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CHIA SẺ NỘI DUNG HỌC TẬP 

ĐỀ TÀI 534 

KHÔNG PHẢI DỰ NGÔN KHÔNG CHUẨN MÀ LÀ THIỆN Ý CỦA CHÚNG TA QUÁ LỚN 

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 27/05/2021. 

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

Từ xưa đến nay, chúng ta nghe thấy nhiều dự ngôn và thấy những lời dự ngôn đó lệch đi so với thực tế rồi cho 

rằng đó là lời nói nhảm. Chúng ta không biết rằng khi biết đến những lời dự ngôn đó, nhiều người của các tôn 

giáo đã tích cực làm việc thiện, khiến cho những kiếp nạn giảm nhẹ đi hoặc đẩy lùi tai nạn, khiến hoàn cảnh tốt 

đẹp hơn. 

Trong đợt dịch Covid này, giữa hoàn cảnh dịch bệnh căng thẳng và nguy hiểm như hiện nay, nhiều người đã phát 

tâm cùng nhau thực hiện “siêu thị không đồng” khiến chúng ta cảm thấy vô cùng ấm áp. Mặc dù họ tiếp xúc với 

nhiều người có nguy cơ nhiễm bệnh cao, nhưng họ vẫn lạc quan, vẫn vui như tết đi phân phát hàng hóa không 

đồng cho mọi người. Chúng ta cần làm ra những tấm gương khiến nhiều người phát khởi thiện tâm, thiện ý. Nhiều 

người cùng có tâm tốt hợp lại thành một sức mạnh đẩy lùi tai nạn, đẩy lùi hoàn cảnh xấu, chuyển hoàn cảnh xấu 

trở nên tốt đẹp.   

Nhà Phật có câu: “Cảnh tùy tâm chuyển”. Hoàn cảnh sẽ tốt khi tâm người tốt. Hòa thượng: “Không phải là dự 

ngôn không chính xác mà chính nhờ thiện tâm thiện ý của mọi người đã giúp đẩy lùi tai nạn. Đó là cảm ứng”. 

Trong “Cảm Ứng Thiên” dạy: “Nếu chúng ta khởi lên thiện tâm thiện ý thì chúng ta sẽ tạo thành sức mạnh 

thay đổi hoàn cảnh, thay đổi môi trường sống”. Con người hễ khởi tâm đều là tự tư tự lợi, lợi mình hại người. 

Người không học đạo lý cảm ứng rất đáng thương vì họ không biết, nhưng người đã học đạo lý cảm ứng rồi mà 

họ tham vẫn tham. 

Hòa thượng nói: “Người ta tranh giành thì mình nhường, người ta giành nữa thì mình nhường nữa, người ta 

tiếp tục giành thì mình tiếp tục nhường”. Ngài đến nơi đó để giảng Kinh thuyết pháp. Sau một thời gian, mọi 

người tạo ra một hoàn cảnh tốt đẹp khiến có người muốn giành nơi đó. Khi họ vừa khởi tâm tranh giành thì Ngài 

lập tức đi ngay. Ngài đã di chuyển 7 đến 8 lần như vậy. Sau nhiều lần di chuyển, nhiều Kinh sách quý đã bị thất 

lạc. 
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Chúng ta không mang theo được thứ gì, chỉ mang theo nghiệp thiện ác thì tranh giành để làm gì? Chúng ta giành 

từng chút tiện nghi, chính tâm niệm đó tạo ra hoàn cảnh xấu ác, bóp méo hoàn cảnh vốn dĩ tốt đẹp, hiền hòa. 

Lòng người khác thường tạo ra hoàn cảnh khác thường. Từ xưa đến nay, thời tiết Đà Lạt rất ôn hòa, không bao 

giờ ngập lụt nhưng bây giờ đã xảy ra tình trạng đó. Đà Lạt ngập lụt, cầu bê tông mà còn bị hư hỏng vì dòng nước 

chảy xối xả. Người ta tự tư tự lợi, tàn phá thiên nhiên, mong chiếm làm của riêng. Vì lợi lớn quá cho nên kể cả 

người học đạo cũng không kiểm soát được tâm tham, tâm ích kỷ của mình. 

Hòa thượng nói: “Dự ngôn chỉ nói được thường số, nhưng trong thường số có biến số. Dự ngôn không nói 

được biến số”. “Biến số” là thời điểm xảy ra sớm hay trễ, “biến số” phụ thuộc vào lòng người. Nếu người 

người chuyển đổi tâm niệm của mình thì hoàn cảnh tự nhiên được thay đổi. Dự ngôn thay đổi do lòng 

người thay đổi. 

Có người nói: “Tử vi nói tôi có thể sống được trăm tuổi, nhưng tuổi thọ thực tế của tôi lại rất ngắn”. Vì họ thấy 

tử vi nói họ sống được trăm tuổi cho nên họ mặc sức phóng túng, thân thì sát đạo dâm, dâm vô độ chắc chắn chết 

yểu, ý thì tham sân si. Cuối cùng tuổi thọ bị rút ngắn. 

Bác sĩ Bành Tân trong cuốn sách “Đạo đức và sức khỏe” đã từng kể: Bác sĩ đã cảnh báo một người đàn ông giàu 

có, đi đến đâu cũng có phụ nữ đẹp đi cùng. Do mặc sức phóng túng nữ sắc, tạo tác ác nghiệp cho nên chỉ trong 

một thời gian ngắn, người đàn ông đó nhanh chóng suy sụp sức khỏe, mắc rất nhiều căn bệnh nan y, cuộc đời trở 

nên tàn tạ. Khi tạo nghiệp, thọ báo thì hết phước, chết sớm.  

Tử vi hoặc người đoán mệnh chỉ nói được “thường số”, không nói được “biến số”. Khi một người làm việc 

đại thiện hoặc đại ác thì “thường số” thay đổi. Có hai người bạn trong lúc đang vui đùa với nhau, một người 

dùng tua vít phi vào người bạn của mình, không may phi trúng đầu khiến người bạn chết ngay tại chỗ. Người còn 

lại phải đi tù. Đó không phải là cố sát mà là ngộ sát. Nhiều người tin vào tử vi, bói toán cho nên yên tâm tạo 

nghiệp khiến thân sinh lý của họ bị tàn phá, tâm sinh lý của họ cũng bị tham sân si thiêu đốt. Đa phần người xem 

tử vi hoặc thầy bói chỉ nói được “thường số” để cho người ta vui, nhưng phàm phu “biến số” rất nhiều, rất nhanh, 

bởi vì khởi tâm động niệm của chúng ta ác nhiều hơn thiện.  

Chúng ta phải hiểu đạo lý này. Bói toán, dự ngôn chỉ nói được thường số, không nói được biến số. Nhà 

Phật dạy chúng ta phải luôn luôn kiểm soát mọi khởi tâm động niệm của mình. Bài học hôm nay giúp Thầy 

khai mở một vấn đề: Bởi vì mọi khởi tâm động niệm của chúng ta ác nhiều hơn thiện cho nên tổn hại 

phước đức, suy hao âm đức. 

Trước đây, có hai người nói về số mệnh của Thầy, nhưng họ nói hoàn toàn trái ngược nhau. Một người nói Thầy 

sẽ sống lâu, một người nói Thầy sẽ đoản mạng. Trong đó, có một Thầy nổi tiếng từng nói với Thầy Vọng Tây là: 

“Thầy yên tâm đi, Thầy có tuổi thọ rất cao!”. Nhưng Thầy không vì thế mà chểnh mảng, không vì thế mà sanh 
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ra phóng túng, tạo nghiệp, thọ báo. Thầy biết rõ: Thân người vô thường, chỉ cần thở ra không hít vào thì đã 

chuyển sang đời khác. Chúng ta hưởng thọ không phải để hưởng thụ. 

Hòa thượng nói: “Có thời gian của một ngày thì chúng ta làm việc cống hiến một ngày. Có thời gian của hai 

ngày thì chúng ta làm việc cống hiến hai ngày”. Có người hiểu nhầm là chúng ta không biết dự tính lo xa, không 

lo cho tương lai, sống không có động lực tiến thủ. Thật ra, chúng ta đã có những dự tính cho tương lai. Trong 

tương lai, chúng ta sẽ thành lập những ngôi trường văn hóa truyền thống tại 63 tỉnh thành trên khắp cả nước. 

Chúng ta sẽ đào tạo con người từ khi các em còn nhỏ, lập chí, lập nghiệp cho các em. 

Hòa thượng nói: “Dự ngôn, bói toán không phải là không chuẩn, nhưng họ chỉ nói được thường số chứ không 

nói được biến số. Biến số thay đổi phụ thuộc vào tâm người. Hiện ngay tai nạn thường xuyên, mỗi năm một 

nghiêm trọng, năm sau nghiêm trọng hơn năm trước. Nhưng người hiện nay dường như họ vô cảm đối với 

những tai nạn, thiên tai. Họ không biết rằng những tai nạn, thiên tai đó đều là chiêu cảm từ khởi tâm động 

niệm của chúng sanh”. 

Hoàn cảnh thiên nhiên, thời tiết đều dị thường. Con người có phản tỉnh để nhìn xem tâm mình có dị thường hay 

không? Có người trong một mùa đã xịt 12 lượt thuốc trừ sâu vào vườn xoài nhà họ, sau đó họ không dám ăn 

chính những cây xoài họ trồng mà phải đi xin xoài của nhà người khác. Tâm của họ dị thường. Người khác không 

phải là đồng loại với mình hay sao? Người khác chết thì không liên quan đến mình hay sao? Không chỉ riêng 

xoài, mà gạo, rau, động vật đều bị họ phun thuốc trừ sâu hoặc cho ăn những loại thức ăn có độc để tăng trưởng 

nhanh một cách dị thường. Con người cùng hung cực ác. Người ta còn dùng loại thuốc gì đó mà toàn bộ ruột ốc 

tự động chui tuột ra ngoài, con ốc thì trông tươi rói. 

Hòa thượng nói: “Tai nạn đến do chiêu cảm từ khởi tâm động niệm của chúng sanh, làm sao có thể nói là 

không liên quan đến chúng ta! Tai nạn xấu ác là do tâm xấu ác của chúng ta chiêu cảm. Tai nạn bị đẩy lùi 

là nhờ tâm niệm thiện lương của chúng ta chiêu cảm”. 

Ngài nhắc đến eo biển Hồ Tì Bà ở Nhật Bản. Hồ nước bị ô nhiễm nghiêm trọng, bốc mùi hôi thối. Tiến sĩ Giang 

Bổn Thắng, cùng một vị Thầy và 350 người cùng ngồi ở bên hồ, buông bỏ mọi vọng niệm, tập trung chỉ nghĩ đến 

ý niệm: “Hồ nước trong sạch! Hồ nước trong sạch! Tôi yêu bạn! Tôi cảm ơn bạn! Tôi rất thích bạn!”. Sau ba 

ngày thì hồ nước trở nên trong sạch, không còn mùi hôi thối. 

Một niệm sanh khởi, châu biến pháp giới. Một niệm thiện tâm thì một niệm cảm ứng. Niệm niệm thiện 

thâm thì niệm niệm cảm ứng. Chúng ta cùng khởi niệm thiện thì sẽ thay đổi hoàn cảnh xấu thành tốt. Một 

niệm ác khởi lên, từ trường của niệm xấu ác đó sẽ tác động khiến cho hoàn cảnh trở nên xấu ác. Nếu mọi 

người đều khởi niệm thiện sẽ tạo thành một lực lượng sức mạnh đẩy lùi thiên tai, đẩy lùi những dự ngôn 

về hoàn cảnh xấu ác. Đây không phải là mê tín, không phải là tào lao mà là khoa học. 
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Khí hậu toàn cầu nóng lên, băng tan, nước biển dâng cao. Đây cũng là thường số. Tâm tham chiêu cảm nạn nước. 

người ta tham là việc của người ta. Chúng ta không tham là việc của chúng ta. Người xưa nói: “Có hai việc khó: 

Lên trời khó, cầu người khó”. Chúng ta không mong cầu người khác mà thay đổi từ chính mình. Trong cộng 

nghiệp có biệt nghiệp. 

Toàn cầu hiện nay đang gánh chịu đại nạn Covid 19. Chúng ta đừng thờ ơ, đừng vui với đời sống an lành của 

mình, mà phải tích cực khởi thiện tâm thiện ý của mình. 

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

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! 

 


