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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 5h55’ sáng thứ Bảy ngày 20/11/2021. 

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

NỘI DUNG HỌC TẬP ĐỀ TÀI 712 

“VIỆC NHÂN QUẢ BÁO ỨNG NGÀY NGÀY ĐỀU DIỄN RA” 

Nhân quả ngày ngày diễn ra trước mặt chúng ta. Người tâm ý qua loa không nhận ra, người có tâm định 

một chút dễ dàng nhận ra. Nhân quả là một sự tuần hoàn luôn luôn tiếp diễn, không ai có thể sống ngoài định lực 

nhân quả. Chúng ta tin hay không tin, phàm phu hay Thánh Hiền đều trải qua định luật nhân quả. Một kẻ phàm 

phu bình thường cho đến Thích Ca Mâu Ni Phật đều không nằm ngoài định luật nhân quả. Cho nên chúng ta phải 

biết ngày ngày chúng ta đều phải nhận lấy nhân quả mà chúng ta đã tạo. Trong đời quá khứ chúng ta đã tạo nhân, 

hôm nay gặp duyên kết thành quả, không thể khác được. Nhà Phật có câu: “Bồ Tát sợ nhân, chúng sanh sợ 

quả”. Bồ Tát trước khi làm việc gì cũng quán sát xem việc làm đó có tạo nhân bất thiện hay không. Chúng sanh 

chúng ta tùy tiện, phóng túng, hồ đồ tạo nhân, đến khi nhận quả mới hoảng sợ, nhưng đã muộn vì quả đã trổ, quả 

đã đến thì không sửa kịp. 

Nhân đã tạo, quả chưa đến thì vẫn sửa kịp. Nhân đã tạo, quả đã đến thì không sửa kịp. Hòa Thượng 

nói: “Mỗi chúng ta ai cũng tạo quá nhiều nhân trong quá khứ. Nhân ác gặp duyên ác mới trổ thành quả ác. 

Muốn quả ác không trổ thì ngay đời này chúng ta phải hoàn toàn chuyển đổi, không để nhân ác tiếp diễn 

hoặc dấy khởi thì may ra không bị gặp quả ác”. 

Chúng ta toàn tâm toàn lực học Phật, toàn tâm toàn lực đề xướng đạo đức văn hóa truyền thống thì chắc 

chắn dù quá khứ đã tạo nhân ác nhưng quả ác không thể nảy nở, không trổ thành quả được. Nếu chúng ta không 

biết, nhân ác đã tạo, bây giờ vẫn tiếp tục để cho duyên ác tiếp diễn trong cuộc sống hiện tại thì chắc chắn không 

thể tránh được quả ác.  

Những sự việc nhân quả báo ứng hàng ngày đang diễn ra hết sức rõ ràng, tần suất rất nhiều rất nhiều. Con 

người chúng ta quá xao động nên không thể nhận ra. Chúng ta thử nghĩ xem: Một ngày từ sáng đến chiều, chúng 

ta làm gì cũng ở trạng thái khẩn trương, ăn nhanh, ngủ nhanh, làm nhanh, mặc áo nhanh.... Chúng ta bận rộn cả 

một ngày từ sáng sớm đến chiều tối, bận rộn cả một đời. Nhiều người sốc không chịu nổi khi tự nhiên nhìn lại và 

bất chợt nhận ra mình đã 50 tuổi, đã 60 tuổi. Họ bận rộn như vậy, bận rộn khẩn trương, khẩn trương trong sự bận 

rộn nên không thể nhận ra nhân quả đang diễn ra hàng ngày. 

Hiện tại thế gian này có rất nhiều người mê tín khoa học, chỉ tin khoa học, không tin nhân quả báo ứng, 

không tin vào ba cõi luân hồi. Ba cõi là Dục Giới, Sắc Giới, Vô Sắc Giới chứ không phải là ba đường ác. Sáu cõi 

của Dục Giới, từ nhiều tầng bậc cho đến tầng trời cao nhất là Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ, họ sống đến tuổi thọ 
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là 8 vạn đại kiếp nhưng vẫn luân hồi. Hòa Thượng nói: “Chúng ta nói cho họ nghe những điều này thì họ nói 

chúng ta mê tín, họ cười khẩy, cười chế giễu chúng ta. Nhân quả báo ứng là ngàn vạn lần xác thật! Chúng 

ta nói thật nhưng họ không nghe. Chúng ta nói giả thì họ nghe”. Họ không tin có Tây Phương Cực Lạc, không 

tin có Địa Ngục. Nếu tin có Địa Ngục thì họ không dám làm việc ác, nếu có làm việc ác thì cũng không được 

thoải mái. Vì vậy khi người ta nói không có Địa Ngục thì họ tin ngay. Hòa Thượng nói: “Có mấy người tu hành 

nói chuyện với nhau, tôi nghe mà nổi da gà vì họ không tin nhân quả”.  

Nhân là hạt, quả là trái. Chúng ta gieo hạt ngô thì hạt sẽ nảy mầm, phát triển thành cây ngô, ra bắp ngô. 

Chúng ta trồng hạt đậu rồng thì hạt sẽ ra trái đậu rồng. Chúng ta gieo xuống bất cứ hạt gì, khi có đầy đủ đất, nước, 

gió, lửa, đủ hơi ấm thì hạt sẽ nảy thành cây, ra quả. Tất cả mọi việc chúng ta làm đều là nhân quả. Chúng ta dạy 

con tốt thì con ngoan, không dạy con tốt thì con không ngoan. 

Hòa Thượng nói: “Khi người ta nói là không có nhân quả báo ứng, không có luân hồi thì họ rất vui vì 

họ thích làm gì thì làm”. Nếu nói có nhân quả báo ứng, có địa ngục thì họ không vui, không tin vì họ làm gì 

cũng phải dè chừng. Có rất nhiều người như vậy, kể cả người học Phật lâu năm, kể cả người có duyên đã nghe 

Hòa Thượng giảng gần chục năm nhưng cũng không tin nhân quả. Thế mới biết không dễ gì tin nhân quả! 

Hòa Thượng nói: “Chúng ta có nguy cơ 99,9% rơi vào tà kiến”. Một ngày rời xa giáo huấn của Phật Bồ 

Tát thì ngày đó là tà tri tà kiến. Không nghe lời giáo huấn của Phật Bồ Tát, không nghe lời giáo huấn của người 

xưa, chỉ cần lên mạng internet thì gặp ngay tà tri tà kiến. Chúng ta phải thường phản tỉnh, ngày ngày tiếp nhận 

giáo huấn của Phật Bồ Tát chứ đừng tiếp nhận giáo huấn của ma. Ma là tin tức, tin tức thật ít hơn tin tức giả. Tin 

tức giả quá nhiều cho nên 99,9% chúng ta có nguy cơ rơi vào tà kiến. Chỉ cần một ngày rời xa giáo huấn của Phật 

Bồ Tát, chỉ cần một ngày rời xa giáo huấn của Thánh Hiền thì chúng ta liền rơi vào tà kiến. 

Có người hỏi tôi vì sao tôi không dùng Zalo, không dùng Facebook. Họ sợ tôi không đủ xen tạp, họ muốn 

tôi xen tạp cùng họ. Xung quanh chúng ta là tà tri tà kiến. Kinh Phật nói: “Thời kỳ Mạt Pháp, tà sư nói pháp 

như cát sông Hằng”. Tà tri là các trang internet trên mạng viễn thông. Internet rất thuận tiện nhưng tác dụng phụ 

của nó rất kinh khủng. Công an vừa triệt phá một sòng bài trên mạng lên đến 30.000 tỉ. Họ không cần đến sòng 

bạc, chỉ cần ở nhà nhưng vẫn có thể chơi bài. Chỉ qua một đêm, tài sản có thể đội nón ra đi, tán gia bại sản, qua 

một đêm rồi tự nhiên vợ con họ mới biết mình không còn nhà để ở nữa. Học sinh học online nhưng Bố Mẹ phải 

mua phần mềm chặn những trang internet đen. Chỉ cần Bố Mẹ lơ là thì con cái cũng có thể “qua mặt” Bố Mẹ.  

Tà tri tà kiến ô nhiễm đến cùng tột. Tà tri tà kiến sẽ tạo nghiệp luân hồi. Điều tai hại nhất là họ không tin 

lời nói thật, họ tin lời giả. Họ niệm Phật nhiều năm nhưng nghe người ta nói không có Tây Phương Cực Lạc thì 

họ bỏ ngay niệm Phật. Hòa Thượng Tịnh Không cả một đời tu hành, cả một đời hoằng pháp lợi sanh, vì chúng 

sinh phục vụ. Nhưng người ta vừa nghe nói “đừng tin Hòa Thượng!” thì họ tin ngay. Họ gạch chéo Phật A Di 

Đà, họ gạch chéo Hòa Thượng Tịnh Không. Phật A Di Đà là Phật quá khứ, là người mà Thích Ca Mâu Ni Phật 

giới thiệu thì họ không tin đã đành. Nhưng Hòa Thượng Tịnh Không là người thật, hiện nay Ngài vẫn đang sống 
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mà họ cũng không tin. Cả một đời Ngài là tam bất quản, không quản tiền, không quản việc, không quản người. 

Khi Ngài 90 tuổi, Ngài nói: “Đến bây giờ tôi vẫn đang ở nhờ nhà người ta. Lúc còn trẻ, tôi đã làm cho chúng 

sanh ly tán nên đây là nhân quả của tôi”. Lời của Ngài nói là bài học cảnh tỉnh cho chúng ta. 

Hòa Thượng nói: “Chúng ta nói thật thì họ không tin. Người ta nói lời giả, nói rằng không có nhân 

quả báo ứng thì họ mừng ra mặt. Người ngày nay tin giả không tin thật. Họ chân thật có trí tuệ hay không? 

Chúng ta thường nghe người xưa nói: “Bồ Tát sợ nhân, chúng sinh sợ quả”. Chúng sinh ngu si khi tạo tác, 

họ qua loa, thất ý tạo ra nhiều tội ác. Khi quả báo hiện tiền thì họ mới lo sợ. Khi quả đã hiện tiền thì lo sợ 

cũng không ích gì”. 

Họ sợ nhân quả báo ứng. Nếu không có nhân quả thì họ tự tại. Lúc tạo nghiệp, họ thuận theo tập khí xấu 

ác của mình, tự tư tự lợi, danh vọng lợi dưỡng, tham sân si mạn, ngông cuồng ngạo mạn, tùy tiện tạo ác. Khi quả 

báo nhãn tiền thì họ bắt đầu lo sợ. Chúng ta để ý xem, người chuyên giết thịt dê khi sinh con ra đứa con có khuôn 

mặt trông rất giống dê. Người Cha cũng chuyển tướng, mặt càng ngày càng giống dê. Quả báo hiện tiền nhưng 

vì lợi ích quá lớn, mỗi ngày bán lẩu dê thu lợi về rất lớn nên họ không dừng lại được, phớt lờ sự cảnh báo. 

Có một gia đình chuyên giết thịt heo. Hôm đó anh ấy đang ngủ thì mơ thấy trong đống heo đó có hai xác 

người. Anh ấy thất kinh hồn vía, sau đó gia đình chuyển đi nước ngoài nên không tiếp tục nghề giết heo nữa. Bạn 

của anh ấy chuyên giết bò bằng cách đập đầu bò. Một ngày làm thịt bò, giết thịt bò thì anh ấy nhận được một bộ 

lòng trị giá mấy triệu. Con trai thứ nhất của anh ấy bị bệnh não, đứa con thứ hai khi sinh ra cũng không bình 

thường. Tôi khuyên anh ấy: “Thôi anh bỏ nghề đi, làm nghề khác! Bây giờ anh thử nghĩ đi! Anh đang thọ báo 

rồi đấy! Anh đập đầu bò nên con của anh bây giờ bị bệnh não. Bây giờ anh ngưng lại, chuyển nghề khác thì con 

anh có thể bệnh nhẹ hơn. Còn nếu anh càng làm thì con anh sẽ bệnh nặng hơn. Tạo nghiệp rồi thọ báo, thọ báo 

rồi tạo nhiệp. Vậy thì bao giờ hết đây? Càng lúc sẽ càng nghiêm trọng hơn đấy!”. Tôi đang nói như vậy thì đứa 

con của anh ấy đang chạy tung tăng bỗng nhiên phọt máu mũi, máu mũi chảy ra rất nhiều. Đó là cảnh tượng gì? 

Người không tin nhân quả, chỉ tin khoa học thì coi đó là sự trùng hợp, đứa nhỏ nó nhiệt quá nên nó bị chảy máu 

cam. Tại sao nó trùng hợp, vừa vặn đến mức độ như vậy? 

Hòa Thượng nói: “Chúng sanh tùy thích tạo nghiệp. Bồ Tát thông minh khi làm việc gì cũng hết sức 

cẩn trọng. Bồ Tát vĩnh viễn không bao giờ tạo ra nhân ác nên họ mới có thể không bị ác báo”. Chúng ta sống 

trong xã hội này luôn luôn phải tuân thủ quy định của pháp luật, nhất là trong giai đoạn dịch bệnh Covid hiện 

nay. Đây là chúng ta đang góp phần rất lớn cho quốc gia. Hàng ngày, tôi đi tặng rau sạch cho hàng xóm, tôi chỉ 

treo rau ở ngoài cổng nhà họ rồi đi về, không tiếp xúc gần, không cần chào nhau. Nhiều khu vực đã có người bị 

dịch bệnh. Làng xóm có quy định của làng xóm, quốc gia có phép tắc của quốc gia, chúng ta đều phải tuân thủ. 

Người ngông cuồng thì thích làm gì thì làm. Hòa Thượng nói: “Bồ Tát thông minh, khi có quả đến thì họ biết 

quả đến từ nhân quá khứ cho nên họ hoan hỉ tiếp nhận. Nhưng trong đời sống thì họ vĩnh viễn không bao 
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giờ tạo nhân ác”. Chúng ta học Phật nhất định phải hiểu rõ đạo lý này, nhất định phải nhận biết rõ chân tướng 

sự thật của nhân quả báo ứng.  

Tôi nhớ đến câu chuyện dòng họ Thích bị tàn sát. Thích Ca Mâu Ni Phật khi còn tại thế có 1200 đệ tử, 

trong đó rất nhiều đệ tử là A-La-Hán có thần thông. Thế mà cả dòng họ Thích vẫn bị tàn sát. Phật cũng đã ngăn 

cản Tỳ Lưu Ly 3 lần, Tỳ Lưu Ly cũng rất kính Phật. Một lần Tỳ Lưu Ly kéo quân đến thì thấy Phật ngồi ở gốc 

cây khô. Tỳ Lưu Ly hỏi Phật rằng: “Sao Ngài ngồi ở gốc cây khô vậy?”. Phật nói: “Ta có thân tộc như một cái 

bóng cây để được che mát, giờ đây ta đã sắp mất hết thân tộc rồi”. Tỳ Lưu Ly biết ý Phật cho nên đã rút quân 

về. Lần khác, Tỳ Lưu Ly đi đường khác, cũng gặp Phật nên cũng rút quân về. Lần thứ ba, Tỳ Lưu Ly cũng gặp 

Phật nhưng vẫn ra lệnh cho quân thẳng tiến, tàn sát hết dòng họ Thích. Ngài Mục Kiền Liên thấy vậy thương quá 

bèn gom hết gia tộc dòng họ Thích để vào trong bình bát đem lên cung trời Đao Lợi rồi nói với Phật rằng: “Con 

đã gom hết gia tộc họ Thích bỏ vào bình bát đem lên cung trời Đao Lợi rồi”. Phật bảo Ngài Mục Kiền Liên mở 

bình bát ra xem thì thấy trong bình bát chỉ toàn là máu. Chúng ta thấy: Thần thông không liên quan gì đến nghiệp 

lực, đã tạo nghiệp thì phải trả. 

Phật dạy chúng ta: “Đừng làm các việc ác, vâng làm các việc lành, giữ tâm mình thanh tịnh”. Nếu 

chúng ta hàng ngày làm việc ác thì làm sao tránh được quả ác! Hòa Thượng nói: “Những sự việc nhân quả báo 

ứng chính ở ngay trước mắt. Chỉ cần chúng ta bình lặng quan sát thì sẽ thấy nhân quả báo ứng ngày ngày 

diễn ra trước mắt chúng ta”. Báo chí, tạp chí ngày ngày đều nói đến những sự việc này. Chúng ta nhất định phải 

tin vào nhân quả báo ứng. Nếu không tin có nhân quả báo ứng, đến khi nhân quả hiện tiền thì hối hận cũng không 

kịp. Tôi cũng từng nói: “Gieo nhân yêu thương thì nhất định sẽ gặt hái quả yêu thương. Chúng ta cứ làm việc 

tốt chắc chắn sẽ có hậu báo tốt”. 

Nhân và quả của cõi ác, Phật đã nói rất rõ ràng ở trong Kinh luận. Chúng ta phải đặc biệt chú ý! Ở thế 

gian này có rất nhiều người tuy không học Phật nhưng đối với những việc nhân quả báo ứng họ có thể tin được, 

có thể tiếp nhận tại vì những việc này phát sinh ra ở ngay trước mắt họ. Họ chính mắt nhìn thấy cho nên không 

thể không tin. Những việc nhân quả báo ứng bày ra trước mắt, ngày ngày đều xảy ra. Chúng ta chính mắt mình 

nhìn thấy, chính tai mình nghe được rất nhiều, vậy mà không tin thì thôi hết cách. 

Trong Cảm Ứng Thiên của Đạo giáo có câu: “Nhà nào làm nhiều việc tốt ắt dư thừa niềm vui. Nhà nào 

làm nhiều việc ác ắt dư thừa việc xấu”.  

Hòa Thượng nói: “Những sự việc nhân quả báo ứng là thật, không phải giả. Chúng ta tin hay không 

tin thì nhân quả báo ứng vẫn diễn ra như vậy, không phải không tin nhân quả thì không có nhân quả”. 

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

Nam Mô A Di Đà Phật 

Chúng con xin tùy hỉ công đức của Thầy và tất cả các Thầy Cô! 
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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! 

Chúng con chân thành cảm ơn! 

 


