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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 Sáu, ngày 26/08/2022 

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

NỘI DUNG HỌC TẬP ĐỀ TÀI 988 

“THẦY TỐT CHỈ CÓ THỂ GẶP KHÔNG THỂ CẦU” 

Người thế gian luôn mong cầu được gần gũi Thầy tốt. Chúng ta muốn gặp được Thầy 

tốt thì chúng ta phải chân thật nghe lời và thật làm. Có những người đi cầu Thần, khấn Phật 

để gặp được Thầy tốt nhưng họ không thể gặp được. Chúng ta có thể gặp Thầy tốt nếu chúng 

ta có duyên và chúng ta thật biết nghe lời và làm theo! 

Hòa Thượng đã làm ra biểu pháp cho chúng ta. Lần đầu tiên Hoà Thượng gặp Ngài 

Lý Bỉnh Nam, Ngài Lý Bỉnh Nam đã nêu ra ba điều kiện đó là: “Điều kiện đầu tiên là ông 

phải bỏ hết những gì ông đã học như bỏ đồ phế thải. Điều kiện thứ hai là tất cả những gì ông 

muốn xem, muốn đọc phải được sự cho phép của tôi. Điều kiện thứ ba là từ nay về sau ông 

chỉ được nghe lời tôi dạy. Nếu ông đồng ý ba điều kiện này thì ở lại nếu không ông có thể đi 

nơi khác!”. Trước đó, Hòa Thượng học với Chương Gia Đại Sư và Giáo sư Phương Đông Mỹ 

đều là những vị Thầy nổi tiếng. Lần đầu tiên gặp mặt, chưa có ân tình mà chúng ta nghe 

những lời này chắc chắn chúng ta không đủ kiên nhẫn để đi theo. Chúng ta là những phàm 

phu vọng tưởng nên chúng ta chưa thể hiểu được những điều mà những vị Thầy sáng suốt 

nói. Người xưa nói: “Người may mắn có thể gặp được Thầy tốt”. Ngày nay, học trò rất khó 

tìm, người Thầy may mắn thì có thể gặp được học trò tốt! 

Khi Hòa Thượng và một số người đến quỳ cầu học với Ngài Lý Bỉnh Nam, Ngài Lý 

Bỉnh Nam đã nói: “Hôm nay, mấy ông quỳ dưới chân tôi cần cầu học Phật pháp nhưng sau 

này các ông phải mang Phật pháp quỳ dưới chân người ta để cần cầu truyền dạy cho họ!”. 

Sau này, chúng sanh không muốn tiếp nhận Phật pháp nhưng các Ngài không nỡ để chúng 

sanh tiếp tục tạo tác tội nghiệp, trầm luân trong sinh tử.  

Hòa Thượng Tịnh Không luôn khuyên đại chúng cố gắng đem Phật pháp, đem chuẩn 

mực của Thánh Hiền đến với mọi người, khuyến khích mọi người cùng nhau tu học, sửa đổi. 

Hòa Thượng nói: “Các vị để chậm hơn 10 năm, 20 năm thì các vị nói người ta cũng không 
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nghe, khuyến khích người ta cũng không làm!”. Hòa Thượng đã nói những lời này cách 

đây hơn 30 năm, những lời dự báo đó cũng đã đúng với hiện tại. Ngày nay, Phật pháp chân 

chính rất ít người nghe còn tà tri, tà kiến thì rất nhiều người nghe.  

Phật pháp chân chính khuyên người loại bỏ tập khí, phiền não, khuyên chúng ta xa lìa 

“tự tư tự lợi”, “danh vọng lợi dưỡng”, “tham sân si mạn”. Tà tri, tà kiến thì giúp chúng ta 

thỏa mãn những điều đó. Phật pháp chân chính dạy chúng ta: “Tài sắc danh thực thùy, địa 

ngục ngũ điều căn”. Năm thứ này đều là căn gốc của địa ngục, chúng ta nhiễm điều nào thì 

điều đó cũng đưa chúng ta đến địa ngục. Tà tri, tà kiến thì giúp chúng ta được hưởng thụ đầy 

đủ năm dục.  

Tổ Sư Đại Đức tu hành trong suốt 40 năm, 50 năm, 80 năm, 90 năm để có được thành 

tựu nhưng ngày nay có người nói họ có phương pháp chỉ cần tu hành trong 7 ngày sẽ có 

thành tựu. Người tu theo phương pháp này sẽ không phải dành thời gian khổ luyện, không 

phải xa lìa tập khí phiền não nên rất nhiều người tin theo. Hòa Thượng nói: “Trong 38 năm 

tôi giảng Kinh thuyết pháp, không ngày nào không niệm Phật, tụng Kinh thế mà phiền não 

trong tôi vẫn dấy khởi!”. Tôi hơn 10 năm chỉ nghe Hòa Thượng, chỉ niệm một câu “A Di Đà 

Phật” nhưng vẫn còn đầy đủ tập khí, phiền não. Chỉ cần tôi không kiểm soát tâm thì tập khí, 

phiền não liền khởi. Chúng ta nghe nhiều người, càng chạy Đông chạy Tây thì chúng ta càng 

nhiều vọng tưởng, phiền não. 

Những video dạy chuẩn mực đối nhân xử thế giữa Cha Mẹ, vợ chồng, bạn bè thì chỉ 

có vài trăm lượt xem. Những video hướng dẫn cách phát triển trí tuệ cho trẻ có đến vài chục 

ngàn lượt xem. “Lễ tri ân Cha Mẹ, vợ chồng” tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh diễn ra rất 

thành công, cảm xúc nhưng cũng rất ít người xem. “Lễ tri ân Cha Mẹ năm 2019” tổ chức với 

quy mô rất lớn nhưng cũng chỉ có vài ngàn lượt xem. Tà pháp giúp họ thỏa mãn dục vọng, 

danh vọng lợi dưỡng còn chánh pháp làm họ bị thiệt thòi nên họ không muốn tiếp nhận. 

Hòa Thượng nói: “Phật pháp là Sư đạo. Sư đạo là “Tôn sư trọng đạo”. Nếu chúng 

ta “tôn sư trọng đạo” thì chúng ta có thể cầu được. Thái độ của chúng ta khi cầu phải 

chân thành, cung kính, khiêm tốn. Ba điều kiện này phải đầy đủ. Nếu chúng ta không có 

ba điều kiện này thì chư Phật Bồ Tát đến dạy thì chúng ta cũng không có được lợi ích!”. 

“Tôn sư trọng đạo” là “y giáo phụng hành”. Chúng ta “y giáo phụng hành” thì chúng ta có 

thể gặp được Thầy tốt. Thái độ của người cầu học là phải chân thành, cung kính, khiêm tốn. 

Hòa Thượng nói: “Ngày nay, tôi sở dĩ có được một chút thành tựu là do tôi  nghe lời và thật 
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làm!”. Chúng ta tự cho mình là người giỏi, người biết nên chúng ta thường “múa rìu qua mắt 

thợ”.  

Hòa Thượng nói: “Những người không đầy đủ ba điều kiện này thì cả đời không có 

thành tựu. Họ cũng không thể giúp mà chỉ gây hại cho người khác. Bậc Thiện tri thức 

chân thật, không luận là Phật pháp hay thế gian pháp đều rất nhân từ. Chỉ cần chúng ta 

đầy đủ ba điều kiện chân thành, cung kính, khiêm tốn thì chúng ta cầu họ, họ tuyệt đối 

không bao giờ cự tuyệt mà sẽ chân thành giúp đỡ chúng ta. Nếu họ cự tuyệt chúng ta là do 

chúng ta không có đủ ba điều kiện này!”.  

Khi Hòa Thượng gặp Chương Gia Đại Sư, Ngài Chương Gia Đại Sư dạy Hòa Thượng 

bố thí, Hòa Thượng chân thật nghe lời, thật làm. Bố thí không chỉ là bố thí nội tài, ngoại tài 

mà bố thí là phải xả bỏ cả những tập khí xấu ác. Khi Hòa Thượng gặp Ngài Lý Bỉnh Nam, 

Ngài Lý Bỉnh Nam yêu cầu Hòa Thượng xả bỏ tất cả những gì đã học. Hòa Thượng đồng ý 

ba điều kiện và theo học với Ngài Lý Bỉnh Nam trong 5 năm. Sau 5 năm, Hòa Thượng xin 

học tiếp với Thầy thêm 5 năm nữa. Hòa Thượng học 3 tháng thì đã có kết quả, Hòa Thượng 

dần hiểu được tại sao Ngài Lý Bỉnh Nam có những điều kiện “bá đạo” như vậy! Ngài Lý 

Bỉnh Nam muốn Hòa Thượng phải định tâm: “Chế tâm nhất xứ vô sự bất biện”. Tâm định 

một chỗ thì có thể làm được tất cả mọi việc. Có người hỏi Hòa Thượng: “Đến lúc này, trên 

bước đường hoằng hóa của Ngài có chướng ngại gì không?”. Hòa Thượng nói: “Tôi không 

có một chút chướng ngại nào!”. 

Chúng ta mở trường dạy đạo đức, chuẩn mực của Thánh Hiền nhưng chúng ta vẫn 

chưa thật sự tin. Chúng ta vẫn hoài nghi trí tuệ của người xưa nên chúng ta không dám áp 

dụng triệt để. Chúng ta dạy học trò cúi chào 90 độ nhưng chúng ta vẫn muốn áp dụng chương 

trình giúp trẻ phát triển siêu trí tuệ. Chúng ta vẫn có sự phân biệt, chấp trước thì chúng ta sai 

rồi! 

Hòa Thượng nói: “Trong Kinh Phật thường dạy chúng ta phải thân cận, gần gũi 

với Minh sư.  “Minh” nghĩa là “Minh tâm kiến tánh”. Minh sư trên phương diện tu học là 

người chân thật có tu, có học, có chứng. Chúng ta gần gũi một vị Thầy như vậy thì nhất 

định chúng ta có lợi ích. Gặp được Minh sư là một nhân duyên rất lớn, tâm chúng ta chân 

thành, cung kính, khiêm tốn thì chúng ta có thể gặp. Người xưa nói: “Thầy tốt có thể gặp 

chứ không thể cầu”. “Minh” nghĩa là sáng suốt.  

Hòa Thượng nói: “Một vị Thầy tốt chúng ta đi đâu để tìm cầu? Càng chân thật là 

một bậc thiện tri thức thì họ càng khiêm tốn, họ không tự khen mình, chê người. Ngày 
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nay, những người tự tán thán mình, hủy báng người khác rất nhiều”. Chúng ta  nhận một 

người làm Thầy thì đó là: “Đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu” hay như người thế 

gian nói: “Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã”. Thầy nào trò đó, trò như thế nào thì tiếp nhận 

người Thầy như thế đó. 

Hòa Thượng nói: “Một người có tâm chân thành, cung kính, khiêm tốn thì chắc 

chắn họ sẽ gặp được vị Thầy tốt. Phàm hễ là người tự khen mình, chê bai người thì họ 

nhất định không phải là một bậc thiện tri thức. Thiện tri thức rất khiêm tốn, luôn nhường 

nhịn người. Người chân thật tu hành thì thái độ của họ là: “Nhiều việc không bằng ít việc, 

ít việc không bằng không việc gì”. Người chân thật tu hành không thích nhiều việc, họ chỉ 

làm những việc chân thật lợi ích chúng sanh. Họ không làm những việc làm họ tăng trưởng 

“danh vọng lợi dưỡng”. 

Ngày trước, tôi là một thanh niên không hiểu biết, cứng đầu, khi tôi nghe đĩa của Hòa 

Thượng, tôi cảm thấy những điều Ngài nói rất khác với những điều trước đây tôi được nghe. 

Tôi càng nghe càng cảm thấy hiếu kỳ. Sau khi nghe nhiều thì tôi nhận ra đây là những lời nói 

chân thật, việc làm chân thật. Từ đó tôi chỉ nghe lời và thật làm, không còn suy nghĩ, đắn đo. 

Tổ Sư Ấn Quang, vị tổ thứ 13 của Tịnh Độ, và Hòa Thượng Tịnh Không đều là tam bất quản: 

“Không quản tiền, không quản việc, không quản người”. Cả cuộc đời hoằng hóa của các 

Ngài giống như lời các Ngài nói. Sau một thời gian, tôi hoàn toàn xác quyết nghe theo, làm 

theo. 

Hòa Thượng nói: “Hoàn cảnh đời sống của thiện tri thức rất thanh tịnh. Họ sẽ 

không chủ động đến dạy đến chúng ta, phàm phu chúng ta phải tự đi tìm cầu. Từ xưa đến 

nay, thế gian hay xuất thế gian pháp, mọi người đều phải đi “cầu học”. Người xưa nói: 

“Học trò có phước thì gặp Thầy tốt”. Ngày nay, Thầy phải đi tìm học trò. Ngày trước, Hòa 

Thượng Tịnh Không nói với Ngài Lý Bỉnh Nam: “Thầy ơi! Thầy có thể đào tạo ra nhiều Sư 

huynh đệ tốt để hỗ trợ con không! Con bôn ba nhiều nơi trên thế giới hoằng pháp lợi sanh 

mà không có người hỗ trợ nên rất vất vả!”. Ngài Lý Bỉnh Nam nói: “Vậy thì ông đi tìm học 

trò cho tôi đi!”.  

Hòa Thượng nói: “Phật pháp là Sư Đạo. Chúng ta nhất định phải “Tôn sư trọng 

đạo”. Người học trò phải có thái độ chân thành, cung kính, khiêm tốn. Họ có đủ ba điều 

kiện này thì họ gặp Thầy tốt. Nếu họ không có đủ ba điều kiện này thì Phật Bồ Tát đến 

dạy cho họ, họ cũng không có lợi ích”. Một số người, trước mặt tôi, họ nói những lời cung 

kính nhưng sau đó họ làm hoàn toàn khác với những lời tôi đã dạy. Họ làm như vậy thì bản 
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thân họ không thể có thành tựu, họ không có tư cách làm học trò thì cũng không có tư cách 

để làm Thầy. Người xưa đã nói: “Người không biết cách làm học trò thì họ cũng sẽ không 

biết cách làm Thầy!”. 

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

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! 

  


