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CHIA SẺ NỘI DUNG HỌC TẬP 

ĐỀ TÀI 584 

VÌ SAO KHÔNG CHUYỂN ĐỔI ĐƯỢC NGHIỆP LỰC? 

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 5h50’ sáng thứ Năm ngày 15/07/2021. 

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

Quá khứ bảy đời chư Phật đã nói, Thích Ca Mâu Ni Phật đã nói trong tất cả các Kinh, Hòa Thượng Tịnh Không 

cả đời cũng nói, nhưng thật ra tất cả chúng ta mấy ai đã chuyển đổi được nghiệp lực. Chúng ta nói rằng mình 

không chấp trước nhưng chỉ cần hễ có ai góp ý, nhắc đến sự sai lầm của chúng ta thì chúng ta có cả một tràng 

đạo lý. Đây là cái “ngã” làm chủ, quan niệm chủ quan làm chủ, quan niệm chủ quan quá mạnh nên chúng ta gạt 

bỏ tất cả, chỉ thấy mình là đúng, người khác là sai.  

Hòa Thượng từng nói: “Người ta sai cũng là đúng, mình đúng cũng là sai. Mình thấy sai và đúng là bởi quan 

niệm chủ quan làm chủ”. 

Ngài Lục Tổ Huệ Năng nói: “Người chân thật tu hành không thấy lỗi thế gian”. Người chân thật tu hành chỉ 

thấy lỗi của mình, chỉ phản tỉnh bản thân mình, không có thời gian để thấy lỗi của người khác. 

“Đệ Tử Quy” dạy: “Nghe khen sợ, nghe lỗi vui”. Nhưng chúng ta nghe khen mới vui, vậy thì làm sao chuyển 

được nghiệp! 

Hòa Thượng nói: “Ta đến thế gian này, ta chỉ là khách trần, “thế gian quá khách”, chỉ là một người khách 

đến trần gian. Thế gian là chủ, ta là khách thì ta phải theo sự sắp xếp của chủ, vậy thì mới chuyển được 

nghiệp lực. Nếu ta cứ để quan niệm chủ quan của mình làm chủ thì ta không thể làm chủ được nghiệp lực”. 

Trong giai đoạn dịch bệnh căng thẳng như hiện này, các y bác sĩ đang khổ sở chống dịch, cơm không dám ăn, 

khát không dám uống, buồn ngủ không dám ngủ vì họ đang liên tục tiếp nhận bệnh nhân F0. Mấy ngày nay dân 

tình rối bời. Người ta bị giãn cách xã hội, mới chỉ thiếu một chút rau thôi, thiếu một chút nhu yếu phẩm thường 

ngày thôi mà người ta đã lên mạng than khổ, la làng, làm cho mọi việc càng thêm rối ren. Đó là quan niệm chủ 

quan, không biết tự mình phải điều tiết lại, không biết hạn chế nhu cầu cuộc sống đến mức thấp nhất, không biết 

tiết kiệm, quen hoang phí. 
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Nhà Phật dạy: “Y báo tùy theo chánh báo chuyển”. Muốn y báo tốt thì chánh báo phải tốt, chính tự tâm ta phải 

thay đổi. Chính mình đang tạo nghiệp mà mình không thay đổi thì y báo mãi mãi xấu. Trong bài học, Hòa Thượng 

nói: “Chúng ta tu hành thì mức độ thấp nhất là chúng ta phải chuyển được nghiệp, phải chuyển đổi nghiệp 

lực thành nguyện lực. Đó là cơ bản nền tảng. Chúng ta không chuyển đổi được nghiệp thì tu hành không có 

lực, không có kết quả”. Ví dụ chúng ta đang khó khăn thì chúng ta phải hạ mức sống đến mức thấp nhất để hòa 

mình với hoàn cảnh khó khăn chung của toàn xã hội. Chúng ta phải tự mình chuyển nghiệp, Phật Bồ Tát không 

thể gia hộ. Hòa Thượng nói: “Thập đạo vô thần”, mười cõi này không có vị Thần nào ban phước giáng họa cho 

chúng ta. Chúng ta không chuyển đổi được nghiệp lực, bị nghiệp lực sai khiến, tự mình giáng họa cho mình.  

Hòa Thượng nói: “Hoàn cảnh ngày nay tốt xấu không chừng”. Thật ra, Phật đã nói từ ngàn xưa: “Thế gian vô 

thường, cõi nước không an”. Chúng ta nhìn thấy một cánh đồng ngô, chỉ cần một sự thay đổi của trời đất, cánh 

đồng ngô trở thành bãi biển, chỉ cần một sự thay đổi của trời đất, bãi biển trở thành cánh đồng ngô. Cuộc sống 

đang bình bình yên yên thì bão lũ, dịch bệnh kéo đến. Đây là sự cảnh tỉnh con người để con người bớt đi sự ngạo 

mạn, bớt đi sự lãng phí. Trong một đĩa giảng của Thầy Trần Đại Huệ về vấn đề làm thế nào để vượt qua tai nạn, 

chúng ta thấy giới trẻ hiện nay sống rất hoang phí. Đây không chỉ là hiện trạng của một quốc gia mà là vấn đề 

chung của toàn thế giới. Chúng ta đang tiêu hao, lãng phí phước báo trong chính cuộc đời của mình mà 

không biết.  Phước báo thì giới hạn, đến núi cũng phải lở. 

Ngày xưa Thầy làm quản lý nhà sách. Bên ngoài nhà sách là nơi đọc sách miễn phí, có bán cà phê phục vụ mọi 

người. Người phục vụ cứ lấy giấy cotton lau chùi rồi vứt giấy vào thùng rác một cách lãng phí. Thầy đã nhắc nhở 

và hướng dẫn người đó cách sử dụng giấy tiết kiệm. 

Tâm xấu ác của con người càng lúc càng xấu thì hoàn cảnh càng lúc càng xấu. Hòa Thượng nói: “Chúng ta muốn 

làm chủ khởi tâm động niệm của mình thì không gì khác hơn là ngày ngày phải học tập Kinh giáo, ngày ngày 

tiếp nhận giáo huấn của Phật Bồ Tát, ngày ngày tiếp nhận giáo huấn của Thánh Hiền để thúc liễm, hạn chế 

khởi tâm động niệm của mình. Như vậy thì khởi tâm động niệm, lời nói việc làm của chúng ta mới tương ưng 

với Phật Bồ Tát, tương ưng với Thánh Hiền”. 

Tập khí phiền não của chúng ta vừa trỗi dậy thì chúng ta được giáo huấn của Phật Bồ Tát, giáo huấn của Thánh 

Hiền chỉ đạo, nhắc nhở. Chúng ta tiếp nhận giáo huấn của các Ngài thì mới chân thật hiểu được vũ trụ nhân sinh, 

có sự chuẩn mực, nếu không thì quan niệm chủ quan của mình làm chủ, cho rằng cái thấy cái biết của mình là 

đúng, đến lúc làm sai, muốn sửa thì quá muộn.  

Hòa Thượng nói: “Khi chúng ta chuyển đổi được ý niệm, hành vi, lời nói của chính mình thì sẽ chuyển được 

nghiệp. Chúng ta chuyển phàm thành Thánh. Chúng ta quán sát xem hàng ngày chúng ta trải qua đời sống 

của Phật Bồ Tát hay đời sống của phàm phu. Phàm phu thì khởi tâm động niệm, đối nhân xử thế tiếp vật bị 

nghiệp lực chi phối, tạo ra nhiều nghiệp bất thiện, phải nhận quả bất thiện. Có nhiều đồng tu nói với tôi: 
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“Đạo lý này nghe rất hay, con muốn chuyển đổi nhưng không chuyển đổi được”. Bạn ở trong đời sống, trong 

đối nhân xử thế tiếp vật, trong công việc vẫn để phiền não làm chủ, vẫn để cái ta làm chủ thì không thể hết 

phiễn não”. 

Thật ra mọi sự đều do chính mình quyết định. Sáng nay Thầy tỉnh dậy lúc gần 3h, vì còn sớm nên Thầy lên 

giường nằm, tuy có ngủ nhưng Thầy rất tỉnh. Khi điện thoại chuẩn bị chuông báo thì Thầy đã tắt chuông. Có 

nghĩa là Thầy không bị cái “ta” làm chủ. 

Hòa Thượng nói: “Bồ Tát Phổ Hiền dạy chúng ta rất hay! Ngài dạy chúng ta “hằng thuận”. Chúng ta đến thế 

gian này, chúng ta là khách, thế gian là chủ. Khách phải tùy thuận theo chủ, như vậy mới là hằng thuận”. 

Chúng ta phải là người hằng thuận đến mức tốt nhất, làm thế nào để hỗ trợ mọi người. Thầy sẽ trồng cây, gieo 

hạt trồng rau nhiều hơn để giúp đỡ mọi người trong giai đoạn dịch bệnh. Khi có thể thông thương thì Thầy sẽ 

mau mau cắt rau, đóng thùng gửi đi tặng mọi người. Chúng ta đừng ngồi đó oán trời trách người mà phải tìm 

cách để tạo phước cho nhân gian. Đó là ý niệm chuyển đổi nghiệp lực.  

Hòa Thượng nói: “Chúng ta hằng thuận chúng sanh, tùy hỉ công đức, thoát ra khỏi cái “ta”. Chúng ta không 

thoát được vì cái “ta” quá mạnh. Cái “ta” chính là quan niệm chủ quan. Phật Bồ Tát không có quan niệm 

chủ quan. Trên Hải Hội, các Ngài đều không có phân biệt, không có chấp trước, không có quan niệm chủ 

quan, không có cao thấp, tất cả hòa thành một thể. Các vị phải ghi nhớ, không có vọng tưởng, phân biệt, chấp 

trước là tánh đức. Ngày nay chúng ta không quay về được với tánh đức vì không buông bỏ vọng tưởng, phân 

biệt, chấp trước. Chúng ta ôm chặt lấy vọng tưởng, phân biệt, chấp trước”. 

Có hai học trò tranh giành, cãi lộn muốn nhờ một vị Hòa Thượng phân xử. Hòa Thượng nói: “Vị này đúng! Vị 

kia cũng đúng!”. Một thị giả thắc mắc: “Tại sao hai người đó có hai ý kiến khác nhau mà Hòa Thượng lại nói cả 

hai đều đúng?”.  Vị Hòa Thượng đó nói: “Ông cũng đúng!”. Ngài không còn phân biệt chấp trước. 

Hòa Thượng nói: “Chúng ta học Phật, không những không vào được cảnh giới của Phật mà còn không thấu 

triệt lời Phật dạy. Chúng ta dùng vọng tưởng phân biệt chấp trước của mình, dùng quan niệm chủ quan của 

mình để thể hội Phật Kinh, để tiếp nhận giáo huấn của Phật Bồ Tát Thánh Hiền cho nên chúng ta hiểu sai. 

Phật Bồ Tát, Thánh Hiền lưu xuất những lời giáo huấn từ tâm Thanh Tịnh. Chúng ta phải lắng lòng, dùng 

tâm Thanh Tịnh của mình để tiếp nhận và hiểu thì mới hiểu đúng”. 

Nhiều người nghe đến từ “buông xả” thì liền bỏ công việc, bỏ nhà cửa, bỏ ruộng vườn, bỏ gia đình. Phật không 

dạy chúng ta bỏ tiệm vàng mà Phật dạy chúng ta bỏ tâm tham. Chúng ta hiểu một cách phiến diện cho nên hiểu 

sai, làm sai. Chúng sanh là Phật Bồ Tát. Phật Bồ Tát là chúng sanh. Chúng ta có thành kiến, phân biệt đây là Phật 

Bồ Tát, đây là chúng sanh. Chúng ta cần đem thành kiến của mình buông xuống thì mới chân thật hiểu được. Nếu 

chúng ta vẫn phân biệt chấp trước thì không thể buông xả. Hòa Thượng nói: “Đối với tất cả chúng sanh, chúng 
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ta không có phân biệt chấp trước. Đối với Phật Bồ Tát, chúng ta không có phân biệt chấp trước. Như vậy thì 

mới có thể buông xả”. 

Một vị Lão Hòa Thượng nói với Hòa Thượng Tịnh Không: “Tôi vừa bị một người gạt, không phải là gạt một lần, 

mà đã gạt nhiều lần. Hôm nay họ lại đến gạt nữa”. Đến một ngày nào đó, người ta biết rằng Lão Hòa Thượng 

tuy biết rõ nhưng vẫn để cho họ gạt thì họ sẽ phản tỉnh. Hòa Thượng tâm Thanh Tịnh nên biết rõ. Chúng ta không 

biết rõ vì tâm chúng ta không Thanh Tịnh. 

Hòa Thượng Tịnh Không nói: “Bạn đối với cái này có một tiêu chuẩn. Bạn đối với cái kia có một tiêu chuẩn. 

Vậy thì đây là giả, không phải thật. Đối với mười pháp giới đều là một tiêu chuẩn: CHÂN THÀNH, THANH 

TỊNH, BÌNH ĐẲNG, CHÁNH GIÁC, TỪ BI. Cả đời này, tôi không bao giờ gạt ai. Đây là tôi một mảng chân 

thành, vậy thì chắc chắn chuyển đổi được nghiệp lực”. Chúng ta không chuyển đổi được nghiệp lực vì chúng 

ta bị tập khí dẫn đạo. 

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

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! 

 


