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CHIA SẺ NỘI DUNG HỌC TẬP 

ĐỀ TÀI 616 

MỖI NGƯỜI CHÚNG TA ĐỀU CÓ TỪ TRƯỜNG 

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 Tư ngày 18/08/2021. 

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

Đôi khi chúng ta gặp một người nào đó lần đầu tiên, tuy mới chỉ nhìn bề ngoài nhưng chúng ta đã cảm thấy gần 

gũi. Có người lại khiến chúng ta cảm thấy khó chịu khi vừa tiếp xúc. Có hoàn cảnh khi chúng ta vừa bước vào 

thì liền cảm thấy nhẹ nhàng thư thái. Có hoàn cảnh khi chúng ta vừa bước vào thì cảm thấy sợ nổi da gà. Đó là 

“từ trường”. 

Thế gian có câu: “Đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu”. “Đồng” là “cùng”. Người cùng chung sở thích 

thì tự nhiên tìm nhau. Người không cùng chung sở thích thì không tìm đến nhau. Muốn biết một người như thế 

nào thì xem bạn bè của họ. Người đó là người thiện, có tâm tốt lành thì bạn bè của họ cũng là những người thiện, 

có tâm tốt lành. Người đó là người ác, có dã tâm thì bạn bè của họ cũng là những người ác, có dã tâm. Chúng ta 

muốn tương ưng với Phật Bồ Tát thì tâm của chúng ta phải thuần thiện thuần tịnh. Tâm chúng ta xấu ác, đầy dã 

tâm thì không thể tương ưng với Phật Bồ Tát, mà chỉ có thể tương ưng với yêu ma quỷ quái. 

Thầy sống với bà nội từ nhỏ. Bà nội ăn chay trường, Ông Bà ngoại cũng ăn chay trường. Bà nội thường đưa Thầy 

đi chùa cùng Bà. Khi làm việc gì sai thì trong tâm Thầy cảm thấy rất hối hận. Thầy có tâm thiện lương nên có 

nhân duyên gặp được pháp Hòa thượng dù Hòa thượng ở một nơi xa xôi. Hồi đó, Thầy đến dạy học tại một ngôi 

chùa ở Bà Rịa Vũng Tàu, tình cờ phát hiện ra một thùng đựng rất nhiều những đĩa giảng của Hòa thượng. Âu là 

một nhân duyên tốt đẹp nhờ tâm thuần tịnh, thuần thiện. Có người ở cách xa, ở vùng sâu vùng xa, có người mù, 

có người ở nước ngoài, vậy mà họ có duyên nghe pháp Hòa thượng. 

Chúng ta đừng nghĩ rằng mình kém duyên, không đủ duyên gặp Thầy hiền bạn tốt. Thật ra do chính mình là “Lý 

Thông” nên mình chiêu dụ “Lý Thông”. Có nơi họ làm từ thiện, bảo trợ xã hội nhưng thật ra không phải vậy. Đó 

là cách để họ trục lợi. Họ tưởng mình giống họ, đưa ra một bài toán có lời, muốn kéo mình vào cùng tâm cảnh 

của họ. Thầy chỉ nghe một lời nói thể hiện tâm trục lợi thì Thầy biết đó không phải là người tốt. Thầy cắt và chặn 

luôn số điện thoại đó, không liên lạc nữa, gọi là tuyệt giao.  
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Nhà Phật dạy: “Bạn lành nương cậy, Thầy tà tránh xa”. Gặp Thầy không tốt, bạn không lành thì chúng ta tránh 

xa họ. Chúng ta gặp Thầy tà bạn ác là do tâm cảnh của mình chiêu cảm họ. Chúng ta phát ra tâm vô cầu vô lợi, 

chỉ nghĩ đến lợi ích chúng sanh thì sẽ gặp được Thầy tốt bạn hiền. Đôi khi họ còn quát mắng, nhưng đó là từ bi 

mà quát mắng chứ không phải ghét bỏ mà quát mắng. Đôi khi họ đưa ra sự trừng phạt, nhưng tâm của họ thành 

tâm thành ý giúp chúng ta cải đổi. Người xưa dạy: “Chí thành nhất định cảm thông”, trên cảm thông Phật Bồ 

Tát, dưới cảm thông Long Thiên Thiện Thần Hộ Pháp, dưới nữa cảm thông quỷ thần, cảm thông người tốt bạn 

tốt. Những sự cảm thông trên cuộc đời này đều do tâm mình chiêu cảm. Đó là đạo lý của cảm ứng. 

Tổ Ấn Quang dạy: “Niệm Phật phương năng tiêu túc nghiệp. Kiền thành tự khả chuyển phàm tâm”. Tâm 

chúng ta chân thành thì chúng ta sẽ chiêu cảm được Thầy tốt bạn lành. Tất cả đều do chính mình chiêu cảm.  

Có một câu chuyện khiến Thầy đến bây giờ vẫn cảm thấy áy náy. Thầy coi họ là người thân. Chữ “tình thân” đối 

với Thầy không giống như người thân trong một gia đình. Thầy theo dõi, quan tâm các Thầy Cô nhiều hơn con 

của mình. Thầy khuyên người đó: “Xung anh đều là những người đi gạt tiền người khác. Anh phải hết sức cẩn 

thận vì sẽ bị phiền não!”. Họ hiểu sai lời khuyên của Thầy nên đã tuyệt giao với Thầy. Đó là lời khuyên với tâm 

chân thành. Chúng ta chân thành thì một ngày nào đó tự họ sẽ hiểu ra. 

Xung quanh ta, chúng ta xem những người đến với ta như thế nào thì biết tâm mình như thế đó. Xung quanh 

mình có nhiều người xấu thì mình tự biết tâm mình là xấu. Tự tư tự lợi, danh vọng lợi dưỡng, năm dục sáu trần, 

tham sân si mạn vẫn còn nhiều trong ta.  

Hòa thượng dạy: “Người ta giành thì mình nhường. Người ta giành nữa thì mình nhường nữa. Người ta tiếp 

tục giành thì mình tiếp tục nhường”. Chúng ta bị lừa nhưng chúng ta minh bạch, tường tận, không hề mơ hồ. 

Khi mình hoàn toàn thật với mình, họ không thật với mình thì mình nhận ra ngay. Tâm ta đều là một mảng chân 

thành thì những gì không chân thành đều hiện trong tâm ta. Hòa thượng dạy: “Điều quan trọng là chúng ta phát 

ra tâm gì. Nếu tâm ta là một mảng chân thành thì những người xung quanh mình dần dần cũng chân thành. 

Nếu họ không có tâm chân thành thì họ sẽ tự rời xa ta mà đi”. Từ trường của chúng ta nếu lấn át họ thì sẽ ảnh 

hưởng họ. Nếu họ thị phi thì chúng ta không thể ngồi lâu với họ. 

Hòa thượng dạy: “Tâm Thanh Tịnh là bình đẳng với tất cả chư Phật mười phương. Năng lực cảm ứng đó vô 

cùng mạnh mẽ”. Chúng ta cũng có kinh nghiệm trong việc này. Người xưa có câu: “Tâm thành sở chí, kim 

thạch vi khai”. (Thành tâm thành ý, vàng đá cũng tan). Người có tâm Thanh Tịnh thì cảm động cả vàng đá, 

khoáng sản, đến vật vô tri mà còn có thể cảm động thì càng có thể cảm động đến con người. Năng lực đó cảm 

ứng đến mười phương chư Phật không phải là chuyện mơ hồ.  

Ta không cảm được chư Phật Bồ Tát, không cảm được Thánh Hiền nhân mà toàn cảm đến yêu ma quỷ quái. Hòa 

thượng dạy: “Ma có thể trêu chọc được bạn chứng tỏ bạn có tâm ma. Tâm bạn chính đại quang minh thì họ 

không dám đến đùa giỡn, không dám làm như vậy”. Nhiều đạo tràng tổ chức tu tập, tổ chức Pháp hội nhưng có 



 

3 

 

rất nhiều ma nhập thân. Chính Thầy đã chứng kiến một đạo tràng có mấy trăm con ma nhập thân, họ khóc lóc, 

kêu than, khen chê đủ điều. Trước Phật Bồ Tát, trước Thánh Hiền mà yêu ma quỷ quái lộng hành thì đó không 

phải là đạo tràng chánh pháp. Người mơ hồ cho rằng đó là linh nghiệm. Làm Phật sự có ma khen mà họ lại mừng! 

Tâm ma chiêu dụ ma đến. Những pháp hội mời Hòa thượng đến, hoặc mời Thầy Pháp Đạo đến không bao giờ có 

con ma nào xuất hiện. Đó là những pháp hội niệm Phật, cầu cho quốc thái dân an rất uy nghi lẫm liệt. Tâm thuần 

tịnh thuần thiện thì không có những hiện tượng kì kì quái quái. 

Hòa thượng dạy: “Phật pháp gọi loại sự việc này là cảm ứng. Khoa học hiện đại gọi là từ trường. Mỗi chúng 

ta đều phát ra từ trường. Công năng của từ trường & năng lực lớn nhỏ khác nhau, nhưng điều quan trọng 

là tâm Thanh Tịnh của mình thấp hay cao”. 

Có người đến Pháp hội tu, họ chụp được hình tượng những vị thần. Họ mang những bức hình đến khoe với Hòa 

thượng. Ngài bảo họ xé bỏ, không làm mê hoặc người khác. Hòa thượng dạy: “Những hiện tượng lạ là những 

việc có thể xảy ra nhưng không liên quan đến sự tu tập của chúng ta, không giúp ích gì cho ta. Chúng ta phải 

chuyển đổi tâm phàm phu của mình. Đó mới là điều quan trọng”. Chúng ta làm sao có thể chuyển tâm tự tư tự 

lợi thành tâm buông xả, vì lợi ích chúng sanh. Tất cả những việc chúng ta làm đều không vì danh vọng lợi dưỡng 

mà làm, không liên quan đến những tập khí xấu ác. Những tập khí xấu ác phải ngày càng tan nhạt, ngày càng ít 

đi. Đó mới là điều quan trọng. 

Một anh đến nói với Thầy những điều anh ấy thấy. Tâm họ bao chao, tâm ma gặp ma. Thầy ở đây bao nhiêu năm 

nhưng chưa bao giờ gặp hiện tượng dị thường. Các con của Thầy đang ở trong căn nhà ở thành phố HCM. Thầy 

kết thân với hàng xóm, nhiều lần tặng quà cho họ. Họ rất thân thiết với Thầy. Một lần họ nói: “Nhà của Thầy ở 

là ổ ma”. Thầy chỉ cười nói: “Tôi biết rồi!”. Họ rất ngạc nhiên vì thấy Thầy vẫn bình thản khi tiếp nhận thông tin 

đó. Họ thấy ma chứ Thầy không thấy ma. Các con của Thầy không thấy ma. Trước đó, họ tu sửa căn nhà đó 

nhưng 3 năm mà vẫn không bán được, không ai mua. Họ gọi Thầy đến bán căn nhà đó cho Thầy. Trước đó, có 

người Hồi giáo ở căn nhà đó. Khi Thầy dọn về, Thầy chiêu đãi chúng sanh 7 ngày liên tục. Thầy nói với các 

chúng sinh: “Tôi sắp về đây ở. Tôi hoan nghênh các vị ở đây. Các vị cứ tu theo tôn giáo của các vị. Các vị cứ ở 

thế giới của các vị. Tôi tu theo tôn giáo của tôi. Tôi ở thế giới của tôi. Chúng ta cùng chung sống hòa thuận”. 

Người chân thật có tu trì, tâm Thanh Tịnh, chân thật vì người lo nghĩ thì năng lượng từ trường của họ rất mạnh. 

Người nhiều tạp nhiễm, nhiều phiền não thì khác. 

Gia đình Thầy sống trong căn nhà đó rất an ổn, không gặp hiện tượng dị thường nào. Thầy chuyên tâm dịch Kinh, 

ngày ngày tích chứa đồ vật, liên tục mang đi cho tặng quà ví dụ tặng mũ bảo hiểm A Di Đà Phật. Chúng sanh ở 

tầng không gian khác cũng cảm thấy lạ. 
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Hòa thượng nói: “Bạn sống mà quỷ thần đùa giỡn với bạn thì biết bạn tu hành đạo lực ở mức độ nào. Bạn tu 

hành đến mức ma xem thường bạn thì liền biết tâm của bạn tu chưa đúng”. Hoàn cảnh nơi chúng ta ở, nếu 

đạo tràng này là từ trường của chánh pháp thì chắc chắn không có những hiện tượng dị thường ma quái. 

Hòa thượng nói: “Một số nơi, khi bạn vừa bước vào liền cảm thấy âm u, cảm thấy sợ vì nơi đó có từ trường 

không tốt. Từ trường thiện lúc nào cũng khiến chúng ta cảm thấy gần gũi, mát mẻ, thư thái, thoải mái. Hoàn 

cảnh nơi ở của chúng ta đều có từ trường. Nếu chính mình chân thật tu hành thì từ trường đó rất mạnh mẽ. 

Người chưa hề học Phật, chưa hề tu hành khi bước vào nơi chúng ta tu hành nghiêm túc liền cảm thấy dễ 

chịu. Nơi đạo tràng thật tu tạo ra từ trường ấm cúng”. Chỗ này chúng ta phải đặc biệt chú ý.  

Có những người giao hàng, không quen biết, khi vừa nói chuyện điện thoại với Thầy được mấy câu thì tự nhiên 

liền gọi Thầy bằng “Thầy” vì họ có cảm nhận đặc biệt. Từ trường của Phật Bồ Tát, từ trường của người thiện 

luôn khiến người khác cảm thấy mát mẻ, dễ chịu. Hòa thượng nói: “Người tâm địa Thanh Tịnh tương ứng với 

chư Phật Như Lai. Năng lượng cảm ứng đó không thể nghĩ bàn”. 

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

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! 

 


