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CHIA SẺ NỘI DUNG HỌC TẬP 

ĐỀ TÀI 594 

MUỐN PHÁ TRỪ KHỔ NẠN THÌ PHẢI BIẾT RÕ NHÂN QUẢ 

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 Hai ngày 26/07/2021. 

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

Muốn phá trừ khổ nạn thì phải biết rõ nhân quả. Ta có khổ nạn, ta có chướng ngại, ta thường hay đổ thừa 

cho thân phận, đổ thừa cho Trời Đất, oán Trời trách người mà không đi tìm nguyên nhân. Tất cả đều có nhân có 

quả, không có nhân làm sao có quả! Chúng ta không muốn khổ nạn lây dây, triền miên, lặp đi lặp lại thì chúng ta 

phải biết rõ nhân quả. Ngày nay, không chỉ ở trong nước mà khắp nơi trên thế giới đều dịch bệnh triền miên. 

Không chỉ dịch bệnh mà thiên tai bão lụt, nơi thì mực nước cao hơn 1m ngập khắp thành phố, nơi thì quạ đen bay 

đầy trời… Thấy những hiện tượng bất thường như vậy, chúng ta phải phản tỉnh, mau mau cải lỗi, hồi đầu.  

Nhà Phật dạy: “Cảnh tùy tâm chuyển, y báo tùy theo chánh báo chuyển”. Hoàn cảnh xấu chứng tỏ chánh báo 

xấu. Mấy ngày nay, các tỉnh thành đều hướng về Sài Gòn để tiếp tế, giúp Sài Gòn vượt qua dịch bệnh Covid. Con 

của Thầy nói rằng bạn của con bị cách ly, một tuần được nhận tiếp tế 10kg gạo và trứng. Nếu không đi làm, chỉ 

ở nhà ăn, chơi game, không tái tạo phước báo thì phước báo rồi sẽ hết, sẽ thê thảm hơn. Chúng ta được bao nhiêu 

người quan tâm, từ lãnh đạo đến nhân dân đều quan tâm đến chúng ta thì chúng ta phải cố gắng trao dồi, làm việc 

thiện để tái tạo phước báo. Chúng ta hưởng phước, tạo tội thì rất nguy hiểm. 

Muốn không có khổ nạn, muốn không có chướng ngại thì phải tìm nguyên nhân. Chúng ta bị chướng ngại 

trùng trùng, chúng ta không biết rằng nhiều đời nhiều kiếp chính mình đã gây chướng ngại cho họ, tạo 

cho họ biết bao phiền não. Mỗi lần Thầy gặp chướng ngại, gặp khó khăn, Thầy lại nhớ đến lời dạy của Hòa 

thượng, tâm oán hận, tâm tức giận liền tắt. Hòa thượng nói: “Oan gia trái chủ họ từ bi hơn mình nhiều. Họ 

chướng ngại mình nhưng họ không hại chết mình, không lấy mạng mình. Họ để cho mình có thời gian để 

sửa đồi, quay đầu”. Vì vậy, mỗi lần ta bị chướng ngại, ta phải biết rằng chướng ngại mà ta gây cho họ còn lớn 

hơn nhiều so với chướng ngại mà họ gây cho ta. Ta biết như vậy để tiếp nhận chướng ngại nhẹ nhàng hơn, dễ 

dàng hơn. 

Hòa thượng nói: “Khi tôi còn trẻ, tôi gặp khổ nạn nghiêm trọng, khổ hơn rất nhiều so với mọi người. Nhưng 

duyên phận của tôi rất tốt. Năm 26 tuổi, khi tôi rất khổ, tôi may mắn gặp được Phật pháp, gặp được bạn tốt 
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giới thiệu Phật pháp cho tôi. Tôi may mắn gặp được 3 vị Thầy chân chính, dạy tôi phương pháp chân thật lìa 

khổ được vui, phương pháp phá trừ khổ nạn”.  

Chúng ta quán sát cuộc đời của mình. Chúng ta gặp Phật pháp là điều vô cùng may mắn. Chúng ta gặp được một 

vị Thầy chuẩn mực, dạy chúng ta những phương pháp đúng đắn thì lại càng may mắn hơn. Nhiều người đã được 

gặp Phật pháp nhưng vẫn lờ mờ, vẫn chạy theo tà tri tà kiến, có người lúc thì chạy đi học khai mở luân xa, lúc thì 

chạy đi học năng lượng gốc. Có người biết đến Phật đã gần chục năm rồi mà vẫn gọi điện cho Thầy hỏi về việc 

cấy năng lượng gốc. Cũng may cô ấy biết Thầy và gọi điện  hỏi Thầy. Thầy khuyên cô ấy mau mau tuyệt giao 

khỏi người bạn đang lôi kéo cô ấy đi học năng lượng gốc, “bạn lành nương cậy, Thầy tà lánh xa”. 

Năng lượng gốc chính là điều mà Thích Ca Mâu Ni Phật đã khai mở cho chúng ta từ ngàn xưa. Phật nói: “Ta là 

Phật đã thành, tất cả chúng sinh là Phật sẽ thành”. Năng lực thành Phật mà có thể có được thì các năng lực 

khác chỉ là chuyện nhỏ. Hòa thượng may mắn gặp được 3 vị Thầy là Ngài Đông Phương Mỹ, Ngài Chương Gia 

Đại sư và Ngài Lý Bỉnh Nam. Chúng ta may mắn gặp được Hòa thượng. Nhiều người tu học Phật pháp nhưng 

không tin theo Phật, dần dần tin theo tà pháp, tà thuyết. Chư Phật Bồ Tát, chư lịch Đại Tổ sư hết lòng hết dạ vì 

chúng sinh, dạy bảo chúng sinh tất cả những gì tốt đẹp nhất nhưng chúng sinh không tin. Chư Phật Bồ Tát dạy 

chúng ta lìa khổ được vui chứ không dạy chúng ta kiếm tiền, không dạy chúng ta an vui hưởng phước. 

Trong 214 đầu cầu đang học online vào mỗi buổi sáng, Thầy bảo đảm tinh thần học tập của Thầy nghiêm túc 

nhất. Trong gần 600 đề tài, tương đương với gần 600 ngày qua, Thầy luôn luôn giữ tinh thần học tập nghiêm túc. 

Ngày nào Thầy cũng dạy từ 3 rưỡi sáng, đọc sách, lựa chọn một cây cảnh thật đẹp do Thầy tự trồng để đặt trên 

mặt bàn, trang nghiêm lớp học. Chúng ta phải tu hành dũng mãnh tinh tấn mới là đại hùng đại lực, rồi mới đại từ 

bi được. Chúng ta tu hành lười biếng, chểnh mảng, nhếch nhác. Chúng ta mà làm Phật Bồ Tát thì chúng sanh 

cũng lờ mờ, giải đãi, chểnh mảng, nhếch nhác như vậy. Tâm cảnh như vậy thì thì rất dễ bị người ta dụ, bị người 

ta lừa. 

Tất cả những gì chúng ta thọ nhận trên thế gian này đều là nhân quả. Dù bất cứ là ai thì nhân đã tạo đều phải nhận 

quả. Ngài Giới Huyền Luận Sư - Thầy của Ngài Huyền Trang là một vị tu hành đắc đạo. Công đức của Ngài vô 

cùng to lớn. Ngài thành lập ra trường Đại học đầu tiên, dạy ra không biết bao nhiêu nhân tài đức độ, trong đó có 

Ngài Huyền Trang. Bệnh của Ngài đau khổ đến mức người nhìn thấy đã không cầm được nước mắt, người đời 

sau nhắc lại đã rớm nước mắt. Phàm phu phàm tình như chúng ta không thể không có bệnh khổ. Thích Ca Mâu 

Ni Phật xưa kia sau khi ăn xong bát cháo nấm của cư sĩ Thuần Đà cúng dường thì bị ngộ độc, rồi Ngài bị bệnh 

cho đến lúc nhập Niết Bàn. Thân tứ đại của Ngài cũng bị bệnh. Chúng ta bị người khác làm cho mơ hồ, bị huyễn 

hoặc đến cực điểm mà không nhận ra. Người ta tin theo pháp an lạc, pháp không già, pháp không bệnh. Không 

bệnh chỉ là nhất thời. Có người cố tình gọi điện thoại cho Thầy 5 lần để nói là Thầy đang bị công an truy tố vì 

Thầy nợ tiền ngân hàng. Thầy biết chắc đó là lừa đảo nên Thầy cảm ơn họ rồi tắt máy, tắt điện thoại để không 
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tiếp xúc với họ. Có người thì ăn mặc chỉnh tề, đi bán sách lừa người. Thầy đã mua 500.000đ một quyển sách đó 

rồi nhận ra là mình bị lừa. Chiêu trò lừa đảo có mặt trong mọi lĩnh vực. Người nào khờ khạo thì bị lừa. 

Giáo huấn của Phật trên Kinh điển đã có Tổ sư Đại đức minh chứng mà chúng ta không nghe, không tiếp nhận 

thì làm sao tìm được Thầy lành bạn tốt. Chúng ta không có Thầy hiền bạn tốt thì chúng ta phải xem lại mình, 

chính mình là “Thạch Sanh” hay “Lý Thông”. Hiện đời bản thân chúng ta có phải là một người bạn tốt hay không? 

Chúng ta có phải là Thầy Cô tốt của học trò của mình không? Đó là còn chưa nói đến đời trước! Thầy lành không 

nịnh chúng ta, không tâng bốc chúng ta, không xui dại chúng ta. Hòa thượng nói: “Chúng sanh ngày nay thích 

nghe gạt, không thích nghe khuyên”. 

Khi Hòa thượng đến thỉnh giáo Ngài Lý Bỉnh Nam để xin theo học, Ngài Lý Bỉnh Nam yêu cầu Hòa thượng phải 

tuân thủ 3 điều kiện: 

1. Ông phải xả bỏ hết tất cả những gì mà trước đây ông đã học. 

2. Ông không được tự ý xem Kinh sách. Ông muốn xem bất kỳ Kinh sách nào thì phải hỏi ý kiến tôi. Tôi cho 

phép thì ông mới được đọc. 

3. Ông chỉ được nghe một mình tôi, không được nghe lời người thứ hai. 

Ngài Lý Bỉnh Nam biết trước đó Hòa thượng đã từng học Chương Gia Đại sư, đã từng học Giáo sư Phương Đông 

Mỹ và đã từng giảng pháp. Giáo sư Phương Đông Mỹ là Thầy của Tổng thống. Ngài Chương Gia Đại sư là vị Tổ 

sư đức độ, tu hành đắc đạo. Lão sư Lý Bỉnh Nam đưa ra 3 điều kiện khắt khe, yêu cầu Hòa thượng phải tuân thủ 

thì mới nhận. Với tâm cầu học chân thành, Hòa thượng đã đồng ý tuân thủ nghiêm ngặt theo 3 điều kiện của Ngài 

Lý Bỉnh Nam. Hòa thượng y giáo phụng hành và đã nhận thọ nhận được lợi ích chân thật. 

Hòa thượng nói: “Cả đời của tôi, tôi sống không một chút lừa gạt người. Tâm tôi là một mảng chân thành. Cả 

cuộc đời của tôi là hi sinh phụng hiến”. Câu nói này khiến chúng ta rất cảm động. Ngài cả một đời cống hiến, 

cả một đời “tam bất quản”, không quản người, không quản tiền, không quản việc. Đến cuối đời Ngài vẫn đi ở 

nhờ, chưa có nơi nào là của mình. 

Những khổ nạn âu đều có nguyên nhân. Hòa thượng nói: “Muốn phá trừ khổ nạn thì phải biết rõ nhân quả. 

Khốn khổ, gian nan là quả báo. Có quả ắt có nhân. Có lúc nhân này không phải là ngay đời này mà là nhân 

của đời trước. Bạn chính mình căn bản không hề biết, cho nên phải biết rõ nhân quả báo ứng. Muốn phá trừ 

khổ nạn thì nhất định phải tin sâu nhân quả, nghiêm túc phản tỉnh, sám hối, hướng thiện”. 

Nhà Phật nói: “Nhân quả ba đời, có quá khứ, có hiện tại, có vị lai”. Trong “Kinh Nhân Quả”, Phật nói: “Muốn 

biết nhân đời trước, nhìn vào quả ngay hiện đời mà chúng ta đang tiếp nhận. Muốn biết quả đời sau, nhìn 

vào nhân đời này mà chúng ta đang tạo”.  Đời này chúng ta gặp toàn “Lý Thông”, không gặp “Thạch Sanh” thì 
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biết rằng đời trước chính chúng ta cũng là “Lý Thông”. Ta phải phản tỉnh bản thân mình, phản tỉnh hoàn cảnh của 

mình để biết nhân quả.  

Hòa thượng nói: “Chúng ta ngày nay nhận nhiều khổ nạn, chứng tỏ quá khứ chúng ta tạo nhiều nhân bất 

thiện, khiến người khổ nạn. Cho nên khi gặp quả báo, chúng ta phải hoan hỉ tiếp nhận, không oán Trời trách 

người. Nếu trong quá khứ chúng ta làm không tốt, hiện tại chúng ta cố gắng dụng công, cải tạo vận mệnh, 

chuyên cần, chăm chỉ nỗ lực mà làm thì ngay đời này sẽ có hoa báo, khai hoa kết quả ngay đời này, không 

cần phải đợi đến đời sau”. 

Rõ ràng đây là sự thật! Cả cuộc đời của Hòa thượng là một minh chứng cho lời nói này của Ngài. Ngài vốn là 

một người không phước báo, không tuổi thọ, có bệnh khổ nhưng Ngài đã nỗ lực, chuyên cần mà làm, đã cải đổi 

vận mệnh một cách tốt đẹp và triệt để. Ngài Viêm Liễu Phàm vốn không có con, không có tuổi thọ, không có 

phước báo, không có công danh phú quý. Ngài nỗ lực làm việc thiện, tu tích công đức và đã thay đổi vận mạng. 

Ngài có tuổi thọ, thi đỗ và làm quan, sinh được 2 con.  Ngài Du Tịnh Ý Công cư sĩ cũng thay đổi vận mạng nhờ 

học tập, nỗ lực tích công bồi đức. 

Hòa thượng nói: “Vận mạng đều có thể thay đổi. Chúng ta muốn thành tựu thì chúng ta phải nên nỗ lực học 

tập”.  

Trước đây chúng ta không thấy những tấm gương, những điển phạm để học tập. Bây giờ chúng ta đã có nhiều 

tấm gương, nhiều điển phạm để học tập. Bao nhiêu người đã nỗ lực, đã thay đổi. Chúng ta đừng ngồi đó, buông 

xuôi số phận. Chúng ta có đầy đủ 6 căn (Mắt, tai mũi, lưỡi, thân, ý) thì chúng ta phải nỗ lực mà tu học. Có những 

người gầy còm, khuyết tật nhưng nhờ nỗ lực mà đã hoàn toàn thay đổi vận mạng. Trong cuộc sống thường ngày, 

trong đối nhân xử thế tiếp vật, trong khởi tâm động niệm, đều có những tấm gương để chúng ta học tập, noi theo. 

Không có Thầy hiền bạn tốt nhắc nhở thì chúng ta sẽ bị Thầy tà bạn xấu dắt đi. Dù trong thế gian pháp hay xuất 

thế gian pháp, mọi thành tựu có được đều nhờ sự nỗ lực, không có chuyện “vô công hưởng lộc”. Muốn cuộc 

sống an vui, không có khổ đau, khó khăn, chướng ngại thì chúng ta phải bỏ hết thị dục, ham muốn của bản thân, 

gạt bỏ hết mọi vọng tưởng, tập khí phiền não. Hòa thượng nói: “Phật Bồ Tát không ngừng tinh tấn, ngày ngày 

nỗ lực, hoàn thiện bản thân, ngày ngày làm ra biểu pháp cho chúng sanh”. “Tinh tấn” là không lười biếng, 

không chểnh mảng. Hòa thượng nói: “Cho dù quá khứ chúng ta đã tạo nhân bất thiện, ngay đời này chúng ta 

sống trong nghèo khổ, nhưng bây giờ chúng ta phản tỉnh, nỗ lực thì vẫn có thể thay đổi số phận”. 

Hệ thống chúng ta đã tổ chức nhiều buổi học rất hữu hiệu và cần thiết mà vẫn có những Thầy Cô giáo học hành 

nhếch nhác, chểnh mảng, không chuyên tâm. Trong cả cuộc đời của mình, Thầy tự lầm lũi mà đi, phải vượt qua 

biết bao nhiêu chướng ngại & khó khăn. Việc học tập thời xưa rất vất vả, không tiện nghi thuận lợi như hiện nay. 

Khi có pháp hội, người ta treo cao cờ phướn ở chùa để dân làng biết, truyền thông tin cho nhau và đến nghe. Hiện 

nay, chúng ta chỉ cần ngồi tại nhà mà vẫn có thể tham gia các lớp học online. Nhưng càng thuận tiện, người ta 
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càng chểnh mảng. Như vậy thì làm sao thay đổi được số phận! Chúng ta cần nghiêm túc phản tỉnh và bắt đầu lại 

từ đầu. Còn sinh mạng thì vẫn còn kịp. Chúng ta có khởi đầu tốt thì nhất định có kết quả tốt. Nếu không có khởi 

đầu tốt thì mãi mãi không có kết quả tốt.  

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

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! 

 


