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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 năm, ngày 18/08/2022. 

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

NỘI DUNG HỌC TẬP ĐỀ TÀI 980 

“THANH TỊNH, TỪ BI, TRANG NGHIÊM THÂN TƯỚNG” 

Thích Ca Mâu Ni Phật có đầy đủ 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp. Ngài muốn tiếp độ chúng 

sanh nên Ngài phải có thân tướng trang nghiêm, thanh tịnh như vậy. Nếu chúng ta có thân 

tướng khó coi thì chúng ta khó tiếp cận để đem những điều tốt đẹp đến với chúng sanh. 

“Thanh tịnh” là tâm không vướng bận vọng tưởng, phân biệt, chấp trước. “Từ bi” là tâm yêu 

thương, cứu giúp tất cả chúng sanh.  

Tâm từ bi của chúng ta không thể tự nhiên phát khởi mà chúng ta phải có sự tu dưỡng. 

Chúng ta phải nỗ lực từ những việc nhỏ nhất. Nếu chúng ta có khả năng giúp đỡ chúng sinh 

thì chúng ta tận tâm, tận lực làm. Chúng ta có thể nhịn ăn, nhịn mặc để nhường cho chúng 

sanh vậy thì tâm từ bi của chúng ta sẽ dần lớn lên. Những người không quan tâm đến sự khổ 

nạn của chúng sanh thì tâm từ bi của họ không thể phát khởi. Chúng ta phải ngày ngày cải 

đổi, ngày ngày nuôi dưỡng tâm từ bi. Nhiều người nghĩ rằng khi thành họ thành Phật Bồ Tát 

thì tâm từ bi của họ sẽ tự nhiên được phát khởi.  

Hòa Thượng nói: “Chư Phật Bồ Tát trước khi thành Phật các Ngài đã phải tu 

tướng hảo trong 100 kiếp. Người thế gian gọi 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp của Phật là đức 

tướng, hảo tướng. Phật muốn tiếp độ, gần gũi chúng sanh nên các Ngài tu có tướng hảo”. 

Nếu chúng ta không để ý quần áo, đầu tóc thì người mới phát tâm tu hành sẽ không muốn 

tiếp cận chúng ta. Họ sợ nếu họ học Phật thì họ cũng trở thành người như chúng ta vậy thì 

chúng ta đã đoạn mất duyên của chúng sanh rồi! 

Hòa Thượng đi khắp nơi trên thế giới, khi đến mỗi quốc gia Ngài đều ăn mặc phù hợp 

với phong tục của quốc gia đó. Ngài đến Thái Lan, Hàn Quốc, Nhật Bản thì Ngài mặc y phục 

của các quốc gia đó. Ngài hòa mình với đại chúng để gần gũi với mọi người. Chúng ta làm 

như vậy thì chúng ta có cơ hội tiếp cận đại chúng, có cơ hội đem Phật pháp, đem những 
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chuẩn mực Thánh Hiền nói cho họ. Những năm qua chúng ta tổ chức “Lễ tri ân Cha Mẹ” ở 

những hội trường sang trọng nhất vì chúng sanh hoan hỷ đến những nơi như vậy.  

Mọi người luôn nhìn thấy Hòa Thượng tươi cười, gần gũi. Ngài luôn hòa mình với 

các tôn giáo bạn, Ngài gọi họ là Bồ Tát. Khi mọi người thắc mắc vì sao Ngài gọi họ là Bồ Tát 

thì Ngài nói: “Phật giáo chúng tôi gọi những người có trí tuệ, có năng lực hơn người là Bồ 

Tát!”.  

Hòa Thượng nói: “Đạo tràng trang nghiêm là đạo tràng thanh tịnh. Đạo tràng 

trang nghiêm không phải bởi hình tướng bên ngoài thí dụ như đạo tràng có kiến trúc 

nguy nga, lộng lẫy hay đạo tràng tổ chức những  pháp hội long trọng, đông người”. Đạo 

tràng là nơi để mọi người tu tập. Thân tướng của chúng ta cũng chính là đạo tràng. Thân 

tướng của chúng ta phải là một biểu pháp, người khác nhìn vào sẽ thấy người học Phật, người 

học đạo Thánh Hiền phải như vậy!  

Chúng ta muốn làm Phật, làm Bồ Tát, làm Thánh, làm Hiền nhưng chúng ta bỏ qua 

rất nhiều tiểu tiết. Khi đi vào nhà, chúng ta không chú ý xếp dép ngay ngắn, người khác sẽ 

đánh giá hành vi này của chúng ta. Hành vi của chúng ta bất cẩn như vậy thì nội tâm chúng ta 

có đáng tin không! Người học Phật, học đạo đức Thánh Hiền phải cẩn trọng từ những điều 

nhỏ nhất. Một số người nói rất hay nhưng việc làm, hành vi của họ không làm cho người 

khác tin tưởng. 

 Trang nghiêm thân tướng của mình cũng chính là trang nghiêm đạo tràng. Chúng ta 

trang nghiêm thân tướng của mình thì chúng ta có thể độ được rất nhiều người. Những người 

có thân tướng trang nghiêm thì họ có từ trường rất mạnh mẽ. Chúng ta không cần nói nhiều 

nếu chúng ta có thân tướng trang nghiêm thì chúng ta cũng độ được nhiều chúng sanh. 

Hòa Thượng nói: “Tướng tùy tâm chuyển”. Nếu chúng ta thường tu tâm từ bi thì 

người khác nhìn thấy chúng ta họ cảm thấy rất gần gũi. Chúng ta không cần phải nói với 

mọi người là chúng ta là người rất từ bi. Từ bi không phải là chúng ta luôn nói lời ngon 

ngọt mà khi cần thì quát mắng thậm chí đánh cũng là từ bi”. Mọi người nhìn vào thân 

tướng của chúng ta họ sẽ biết được nội tâm của chúng ta. Người có nội tâm từ bi thì họ sẽ có 

vẻ mặt hiền từ.  Người có nội tâm hiểm độc, gian ác, mưu mô thì họ sẽ có vẻ mặt làm người 

khác không muốn gần gũi. Có những vị Thầy rất nghiêm khắc nhưng đó là nghiêm từ, 

nghiêm khắc nhưng từ bi. Đấng nghiêm từ là những vị rất nghiêm khắc nhưng từ bi, dễ gần 

gũi. Thế gian cũng có câu: “Thương cho roi cho vọt, ghét nói ngọt nói bùi”. 
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Chư Phật Bồ Tát, Tổ Sư Đại Đức không nỡ nhìn thấy chúng ta đọa lạc. Trong “Kinh 

Pháp Hoa” đưa thí dụ: Có một cậu bé cùng tử là con của một trưởng giả giàu có, khi cậu bé 

còn nhỏ người Cha đã mang viên Minh châu giá trị liên thành đính vào vạt áo của cậu. Cậu 

bé bị lưu lạc nên cậu sống trong cảnh nghèo khó, khổ đau. Cậu bé không biết mình là con của 

một trưởng giả giàu có và cũng không biết trên người có một hạt Minh châu vô giá. Chúng ta 

đáng lẽ cũng không đọa lạc, khổ đau trầm luân như vậy vì trong chúng ta vốn đã đầy đủ! 

Ngài Lục Tổ Huệ Năng đã nói: “Nào ngờ tự tánh vốn sẵn đầy đủ, nào ngờ tự tánh năng 

sanh vạn pháp”. “Nào ngờ tự tánh vốn dĩ thanh tịnh”. 

“Tướng tùy tâm chuyển” nghĩa là những gì từ nơi tâm lưu xuất ra thì chúng ta không 

thể che dấu được. Chúng ta không nói nhưng mọi người cũng cảm nhận được. Tâm chúng ta 

không từ bi, không thanh tịnh thì chúng ta giải quyết mọi việc rất khẩn trương, vụng về. 

Người có tâm thanh tịnh thì sẽ có trí tuệ thì họ sẽ giải quyết việc rất nhanh nhẹn, thỏa đáng. 

Hòa Thượng nói: “Chúng ta muốn tu thân tướng thì chúng ta phải tu tâm thanh 

tịnh, tu tâm từ bi. Thân tướng của Phật Bồ Tát, của Thiên Nhân rất đẹp. Họ có được thân 

tướng tốt đẹp như vậy vì họ tu tâm từ bi hỷ xả, tu mười nghiệp thiện”. Người thế gian cho 

rằng, người có nhiều phước báu sẽ được sanh về cõi trời. Họ bố thí nhiều tiền để mong có 

phước báu nhưng họ vẫn chưa  đủ điều kiện sinh về cõi trời. Chúng ta phải tu tâm từ bi hỷ xả 

và tu thập thiện nghiệp đạo. Người tu mười nghiệp thiện đạt được từ trung phẩm, có nghĩa là 

đạt được từ 50% trở lên thì có thể về được cõi Trời. Chúng ta muốn trở lại làm người thì 

chúng ta phải thực hiện được năm giới tròn đầy: “Không sát sanh, không trộm cắp, không tà 

dâm, không nói dối, không uống rượu”.  

Chúng ta muốn làm Thiên Nhân thì chúng ta phải tu tâm từ bi hỷ xả và tu mười 

nghiệp thiện. Chúng ta muốn làm Thiên Nhân thì chúng ta phải tu tâm từ bi hỷ xả và tu mười 

nghiệp thiện. Thân: Không Sát – Đạo – Dâm. Khẩu: Không nói dối, nói lưỡi đôi chiều, nói lời 

hung ác, nói lời thêu dệt. Ý: Không tham, sân, si. Chúng ta nói dối vì chúng ta có toan tính, 

chúng ta muốn mọi người tin, nghe theo lời chúng ta. 

Hòa Thượng nói: “Phật là một mỹ nam tử. Mọi người vừa nhìn thấy Ngài thì đã 

muốn được gần gũi, được nghe Ngài nói pháp. Nếu như thân tướng của Phật không đẹp 

thì Phật rất khó tiếp cận để độ chúng sanh”. Chúng ta tu hành mà thân tướng của chúng ta 

càng ngày khó coi thì chúng ta sẽ đoạn duyên của chúng sanh. Chúng ta không cần quá chú 

trọng cách ăn, cách mặc nhưng chúng ta phải ăn mặc phù hợp với hoàn cảnh. Ngày trước, 
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cách ăn mặc của tôi cũng đã làm người khác cảm thấy sợ. Hiện tại, tùy hoàn cảnh môi trường 

tôi có thể mặc đồ vét hoặc đồ nâu. 

Hòa Thượng nói: “Thân tướng của chúng ta khó coi, mặt mày đen đúa, người khác 

nhìn vào cảm thấy khó gần gũi. Chúng ta nói pháp, nói đạo lý người khác sẽ không tin 

tưởng. Chúng sanh nhìn vào chúng ta họ nghĩ chúng ta không có phước báu nên họ bỏ 

đi!”. Phật muốn độ chúng sanh thì các Ngài phải tu tướng hảo trang nghiêm thanh tịnh. 

Chúng ta ăn uống, ngủ nghỉ, mặc quần áo không phải vì chúng ta mà đều vì chúng sanh. Mọi 

người đến nhà tôi, mọi người có thể đốt lửa nướng khoai, nấm đến 10 giờ nhưng tôi đúng 9 

giờ đi ngủ. Hàng ngày, tôi phải thức lúc 3 giờ 30 phút, tôi xem trọng giờ học tập hơn là giờ 

chơi. Chúng ta phải ăn uống, ngủ nghỉ hợp lý để chúng ta có đủ sức khỏe để làm được việc 

lợi ích chúng sanh. 

 Hòa Thượng nói: “Tướng hảo là một loại phương tiện để tiếp cận chúng sanh. Cho 

nên Phật Bồ Tát phải tu tướng hảo trong 100 kiếp”. Chúng ta phải vì chúng sinh mà lo 

nghĩ. Trang nghiêm thân tướng là vô cùng quan trọng. Chúng ta tu hành mà chúng ta gầy gò, 

ốm yếu thì chúng sanh nghĩ chúng ta không có phước báu, không có gì để nói cho chúng sinh 

nghe. Người tu hành có phước báu thì họ có thân tướng đoan nghiêm, từ trường mạnh mẽ. 

Hòa Thượng nói: “Tướng mạo của chúng ta sẽ tùy theo công phu tu hành của 

chúng ta mà biến chuyển. Tướng của chúng ta đích thực tùy tâm mà chuyển. Tâm của 

chúng ta thanh tịnh, từ bi thì thân tướng, cử chỉ, ngôn ngữ  của chúng ta đều thanh tịnh, 

từ bi. Chúng ta chân thật tu hành ba bốn năm, chúng ta nhìn lại ảnh ngày trước của 

chúng ta thì chúng ta sẽ thấy mình hoàn toàn khác”. Tâm chúng ta chuyển thì cảnh chuyển. 

Cảnh chuyển chính là thân tướng thậm chí hoàn cảnh sống của chúng  ta cũng chuyển đổi. 

Tâm chúng ta từ bi thì tướng của chúng ta sẽ từ bi. Chúng ta nhìn có vẻ rất nghiêm khắc 

nhưng đó là nghiêm từ, nghiêm khắc nhưng từ bi.  

Hòa Thượng: “Tâm của chúng ta thanh tịnh, từ bi thì thân tướng của chúng ta liền 

thanh tịnh, từ bi. Nếu tâm của chúng ta thanh tịnh, từ bi thì tất cả những cử chỉ, lời nói 

của chúng ta sẽ thanh tịnh, từ bi”. Chúng ta không còn vọng tưởng, phân biệt, chấp trước. 

Chúng ta làm việc rất khéo léo, cẩn trọng để không tổn hại đến chúng sanh khác. Nhiều 

người chỉ quan tâm đến việc của họ mà tùy tiện tổn hại người, tổn hại hoàn cảnh, môi trường 

xung quanh. 
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Hòa Thượng nói: “Công phu của chúng ta càng sâu thì tướng mạo của chúng ta 

càng đẹp, cử chỉ của chúng ta càng đoan chánh. Tất cả những thân tướng, hành động 

phải trái, tốt xấu, chân vọng, chánh tà của chúng ta đều do nội tâm biểu hiện ra”. Nếu nội 

tâm chúng ta là tham, sân, si, ngạo mạn thì chúng ta không giấu được người, người khác vừa 

nhìn thì người khác vừa nhìn sẽ biết. Tâm chúng ta là chân thì thân tướng, hành động, việc 

làm của chúng ta hiện bày cũng là chân. Tâm chúng ta tà thì thân tướng, hành động, việc làm 

của chúng ta sẽ biểu hiện ra là tà. 

Hòa Thượng nói: “Thanh tịnh, từ bi là trang nghiêm thân tướng. Tâm của chúng ta 

thanh tịnh thì thân, tướng của chúng ta liền thanh tịnh. Tâm chúng ta từ bi thì  thân 

tướng, cử chỉ, hành động của chúng ta liền từ bi. Chúng ta không giấu được ai, chúng ta 

chỉ gạt được những người tâm ý qua loa!”. Chúng ta cùng học trong một lớp học, nếu tôi 

không có sự tiến bộ thì mọi người sẽ nhận ra. Chúng ta học tập không có sự tiến bộ thì khi 

mọi người có công phu tu hành, có cảnh giới nội tâm cao hơn, họ sẽ nhận ra và bỏ đi. Người 

thế gian cũng đã nói: “Bạn lành nương cậy. Thầy tà lánh xa”. Chúng ta muốn mọi người hợp 

tác với mình thì chúng ta phải chân thật tu sửa bản thân! 

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

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! 

 


