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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 Năm, ngày 05/01/2023 

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

NỘI DUNG HỌC TẬP ĐỀ TÀI 1119 

“MỖI NGƯỜI, MỖI SỰ VIỆC ĐỀU CÓ NHÂN DUYÊN NHIỀU ĐỜI” 

Mỗi người chúng ta gặp, mỗi việc xảy ra trong cuộc sống của chúng ta đều do nhân 

duyên từ nhiều đời, nhiều kiếp. Chúng ta gặp khó khăn, chướng ngại cũng là do nhiều đời, 

nhiều kiếp trước chúng ta đã từng chướng ngại người. Chúng ta phải hiểu rõ điều này để 

chúng ta không oán trời, trách người. Hòa Thượng nói: “Vợ chồng, Cha con, anh em, đoàn 

thể bất hòa đều là do nhân duyên đã kết từ nhiều đời trước”. Người thế gian thường nói: 

“Con là nợ, vợ là oan gia, cửa nhà là nghiệp báo”. Có rất ít gia đình mà các thành viên giúp 

đỡ, hỗ trợ, thành tựu cho  nhau. 

 Hòa Thượng nói: “Trong cuộc sống, mối quan hệ của con người đối với vật, với việc 

thì tương đối dễ giải quyết nhưng mối quan hệ giữa người với người thì rất phức tạp!”. 

Mối quan hệ giữa người với người phức tạp vì lòng người luôn tràn đầy dục vọng, tham cầu. 

Trong chúng ta có đầy đủ nhân của “tự tư tự lợi”, “danh vọng lợi dưỡng”, hưởng thụ “năm 

dục sáu trần”, “tham, sân, si, mạn”, khi những nhân này gặp đủ duyên thì chúng sẽ phát tác. 

Chúng ta muốn hóa giải bất hòa trong trong mối quan hệ với người thì chúng ta phải bao 

dung, trung tín, yêu thương người, luôn nhận phần thiệt thòi về mình. Ai cũng rất sợ bị người 

khác lừa dối! Ngay cả người chuyên lừa người khác thì họ cũng muốn hợp tác với người thật 

thà, trung thành.  

 Trong các mối quan hệ, nếu chúng ta thiếu bao dung thì chúng ta sẽ gây thù oán với 

người. Một người đối xử tốt với chúng ta cả đời nhưng chỉ cần họ có một sai lầm thì những 

điều tốt trước đây họ làm cũng tan thành mây khói. Trong xã hội hiện đại, thậm chí có những 

người con thù hận Cha Mẹ, học trò thù hận Thầy, vợ chồng thù hận nhau. Người ngày nay 

thường vì lợi quên nghĩa. Trong nhà Phật có câu: “Yểm ly Ta Bà, hân cầu Cực Lạc”. Ở thế 

giới Ta Bà, lòng người rất đáng sợ nên chúng ta phải mau cầu vãng sanh về thế giới Tây 

Phương Cực Lạc. Khổng Lão Phu Tử nói: “Vi nhân nan, vi nhân nan!”. Làm người khó, làm 

người khó!  
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 Chúng ta đối xử tốt với người nhưng người khác đối xử ác ý với chúng ta là do nhân 

quả nhiều đời trong quá khứ. Trong đời quá khứ, chúng ta đã từng đối xử không tốt với 

người. Chúng ta vẫn đang hiểu về nhân quả một cách mơ mơ, hồ hồ. Nếu chúng ta tường tận 

đạo lý nhân quả thì chúng ta sẽ không còn phiền não. 

 Hòa Thượng nói: “Nếu người đối xử với chúng ta không tốt nhưng chúng ta không 

để trong tâm thì oán hận sẽ được hóa giải. Người khác đối xử với chúng ta không tốt mà 

chúng ta sinh tâm oán hận thì chúng ta đã gieo nhân báo thù. Nợ đời này trả chưa xong 

thì đời sau sẽ tiếp tục oan oan tương báo, đời đời không thể kết thúc”. Chúng đã nghe giảng 

nhiều lần về đạo lý nhân quả nhưng chúng ta chưa cảm thấy chấn động trong tâm. Hàng 

ngày, chúng ta vẫn oán trách vợ chồng, oán trách mọi người mà chúng ta không hiểu đây là 

do nhân duyên nhiều kiếp. Nếu chúng ta tinh tường, thấu đáo đối với nhân quả thì chúng ta sẽ 

luôn tự tại an vui. 

  Hòa Thượng nói: “Mỗi vật, mỗi việc xảy đến với chúng ta đều do nhân duyên của 

nhiều đời. Chúng ta muốn tiêu trừ nghiệp bất thiện, hóa giải oán kết thì chúng ta phải làm 

như Ngài Lục Tổ Huệ Năng nói: “Nếu là người chân thật tu hành thì không thấy lỗi thế 

gian”. Nếu chúng ta thông hiểu một cách tường tận thì dù ở trong nghịch cảnh chúng ta 

cũng sẽ nhẫn nại. Đời này chúng ta không thể nhẫn nại thì chúng ta vẫn kết oán thù với 

người vậy thì đời sau chúng ta phải tu tiếp”. Đời này chúng ta không thể nhẫn nại với người 

thì một đời tu hành của chúng ta đã uổng phí! 

 Hòa Thượng nói: “Những duyên ngộ chúng ta gặp phải ngay trong đời này dù là 

thuận cảnh hay nghịch cảnh cũng là do nhân duyên từ đời trước, không phải do ngẫu 

nhiên”. Người khác gây phiền phức, khổ đau cho chúng ta là do chúng ta cũng đã từng làm 

như vậy với họ. Không có điều gì là đương không, tự nhiên xảy ra! Có người hỏi tôi, chồng 

của họ có mối quan hệ bất chính với rất nhiều người phụ nữ khác vậy thì họ phải làm như thế 

nào. Nếu chúng ta học hết 1200 chuyên đề thì chúng ta sẽ biết phải giải quyết vấn đề này. 

Nghịch cảnh, thuận cảnh đều là nhân duyên nhiều đời. Có những người được chồng cưng 

chiều nhưng cũng có những người bị chồng làm cho phiền não. Đó là do đời trước chúng ta 

cũng làm cho họ phiền não, khổ sở. Chúng ta hiểu được nhân quả thì chúng ta sẽ không oán 

trách người. Chúng ta trách con cái, học trò không nghe lời nhưng chúng ta đã là người con, 

người học trò biết nghe lời chưa! 

 Hòa Thượng nói: “Tất cả mọi việc không có gì là ngẫu nhiên mà đều là nhân 

duyên của nhiều đời nhiều kiếp”. Chúng ta chết ở trên chiến trường hay chết vì lí do nào đó 
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đều là có nhân duyên. Gần đây, báo chí đưa tin, có một đứa trẻ bị rơi xuống cột trụ để đổ bê-

tông dài 35m, mặc dù mọi người đã cố gắng giải cứu đứa trẻ nhưng không có kết quả. Hiện 

tại, sau 5 ngày, đứa trẻ được dự đoán là đã tử vong ở dưới cột đổ bê-tông.  

Hòa Thượng nói: “Tất cả chân thật là: “Nhất ẩm, nhất trác, mạc phi tiền định”. 

Một bữa ăn, một ngụm nước cũng là do tiền định. Chúng ta tường tận đạo lý này thì khi 

chúng ta gặp khó khăn, chúng ta cũng sẽ biết đây là kết quả do chính chúng ta đã tạo. 

Chúng ta nhất định không nên oán trời, trách người! Phật pháp không dễ dàng gặp được, 

đời này chúng ta đã được gặp Phật pháp, được hiểu rõ chân tướng sự thật này rồi thì 

chúng ta đừng kết thêm oan nghiệp mới! Tôi hi vọng, ngay trong đời này chúng ta sẽ trả 

được hết nghiệp báo!”. Chúng ta biết được tất cả là do nhân duyên nhiều đời, thuận cảnh đến 

chúng ta hoan hỷ cho đi những gì mình có, nghịch cảnh đến chúng ta hoan hỷ tiếp nhận. 

Hòa Thượng nói: “Tôi học Phật, tôi hoằng dương Phật pháp, tích cực làm lợi ích 

chúng sanh là do tôi có nhân duyên gặp những vị Thầy tốt. Các Thầy đã dạy bảo, chọn lựa 

cho tôi con đường này. Ngay trong đời này, tôi đích thực đã đạt đến hạnh phúc mỹ mãn!”. 

Thầy của Hòa Thượng là Chương Gia Đại Sư, Lão sư Lý Bỉnh Nam, các Ngài đều một đời 

hoằng dương Phật pháp, hy sinh phụng hiến vì chúng sanh. Chúng ta đang cảm thấy hạnh 

phúc vì có gia đình êm ấm nhưng đó chỉ là hạnh phúc ở nơi hình tướng, hạnh phúc giả tạo, 

trong nội tâm chúng ta vẫn còn lo âu, phiền não. Hòa Thượng cả đời là tam bất quản: “Không 

quản tiền, không quản việc, không quản người”. Hòa Thượng không có quyền sở hữu mà 

chỉ có quyền sử dụng nên Ngài chân thật đạt được hạnh phúc mỹ mãn, tròn đầy. 

Hòa Thượng nói: “Nếu tôi không có duyên ngộ gặp được một người Thầy tốt thì 

chắc chắn tôi không có được niềm hạnh phúc này mà tôi đã phải đi đến một cõi nào đó!”. 

Nếu Hòa Thượng không tu hành mà sống tranh danh, đoạt lợi thì Ngài cũng đã mất sớm và 

đọa lạc trong ba đường ác. Người xưa nói: “Khả ngộ, bất khả cầu”. Tất cả những duyên ngộ 

chúng ta gặp trong cuộc đời đều do nhân duyên chứ chúng ta không thể cầu. Đời trước chúng 

ta là người học trò biết nghe lời thì đời này chúng ta có thể gặp được người Thầy tốt. 

Hòa Thượng nói: “Trong đời quá khứ tôi đã từng kết thiện duyên với những bậc đại 

đức thiện tri thức nên đời này tôi gặp được những người Thầy tốt. Chúng ta có thể bao 

dung, tôn trọng, khiêm kính, tin theo, kính yêu người thì đời này và đời đời, kiếp kiếp 

chúng ta sẽ gặp được những duyên ngộ tốt, gặp được các bậc Thầy khả kính”. Chúng ta đã 

từng là học trò tốt thì chúng ta sẽ gặp được Thầy tốt. Chúng ta đã từng là người con ngoan thì 

chúng ta sẽ gặp được Cha Mẹ có đức hạnh. Khi chúng ta đi thọ sanh, không phải Ngưu Đầu 



 

4 
 

Mã Diện bắt chúng ta vào nhà nào mà chính chúng ta sẽ chiêu cảm tới làm con của những 

người có nhân duyên với chúng ta. Hòa Thượng là một người học trò chân thật nghe lời, Ngài 

cả đời hy sinh phụng hiến vì chúng sanh. Ngài làm rạng danh những người Thầy của mình! 

Chúng ta hiểu được đạo lý của nhân duyên, quả báo thì chúng ta sẽ không dám tùy 

tiện gây oán thù với người. Chúng ta gặp được Thầy tốt, bạn lành là do những đời trước 

chúng ta đã gieo được nhân duyên với các bậc thiện hữu tri thức. Chúng ta sống bao dung, 

tôn trọng, kính yêu người thì nhất định đời này và những đời sau chúng ta sẽ gặp được những 

nhân duyên tốt! 

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

Nam Mô A Di Đà Phật 

Chúng con xin tùy hỷ 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! 

 


