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CHIA SẺ NỘI DUNG HỌC TẬP 

ĐỀ TÀI 544 

TẠO NHÂN THIỆN LÀNH ĐƯỢC QUẢ THIỆN LÀNH 

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 Chủ nhật ngày 06/06/2021. 

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

Ngài Tổ sư Ấn Quang cả đời cực lực khuyến tấn mọi người tin sâu nhân quả. Ấn Tổ cả đời ấn tống rất nhiều sách 

về nhân quả. Hòa thượng nói: “Một đời Tổ sư Tịnh Độ không in sách Phật mà lại in rất nhiều những cuốn 

sách về nhân quả như: Thái Thượng Cảm Ứng Thiên, An Sĩ Toàn Thư, Liễu Phàm Tứ Huấn, Dục Hải Hồi 

Cuồng…”.  

Các Ngài biết rằng Phật pháp không cứu kịp người thời nay cho nên tích cực in sách thiện để người ta hướng 

thiện, sợ nhân quả thì may ra còn cứu kịp. Ai sợ nhân quả? Ai xem trọng nhân quả? Người khác chứ không phải 

mình, vì chính mình ngày ngày vẫn tạo nhân quả. Chúng ta tưởng rằng chúng ta sợ nhân quả, nhưng chính chúng 

ta vẫn tạo nhân quả. Hòa thượng đã giảng Kinh thuyết pháp nhiều năm, bôn ba nhiều năm, khi về gặp Thầy Lý 

Bỉnh Nam mà Lão sư lại nói với Hòa thượng là: “Ông phải tin Phật!”. Đó là sự nhắc nhở mà các vị Thầy luôn 

hết lòng hết dạ khuyên bảo mỗi chúng ta. Các Ngài không chỉ nói mà còn làm một cách thiết thực, vậy mà chúng 

ta còn chưa hoàn toàn tin theo.  

Hòa thượng cả đời tu hành đã cải tạo vận mệnh cuộc đời một cách rõ nét. Ngài đã nói đi nói lại nhiều lần: “Một 

đời của tôi không có phước báu, không có địa vị, không có tuổi thọ, không có trí tuệ. Tôi chỉ học đến trung 

cấp”. Cả một đời Ngài đã hi sinh phụng hiến, thực tiễn “tam bất quản”, không quản tiền, không quản người, 

không quản việc. Thầy bói giỏi đoán mệnh thấy Ngài chỉ sống được đến 45 tuổi. Nhưng giờ đây Ngài đã 96 tuổi. 

Địa vị của Ngài ở trong trái tim biết bao nhiêu con người, Ngài được cả thế giới tôn trọng bởi trí tuệ và đạo hạnh 

của mình. Ngài tạo nhân thiện lành nên có kết quả thiện lành. Ngài đã làm được rất nhiều việc vô cùng có ý nghĩa 

đối với thế giới. 

Người xưa nói: “Nhất ẩm nhất trác, mạc phi tiền định”. Một bữa ăn, một hụm nước đều là do tiền định.  

Hòa thượng nói: “Bạn đem tiền đi đóng bảo hiểm thì bảo hiểm đó cũng không chắc. Bạn đem tiền đi trồng 

nhân thiện lành thì chắc chắn có quả thiện lành. Người niệm Phật chân thật niệm Phật, mọi sự để cho Phật 
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A Di Đà an bài. Bạn niệm Phật mà còn lo gần lo xa, lo được lo mất thì Phật sẽ để bạn tự lo. Khi bạn tự lo thì 

không chắc”.   

Hòa thượng nói: “Các bạn nghĩ rằng Phật không có năng lực thị hiện thành một người Giám đốc để hỗ trợ 

bạn hay sao? Bạn chưa nhận được sự hỗ trợ vì bạn chưa có tâm Chân Thành, chưa hết lòng hết dạ vì chúng 

sanh, bạn tự tư tự lợi”. Phật Bồ Tát “thành nhân chi mỹ, bất thành nhân chi ác”, thành tựu điều tốt đẹp cho 

người, không thành tựu điều xấu ác cho người. Nếu bạn vẫn còn lòng tham mà Phật Bồ Tát lo cho bạn, giúp bạn 

có tiền tỉ thì bạn sẽ bị hại chết.  

Thầy nghe được câu nói này của Hòa thượng từ hơn mười năm trước và Thầy y giáo phụng hành. Một người nói 

với Thầy rằng họ làm trang web, có nhiều người ủng hộ thì Trung tâm của họ và Hệ thống Giáo dục Khai Minh 

Đức sẽ hoạt động thoải mái. Thầy nói: “Ông nói như vậy là sai rồi! Hệ thống Giáo dục Khai Minh Đức đến hỗ 

trợ Trung tâm không vì danh vì lợi cho nên sẽ không tham gia vào các hoạt động tài chính của Trung tâm. Nếu 

chúng tôi không có đủ lực thì chúng tôi sẽ không làm nữa”. 

Nhà Phật nói: “Phật thị môn trung, bất xả nhất nhân”, khi nào họ bị tơi tả te tua, chịu tiếp nhận thì Phật sẽ đến 

để giáo hóa họ. Tâm ngày ngày tự tư tự lợi thì tất cả mọi việc làm của họ đều là tạo nghiệp, đều là ác. Làm việc 

thiện để lấy lợi ích cho mình thì quá ác. Chân thiện là làm việc thiện vì tất cả chúng sanh, không một chút 

tự tư tự lợi. Hơn mười năm trước, một vị Thầy nói rằng Thầy ấy sắp xây dựng một trung tâm bảo trợ trẻ em. 

Thầy liền hỏi Thầy ấy: “Thầy đã nghĩ kỹ chưa? Thầy nuôi nó hay nó nuôi Thầy?”. Vị Thầy ấy tròn mắt ngạc 

nhiên. Thầy Vọng Tây giải thích đạo lý rằng nếu đã làm thì phải “chí công vô tư” mà làm, phải “thành ý chánh 

tâm” mà làm. 

Trong “Kinh Nhân Quả”, Phật nói: “Bồ Tát sợ nhân, chúng sanh sợ quả”. Trước khi làm bất cứ việc gì, Bồ Tát 

luôn nghĩ đến hậu quả, nếu có kết quả tốt đẹp thì mới làm. Nếu chúng ta tạo nhân bất thiện thì tương lai nhất định 

nhận được quả thiện. Người nông dân khi trồng trọt rất chú trọng lựa chọn hạt giống tốt. Khi Thầy mua hạt đậu 

ở ngoài chợ về, hạt giống có mầm bệnh cho nên quả đậu rất nhỏ, nhiều sâu. Sau hai lứa tái tạo được những hạt 

giống mới, Thầy lựa chọn và để lại những hạt giống tốt, cây đậu mới lên rất nhanh, quả đậu tươi tốt & cho rất 

nhiều hạt. 

Chúng sanh không sợ nhân quả, khi “tam bành lục tặc” nổi lên thì tùy tiện tạo tác, nhân quả khôn lường. Hòa 

thượng nói: “Thành thật mà nói, chúng sanh thường tình không tin nhân quả, thậm chí những người ngày 

ngày niệm Phật cũng không tin nhân quả. Nếu bạn chân thật tin nhân quả rồi thì trong tâm của bạn còn thị 

phi nhân ngã sao? Người không tin nhân quả thường ham thích bàn luận chuyện tốt xấu của người khác.” 

“Thị phi nhân ngã” là chuyên đi bàn luận chuyện tốt xấu dài ngắn của người khác. Người xưa nói: “Người nói 

chuyện thị phi là người thị phi”. Hòa thượng nói: “Các vị từ nơi đây mà suy nghĩ xem chúng ta có tin nhân 

quả hay không. Tất cả những việc tốt xấu phải quấy khi đến chỗ tôi thì đều dừng lại, không tiếp diễn”.  
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Trong “Kinh Kim Cang”, Ngài Lục Tổ Huệ Năng nói: “Người chân thật tu hành không thấy lỗi thế gian”. 

Người xưa nói: “Người thấy chuyện tốt xấu thì chính mình đã sai rồi!”. Nói như vậy không có nghĩa là chúng 

ta tu hành để trở thành người mất trí. Chúng ta thấy rất rõ tốt xấu của người thế gian nhưng không để ở trong tâm 

mà chỉ phản tỉnh lỗi của chính mình. Có một người nhiều lần đến gạt tiền một vị Hòa thượng, vị Hòa thượng biết 

rõ tường tận nhưng vẫn để cho người đó gạt mình. Chúng ta phải ngày ngày kiểm soát lỗi của chính mình. Một 

ngày mình không kiểm soát lỗi, không phản tỉnh bản thân thì mình đã uổng phí một ngày. Một năm mình không 

kiểm soát lỗi, không phản tỉnh bản thân thì mình đã uổng phí một năm. Một đời mình không kiểm soát lỗi, không 

phản tỉnh bản thân thì mình đã uổng phí một đời. 

Trong “Kinh Địa Tạng”, Phật nói: “Chúng sanh Diêm Phù Đề khởi tâm động niệm đều là tội lỗi”. Chúng ta 

biết, nhân thiện lành thì nhất định có quả thiện lành. Chúng ta tạo nghiệp Nhân – Khẩu – Ý. Chúng ta khởi tâm, 

tuy không ai thấy biết khởi tâm của chúng ta, nhưng chúng ta đã tạo nghiệp rồi.  

Trong “Kinh Hoa Nghiêm”, Phật nói: “Chúng sanh Diêm Phù Đề chuyên tạo ác nghiệp, bất kính Tam Bảo, 

bất hiếu Cha Mẹ”. 

Trong “Cảm Ứng Thiên”, đạo lý nhân quả, thiện ác được giảng rất rõ ràng. Hòa thượng nói: “Phàm phu có ai 

sợ nhân quả? Người khác sợ nhưng chính mình không sợ”. Hòa thượng đưa ra đạo lý này để nhắc nhở chúng 

ta: Định lực nhân quả là chắc thật. Chính mình giác ngộ sâu để làm thì chính mình được lợi. Chúng ta nói đạo lý 

nhân quả nhưng ngày ngày chính bản thân mình vẫn tạo tác nghiệp bất thiện. Phật có ân đức rất lớn đối với chúng 

ta, ngày ngày nhắc nhở chúng ta. Chúng ta đã được nghe lời giáo huấn của Phật, đã giác ngộ rồi thì phải biết quay 

đầu, biết việc gì nên làm, việc gì không nên làm, y giáo phụng hành thì mới được độ. 

Hòa thượng nói: “Người thế gian không coi trọng luân lý đạo đức, không tin nhân quả cho nên chúng ta phải 

làm theo lời giáo huấn của Phật Bồ Tát, làm theo giáo huấn của Thánh Hiền, nỗ lực làm ra tấm gương. Họ 

cực lực làm ác, sát sanh hại vật. Chúng ta đoạn ác tu thiện, tin sâu nhân quả, yêu thương muôn loài. Họ 

không tuân thủ luật pháp. Chúng ta tôn trọng luật pháp, tuân thủ kỷ cương của pháp luật. Trong thời Mạt 

Pháp này, thúc đẩy phổ biến rộng đạo lý nhân quả là việc vô cùng cấp thiết”. 

Những ngày gần đây, trong thời tiết nóng nực, gần ba bốn chục nghìn con người mặc những bộ quần áo bảo hộ 

bịt kín từ đầu đến chân để ra sức chống dịch Covid. Thế mà vẫn có những người cùng nhau tập trung đông người 

ngồi ăn nhậu khiến chính quyền phải vào cuộc. Chỉ vì một buổi nói chuyện truyền giáo của một người mà người 

ta tập trung đông người, có người trong số họ mắc dịch bệnh đã khiến cho biết bao nhiêu con người phải vất vả, 

tốn không biết bao nhiêu công sức. 

Hòa thượng nói cách đây 30 năm: “Chúng sanh thời Mạt Pháp, ngay trước mắt, đạo lý nhân quả cần phải phát 

dương quang đại, nhắc đi nhắc lại. Thúc đẩy đạo lý nhân quả là một việc vô cùng bức bách. Nếu mọi người 
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hiểu rõ chân tướng sự thật của đạo lý nhân quả thì xã hội sẽ được cứu. Dù tâm của họ bất thiện, nhưng khi 

biết rõ đạo lý nhân quả thì họ cũng biết thúc liễm, dè dặt”. 

Hồi nhỏ, Thầy hay đi theo bà nội lên chùa. Thầy nhìn thấy những bức tranh vẽ về nhân quả thì thất kinh, không 

dám nói dối, không dám làm việc ác. 

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

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! 

 


