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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 Chủ nhật, ngày 21/08/2022 

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

NỘI DUNG HỌC TẬP ĐỀ TÀI 983 

“CHÂN THẬT PHÁT TÂM HỌC PHẬT SẼ CÓ CẢM ỨNG” 

Cảm ứng của nhà Phật không phải là chúng ta có thần thông, chúng ta có thể làm 

những điều đặc biệt hay chúng ta được thỏa mãn dục vọng, danh vọng lợi dưỡng. Có người 

trước khi họ tu hành thì đời sống khổ cực nhưng từ khi họ phát tâm tu hành thì đời sống ổn 

định. Họ cho rằng đó là nhờ Phật gia hộ nhưng họ hiểu như vậy là không đúng. Người xưa đã 

nói: “Người phước nhất định ở đất phước”. Người học Phật phước báu rất nhiều. Trước 

đây, chúng ta tu trong một ngôi chùa nhỏ, đạo tràng nhỏ bây giờ chúng ta có thể xây dựng 

chùa to, đạo tràng to đó cũng không phải là cảm ứng của việc học Phật. Những điều làm 

chúng ta tăng trưởng dục vọng, tham, sân, si thì đó không phải là Phật gia hộ.  

Người xưa nói: “Phật Bồ Tát thành nhân chi mỹ, không thành nhân chi ác”. Phật 

Bồ Tát thành tựu việc tốt cho người, không làm người tăng thêm danh vọng lợi dưỡng. 

Những điều làm chúng ta tăng trưởng “danh vọng lợi dưỡng” thì đó là Ma làm. Chúng ta tạo 

ra phước báu nhưng chúng ta chuyển phước báu thành vật chất thì chúng ta đang tăng thêm 

“danh vọng lợi dưỡng”, tăng thêm phiền não. Phật Bồ Tát giúp chúng ta tăng trưởng trí tuệ. 

Các Ngài không giúp chúng ta tăng nguy cơ rơi vào ba đường ác. Khi giảng “Thái Thượng 

Cảm Ứng Thiên”,  Hòa Thượng cũng nói: “Cảm ứng không phải là chúng ta ngửi được mùi 

hương lạ hay chúng ta nghĩ đến việc thì việc đó thành công”. Chúng ta khởi tâm động niệm 

vì mình thì chúng ta sẽ cảm ứng Ma. Chúng ta khởi tâm động niệm vì chúng sanh thì chúng 

ta sẽ cảm ứng Phật. 

Trong nhiều việc, ban đầu chúng ta cũng phát tâm vì chúng sanh nhưng dần dần tâm 

vì chúng sanh ít đi mà tâm vì mình, vì cái của ta dần dần lớn. Khoảng cách giữa chánh niệm 

và tà niệm chỉ trong một khoảng rất nhỏ. Trong một giây có bốn lần khảy móng tay, một 

khảy móng tay có 1,2 triệu ý niệm, một niệm diễn ra rất nhanh. Chúng ta niệm trước vì chúng 

sanh, niệm sau vì mình. Nếu chúng ta chân thật toàn tâm toàn ý vì chúng sanh thì đó là cảm 
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ứng của Phật. Ma thỏa mãn dục vọng của chúng ta vì Ma muốn chúng ta đọa lạc để đồ chúng 

của Ma ngày càng đông. 

Ngày trước, khi Ma không phá hoại được Phật pháp thì Ma đã nói: “Đến thời Mạt 

pháp, ta sẽ phá hoại Phật pháp bằng cách cho Ma tử, Ma tôn làm đệ tử của Phật”. Hòa 

Thượng nhắc chúng ta phản tỉnh, chúng ta chân thật là đệ tử Phật hay đệ tử của Ma. Chúng ta 

là Phật tử hay chúng ta là Ma tử, Ma tôn được phái đến phá Phật pháp. Khoảng khách giữa 

chánh và tà chỉ ở trong một niệm vậy thì chúng ta là đồ chúng của Ma hay đệ tử Phật cũng 

chỉ ở trong một niệm. Nếu chúng ta không cảnh giác thì chúng ta chân thật là Ma tử, Ma tôn. 

Hòa Thượng dạy chúng ta: “Chân thật phát tâm học Phật sẽ chân thật có cảm ứng”. 

Đời sống của chúng ta có một sự hỗ trợ vô hình, cảm ứng của Phật không giúp chúng ta tăng 

thêm dục vọng, phiền não, vọng tưởng mà giúp chúng ta có thể làm việc vì chúng sanh. Ma 

giúp chúng ta tăng trưởng “danh vọng lợi dưỡng”, “năm dục sáu trần”. 

Chúng ta chân thật học Phật thì chúng ta phải có sự chuyên nhất. Trên trang 

“Tinhkhongphapngu.net” chỉ có những bài pháp của Hòa Thượng. Lớp học của chúng ta 

không cần đông đồ chúng, không cần “danh vọng lợi dưỡng”. Chúng ta học gần 1000 đề tài, 

Hòa Thượng cũng đã làm ra biểu pháp cho chúng ta. Cả đời Hòa Thượng theo một vị Thầy. 

Ban đầu Hòa Thượng học Triết học với Giáo sư Phương Đông Mỹ. Khi đó Hòa Thượng cho 

rằng học Phật là mê tín. Nhưng Giáo sư Phương Đông Mỹ nói với Hòa Thượng: “Học Phật là 

triết học đỉnh cao”. Hòa Thượng dần có sự chuyển tâm. Ngài bắt đầu học Phật với Chương 

Gia Đại Sư, khi Chương Gia Đại Sư viên tịch thì Ngài theo học với Thầy Lý Bỉnh Nam. Hơn 

mười năm Ngài chỉ theo Thầy. Chúng ta muốn có thành tựu thì phải thật học, thật làm. Nếu 

chúng ta chạy Đông, chạy Tây thì đời này chúng ta không có thành tựu, đời sau thì đọa lạc. 

Đời này chúng ta chưa xác quyết được nơi học, nơi đến thì tâm chúng ta không an. Như nhà 

Phật có câu: “Vô sở thất tùng”. Tâm chúng ta không có chỗ nương về. 

Tôi đã dịch đĩa của Hòa Thượng Tịnh Không nhiều chục ngàn giờ. Chúng ta đã học 

được 1000 đề tài, sắp tới chúng ta sẽ học tiếp 1200 đề tài nữa. Chúng ta không mong cầu vì 

mong cầu là vọng tưởng, chúng ta sống thêm một ngày thì thêm một ngày tận lực làm. Khi 

chúng ta bắt đầu triển khai thì tôi không nghĩ có thể học được hết 1200 đề tài. Khi chúng ta 

học được 700 đề tài thì tôi thật sự hoan hỷ vì ít nhất chúng ta đã triển khai được hơn một nửa. 

Người thế gian sẽ không nói rằng chúng ta lười biếng, nhếch nhác. Có những đề tài tôi không 

triển khai vì thấy chưa phù hợp. Thí dụ như Hòa Thượng dạy: “Phải lìa tâm ý thức”, chúng ta 

chưa thể đạt được điều này nên chưa triển khai được. 
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Người thế gian nói: “Nhất nghệ tinh, nhất thân vinh”. Chúng ta tinh thông một nghề 

nghiệp thì nghề nghiệp đó sẽ nuôi sống và mang vinh quang đến cho chúng ta. Học Phật cũng 

vậy, tôi chỉ học với Hòa Thượng trên băng đĩa, sách vở nhưng tôi cũng đã dần làm được 

những điều Ngài dạy. Chúng ta chân thật phát tâm học thì sẽ có cảm ứng. Khi đến tham gia 

các buổi “Lễ tri ân Cha Mẹ”, tôi không có sự chuẩn bị, cũng không cần suy nghĩ mình sẽ nói 

gì. Đó chính là sự cảm ứng.  

Chỉ cần chúng ta chân thật học, tôi bắt đầu phát tâm học sau 40 tuổi, bắt đầu chân thật 

sửa mình là sau 50 tuổi. Mọi người đừng nghĩ chúng ta lớn tuổi rồi không học được. Nếu 

chúng ta chân thật học thì mỗi chúng ta đều có năng lực đem Phật pháp, đem giáo huấn 

Thánh Hiền giúp người. Hòa Thượng nói: “Khi tôi học ở Đài Trung, có một Lão cư sĩ tên là 

Lâm Kháng Trì, bà hơn 60 tuổi phát tâm học Phật. Bà có trình độ học vấn tiểu học, viết 

chữ chưa rành. Nhưng chính bà là người viết cuốn “Niệm Phật thân văn ký”. Đích thân 

bà ghi chép lại những câu chuyện cảm ứng của việc niệm Phật. Sự tinh tấn, nỗ lực của bà 

là sự khích lệ rất lớn  cho lớp trẻ”. Khi đó Hòa Thượng chỉ hơn 30 tuổi, Ngài còn rất trẻ.  

Nếu chúng ta 55 tuổi, chúng ta có thể đặt mục tiêu 5 năm, 10 năm, 15 năm nỗ lực để 

thành tựu. Nếu họ đặt mục tiêu nỗ lực, chân thật học trong 15 năm  thì 80 tuổi họ sẽ thành 

tựu. Nếu chúng ta đặt mục tiêu 10 năm thành tựu, thì chúng ta học đến năm thứ 3 chúng ta đã 

hoàn toàn khác. Chúng ta học đến năm thứ 7 thì chúng ta có thể đem lợi ích cho chúng sanh. 

Năm đầu tiên chúng ta phát tâm học Phật sẽ vô cùng khó khăn, chúng ta phải dùng 100% thời 

gian và công sức. Đến năm thứ hai, thứ ba, thời gian và công sức của chúng ta có thể giảm 

dần. Chúng ta học chuyên nhất, không xen tạp thì chúng ta sẽ có được kết quả này. 

Khi tôi bắt đầu phát tâm học Phật, tôi nghe đĩa Hòa Thượng chỉ hiểu 30% - 40%. 

Năm thứ hai, năm thứ ba tôi bắt đầu bắt đầu hiểu 70%. Sau này, Hòa Thượng nói câu đầu tiên 

thì tôi đã hiểu Hòa Thượng sẽ nói thứ hai là gì. Những năm sau này tôi dịch rất nhanh. Tôi 

mã hóa các chữ, thí dụ chữ “Nam Mô A Di Đà Phật” là chữ “NĐ”, “phiền não vọng tưởng 

chấp” trước thì là “PCC”. Đó chính là cảm ứng. 

Chúng ta chân thật phát tâm học Phật nghĩa là chúng ta chân thật tu học, sửa đổi chính 

mình, chân thật nỗ lực hoàn thiện năng lực tiếp độ chúng sanh. Ngày trước khi tôi còn đi học, 

khi các bạn học của tôi học đến năm thứ 3, thứ 4 thì có sự tiến bộ vượt bậc. Mọi người đã có 

người yêu nên họ có động lực là ra trường họ phải có việc làm ngay. Sau đó, mọi người đều 

lập gia đình và có công việc tốt, kiếm được nhiều tiền. Đó là động lực của thế gian còn động 

lực của chúng ta là giúp ích được cho chúng sanh. 
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Hòa Thượng nói: “Khi tôi thấy Lão cư sĩ này học Phật có thành tựu, tôi có được sự 

khích lệ rất lớn. Tôi nhờ vậy mà học Phật thành công. Chúng ta học thế học không có sự 

gia trì của Phật Bồ Tát. Chúng ta học Phật học, Thánh Hiền học có sự gia trì của Phật Bồ 

Tát, của Thánh Hiền. Chúng ta chân thật phát tâm học Phật sẽ có Tam Bảo gia trì nên 

Lão cư sĩ Lâm Kháng Trì đã học thành công. Bà giảng Kinh rất hay, pháp duyên của bà 

rất thù thắng. Khi bà giảng Kinh thì người đến nghe rất đông. Bạn đồng học của bà không 

ai có pháp duyên thù thắng như vậy!”.  

Hòa Thượng nói: “Lão cư sĩ rất từ bi, chân thành, bà được sự gia trì của Tam Bảo 

nên về sau bà còn viết cuốn sách “Niệm Phật thân văn ký”. Thậm chí có những chữ bà 

không biết viết bà gặp ai cũng nhờ họ dạy cho bà cách viết. Bà cụ rất cừ khôi, bà là tấm 

gương cho người học Phật ở thời hiện đại chúng ta. Nếu chúng ta chân thật phát tâm học 

Phật, phát tâm chia sẻ, giảng dạy lại cho người khác thì chúng ta học theo tấm gương của 

bà. Tuổi tác của chúng ta không phải vấn đề. Chúng ta chân thật dụng công nhất định có 

thành tựu”. Bà đã hơn 60 tuổi, trình độ tiểu học mà bà có thể viết cuốn: “Niệm Phật thân văn 

ký”. “Thân” là đích thân nghe. “Ký” là ghi chép, ghi chép về sự cảm ứng của niệm Phật. Tôi 

dạy chữ Hán thông qua các video trên mạng nhưng nhiều học trò học rất tốt. Nhiều người 

chuyên tâm học chữ Hán nên tâm họ được định lại, họ có thể định tĩnh khi giải quyết mọi 

việc. Người xưa đã nói: “Sống đến già, học đến già”. 

Hàng ngày, tôi vừa dịch bản chữ Hán vừa giảng lại cho mọi người. Ngày nào tôi cũng 

được học tập để nâng cao trí tuệ và khả năng dịch thuật. Hòa Thượng nói: “Chỉ cần bạn phát 

tâm chân thật học sẽ có cảm ứng, sẽ có sự kỳ diệu”. Trước khi học với Hòa Thượng tôi 

giống như là “vô sở thất tùng”. Tâm tôi không có chỗ nương về. Tôi tìm niềm vui từ việc 

thỏa mãn những dục vọng thế gian nhưng trong lòng tôi không cảm thấy vui. Hiện tại, tôi 

luôn cảm thấy rất vui, không một chút lo buồn. Đó là chân thật cảm ứng! 

Hòa Thượng đến thế gian như một lữ khách, thế gian là quán trọ. Ngài không có 

quyền sở hữu nên Ngài không phải viết di chúc. Ngài tự tại ra đi. Chỉ cần chúng ta chân thật 

phát tâm học, phát tâm làm theo Phật thì hiện tiền chúng ta chân thật có lợi ích. Chúng ta 

không còn phiền não, khổ đau. Hôm trước, trong lớp học “Thái Thượng Cảm Ứng Thiên”, 

mọi người sợ thử thách sẽ đến với mức độ ngày càng khó. Chúng ta đang học lớp 5 hay lớp 

10 thì chúng ta sẽ gặp thử thách sẽ ở trình độ lớp 5 hay lớp 10. Người chân thật học Phật có 

nghĩa là người chân thật có phước báu thì chướng ngại của chúng ta sẽ rất ít. Chúng ta chân 

thật học Phật thì chúng ta không còn mong cầu, tất cả đều là vô tư vô cầu. Chúng ta đạt đến: 
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“Việc tốt cần làm, nên làm, không công, không đức” thì phiền não vọng tưởng sẽ ít. Chúng 

ta có chướng ngại, phiền não, khổ đau là do tâm chúng ta đầy vọng tưởng, phân biệt, chấp 

trước. Chúng ta chi cần “nghe lời và thật làm”. 

Trong 1000 đề tài vừa qua, Hòa Thượng đã dạy chúng ta cách đối trị tập khí, phiền 

não. Chúng ta ứng dụng những điều đã học trong khởi tâm động niệm, đối nhân xử thế tiếp 

vật thì chúng ta luôn được nhắc nhở về những điều nên và không nên làm. Chúng ta sẽ dần 

được hoàn thiện. Nếu chúng ta làm sai mà không biết mình làm sai, người khác khuyên can, 

nhắc nhở chúng ta cũng không nghe vậy thì chúng ta hết cách rồi! Chúng ta chân thật học thì 

tất cả lời dạy của Hòa Thượng đã hòa vào trong ta, tất cả những khởi tâm động niệm, việc 

làm của chúng ta đều đạt đến chuẩn mực.  

Bài học hôm nay, ngay lời tựa đã giúp tôi có sự phản tỉnh. Sự cảm ứng không phải là 

giúp chúng ta thỏa mãn “năm dục sáu trần”. Cư sĩ Lâm Kháng Trì hơn 90 tuổi vãng sanh, 

thời gian bà học Phật, mang Phật pháp giảng dạy, ghi chép lại những câu chuyện cảm ứng 

của niệm Phật chỉ trong vòng 30 năm. Chỉ cần chúng ta chân thật học, chân thật chịu dụng 

công, nhất định chúng ta có thành tựu! 

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

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! 

 


