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CHIA SẺ NỘI DUNG HỌC TẬP 

ĐỀ TÀI 639 

LÒNG NGƯỜI KHÁC THƯỜNG NÊN HOÀN CẢNH ĐỜI SỐNG KHÁC THƯỜNG 

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 5h55’ sáng thứ Bảy ngày 11/09/2021. 

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

“Lòng người khác thường nên hoàn cảnh đời sống khác thường”. Đây là lời Hòa Thượng nói cách đây hơn 30 

năm, là lời dạy của bậc chân tu. Ngài luôn luôn không ngừng cảnh báo chúng ta. Từ Thích Ca Mâu Ni Phật cho 

đến những vị Tổ Sư Đại Đức trong quá khứ và hiện đời đều cảnh báo chúng ta. Khi xưa, Ngài A Nan hỏi Phật: 

“Bạch Đức Thế Tôn, chúng sanh thời Mạt Pháp biết lấy gì để nương tựa?”. Phật trả lời: “Cần tu Giới, Định, 

Tuệ. Diệt trừ tham, sân, si”. Đây là then chốt làm cho hoàn cảnh sống của chúng ta tốt lên hoặc xấu đi. Nhưng 

không có mấy người nghe theo lời dạy của Phật. 

Trái đất ngày càng nhiều thiên tai, động đất, sóng thần, gió bão. Trái đất ngày một nóng lên, nhiệt độ ngày càng 

tăng cao một cách khác thường. Bắc Cực vốn là một vùng xưa nay chưa từng bao giờ có mưa, nhưng tháng trước 

lại có mưa, khiến cho nhiệt độ nơi đó tăng lên, những dải băng vĩnh cửu tan ra. Nguyên nhân của những hiện 

tượng này đều là do tham sân si của con người. Ngày xưa, chúng ta không tin tưởng y tế trong nước mà có tâm 

hướng ngoại. Hễ bị bệnh nặng thì người có tiền sẽ đi ra nước ngoài để chữa bệnh. Một số đất nước giàu có thường 

hống hách, cho rằng bệnh khổ chỉ có ở những nước nghèo nàn lạc hậu. Nhưng giờ đây, những đất nước càng nổi 

danh lại càng thê thảm. 

Hôm qua Thầy nói chuyện với một học trò sống ở bên Đức. Học trò báo rằng tình hình dịch bệnh bên ấy bây giờ 

bắt đầu tăng lên. Chính phủ đau đầu vì dân chúng biểu tình không chịu tiêm vắc xin. Họ cống cao ngã mạn, không 

tuân thủ theo chính phủ. Lòng người cống cao ngã mạn là nguyên nhân trọng yếu khiến cho làn sóng dịch bệnh 

ở đó đã tăng cao. Hòa Thượng nói: “Các nhà khoa học tìm ra được nguyên nhân, những đó chỉ là những 

nguyên nhân thứ yếu. Họ không tìm được nguyên nhân trọng yếu là tham, sân, si, mạn”. Gìn giữ thân tâm 

của mình cũng chính là tạo hoàn cảnh sống tốt đẹp cho chính mình.  

Chỉ ở một câu lời Phật dạy: “Cần tu Giới, Định, Tuệ. Diệt trừ tham, sân, si”. Chúng ta đem lời dạy này của 

Phật áp dụng trong giáo dục gia đình, giáo dục xã hội, giáo dục tôn giáo. Người ta cứ bó chặt, cho rằng đây 

là Phật giáo nên họ không tiếp nhận. Chúng ta có thể giải thích lời Phật dạy một cách gần gũi hơn, dễ hiểu hơn. 

“Giới” là quy tắc của Quốc gia, chúng ta phải triệt để tuân thủ. Người làm bất cứ một nghành nghề nào trong xã 

hội cũng phải tận tâm tận lực làm một cách tốt nhất, biết hi sinh phụng hiến, biết lo nghĩ cho người khác, làm ra 

tấm gương tốt để mọi người học tập. Là một công dân thì chúng ta phải tuân thủ pháp luật, tuân thủ những chuẩn 
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mực sống, tuân thủ phép nước lệ làng. Việc tuân thủ vừa là trách nhiệm, vừa bảo vệ và mang lại lợi ích cho chính 

chúng ta. Ví dụ trong giai đoạn dịch bệnh Covid, chính phủ đưa ra quy định 5K thì chúng ta phải tuyệt đối tuân 

thủ. Khi tham gia giao thông, chúng ta phải tuyệt đối tuân thủ luật giao thông, đội mũ bảo hiểm để bảo vệ cho sự 

an toàn của chính mình.  

Phật dạy từ hơn 2500 năm trước, chỉ cần một câu thôi, chúng ta áp dụng vào cuộc sống thì sẽ bình ổn nội tâm, 

hài hòa cuộc sống, hài hòa thiên nhiên. Người ta càng lúc tham càng lớn, sân càng nặng, càng triền miên trong si 

mê, sống không tuân thủ, không phép tắc, không luật lệ. Họ tự đưa ra luật của riêng mình, gây chướng ngại cho 

bao nhiêu người.  

Hôm trước, một người Mẹ chở con ra đường đi chơi, không đeo khẩu trang giữa mùa Covid, rồi chống đối lại lực 

lượng an ninh. Cảnh này đã làm náo loạn cư dân mạng. Con người ta khác thường, đầu óc không bình thường mà 

chính mình không nhận ra. Người xưa nói: “Y giáo phụng hành”. Câu này nói theo ngôn ngữ ngày nay là “nghe 

lời dạy mà làm theo một cách triệt để”. Quốc gia dạy bảo, Cha Mẹ dạy bảo, Thầy Cô dạy bảo thì chúng ta cứ 

nghe lời dạy mà làm theo một cách triệt để thì sẽ không dẫn đến hoàn cảnh khác thường. 

Có người nói với Thầy rằng: “Thưa thầy, con làm nghề buôn bán nên con không thể không nói dối”. Thầy mắng 

luôn: “Nhìn cái miệng là biết đã nói dối quen rồi nên không quen nói thật!”. Người đó nghe Thầy nói một lần 

như vậy thì không dám gặp Thầy nữa. 

Chúng ta học luân thường đạo lý. Trong năm mối quan hệ “ngũ luân” đều có trên có dưới. Lãnh đạo bảo sao ta 

phải làm như vậy, trưởng bối bảo sao ta phải làm như vậy, Cha Mẹ bảo sao ta phải làm như vậy. Chính lòng 

người dị thường đã khiến cho hoàn cảnh dị thường. Cơn bão vừa rồi đang tiến thẳng vào Đài Loan, bỗng nhiên 

dừng lại đột ngột. Khoa học không giải thích được, nhưng nhà Phật giải thích được. Đó là phước báu. Lòng người 

ở nơi đó thuần lương, họ làm nhiều việc phước thiện cho nên cơn bão đến nơi đất ấy đã tránh đi. 

Nhà Phật dạy: “Y báo tùy theo chánh báo chuyển”. “Y báo” là hoàn cảnh đời sống. “Chánh báo” là tâm người. 

Hoàn cảnh đời sống tùy theo tâm của con người mà thay đổi.  

Hòa Thượng nói: “Hoàn cảnh đời sống của chúng ta chân thật mỗi năm một xấu đi, khí hậu khác thường, 

năm sau nghiêm trọng hơn năm trước. Địa cầu này bị bệnh vì tâm người trên địa cầu này không tốt. Trong 

tâm của chúng ta có tham, sân, si, làm cho địa cầu bị bệnh”. 

Thế giới của Thiên Nhân, ngoài tu Thập Thiện Nghiệp Đạo, còn phải tu tâm Từ, tâm Bi, tâm Hỉ, tâm Xả. Từ Bi 

Hỉ xả đều vô lượng, vậy thì thế giới Thiên Nhân không có thiên tai bão lũ. Thế giới của chư Phật càng an lạc hơn 

do người nơi cõi Phật có tâm an lạc. Thế giới Ta Bà nơi chúng ta sinh sống thì tâm người khác thường. Trong khi 

cả nước đang tích cực chống dịch thì có người lại hống hách, ngạo mạn chống đối rồi nói: “Tôi là tiến sĩ đây!”. 

Một em bé đưa cơm cho Bà ngoại mà còn biết đến chỉ thị 16, không được đi ra đường trong trường hợp không 

cần thiết. 
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Thầy lặng người khi xem một clip quay cảnh hai vợ chồng chở nhau đi qua chốt dịch. Khi những người ở chốt 

kiểm dịch hỏi thì người chồng mở ghi âm: “Anh ơi, về đi! Mẹ chết rồi, người Mẹ lạnh ngắt rồi.”. Những người ở 

chốt kiểm dịch lặng người đi, để cho hai vợ chồng đi qua chốt. Đó là tình người, là sự nhân văn. Điều gì đến từ 

tâm chân thành thì làm cảm động cả Trời Đất, làm cảm động cả thiên nhiên.  

Tâm Thanh Tịnh của con người vốn dĩ thuần tịnh thuần thiện. Giờ đây tâm ấy tràn đầy tự tư tự lợi, danh vọng lợi 

dưỡng, năm dục sáu trần, tham sân si mạn. Người ta ăn chặn cả tiền cứu trợ, tiền giúp đỡ nhân dân vượt qua thiên 

tai nạn đói. Đó là bình thường sao! Thời nay, kẻ cướp không tha cho người nghèo, ăn cướp của người công nhân. 

Ngày xưa, người ăn cướp họ cũng còn có đạo lý. 

Trong khi nhiều người bệnh khổ, phải đi tập trung ở những khu cách ly phòng chống Covid, chúng ta hết lòng 

hết sức nấu cơm tiếp tế họ mỗi ngày. Kể cả khi dịch bệnh đã giảm bớt, nếu hoạt động của trường học chúng ta 

chưa quá bận thì các Thầy Cô vẫn nên bố trí nhân sự để tiếp tục thực hiện nghĩa cử cao đẹp này. 

Trong “Quả bảo hiện đời”, có một người chết đột tử, chết bất đắc kỳ tử. Người này trước đó là một vị tham quan, 

ăn chặn tiền cứu trợ của nhân dân, sau đó chuyển đến một nơi khác sinh sống. Dù ông ấy ăn năn hối hận, phát 

tâm bắc cầu làm đường, làm nhiều việc thiện, nhưng cuối cùng đã chết yểu, chết một cách tức tưởi. Lòng người 

khác thường, trong tâm tràn đầy tham sân si. 

Phật dạy một câu cách đây mấy ngàn năm nhưng lời dạy ấy vẫn còn hữu hiệu đến ngàn đời, vạn đời sau: “Cần 

tu Giới, Định, Tuệ. Diệt trừ tham sân si”. Nếu làm theo lời Phật dạy thì cho dù chúng ta sống trong hoàn cảnh 

bất an nhưng chúng ta vẫn an ổn. Trong cộng nghiệp có biệt nghiệp. Người biết nghe lời là người có biệt 

nghiệp. Hòa Thượng nói: “Lòng người có quan hệ rất mật thiết đến hoàn cảnh đời sống. Họ không tin lời nói 

này, đi tìm nguyên nhân khác. Nhưng thực tế mà nói, họ chỉ tìm được nguyên nhân thứ yếu, không tìm được 

nguyên nhân căn bản. Nguyên nhân căn bản chính là tâm người”. Nhà Phật dạy: “Y báo tùy theo chánh báo 

chuyển”. Tâm người khác thường nên hoàn cảnh sống cũng khác thường. Hòa Thượng nói những lời này cách 

đây 30 năm, nhưng người ta không tin. Hôm nay Thầy đang ngồi giảng, ngoài kia tiếng gió hú, gió rít, gió giật 

rất mạnh. Lòng người khác thường cho nên hoàn cảnh đời sống của chúng ta cũng khác thường. 

Hòa Thượng nói: “Mấy năm gần đây, nhiệt độ trên địa cầu lên cao một cách khác thường. Địa cầu nóng lên, 

thủy tai, hỏa tai, phong tai, địa chấn, tần suất của những hiện tượng này tăng lên rất nhiều. Người thế gian 

cho rằng đây là do thiên tai, nào biết rằng chính tư tưởng hành vi thường ngày của chúng ta đã tạo ra sự dị 

thường đó”.  

Gần đây, nhiều nước trên thế giới xảy ra cháy rừng gây thiệt hại khủng khiếp. Thổ Nhĩ Kỳ xảy ra cháy rất nghiêm 

trọng, cháy mấy tháng liền mà không dừng lại. Người ta phải dùng máy bay thả nước xuống mà cũng không dập 

tắt được lửa. Nơi thì bão lũ, ngập lụt. Nơi thì núi lửa phun trào. Khi có núi lửa phun trào thì động đất sóng thần 

sẽ đến. Khí hậu của cả thế giới khác thường. Đây là tai biến. Khoa học dù tiến bộ hiện đại đến đâu cũng không 
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xử lý hết được. Họ cho rằng đây là tai hại của tự nhiên. Nhưng thực chất không phải do tự nhiên, mà là do lòng 

người.  

Một ý niệm khởi lên thì châu biến pháp giới. Hàng ngày chúng ta khởi tâm tham sân si, tạo thành một từ 

trường xấu, phát ra từ trường xấu vào vũ trụ. Từ trường xấu này cộng hưởng với một hoàn cảnh xấu nào 

đó, khiến cho “giọt nước làm tràn ly”, khiến cho hoàn cảnh nơi đó xấu đi nghiêm trọng hơn. Ví dụ chúng ta 

hàng ngày tức giận với vợ chồng, con cái của mình thì từ trường xấu này cộng dồn với từ trường xấu ở một nơi 

nào đó trên thế giới.  

Hòa Thượng nói: “Hàng ngày bạn không làm phiền lòng chúng sanh đã là phước cho chúng sanh rồi, đừng 

nói bạn độ chúng sanh”.  

Người có Giới thì có Định, người có Định thì sinh Tuệ. Hòa Thượng nói: “Con người đổ lỗi cho hoàn cảnh tự 

nhiên, hoàn toàn thoát thác, hoàn toàn phủi sạch trách nhiệm của mình”. Trong giai đoạn nghỉ dịch, không 

có nhiều người ra đường khiến cho đường phố sạch đẹp, không trí trong lành. Những cánh rừng nguyên sinh rất 

đẹp, có những con suối nước trong như mắt mèo. Nhưng khi con người đến những khu rừng ấy thì hoàn cảnh nơi 

đó liền thay đổi. Trước đây, trên đồi gần nơi Thầy ở có rất nhiều những loại nấm ngon như nấm mỡ, nấm đùi gà, 

nấm mối, nấm san hô... Bây giờ người dân tộc phải đi vào trong núi rất sâu mới tìm được những loại nấm đó. 

Hôm trước Thầy mua được loại nấm đó. 

Phật nói: “Căn nguyên của tai nạn ngày nay là do chúng sinh tham sân si mạn. Chúng ta ngày ngày tham sân 

si mạn thì e rằng không tránh được tai nạn. Tai nạn là do chính chúng ta tạo ra, chứ không phải do tự nhiên”. 

Trên Kinh Phật đã nói rất rõ ràng: “Cần tu Giới, Định, Tuệ. Diệt trừ tham, sân, si”. 

Hòa Thượng nói: “Trong cộng nghiệp có biệt nghiệp. Điều này cho chúng ta tia hi vọng. Trong khi chúng 

sanh tham sân si mạn thì chúng ta cố gắng xa lìa tham sân si mạn. Phật nói có đạo lý. Chúng ta hồi tâm 

chuyển ý, tích công bồi đức thì cho đù đại kiếp nạn đến, chúng ta vẫn bình yên vượt qua”. Tích cực sống tốt, 

sống cho mọi người, không nghĩ đến riêng mình. Đây là tích công bồi đức. Bài hôm nay chúng ta học là Hòa 

thượng giảng cách đây 30 năm trước. Nếu cách đây 30 năm, chúng ta được học bài này thì hoàn cảnh sẽ tốt hơn. 

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

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! 


