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CHIA SẺ NỘI DUNG HỌC TẬP 

ĐỀ TÀI 634 

KHÔNG TIN TƯỞNG SÁU CÕI LUÂN HỒI THÌ THẬT NGHIÊM TRỌNG 

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 04/09/2021. 

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

Hòa Thượng nói: “Không tin tưởng sáu cõi luân hồi thì thật nghiêm trọng”. Vì sao vậy? Thế gian có nhiều 

người cho rằng không có sáu cõi luân hồi, con người sau khi chết là hết. Thật ra, dù chúng ta tin hay không tin 

có sáu cõi luân hồi thì sáu cõi luân hồi vẫn đang tồn tại. Không phải chúng ta tin thì mới có, không tin thì không 

có. Họ không tin vì để mong mình tạo nghiệp mà không phải lãnh lấy quả báo. Rất nhiều người không tin sáu cõi 

luân hồi, không tin nhân quả báo ứng. Có người nói: “Ông làm cho tôi nhìn thấy ma thì tôi mới tin!”. Gần đây có 

một số Thầy Cô giáo đã thấy và sợ xanh mặt. Cho nên, dù chúng ta tin hay không tin thì nhân quả báo ứng vẫn 

hiển bày, tùy theo sự tạo tác của chúng sanh mà xoay chuyển theo dòng luân hồi sáu cõi.  

Tự chúng ta chiêu cảm chứ không có ai điều khiển nhân quả báo ứng, không có ai điều khiển sáu cõi luân hồi. 

Chúng ta phải hiểu rõ ràng điều này! Thói quen, nghiệp cảm dẫn dắt chúng ta. Chúng ta tự thích đến một nơi nào, 

chúng ta tự đi đến đó. Không phải Diêm Vương, tiểu quỷ, ngưu đầu mã diện (đầu trâu mặt ngựa) dẫn chúng ta 

đi. Dân gian có câu: “Thiên đường hữu lộ vô nhân đáo, địa ngục vô môn hữu khách tìm (Thiên đường có lối 

không người đến, địa ngục không cửa lắm khách tìm). Ví dụ có những người mấy chục năm ra đúng quán cà phê 

đó để uống cà phê. Đó là thói quen, là nghiệp chiêu cảm. Sáu cõi luân hồi do nghiệp dẫn, do nghiệp cảm, chúng 

ta tự thích đi đến đó. Chúng ta thích nghe pháp thì giờ này chúng ta mới vào đây để nghe pháp. Nếu không thì 

giờ này là lúc người ta đang ngủ, nằm mộng mị. Chúng ta đã tạo nghiệp, cho nên sáu cõi luân hồi dẫn chúng ta 

đi. 

Người không tin sáu cõi luân hồi thì vô cùng nguy hiểm, bởi vì họ việc gì cũng dám làm. Đợt trước, khi ở Hà 

Nội, Thầy gặp một ông cụ đi đến đình làng. Ông cụ tự ý chặt cây ở đình làng, về đến nhà miệng ông cụ sưng rất 

to. Dân làng phải đến đình làng cầu xin cúng vái thì ông cụ mới hết bệnh. Ông cụ đã làm phật ý quỷ thần. Có một 

cây bồ đề, hễ bất cứ người nào trèo lên chặt cây đều bị té ngã. Một vị tu hành lâu năm không tin việc này, vừa 

leo lên cây liền bị ngã lộn cổ xuống đất chết luôn. Đây không phải là mê tín. Có những chúng sanh ở tầng không 

gian khác. Chúng ta xâm phạm đến họ thì họ tức giận. 
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Hòa Thượng dạy: “Khi chúng ta muốn xây dựng, trước khi động thổ thì chúng ta phải xin phép, cung kính 

đối với chúng sanh ở tầng không gian khác”. Trước khi động thổ, chúng ta làm nghi thức chiêu đãi những vị 

Thần & chúng sanh ở nơi đó, kính cẩn xin phép họ thì mọi việc rất yên ổn. Nhiều người không làm như vậy cho 

nên quá trình thi công xây dựng vô cùng bất ổn. Những người thầu những công trình lớn đều phải âm thầm thực 

hiện nghi thức tâm linh đó. 

Nhà Phật dạy chúng ta biết ứng xử đúng phép mối quan hệ giữa người với người, biết ứng xử đúng phép 

mối quan hệ giữa người với thiên nhiên, biết ứng xử đúng phép mối quan hệ giữa người với thiên địa quỷ 

thần. Đây không  phải là mê tín. Một anh ở Quảng Nam nói, trước ngày giỗ của em gái, một con quạ đen bay về 

đứng cạnh tấm ảnh A Di Đà Phật. Người anh cho con chim đó ăn, nó ăn xong rồi bay đi. Đây không phải là ngẫu 

nhiên. Chúng ta biết sáu cõi luân hồi để không làm việc sai trái. Chúng ta phải ứng xử phù hợp đối với con người, 

đối với hoàn cảnh thiên nhiên, đối với thiên địa quỷ thần. 

Hòa Thượng nói: “Nhiều người không tin có sáu cõi luân hồi. Họ yêu cầu bạn mang chứng cứ ra thì họ mới 

tin. Những người đó tầm nhìn quá cạn cợt. Họ chỉ thấy trước mắt, không thấy tương lai, không tin nhân quả 

báo ứng, không tin con người có đời sau. Vậy thì rất phiền phức!”. Hòa Thượng nói: “Giáo sư Phương Đông 

Mỹ là một Thầy giáo dạy triết học. Thầy nói trong nhà Phật có một phần là triết học. Sau một thời gian, chính 

Thầy nói: Phật giáo 50% là khoa học, 50% là mê tín. Mãi đến khi Giáo sư 70 tuổi, Ngài nói với Hòa Thượng 

rằng Phật giáo hoàn toàn là khoa học, và Giáo sư đã chết”. Ý của Hòa Thượng là Giáo sư chưa kịp sửa sai thì 

đã chết. 

Hòa Thượng nói: “Lúc tôi ở Hoa Kỳ, có một Giáo sư đại học dạy môn tâm lý học. Thầy là một luận giả vô thần, 

căn bản không tin có luân hồi. Nhưng từ trong thôi miên sâu, Thầy ấy phát hiện ra đích thực có đời quá khứ”. 

Phương Tây họ có thuật thôi miên, khiến một người có thể nhớ lại được nhiều đời trước của bản thân. Người 

phương Tây nhờ thuật thôi miên nên họ tin có đời quá khứ, tin có đời quá khứ thì chắc chắn có đời tương lai. 

Người được thôi miên đã nói những ngôn ngữ cách đây cả ngàn năm. Do đây có thể thấy, sáu cõi luân hồi đích 

thực có thật, không phải là giả thuyết. Dù bạn không tin nhưng bạn cũng không tránh khỏi sáu cõi luân hồi. 

Hòa Thượng nói: “Nếu bạn không tin có luân hồi thì tôi cũng không tin để không có luân hồi. Nhưng trên 

thực tế, dù bạn tin hay không tin thì luân hồi vẫn có. Không tin nhân quả báo ứng, không tin sáu cõi luân 

hồi thì rất nghiêm trọng, bởi vì việc gì bạn cũng dám làm”. Thật vậy! Thà chấp có, có nhân quả báo ứng, có 

luân hồi, còn hơn là chấp không. Ngoài cõi Người thì cũng còn có nhiều chúng sanh ở những tầng không gian 

khác. Hòa Thượng nói: “Khoa học đã chứng minh được rằng có 11 tầng không gian duy thứ”.  

Hòa Thượng nói: “Chúng ta cũng từng có trải nghiệm rằng chúng ta đến một nơi nào đó lần đầu tiên nhưng 

lại cảm thấy nơi đó rất thân thuộc. Đó là bởi vì trong đời quá khứ chúng ta đã từng đến đó, đã từng sống ở 

nơi đó. Đây hoàn toàn không phải là mê tín. Người hiện tại thành kiến rất sâu. Họ yêu cầu chứng cứ, không 
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phải do chính mắt mình thấy được thì họ không tin tưởng. Sáu cõi luân hồi đích thực là có thật. Không phải 

mắt thịt nhìn thấy được thì bạn mới tin tưởng. Mắt thịt không nhìn thấy được thì bạn cho là không có sao? 

Có nhiều sự việc mắt thịt chúng ta không nhìn thấy được. Chúng ta nhìn thấy Ông Bà nội ngoại của chúng 

ta, nhưng chúng ta không nhìn thấy Ông cố tổ, không nhìn thấy Bà cố tổ. Chúng ta tuy không nhìn thấy Ông 

cố tổ, không nhìn thấy Bà cố tổ nhưng sự thật là có họ thì mới có Ông Bà, Cha Mẹ. Bạn không tin tưởng 

nhưng bạn tạo tác tội nghiệp thì bạn vẫn phải nhận quả báo. Đây là chân tướng của vũ trụ nhân sanh”.  

Chúng ta đã thấy những quả báo nhãn tiền. Làng chuyên làm thịt chó ở Nhật Tân, Hà Nội hiện nay đã chuyển 

nghề. Tất cả những nhà bán thịt chó đều đã gặp phải những chuyện đau thương mà ai cũng biết. Gia đình của một 

cậu học trò của Thầy cung cấp hải sản cho toàn thành phố. Gia đình họ ly tán tan nát. Khi chú ấy còn nhỏ, Cha 

Mẹ của chú ấy ly dị. Hiện nay Mẹ của chú ấy đang ở nhà trọ. Các dì thì hút chích, tội phạm, tan nhà nát cửa. Bà 

ngoại của chú ấy lúc sinh tiền bán cá lóc. Đầu của bà lúc nào cũng lúc lắc. Chú khuyên bà niệm Phật. Khi Bà 

chuyên cần niệm Phật thì đầu không bị lắc. Khi Bà lơ là niệm Phật thì đầu lại lắc liên tục. 

Sáu cõi luân hồi là có thật. Họ không tin vì tầm nhìn của họ quá cạn. Người có tầm nhìn xa, biết vì đời sau mà lo 

nghĩ thì họ sẽ biết nên làm gì, không nên làm gì. Không tin tưởng nhân quả báo ứng, không tin tưởng sáu cõi luân 

hồi có hại rất lớn đến chúng ta. Chúng ta làm tốt sẽ nhận được quả tốt. Chúng ta làm ác sẽ nhận được quả ác. 

Giống như một người nông dân trồng trọt, không gieo hạt trồng cây thì không có ngày hái quả, gieo nhân nào gặt 

quả nấy. Thầy trồng mướp rất khó khăn vì đất nơi Thầy ở không phù hợp để trồng mướp. Trồng mướp thì mới 

có quả mướp để ăn, trồng cây nào thì có quả cây đó. 

Hòa Thượng nói: “Có hai người nói chuyện với nhau, tôi nghe thấy mà nổi da gà. Họ không tin nhân quả thì 

việc xấu ác nào họ cũng dám làm”. Lúc còn trẻ, nhất là những người thành công, họ đa phần ngông cuồng ngạo 

mạn. Khi về già, họ thấm đòn thì mới bắt đầu quán chiếu, phản tỉnh, cố làm lại để bù đắp nhưng thật sự không 

còn kịp, không còn đủ thời gian để làm lại.  

Hồi nhỏ Thầy thường đi theo Bà nội. Bà thường đưa Thầy đi chùa. Thầy nhìn thấy cảnh Thập Điện Diêm Vương 

thì rất sợ nhân quả. Trẻ nhỏ nhìn thấy một lần thì khiếp sợ. Nhờ vậy mà Thầy sống tốt, sống thiện, không dám 

làm những việc tà ác như nói dối, ăn cắp... Hồi nhỏ, Thầy đã ăn cắp một lần. Hồi đó Thầy ngưỡng mộ một người 

anh họ con chú bác, nhận anh đó làm Thầy. Anh đó đi ngang qua vườn đu đủ, sai Thầy ăn cắp quả đu đủ. Thầy 

bẻ một trái đu đủ nhưng trong lòng rất sợ hãi, người run bần bật. Thầy ấn tượng sâu sắc nỗi sợ đó, cho nên Thầy 

nhớ rất lâu hình ảnh đó. Người anh họ đó bây giờ thường uống rượu say xỉn. Đôi khi Thầy phải tránh không tiếp 

xúc với anh ấy. 

Người biết nhân quả báo ứng thì biết thúc liễm, không dám làm những việc sai quấy. Người không tin nhân quả 

báo ứng thì sẵn sàng làm ác. Người ngày nay giết hại chúng sanh một cách tàn hại. Họ kích điện xuống dòng 

sông, giết hàng ngàn con cá. 
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Hôm trước, Mẹ của Thầy mua 4 con rùa nhỏ để phóng sinh vào ngày giỗ của Ba. Sau khi được phóng sinh ở 

sông, sáng sớm hôm sau, một con rùa đã tìm đường quay trở về nhà của Mẹ Thầy. Một thời gian sau, một con 

rùa khác cũng tìm đường quay trở về nhà của Mẹ của Thầy. Rùa có tánh linh, chúng biết tìm về nơi an toàn để 

sống. Hai con rùa này đã phải trải qua những chặng đường rất xa và rất nguy hiểm mới có thể quay về nơi an 

toàn. Chúng đã được thả xuống dòng sông chảy xiết. Dòng sông đó không an toàn đối với chúng bởi vì vào mùa 

cạn, dòng sông chỉ còn 1/3 mực nước, chúng sống ở đó thì rất dễ bị phát hiện ra, dễ bị bắt thịt. Giờ đây, hai con 

rùa đó được sống trong bồn sen, ngày ngày được gia đình cho ăn rau, nghe tiếng niệm Phật.  

Em của Thầy là lính đặc công, người rất to khỏe. Hôm trước, em còn đang đi đào đất, sáng hôm sau tự nhiên 

không ngồi dậy được. Mấy tháng trời, người em phải đi bệnh viện, đi châm cứu, bó thuốc nam, đến bây giờ đã đi 

lại được nhưng vẫn còn đau. Bây giờ người em đó đã ăn chay, không dám tổ chức ăn nhậu.  

Giáo sư Giang Bổn Thắng đã nghiên cứu, thực hiện hàng nghìn thí nghiệm, chứng minh nước có thể thấy, nghe, 

nhận, biết. Nước là khoáng sản vô tình mà còn có cảm nhận, có kiến văn giác tri. Huống chi chúng sanh hữu tình, 

đều ham sống sợ chết. 

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

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! 

 


