùng tâm chân thành, không nên dùng tâm hư ngụy. Hàng ngày, chúng ta dùng 

tâm phân biệt được mất, tốt xấu, phải quấy nên chúng ta luôn phiền não. Chúng ta nên giữ 

tâm mình là một mảng chân thành. Chúng ta làm một việc mà việc thành là do chúng sanh 

nơi đó có phước, việc không thành do chúng sanh nơi đó không có phước. Chúng ta làm việc 

nhưng tâm chúng ta đầy phiền não, tâm thanh tịnh bị ô nhiễm thì nhân sinh của chúng ta rất 

khổ. Người thế gian không nhận ra điều này. Đời này chúng ta sống trong phiền não, đời sau 

thì đọa lạc trong luân hồi sinh tử.  

Chúng ta lo sợ chúng ta sống chân thành thì chúng ta sẽ thiệt thòi, bị chiếm hết các 

tiện nghi. Đó là ý niệm sai lầm! Chư Phật Bồ Tát, các bậc Tổ Sư Đại Đức, Thánh Hiền đối 

nhân xử thế bằng tâm chân thành nhưng các Ngài không thiếu bất cứ thứ gì. Các Ngài có trí 

tuệ, trong trí tuệ có phước báu, phước báu sẽ giải quyết các vấn đề trong đời sống. Người có 

phước báu nhưng không có trí tuệ thì họ sẽ làm những việc làm tà tri, tà kiến. Họ bị người 

khác dẫn dắt làm những việc trái với giáo huấn của Thánh Hiền, của Phật. Người như vậy rất 

đáng thương! Hòa Thượng nói: “Chúng ta không cần phước báu, chúng ta cần có trí tuệ, 

trong trí tuệ có phước báu. Phước báu nhiều mà không có trí tuệ thì dễ tạo nghiệp”. Chúng 

ta có tiền tài, địa vị trong tay thì chúng ta dễ dàng gây họa cho chúng sanh. Người chân thật 

học Phật cầu trí tuệ, không cầu phước báu. 

Tôi đi nhiều nơi, tôi chỉ thấy mọi người cầu phước báu không cầu trí tuệ. Chúng ta 

muốn có trí tuệ chúng ta phải tu học, chúng ta phải hạn chế những tập khí xấu ác, rời xa ham 

ăn, ham ngủ, ham danh, ham lợi, “danh vọng lợi dưỡng”, “tự tư tự lợi”, “tham sân si mạn”. 

Chúng ta cần cầu phước báu thì đơn giản nhưng chúng ta cần cầu trí tuệ thì khó. Người thế 
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gian không biết rằng trong trí tuệ có phước báu, trong phước báu không có trí tuệ. Người có 

trí tuệ luôn làm những việc lợi ích chúng sanh, lợi ích cộng đồng. 

Chúng ta quán sát, chúng ta đang cần cầu phước báu hay chúng ta nỗ lực để có trí tuệ? 

Thích Ca Mâu Ni Phật đã nói: “Ta là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành”. Chúng 

ta muốn thành Phật thì chúng ta phải tự nỗ lực. Người học Phật chân chính không dám nói lời 

không thật còn yêu ma quỷ quái tùy tiện nói lời không thật. Trong “Kinh Vô Lượng Thọ” 

dạy chúng ta: “Khéo giữ khẩu nghiệp, thân nghiệp, ý nghiệp”. Những người tùy tiện, không 

cẩn trọng về thân khẩu ý thì họ là đồ chúng của Ma. Người chân thật học Phật không tùy tiện 

hưởng thụ. Chúng ta có tiện nghi thì chúng ta để dành cho chúng sanh. Nếu người niệm Phật 

cầu vãng sanh Cực Lạc mà nói lời không thật thì chúng ta đã phá đi tâm thanh tịnh của chính 

mình. 

Người có trí tuệ chỉ làm việc chân thật lợi ích chúng sanh. Người không có trí tuệ chỉ 

làm những việc gây hại cho chúng sanh, khi làm việc thì họ chấp trước vào cái ta nên họ 

phiền não, vọng tưởng. Người học Phật, việc đầu tiên là phải phá đi ngã chấp, nghĩa là phá 

chấp có ta, ta thấy, ta biết, ta làm. Phật Bồ Tát không có cái ta. Hòa Thượng Tịnh Không 

cũng không có cái ta. Tất cả khởi tâm động niệm của các Ngài đều vì chúng sanh lo nghĩ. 

Hòa Thượng học Phật Bồ Tát, Ngài lấy tâm Phật Bồ Tát đối đãi chúng sanh. Chúng ta học 

với Hòa Thượng chúng ta làm theo Ngài.  

Chúng ta không có trí tuệ siêu việt của Phật Bồ Tát, của Hòa Thượng nhưng chúng ta 

có thể mượn nhờ trí tuệ của các Ngài bằng cách chúng ta “y giáo phụng hành”. Chúng ta 

nghe và làm theo lời dạy một cách triệt để. Chúng ta có thói quen thích thêm, bớt những lời 

dạy của các Ngài. Có người kể với tôi, khi họ hỏi một vị Thầy rằng: “Thầy ơi, con buôn bán 

không thể không nói dối!”. Thì vị Thầy đó đã trả lời: “Đó là phương tiện mà! Con buôn bán 

nói dối một chút cũng không sao!”. Họ đã vì một chút lợi ích nhỏ mà hy sinh huệ mạng, hy 

sinh tiền đồ ở tương lai. Đáng lẽ chúng ta sanh vào cõi an lành nhưng tương lai chúng ta sẽ đi 

vào ba đường ác.  

Thầy Thái đưa ra một thí dụ: Hạt Minh Châu vô cùng quý giá, không tiền nào có thể 

mua được nhưng sinh mạng của chúng ta còn quý giá hơn hạt Minh Châu. Không ai mang hạt 

Minh Châu ném con chim se sẻ. Hàng ngày, chúng ta lại tùy tiện làm những việc có thể làm 

chúng ta mất đi sinh mạng của đời này và của vạn đời sau. Chúng ta dùng mọi thủ đoạn để có 
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được một chút tiền tài, danh vọng. Nhiều người lo nghĩ về tiền tài, danh vọng nhưng họ 

không nghĩ đến khi chết họ sẽ đi về đâu! 

Hòa Thượng khuyên chúng ta: “Ngay trong cuộc đời này chỉ nên học chân thành. 

Chúng ta chân thành ngay trong cách đối nhân xử thế tiếp vật!”. Hòa Thượng đã nói: “Cả 

đời tôi là một mảng chân thành”. Cả cuộc đời Ngài sống chân thành nhưng Ngài không bị 

thiệt thòi. Bản thân tôi cũng không thấy mình thiệt thòi.  

Hòa Thượng nói: “Mỗi chúng ta đã học tập những điều thiện và những điều ác 

không gián đoạn trong nhiều đời nhiều kiếp. Chúng ta đời đời kiếp kiếp không thể ra khỏi 

luân hồi là do chúng ta học tập cái ác nhiều, cái thiện thì quá ít. Bồ Tát có thể tiến đạo vì 

các Ngài chỉ học tập cái thiện. Các Ngài luôn luôn nâng cao cảnh giới. Tốc độ nâng cao 

cảnh giới của mỗi người nhanh, chậm khác nhau do hai nguyên nhân. Nguyên nhân thứ 

nhất là do thiện căn không giống nhau. Nguyên nhân thứ hai là do sự chuyên cần hay 

lười biếng”. Người chuyên cần, tinh tấn thì tiến bộ nhanh. Người giải đãi, tinh tướng thì càng 

lúc càng lui sụt. 

Hòa Thượng nói: “Chúng ta thành tựu nhanh, chậm khác nhau. Nếu người có 

thiện căn sâu dầy đồng thời dũng mãnh, tinh tấn tu hành thì họ sẽ nhanh thành tựu. Nhà 

Phật gọi là tu hành, người thế gian gọi là học tập. Chúng ta học tập giáo huấn của Thánh 

Hiền để tu sửa những hành vi sai lầm, xấu ác. Hành vi sai lầm là chúng ta mê hoặc, điên 

đảo làm những việc hại chúng sanh. Tu hành là chuyển từ mê thành ngộ, từ nhiễm về 

tịnh, từ loạn tâm trở về nhiếp tâm. Hàng ngày, chúng ta vẫn đang tạo tác những điều bất 

thiện nhiều hơn là những điều thiện”. 

Hàng ngày, chúng ta khởi tâm động niệm, đối nhân xử thế tiếp vật đều muốn có lợi 

cho mình nếu chúng ta cảm thấy bất lợi thì chúng ta không làm mà chúng ta “cưỡi ngựa truy 

phong”. Phật Bồ Tát sẵn sàng nhận lấy bất lợi về các Ngài để chúng sanh được lợi. 

Hòa Thượng nói: “Trong “Kinh Hoa Nghiêm”, Ngài Thiện Tài Đồng Tử ngay một 

đời thành tựu. Chúng ta cũng hy vọng mình một đời này thành tựu. Chúng ta không phải 

là bậc lợi căn, lợi trí nhưng chúng ta không chịu nghe lời”. Chúng ta không phải bậc lợi 

căn, lợi trí nhưng chúng ta thật lòng nghe theo giáo huấn của Phật Bồ Tát, của Thánh Hiền thì 

nhất định chúng ta có thành tựu. 
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Hòa Thượng dạy chúng ta: “Cả đời này chỉ nên học chân thành”. Chân thành chính 

là “A Di Đà Phật”, chúng ta chân thành thì chúng ta tương ưng được với “A Di Đà Phật”.  

Nếu chúng ta không làm được điều này thì chúng ta niệm Phật suốt đời, chúng ta cũng mơ 

mơ hồ hồ ra đi. Hòa Thượng nói: “Nếu đời này chúng ta không vãng sanh thì không còn 

việc gì đáng để quan tâm!”. Chúng ta làm lợi ích chúng sanh là từ bi xuất phương tiện, 

không dính mắc trong tâm. 

Thời gian vừa qua, tôi tham gia tổ chức rất nhiều sự kiện nhưng tôi không bị dính mắc 

trong tâm. Trước khi lên chia sẻ, tôi cũng không nghĩ trước mình cần phải nói nội dung gì. 

Tôi cầm Micro nói bằng tâm chân thành, nói xong tôi cũng không cần nhớ mình vừa nói gì. 

Người thế gian học nhiều học thuật để đi lừa dối người khác, có người nói rằng họ có thể dạy 

người khác có được “siêu trí tuệ”. Trong “Bồ Tát Chí Nhạo Kinh” đã nói: “Thời Mạt pháp, 

yêu ma quỷ quái sẽ dùng những mỹ từ của Phật pháp”. Họ cho rằng họ là những người có 

“siêu trí tuệ” nhưng bản thân họ đầy những dục vọng, Thân thì sát đạo dâm; Miệng thì nói 

dối, nói lưỡi đôi chiều, nói lời hung ác và nói lời thêu dệt; Ý thì tham sân si. Họ lừa hạt chính 

mình và lừa gạt thế nhân. Họ làm chúng ta ngày càng xa rời tự tánh. Chúng ta tu hành tinh 

tấn, xa lìa dục vọng thì chúng ta có thể đạt được “siêu trí tuệ”. Tự tánh của chúng ta vốn đầy 

đủ, ngay đến năng lực thành Phật chúng ta còn có. 

Chúng ta muốn khơi dậy năng lực của tự tánh thì chúng ta phải xa lìa tất cả dục vọng. 

Dục vọng chính là những tập khí xấu ác. Chúng ta hạn chết đến mức thấp nhất “tự tư tự lợi”, 

“danh vọng lợi dưỡng”, hưởng thụ “năm dục sáu trần” ,“ tham sân si mạn” thì tự tánh của 

chúng ta sẽ dần hiển lộ. Ngài Lục Tổ Huệ Năng đã nói: “Nào ngờ tự tánh vỗn sẵn đầy đủ, 

nào ngờ tự tánh năng sanh vạn pháp”. Ngài cũng đã nói: “Nào ngờ tự tánh vốn tự thanh 

tịnh”. 

Chúng ta không có sự tu dưỡng bên trong nội tâm nên chúng ta phải đi cần cầu cái 

bên ngoài. Nội tâm chúng ta có sự tu dưỡng thì chúng ta có trí tuệ. Chúng ta có trí tuệ thì 

chúng ta minh tường mọi sự, mọi việc. Nếu chúng ta có trí tuệ thì chúng ta sẽ làm mọi việc 

một cách vừa vặn, thích hợp, khế cơ, khế nhập. Hôm qua, chúng ta tổ chức “Lễ tri ân Cha 

Mẹ, vợ chồng” tại thành phố Hồ Chí Minh, chương trình đã diễn ra hết sức cảm xúc. Năm 

trước, tôi mời nhiều người đến tham gia nhưng họ nghe không nghiêm túc. Năm nay, những 

người đến tham gia đều là những người tự chủ động đến, họ ngồi rất tập trung, không ai bỏ về 

giữa chừng. Một bà cụ nhận ra tôi là người miền Nam, cụ nói rằng những lời của tôi rất mộc 
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mạc, đi sâu vào lòng người. Người thế gian, nếu họ không có tâm chân thành thì họ không 

thể nói được những lời mộc mạc, chân thành như vậy. Hòa Thượng nói: “Bạn không gạt 

được người ta lâu, dần dần khi họ nhận ra thì chúng ta sẽ mất tất cả!”. Chúng ta phải đối 

nhân xử thế tiếp vật, tu tập phải bằng tâm chân thành. 

Hòa Thượng khuyên chúng ta chỉ nên học chân thành, dùng tâm chân thành trì câu 

Phật hiệu. Chúng ta niệm danh hiệu “A Di Đà Phật”, trong tiếng Hán, chữ “niệm” ở phía trên 

là bộ kim, “kim” có nghĩa là hiện tại, ngay bây giờ; phía bên dưới chữ “niệm” là bộ tâm. Chữ 

“Niệm” nghĩa là ngay hiện tại trong tâm chúng ta có Phật. Nếu chúng ta miệng niệm “A Di 

Đà Phật” nhưng tâm chúng ta đang nghĩ về  việc khác thì tâm hiện tại của chúng ta không 

phải là tâm của Phật. Chúng ta làm một việc mà trong tâm chúng ta có việc đó thì việc sẽ 

thành công. Hôm trước, tôi đã lái xe đi qua một cung đường nhiều chỗ quanh co, khó đi mặc 

dù tôi vừa nhận bằng lái xe. Mọi người không hiểu vì sao tôi lái xe thành thạo đến vậy! Đó là 

vì tôi yêu nghề, tôi làm mọi việc bằng tâm chân thành! Hòa Thượng dạy chúng ta: “Cả đời 

này chỉ nên học chân thành”. Ngài bôn ba khắp thế giới, Ngài nhận thấy nhiều người niệm 

Phật với tâm không thật nên Ngài dùng phương tiện khéo léo để dẫn dắt chúng ta! 

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

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! 

 


