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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 25/08/2022 

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

NỘI DUNG HỌC TẬP ĐỀ TÀI 987 

“THIỆN NHIỀU HƠN ÁC THÌ MỚI CÓ THỂ CHUYỂN ĐỔI ĐƯỢC” 

Chúng ta muốn chuyển đổi vận mạng thì chúng ta phải làm việc thiện nhiều hơn làm 

việc ác. Thí dụ chúng ta niệm Phật nhiều hơn niệm vọng tưởng thì niệm Phật sẽ lấn át được 

niệm vọng tưởng. Người thế gian làm việc ác để có được mười phần sau đó họ đem hai phần 

đi làm việc thiện vậy thì họ không thể chuyển đổi được vận mạng. Điều này giống như khi 

chúng ta cầm đèn đi vào một ngôi nhà tối, chúng ta đi đến đâu thì bóng tối sẽ bị xua đi đến 

đó. Chúng ta khởi tâm động niệm vẫn là “tự tư tự lợi”, “danh vọng lợi dưỡng” thì chúng ta 

niệm Phật, lạy Phật cũng không thể chuyển đổi được vận mạng. 

Hòa Thượng nói: “Hàng ngày, chúng ta đọc Kinh, lạy Phật nhưng chúng ta vẫn sát 

sanh, trộm cắp, tà dâm vậy thì chúng ta lạy Phật, tụng Kinh cũng không hữu dụng, chúng 

ta làm việc thiện cũng không có nhiều lợi ích!”. Nhiều đồng tu gửi thư cho tôi, họ thắc mắc 

có những người là trưởng tràng, phó tràng tu hành rất tốt nhưng họ vẫn vướng vào sát, đạo, 

dâm mà đặc biệt là dâm. Vì họ không tu hành từ nơi nội tâm mà nhà Phật gọi là: “Tu từ nơi 

gốc”. Hàng ngày, chúng ta niệm Phật, tụng Kinh đó chỉ là tu hình tướng. Nếu nội tâm chúng 

ta không chuyển đổi thì chúng ta sẽ phạm phải những sai lầm. Có người hàng ngày, ăn chay, 

niệm Phật, mặc áo chàm nhưng vẫn phạm trai, phá giới. 

Hòa Thượng nói: “Người tu trên hình thức rất nhiều, người tu từ nội tâm rất ít. 

Trong quá khứ, người xưa cũng ghi chép lại rất nhiều trường hợp như vậy. Tu hành là 

phải chân thật chuyển đổi từ nơi nội tâm”. Trước đây, chúng ta đã làm những việc bất thiện 

nhưng hiện tại, chúng ta đã nhận thức được thì chúng ta phải phát tâm nỗ lực, tinh tấn làm 

việc thiện. Chúng ta làm việc thiện nhiều hơn gấp hai, gấp ba lần thì chúng ta có thể chuyển 

đổi được vận mạng.  

Hòa Thượng nói: “Một số người bị tiền bạc làm cho mê muội, họ làm nhiều việc ác, 

lừa gạt người khác để có được tiền tài. Đến khi già, họ biết được việc làm của mình là sai, 
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họ hối hận nên ngày ngày niệm Phật, tận lực làm việc thiện nhưng quả báo ác vẫn như 

vậy. Họ không thể chuyển được nghiệp ngày trước vì họ làm chưa đủ lực!”. Chúng ta lừa 

gạt người khác lấy được mười phần sau đó chúng ta cho rằng có thể bù đắp lại bằng cách 

dùng hai, ba phần để làm việc thiện. Nhiều người khuyên người khác làm thiện nhưng họ 

không dám khuyên người bỏ không làm ác. Phật tử hỏi họ làm việc này có tội không thì họ 

nói không sao, chỉ cần dành ra ít tiền để cúng dường là có thể đắp được. Nếu họ khuyên 

người bỏ làm việc ác, việc bất thiện thì họ sợ mất đi cái lợi của họ. Chúng ta phải nhận biết rõ 

đâu là thiện tri thức đâu là giả tri thức. “Thiện tri thức” là người chỉ ra những sai lầm và bảo 

chúng ta phải chấm dứt những việc làm sai đó. “Giả tri thức” thì họ sẽ nói chúng ta có thể 

làm việc đó chỉ cần chúng ta làm xong thì phát tâm làm công đức là được! 

Phật pháp chân chính dạy chúng ta phải đoạn trừ cái ác chứ không dung dưỡng cái ác. 

Có người khuyên người khác có thể nói dối, nói dối là phương tiện để buôn bán làm ăn. Có 

người khuyên người khác có thể mở cửa hàng bán sushi, thái cá sống cũng không sao. Những 

lời khuyên này gây ra nhân quả vô cùng to lớn. Có người họ sát sinh để kiếm tiền sau khi 

kiếm được rất nhiều tiền thì họ bỏ không tu hành, không ăn chay, không niệm Phật nữa vì họ 

cho rằng họ giàu có như vậy thì không thể nghèo được. Suy nghĩ như vậy là hoàn toàn sai 

lầm! Những người giàu nhất thế cũng không giữ được tiền của mình mãi mãi. Tôi khuyên 

một người học trò không nên mở quán bán đồ chay vì nếu mở quán thì sẽ vướng vào lời lỗ 

nên sẽ phiền não. Họ bán đồ ăn với giá đắt, khách phải trả nhiều tiền nên khách cảm thấy 

phiền lòng. Chúng ta có thể mở quán chay miễn phí, chúng ta làm đến khi hết tiền thì dừng 

không làm nữa. Chúng ta làm rau thủy canh mang cho là chúng ta tu pháp bố thí.  

Nếu  Thiện tri thức khuyên chúng ta, chúng ta không làm theo thì họ sẽ không tiếp 

xúc với chúng ta nữa. Người khác làm việc ác mà chúng ta đồng tình thì chúng ta cũng phải 

chịu nhân quả thậm chí chúng ta còn phải chịu nhân quả nặng hơn. Vì chúng ta đã biết rõ 

nhân quả: “Nợ tiền phải trả bằng tiền, nợ mạng phải trả bằng mạng”, chúng ta giống như 

người biết rõ Pháp luật mà vẫn phạm pháp. Người xưa đã nói: “Việc tốt không bằng không 

việc gì!”. Chúng ta làm việc tốt mà dùng tiền phạm pháp thì chúng ta sai rồi! Chỉ cần một ý 

niệm chiếm tiện nghi của người thì chúng ta đã phạm phải tội trộm cắp. Tội kết từ nơi tâm.  

Hòa Thượng nói: “Hàng ngày tâm chúng ta vẫn khởi lên sát, đạo, dâm thì chúng ta 

lạy Phật, tụng Kinh cũng không ích gì!”. Người dùng thủ đoạn phạm pháp để trục lợi, họ 

mang 1% đến 2% số tiền đó đi làm việc thiện thì quả báo vẫn sẽ đến. Ngày trước, tôi phiên 

dịch bộ video “Báo ứng hiện đời”, bộ video này đã thu hút sự chú ý của rất nhiều người. Có 
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một câu chuyện kể về một vị quan, sau khi cáo quan ông đã chuyển về một ngôi làng sống. 

Tại đây, ông làm nhiều việc thiện, giúp đỡ nhiều người. Mọi người rất kính trọng ông nhưng 

sau đó ông bị chết bất đắc kỳ tử. Có nhiều người thắc mắc, ông luôn làm việc thiện, bắc cầu, 

bồi lộ, giúp người vậy mà sao phải trả quả báo như vậy! Trước kia, khi ông còn làm quan, 

nhà vua ra lệnh cho ông mang tiền đi cứu tế cho dân nhưng ông không cứu trợ mà chiếm số 

tiền đó nên rất nhiều người đã bị chết đói. Sau này, ông hối hận thì ông mang một phần tiền 

đi bố thí nhưng cũng không chuyển được nghiệp. Chúng ta phải mang hết số tiền chúng ta có 

được do tham ra bố thí. Chúng ta lấy được 10 phần mà chúng ta chỉ bố thí 2 phần thì nhân 

quả vẫn còn. Nhân quả không sai một ly! 

Hòa Thượng nói: “Chúng ta lừa gạt, chiếm đoạt  được 10 phần mà chúng ta lấy 2 

phần đó để làm việc tốt, cúng Phật, làm từ thiện thì chúng ta cũng không thể bù đắp được. 

Chúng ta không hiểu rõ đạo lý nhân quả nên chúng ta làm không đúng. Chúng ta làm 

không đủ lực để chuyển đổi nghiệp lực. Chúng ta hiểu rồi thì chúng ta phải dũng mãnh, 

tinh tấn mà làm!”. Cư sĩ Bàng để toàn bộ tài sản lên thuyền rồi ông chèo thuyền ra giữa 

dòng, đục thuyền cho chìm xuống. Hàng ngày, ông đan dép cỏ lấy tiền sống. Có người thắc 

mắc sao ông không dùng tiền đó làm việc tốt thì ông nói: “Việc tốt không bằng không việc 

gì!”. Chúng ta làm việc tốt mà tâm vướng bận, dính mắc thì tốt hơn là chúng ta đừng làm. 

Tâm chúng ta vướng bận, đắn đo là vì chúng ta chưa hiểu đạo lý nhân quả: “Trồng dưa được 

dưa, trồng đậu được đậu”. “Nhân quả không bao giờ sót lọt một mảy may”. Con người có 

một tập khí rất nặng là họ làm, họ bỏ ra rồi sau đó tiếc nuối. 

Hòa Thượng nói: “Nếu chúng ta chân thật thông đạt, chân thật dũng mãnh, tinh 

tấn thì nghiệp báo nhất định có thể chuyển đổi”. Vua A-Xà-Thế phạm tội giết cha chiếm 

ngôi, hại mẹ nhưng khi lâm chung ông biết mình phạm tội ngỗ nghịch sẽ phải đi vào địa ngục 

nên ông chân thật sám hối, sau đó ông vãng sanh được thượng phẩm trung sanh. Chúng ta 

làm việc ác 2 phần thì chúng ta phải làm việc thiện 4, 6 phần thì chúng ta có thể chuyển được 

nghiệp. Chúng ta làm ác 10 phần mà chúng ta làm ác 2 phần thì chúng ta không thể chuyển 

nghiệp được. 

Hòa Thượng nói: “Nếu chúng ta không dũng mãnh tinh tấn thì không chuyển đổi 

được. Chúng ta làm ác đến 10 phần mà chúng ta làm thiện 2 phần thì không thể chuyển 

đổi được. Chúng ta làm ác đến 10 phần thì chúng ta phải làm thiện đến 12 phần thì chúng 

ta có thể chuyển đổi được”. Có người cầu trúng số, họ nói rằng nếu họ trúng số 1 tỷ thì họ sẽ 

cúng dường Phật 500 triệu. Họ cho rằng họ thông minh hơn Phật. Tôi nói họ phải nói là nếu 
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họ trúng 1 tỷ thì họ đem 1,5 tỷ đi cúng dường, giúp ích cho chúng sanh vậy thì chắc chắn họ 

sẽ trúng. Nếu họ trúng số 1 tỷ thì 500 triệu còn lại họ sẽ mang đi tạo nghiệp. Người thế gian 

nói: “Giàu đổi bạn, sang đổi vợ”. 

Trong “Thái Thượng Cảm Ứng Thiên” có kể câu chuyện, có một thí sinh lên kinh 

thành thi, khi thí sinh này đến một quán trọ thì người chủ quán được báo mộng là có người 

sắp đỗ quan đến nên phải chăm sóc chu đáo cho người đó. Thí sinh này liền nghĩ rằng khi 

mình đỗ quan thì mình sẽ lấy một người vợ khác đẹp hơn. Ý niệm đó là ý niệm tạo nghiệp 

nên thí sinh này bị tổn phước và không đỗ đạt nữa. 

Hòa Thượng nói: “Chúng ta phải từ bỏ ý niệm sát, đạo, dâm, buông xả tham, sân, 

si, mạn. Nếu chúng ta không buông xả tham, sân, si, mạn thì chúng ta niệm Phật, lạy 

Phật, làm việc thiện, làm một chút việc bổ cứu cũng không có ích lợi gì! Trong “Kinh 

Nhân Quả” nói: “Trồng nhân thiện nhất định được quả thiện, trồng nhân ác nhất định 

nhận quả ác”. Giáo học của Phật, từ khi chúng ta bắt đầu học Phật đến khi chúng ta 

thành Phật đều chú trọng đến định luật nhân quả. Từ phàm phu sáu cõi  đến chư Phật 

Như Lai, không ai có thể thay đổi được định luật nhân quả!”. Nếu chúng ta làm việc ác rồi 

chúng ta đi cầu Thần Quỷ giúp chúng ta thoát khỏi quả báo thì chúng ta là những “kẻ đáng 

thương”. Chúng ta không tạo nghiệp nhân xấu thì sẽ không có quả báo xấu.  

Hòa Thượng nói: “Thập đạo vô thần”. Mười cõi này không có một vị thần nào đủ 

quyền năng ban phước giáng họa cho chúng ta. Ngày đầu tiên khi tôi nghe Hòa Thượng nói 

câu nói này tôi rất ngạc nhiên, tôi phải đọc đi đọc lại nhiều lần! Mười cõi là Địa ngục, Ngạ 

quỷ, Súc sanh, Người, Trời, A-tu-la, Thanh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát, Phật. Họa phước là do 

chính chúng ta tạo. Chúng ta tạo nhiều nhân thiện thì sẽ gặp quả báo thiện. Chúng ta tạo 

nhiều nhân ác thì nhất định sẽ gặp quả báo ác. 

Chúng ta không thể chuyển đổi được vận mệnh vì việc làm thiện của chúng ta chưa 

vượt qua được việc làm ác. Chúng ta muốn chuyển đổi được vận mệnh của mình thì chúng ta 

phải khởi tâm động niệm vì người mà lo nghĩ. Khi các con học ở cơ sở giáo dục văn hóa 

truyền thống tỉnh Tây Ninh làm vỡ bát, vỡ cốc thì các con sẽ phải đi nhặt rác để lấy tiền đi 

mua lại bát, cốc đó. Đây là cách giáo dục các con tính tiết kiệm, không hoang phí phước báu. 

Nhà Phật rất chú trọng tài vật của đại chúng, phải cẩn trọng, không tùy tiện làm hư hại đồ của 

đại chúng.  

Hòa Thượng nói: “Chúng ta muốn chuyển đổi số mạng thì chúng ta phải làm việc 

thiện nhiều hơn việc ác”. Nếu chúng ta làm việc ác 10 phần mà chúng ta làm việc thiện 3, 4 
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lần thì chúng ta không thể chuyển được vận mạng. Chúng ta chưa chuyển được vận mạng vì 

chúng ta chưa dũng mãnh, tinh tấn làm việc thiện! 

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

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! 

 


