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TRÀ ĐÀM: NHÂN QUẢ VÀ SỨC KHỎE 

 

Trong Suốt: Những ai nghe pháp xong rồi thay đổi cuộc đời giơ tay xem nào? Thay đổi cuộc 

đời mà? 

 

(Một số người giơ tay) 

 

Minh Trưởng: Có ạ, có thay đổi! 

 

Trong Suốt: Ờ! Tốt, rất tốt, rất tốt! Những người còn lại không thay đổi tí nào đúng không? 

Những người không giơ tay ấy, nghe như không, nước đổ lá khoai đấy! Nghe xong đời vẫn 

như cũ!  

 

Bây giờ sẽ ưu tiên những người mới đến, những người đến nhiều lần rồi, nghe mà không 

thay đổi thì nói làm gì đúng không? Những người mới đến đấy - những người lần đầu tiên đến 

đây, giơ tay lại đi ạ, những người lần đầu tiên đến đây. 

 

(Một số người giơ tay) 

 

Trong Suốt: Như vậy có khoảng 10 người! Những người mới đến đây mong đợi điều gì từ 

buổi này, thích điều gì? Thích anh nói về cái gì? Đấy! Cho từng người phát biểu một. Hay chỉ 

đến nghe thôi xem nó thế nào, nghe xem thế nào? Hay là trong lòng đang có một tâm tư đấy, 

có một vấn đề gọi là tâm tư đấy! Ví dụ như là đang thất tình này, ví dụ thế! Đang thất tình hay 

đang bị bệnh tật này hay là đang có vấn đề trong công việc, hay có mâu thuẫn với bố mẹ, hay 

là yêu một cô một chiều mãi chưa thành... đấy gọi là tâm tư! Ưu tiên những người mới đến, 

gọi là giải quyết những tâm tư. 

 

Trong những người vừa giơ tay ai có tâm tư gì không ạ? Tâm tư nguyện vọng gì muốn 

giải quyết không ạ? Hay là ai cũng thấy không có vấn đề gì, ai cũng chỉ muốn tò mò, xem 

Thầy nói điều gì? Thấy Thầy phóng sinh cũng hay đến nhà xem Thầy nói pháp có hay không? 

Đấy, bạn áo xanh kia là mới hay cũ đấy ạ? 

 

Hồng Nhung: Dạ mới ạ, là bạn chị Huế ạ! 

 

Trong Suốt: Bạn chị Huế ạ? Chị có tâm tư gì không ạ? Không? 

 

Mọi người thích nói về cái gì vậy? Thôi, nói chung mọi người thích nói về cái gì? 

 

Tình yêu? Hay gì? Hay là công việc? Hay tiền bạc, sức khỏe? Đấy, nhiều lắm! Chủ đề 

cuộc đời có rất nhiều chủ đề, nói về cái gì cũng được, cái gì cũng dẫn đến tu hành thôi, nên bắt 

đầu cái gì cũng được. Đấy là lý do anh hỏi vì bắt đầu cái gì cũng dẫn đến tu hành cả. Mọi 

người chọn đi. Tiền bạc hay sức khỏe? 

 

Mọi người: Sức khỏe ạ! 

 

Trong Suốt: Bao nhiêu người muốn nói về sức khỏe, giơ tay xem nào?  

 

(Mọi người giơ tay) 
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Trong Suốt: Rồi! Rất tốt! Bao nhiêu người thích nói về tiền bạc giơ tay xem nào? Tiền bạc, 

có ba người tiền bạc, bốn người tiền bạc; có khoảng bảy, tám người về sức khỏe. 

 

Bao nhiêu người muốn nói về tình yêu giơ tay xem nào? Ba người về tình yêu. Thôi rồi 

khả năng là nói về sức khỏe đúng không? Buổi hôm nay sẽ nói về sức khỏe. 

 

Một bạn: Về công việc nữa.  

 

Trong Suốt: Bao nhiêu người thích nói về công việc giơ tay xem nào? Một, hai, ba, bốn, năm, 

sáu người. Công việc là số hai đúng không? Sức khỏe số một, công việc số hai, tiền bạc số ba, 

tình yêu số bốn. Đấy, đúng chưa? 

 

Rồi! Thế thì nói về sức khỏe trước! Ở đây đã bao nhiêu người đã từng ốm một lần giơ tay 

nào?  

 

(Tất cả mọi người đều giơ tay) 

 

Trong Suốt: Rồi, mọi người bỏ tay xuống. Bao nhiêu người không muốn là sẽ bị ốm nặng 

một lần nữa, giơ tay? (Mọi người giơ tay) Rồi, vậy tại sao chúng ta lại ốm, ốm là bệnh, vì sao? 

Vì sao? 

 

Vi t Ngộ: Người ta bảo: “Nhân cường thì tật nhược”, nhân không cường thì mình ốm. 

 

Trong Suốt: Vì sao mọi người lại bị ốm? 

 

Hồng Vinh: Thể chất không cân bằng. 

 

Minh Trưởng: Thể chất mình sinh ra không được như so với người bình thường, do cái gen 

của mình sinh ra có một vấn đề nào đó, có thể là nó không hẳn là dị biệt hoặc có thể là nó yếu 

nên tạo cho mình sức khỏe không tốt, chống chịu với môi trường không tốt. 

 

Trong Suốt: Được rồi! Có ai có ý kiến khác không ạ? 

 

Xuân Hưng: Theo em là do không cân bằng âm dương. 

 

Trong Suốt: Cân bằng âm dương. Rồi!  

 

Hồng Vinh: Âm dương hòa hợp ạ! 

 

Trong Suốt: Được, cũng hay! Còn ai có ý kiến khác không ạ? Người bảo do gen, người bảo 

âm dương. Có ai có ý kiến khác tại sao mình lại bị ốm không ạ? Mỹ Nhân? 

 

Mẫn Nhi: Nhân quả. 

 

Trong Suốt: Nhân quả, đấy, tên Nhân mà! (Trong suốt và mọi người cùng cười) Rồi! Nhân 

quả! 

 

 Theo cách nhìn nhà Phật là mình bị ốm vì do mình đã từng làm hại đến sức khỏe người 

khác. Đấy! Mình bị ốm nặng vì mình đã từng làm hại nặng nề đến sức khỏe người khác. Mình 
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bị ốm chết bởi vì mình đã không chỉ làm hại sức khỏe mà mình còn giết hại người khác. Nên 

là tất cả những cái bệnh tật đều đến từ chỗ đấy. 

 

Ví dụ mình bị bệnh về dạ dày chẳng hạn, có khả năng một đời nào đó mình đã là một 

chiến binh cầm một thanh gươm đâm thủng dạ dày của người khác; đời này mình bị thủng dạ 

dày. Vì người kia tái sinh nhiều khi là một con gì đấy thôi, hoặc một cái đinh, hoặc một khuẩn 

gì đấy, họ tái sinh vào đấy và làm thủng dạ dày của mình. Do nhân quả mà, do nó công bằng. 

Nên tất cả những bệnh tật mà chúng ta phải chịu đều đến từ việc là chúng ta đã từng gây hại 

cho người khác. Nếu ta ngừng gây hại nữa, không gieo nhân bệnh tật nữa thì bệnh tật không 

đến nữa. Bệnh tật cũ thì đến nhưng bệnh tật mới không đến nữa. 

 

Thế nên có ba cách chữa bệnh. Cách chữa bệnh của phương Tây là đau đâu thì tiêm đấy. 

Đau chân tiêm vào chân một phát là khỏi đau chân. Đau tay cắt tay một cái là hết đau tay. 

Đấy! Đấy là bạn nào giải quyết trực tiếp vấn đề. Đấy gọi là chữa bệnh từ ngọn! Vì cái bệnh nó 

hiện ra là do những cái nhân đã gây ra từ đời trước và đời này, nên cách chữa bệnh đó gọi là 

chữa bệnh từ ngọn. Bệnh ở chân thì chữa chân. 

 

 Phương Đông thì có một cái nhìn khác, cân bằng hơn một chút. Đấy, phương Đông nhìn 

đấy! Câu trả lời của Hưng đấy: “Âm dương”. 

 

Phương Đông nói rằng là bệnh đến từ việc là toàn bộ thân thể chúng ta không cân bằng, 

chứ không phải chỉ có chỗ đấy bị đau. Ví dụ như chúng ta bị đau ở tay bên trái, thì không phải 

chỉ đơn giản là chúng ta bị đau tay bên trái mà nó vì một hệ thống khí ở chân bên phải không 

ổn định. Mất cân bằng đấy – đau cánh tay trái nhưng thực ra là bị mất cân bằng ở chân bên 

phải, thế là chỉ châm mấy cái kim vào chân bên phải là khỏi cánh tay trái. Kỳ lạ không? Cái 

điều ấy là điều không thể phủ định được vì châm cứu đã tồn tại hàng nghìn năm nay và thành 

công rồi. Có nhiều bệnh thậm chí không chữa khỏi bằng khoa học thông thường lại chữa được 

bằng châm cứu.  

 

Đấy nhưng mà còn xa hơn nữa đúng không? Bắt đầu có một số người tin rằng cúng một 

cái là khỏi bệnh ngay. Đấy! Cúng một cái khỏi bệnh, mà thực tế đã từng xảy ra chuyện đấy. 

Cúng cái khỏi bệnh, kỳ lạ không? Tại sao cúng lại khỏi bệnh được, theo mọi người vì sao? Tại 

sao làm một lễ cúng, tự nhiên đang đau đầu cúng một cái lại hết đau đầu? 

 

Minh Trưởng: Có thể do niềm tin của họ. 

 

Trong Suốt: Em chắc là theo chủ nghĩa duy vật rồi, đúng không? (Mọi người cùng cười) 

 

Minh Trưởng: Em nghĩ là do nhiều người tin bị bệnh thì họ bị bệnh. 

 

Trong Suốt: Rồi, đó có thể là một câu trả lời, còn ai có suy nghĩ khác không? Cúng một cái là 

khỏi bệnh? Thảo nói đi. 

 

Hồng Thảo: Con nghĩ là có lẽ họ hay lễ để cúng thánh, cầu mong thần thánh che chở cho họ. 

 

Trong Suốt: Bây giờ lại có một số niềm tin khác. Bây giờ đang nói về sức khỏe. Đấy! Tây y 

thì là đau đâu cắt đấy. Đông y thì làm cân bằng hệ thống kinh mạch, hệ thống khí. Khác xa 

một chút nữa một số người tin rằng bệnh tật là do ma quỷ làm, đấy, đúng chưa? 
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Đừng tưởng điều đó là điều khó xảy ra. Ngay bây giờ mình cúng là do mình tin hết. Cứ 

bệnh tật là do ma làm hết, cái gì cũng là do ma làm, có gì giải quyết được, có gì thì gặp Thầy 

cúng cả, có gì là cứ đánh nhau, hoặc là cãi nhau hoặc là cúng cho ma là xong. Đuổi ma, Thầy 

trừ tà đấy! 

 

Chắc cách đây khoảng một trăm năm hoặc hai trăm năm thì chắc là hầu như mọi người tin 

là do ma làm hết, đúng chưa? Bệnh là do ma làm, nên cứ cúng con ma là xong. Đúng là nhiều 

khi cúng xong khỏi thật. Đấy là một cách nhìn khác, cách tiếp cận khác về chữa bệnh. Nên là 

các nền văn hóa cổ xưa đều có tất cả các ông Thầy lang kiểu đấy, Thầy lang kiêm Thầy cúng. 

Như văn hóa cổ xưa là Thầy lang và Thầy cúng là cùng một ông luôn. Vừa chữa bệnh, vừa 

cúng hoặc nói là Đông Tây y kết hợp Thầy cúng đấy! Ông vừa cúng, vừa cho thuốc, thấy 

chưa? Đấy, nghĩa là ông vừa là Đông Tây y vừa là Thầy cúng, cuối cùng vẫn khỏi. Nên là 

quan điểm đấy cũng không sai! Đúng là ma quỷ hay vong linh có khả năng ảnh hưởng đến sức 

khỏe của người đang sống thật, chứ không phải điều đấy là vô lý, nếu vô lý thì những chuyện 

như thế đã không xảy ra. Có! Như vậy đấy cũng là một nguồn gốc của bệnh: Ma quỷ hay là 

vong linh v.v... 

 

Thế nên có những người sống trên vùng đất có những cái vong linh xấu ác ấy, suốt ngày 

cứ nằm xuống một cái là đau đầu; có người thậm chí không chỉ đau đầu mà cảm thấy bị tê liệt 

nửa người luôn; nằm xuống cái giường một cái là tê liệt nửa người luôn. Hay là Việt kể truyện 

ấy, có ma nữ trong nhà đấy, chuyện có thật luôn, bạn Việt ngồi đây này, đúng không? Nằm 

xuống một cái là đau thận ngay, nên khi mà ma nữ đi mất một cái là hết, không đau nữa luôn. 

Nên là không phải là, đừng nghĩ rằng là chỉ có bệnh theo kiểu vật lý này, hay là bệnh theo khí 

này, hay bệnh theo kiểu bình thường mà ma quỷ cũng gây ra bệnh. 

 

Thế nhưng mà cái nhìn tổng thể hơn là cái nhìn mà lúc nãy chúng ta nói đến. Nếu mà 

chúng ta không có duyên với con ma đấy thì chúng ta không thể dọn đến cái nhà đấy được, 

đúng chưa? Ở đây có ai hiểu và có một số người trước đây chưa được nghe giảng buổi trước 

về nhân quả thì khó hiểu hơn nhưng nếu không có cái nhân mà chúng ta đã từng gây ra thì 

chúng ta không chuyển đến cái nhà mà có con ma ấy ở trong ấy. Đúng chưa? Nên Việt không 

thể gặp ma nữ đấy nếu mà không từng gây một cái nhân gì với cô đấy. Đấy! Không biết đời 

trước đã làm gì cô đấy thì không biết, đấy! Nhưng không phải tự nhiên đâu, tại sao cô ấy lại 

không gây ảnh hưởng gì đến tất cả hàng xóm của Việt mà gây ảnh hưởng đến mỗi Việt thôi, 

đúng không? Vì mình đã có một cái nhân quả với cô đấy. Cũng thế thôi, tại sao tự nhiên cô 

đấy bỏ đi, vì sao? 

 

Vi t Ngộ: Đủ duyên nên là hết. 

 

Trong Suốt: Hết duyên rồi! Hết duyên rồi thì người yêu cũng bỏ đi nữa là ma nữ (Mọi người 

đều cười). Hết duyên cái, người yêu cũng bỏ đi ngay, đấy! Cô đấy cũng bỏ đi mất. Cho nên là 

đạo Phật chữa bệnh từ gốc, tìm cách chữa bệnh từ gốc, vì hiểu rằng là mọi chuyện đều do nhân 

quả nên tôi chữa bệnh từ gốc là những cái nhân quả gây ra ốm bệnh.  

 

Đấy, như vậy là khi mình hiểu về nhân quả mình thấy là cả ba cách chữa đều đúng, ba 

cách chữa đều đúng. Ví dụ như là nguyên nhân mình bị đau tay đi, mình bị một cái con dao 

cứa vào tay, ví dụ thế. Nguyên nhân trực tiếp là con dao, đúng không? Thế nên chữa từ 

nguyên nhân trực tiếp: Vết thương chảy máu thì băng bó lại, đấy, nguyên nhân trực tiếp! 

Nhưng mà nguyên nhân gián tiếp hơn là do nhân quả: Rõ ràng mình phải cắt tay ai đấy thì tay 

mình mới bị cắt, không bao giờ có chuyện ngược lại. Không bao giờ không cắt tay ai mà tay 
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tôi lại bị cắt. Nếu mà tin nhân quả thì sẽ thấy rằng là Đức Phật giảng là: “Không thể có một cái 

quả nào mà không có nhân”. Không thể có luôn! Giống như cây, không thể có quả mà không 

có gốc, có gì cả, tự nhiên sinh ra trên hư không mà có quả được, đúng chưa? Những cái nhân 

mà chúng ta đã gieo tạo ra quả chúng ta phải chịu. Bây giờ, mọi người thử nghĩ xem như vậy 

những bệnh mà mình đã bị, những người đã giơ tay lúc nãy ấy, mình đã từng bị như vậy, vậy 

khả năng là do nhân gì? Đấy, mọi người thử nghĩ tí xem. 

 

Vi t Ngộ: Anh cho em hỏi một chút: Có những nhân mà mình chủ đích ấy, mình biết rõ, 

nhưng có những nhân nằm ngoài sự hiểu biết của mình, mình không biết là mình có gây ra 

hay không. Ví dụ như là hoa quả này có thể rất là độc đúng không, nhưng mà người trồng họ 

chẳng biết thuốc đấy có độc hay không, họ cứ thấy tốt thì họ dùng thế thì không biết là liệu 

nhân đó có gây ra hay không? 

 

Trong Suốt: Tất nhiên là họ đã trồng cây là họ đã gieo nhân rồi, không thể bảo là tôi không 

biết là tôi không có tội được. 

 

Vi t Ngộ: Vậy thì nếu nhân xấu hay nhân tốt thì mình không thể biết được, mình chỉ biết có 

nhân thôi chứ nó là cái gì mình không thể biết được. 

 

Trong Suốt: Mình không thể biết một cách đến tận cùng được nhưng mình biết một cách 

tương đối là lúc tôi làm cái đấy tôi có làm hết sức trách nhiệm của tôi không? Khi gieo một cái 

nhân thì bao giờ cũng có cái suy nghĩ – một cái nhân mình gieo bao giờ cũng kèm theo một 

suy nghĩ đi cùng; cái suy nghĩ gì nó làm ảnh hưởng rất nặng nề đến cái nhân mình gieo. Ví dụ 

người phun thuốc sâu này họ biết thuốc sâu này ăn quả sẽ ung thư mà vẫn phun thì đấy là một 

nhân rất là xấu – cố tình phạm tội. Cũng một người phun thuốc sâu nhưng mà không biết điều 

đấy, người phun không biết điều đấy thì cũng có thể có người khác ăn vào bị chết nhưng cái 

nhân đấy của họ là nhân vô tình làm chết người. Đấy! Khác hơn, khác một chút.  

 

Nên là cái nhân gì khi chúng ta gieo phải đi kèm với việc chúng ta nghĩ gì khi gieo nhân 

đấy. Mọi người thử nhớ lại bệnh của mình xem xong rồi thử đoán xem mình có nhân gì không 

hay là mình không bao giờ gieo nhân mà tự nhiên bị chịu quả, thật là bất công, vô lý! 

 

Một bác: Có thể là kiếp trước thôi còn bây giờ cũng chẳng gieo nhân gì. 

 

Trong Suốt: Được. Đấy là một cách. Không sao. Còn tốt hơn là không gieo nhân gì. 

 

Vi t Ngộ: Là không biết chứ không phải không gieo nhân. 

 

Trong Suốt: Ở đây ai đã từng giết một con kiến giơ tay nào? Một con kiến.  

 

(Tất cả mọi người đều giơ tay) 

 

Trong Suốt: Rồi, thả tay xuống, tất cả thả tay xuống! Con kiến có phải là một sinh mạng 

không? Hay không? Một con kiến trong quan điểm nhà Phật là một sinh mạng chẳng khác gì 

một con người; mình giết nó vì sao? Mọi người cho lý do nào, tại sao lại giết con kiến đấy? 

 

Minh Trưởng: Giết con kiến vì buồn tay. 

 

Trong Suốt: Buồn tay! Một lý do. Ai có lý do khác không? 
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(Mọi người trả lời) 

 

Trong Suốt: Ngứa mắt là lý do thứ hai. Rồi, lý do thứ ba là gì? Đốt mình một cái đúng 

không? Còn lý do nào khác không? 

 

Một bạn: Vô tình. 

 

Trong Suốt: Chả may đúng không? Rồi, chả may. Còn gì nữa không? 

 

Một bạn: Nó phá nhà mình. 

 

Trong Suốt: Nó phá nhà tôi! Nó phá như nào? 

 

Trả lời: Nó đục nhà. 

 

Trong Suốt: Đục nhà, rồi! Đục nhà, rồi! 

 

Vi t Ngộ: Bất cẩn, để thức ăn nó bâu vào. 

 

Trong Suốt: Bâu thức ăn, đúng không? Rồi! Rồi, rất tốt! Bây giờ những người giết vì nó đốt 

mình giơ tay xem nào? (Một số bạn giơ tay) Rồi! Bây giờ mình xem nó công bằng không đúng 

không? Khi nó đốt Vinh đúng không? Nó có làm em bị thiệt mạng không? 

 

Hồng Vinh: Không ạ.  

 

Trong Suốt: Vẫn khỏe đúng không? Nó có làm ảnh hưởng trầm trọng đến sức khỏe của em 

không? Không đúng không? 

 

Hồng Vinh: Vâng. 

 

Trong Suốt: Nó chỉ làm cho em bao nhiêu giây không hài lòng, không phẩy không không 

mấy giây? 

 

Hồng Vinh: Không phẩy không mấy giây cảm nhận được tế bào ở tay. 

 

Trong Suốt: Không phẩy không mấy giây hơi đau đúng không. Nó không làm em mất mạng, 

không làm em bị bệnh trầm trọng mà em cướp đi một sinh mạng, công bằng không? Mọi 

người có thấy công bằng không? 

 

Một bạn: Nhưng nó đốt mình, mình không đốt lại được. 

 

Trong Suốt: Nhưng mình có công bằng không?  

 

Một bạn: Nhưng mà nó cứ đốt mình! 

 

Trong Suốt: Giết cơ mà, giết cơ mà? Đang nói là mình giết cơ mà! Nó chỉ làm cho mình đau 

trong không phẩy không mấy giây thôi, nó không giết mình, nó không hại sức khỏe của mình 

mà mình làm nó đi đời, công bằng không? Không công bằng đúng không? 
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Ở đây có bao nhiêu người câu cá rồi giơ tay xem nào? Rồi! Con cá bơi dưới nước nó có 

làm mình đau chân, đau tay, đau gì không?  

 

Mọi người: Không ạ! 

 

Trong Suốt: Nó có hại mình tí nào không? Nó có cắn mình một cái không? Thế mà mình móc 

một cái móc vào hàm nó và nhấc nó lên khỏi mặt đất và nó chết, công bằng không? Có công 

bằng không? Chả công bằng tí nào, đúng không? Rồi bây giờ con kiến còn đi qua đi lại chỉ 

làm mình ngứa mắt thôi, công bằng không?  

 

Mình tưởng tượng đi, trên trời có một ông thần khổng lồ ông thấy - ai nói ngứa mắt giơ 

tay nào? Thấy Tuấn đi qua đi lại ngứa mắt quá lấy chân dẫm một cái đúng không, nát bét, 

công bằng không? Công bằng đối với Tuấn không? Nó có làm gì mình đâu, đúng chưa? Mà 

mình giết nó – giống như ông thần ông ấy dẫm mình một cái nát bét, chẳng làm gì cả. 

 

Đấy! Không bao giờ công bằng tí nào. Giờ nhìn kỹ lại thì mình đã giết rất nhiều con vật 

một cách không công bằng như thế rồi! Nó chỉ xin mình tí huyết thôi chẳng hạn, đúng không? 

Con muỗi này, con muỗi cũng thế nó chỉ xin mình tí máu thế này thôi (Trong Suốt đưa 2 ngón 

tay cái và tay trỏ ra ví dụ lượng máu ít ỏi) mà mình giết cả một sinh mạng của nó. Mình cũng 

có bố, có mẹ, có con... Con kiến cũng thế, nó cũng có bố, mẹ, con của nó; nó cũng có đau khổ 

của nó, mình không nhìn thấy mình tưởng nó không đau khổ. Mình nghĩ là giết nó nó không 

đau khổ à? Làm gì có chuyện giết nó nó không đau khổ. Đúng không? Chắc chắn nó sẽ đau 

khổ. Con cá đang bơi dưới nước nó cũng có bố, mẹ, con của nó, mà nó không làm gì mình cả 

tự nhiên mình lấy cái móc, móc vào họng nó, xong rồi mang nó lên mặt đất và giết nó. 

 

Đấy là mình đã giết, mình đã tàn sát. Loài người là loài duy nhất – các loài vật khác chỉ 

khi nào đói nó mới săn mồi thôi, nó săn mồi để nó tồn tại, kể cả con hổ, con sư tử rất dữ dằn 

nhưng mà chỉ khi đói nó mới ra khỏi hang ăn thịt một con gì đấy xong rồi lại đi vào nghỉ ngơi. 

Sau đói lại đi săn tiếp – nhưng loài người là loài không cần phải đói mà chỉ cần vì niềm vui 

thôi, giết cho vui đấy, đi săn mồi. 

 

Săn cá là một ví dụ đấy! Chủ nhật tôi buồn quá tôi vác cần câu đi săn mồi, không phải vì 

tôi đói mà tôi giết cho thỏa mãn niềm vui của tôi. Và điều ấy không hề công bằng tí nào. Nên 

về nhân quả mà nói chắc chắn là mình sẽ gặp sự không công bằng ở phía bên ngoài. Khi mình 

không công bằng với một con cá thì chắc chắn sẽ có ai đấy – nhân quả mà – cực kỳ không 

công bằng với mình. Khi mình giết một con kiến một cách không công bằng gì với nó hết, thì 

trên đời sẽ có ai đó làm hại mình một cách không công bằng gì hết. Mình thì thấy hoàn toàn 

vô lý, tại sao tôi lại bị hại thế này? Tại sao tôi lại bị hại, tại sao tôi lại bị lừa đảo tiền bạc thế 

này? Tại sao tôi lại bị lợi dụng lòng tin, tại sao tôi đang khỏe mạnh bình thường tôi lại bị ung 

thư và bị chết khi còn rất trẻ? Mình nghĩ rằng điều đấy là điều vô lý nhưng không hề vô lý tí 

nào. Đấy là cái quả mình phải nhận khi mình đã từng gieo một cái nhân vô lý như vậy với 

người khác. 

 

Ở đây có ai dám ký vào tờ giấy là: Đời trước tôi chưa từng giết bất cứ một con vật nào 

một cách vô lý không, giơ tay xem nào. Tôi thề, là đời trước – đời này thì tôi biết rồi – các đời 

trước của tôi, tôi chưa từng giết một con vật nào một cách vô lý như thế. Có ai không ạ? 

 

Một chị: Có biết đời trước đâu mà nói chuyện? 
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Trong Suốt: À thế, thế chị có dám ký không ạ? Theo chị, chị đã từng gây cái nhân ấy bao giờ 

chưa? 

 

Chị đó (tiếp): Giết kiến thì đầy, hầu như là toàn dân giết. 

 

Trong Suốt: Chị có bị đốt bao giờ không? 

 

Chị đó (tiếp): Kể cả không đốt nhưng nói chung nhìn thấy kiến là hay giết. 

 

Trong Suốt: Thế là không cần đời trước đúng không? Đời này đã giết rồi. Theo chị quả đấy 

có nở ra được không hay nó không bao giờ nở ra. 

 

Chị đó (tiếp): Thế thì từ nay thấy kiến cũng không dám giết nữa! 

 

Trong Suốt: Chắc chắn. Ngày xưa ở thời Đức Phật, có một ông tên là Mục Kiền Liên – vị 

Thánh Tăng đấy! Ở đây mọi người biết chuyện Mục Kiền Liên chưa ạ? Ngày lễ Vu Lan đấy – 

mọi người biết không ạ? Vu Lan là một từ gọi là Vu Lan Bồn, là một từ tiếng Phạn, Hu ba la 

là một cái thuyền, cái bè để chở người khác đi, chở khỏi đau khổ đấy! 

 

Thế thì tại sao, câu chuyện đó như thế nào? Ông Mục Kiền Liên là học trò của Đức Phật 

và ông có khả năng đặc biệt, ông có khả năng xuống địa ngục, và khi ông có khả năng đặc biệt 

đấy thì ông bắt đầu mới xuống địa ngục để xem mẹ mình như thế nào? Mẹ mình chết ở địa 

ngục như thế nào? Bởi vì khi ông có khả năng đặc biệt ông biết rằng mẹ mình chết ở địa ngục 

chứ không được tái sinh làm người hay những cõi cao hơn. Ông xuống và thấy mẹ mình đang 

chịu khổ dưới địa ngục. Ông thấy thương mẹ quá, ông mới cầm bát cơm đưa cho mẹ; thì mẹ 

ông vừa cầm bát cơm một cái – là bát cơm trắng, khi trên tay ông ý là bát cơm trắng, khi sang 

tay mẹ ông lập tức biến thành hòn than đỏ luôn, không ăn được. Ông này không đủ khả năng 

cứu mẹ ra khỏi địa ngục thì ông mới lên hỏi Đức Phật là: “Bây giờ làm thế nào để con cứu mẹ 

con bây giờ?”. Đức Phật mới nói rằng: “Trong đời này và đời trước mẹ của nhà ngươi đã từng 

làm rất nhiều điều xấu, mẹ con làm rất nhiều điều xấu. Vì điều xấu đấy, thành ra là đời này 

xuống địa ngục và bình thường không thể cứu được, tuy nhiên nếu mà con tập hợp tất cả các 

vị A La Hán − những người tu hành giác ngộ ấy − hồi hướng công đức cho mẹ, thì công đức 

của việc đấy có đủ khả năng cứu mẹ con ra khỏi”. Và Đức Phật nói vào những ngày lễ rằm 

tháng 7 đúng không, ngày đấy là ngày công đức tăng trưởng một triệu lần mà thì con hãy cầu 

tất cả các vị A La Hán − những vị tăng đắc đạo đấy − và cho hoa quả và thức ăn vào một cái 

chậu và cúng dường cho tăng đoàn của những vị A La Hán đấy, và cầu nguyện họ, nhờ họ cầu 

nguyện cho mẹ con, thì quả nhiên sau đấy thì mẹ của ngài Mục Kiền Liên lên được cõi trời. 

Và từ đấy là ngày mà những người khác muốn làm điều đấy cho cha mẹ mình đã mất, thì đều 

theo lời Đức Phật đến ngày rằm tháng bảy hàng tháng là cho hoa quả vào một cái chậu, xong 

đem đến chùa. Ngày xưa là bắt đầu như vậy. Tại sao cho vào cái chậu vì là không cúng cho 

một người nào hết mà cúng cho cả một tăng đoàn luôn. Và những người đấy, những ông sư 

đấy, khi nhận hoa quả đấy không phải là không làm gì mà sẽ làm lễ cầu nguyện cho bố mẹ của 

những người đến cúng. Đấy là lễ Vu lan bắt đầu như vậy. 

 

Mục Kiền Liên là người rất giỏi, ông ấy rất tài năng, ông có khả năng bay lên trời, nhìn 

được quá khứ, nhìn được tương lai, nghĩa là ông làm được rất nhiều điều kỳ diệu, thế nhưng 

có hai việc mà ông đã không làm được trong đời ông ấy. Ông làm được rất nhiều điều kỳ diệu, 

hai việc, ba việc đấy: 
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Một việc là không cứu được mẹ, theo kiểu là xuống địa ngục mà không cứu được.  

 

Việc thứ hai ông không làm được là: Đức Phật là hoàng tử của một bộ tộc Sakya có 

80.000 người, một vương quốc đấy, bộ tộc hay là vương quốc đấy, hoàng tử của một vương 

quốc Sakya có 80.000 người. Khi Đức Phật đi tu thì bố của Đức Phật ở lại trị vì vương quốc, 

và đất nước láng giềng tìm cách xâm chiếm đất nước Sakya. Thế thì Đức Phật mỗi lần biết là 

hai nước sắp đụng binh đao là Ngài ra chính biên giới Ngài ngồi thiền, ngồi ở đấy. Thế thì 

Vua của hai nước đều rất nể Đức Phật, nên là thấy Đức Phật đến là tất cả đều rút quân về hết. 

Hai năm sau, nước bên cạnh lại đem quân đến; Đức Phật lại ra biên giới ngồi và họ lại rút về. 

Nhưng lần thứ ba, hai nước chuẩn bị binh đao Đức Phật không ra đấy ngồi nữa. Kết quả là Đất 

nước bên cạnh đánh nhau với đất nước của Đức Phật và một vụ thảm sát xảy ra 80.000 người 

đã chết gần hết, trừ một số người thôi, còn lại chết gần hết.  

 

Thế thì học trò mới hỏi Đức Phật tại sao Đức Phật lại đang tâm nhìn toàn là họ hàng của 

mình bị giết một cách thảm thương như thế mà sao Ngài không ra biên giới ngồi một lần nữa. 

Nếu mà Ngài ngồi một lần nữa thì biết đâu họ lại rút quân về. Đức Phật mới trả lời thế này − 

đấy là người ta hỏi Đức Phật như vậy khi mà hai nước đang đánh nhau chứ chưa chết 80.000 

người, đang đánh nhau dữ dội, Đức Phật mới nói là : “Ta không thể ngăn lại việc này được, vì 

nếu ta ngồi đấy thì sẽ có lần khác họ đến, sẽ có lần họ đến mà họ trốn tránh ta. Ta không thể 

lúc nào cũng ngồi biên giới được, bởi vì giữa hai đất nước này có nhân quả với nhau”. Thì mọi 

người mới hỏi xin Đức Phật kể cho các con biết nhân quả như thế nào? Đức Phật mới kể là: 

Đất nước Sakya của Ngài cách đây rất nhiều đời là một bộ tộc rất lớn ở trên thượng nguồn một 

con sông và rất thèm muốn đất đai và của cải của một bộ tộc lớn khác ở hạ lưu con sông đấy. 

Nhưng mà hai bộ tộc đều lớn mà đánh nhau thì sẽ chết rất nhiều người mà chưa chắc đã chiếm 

được, nên là bộ tộc của Đức Phật mới quyết định là tôi sẽ bỏ thuốc độc vào thượng nguồn. Thế 

thì quyết định đấy là quyết định rất độc ác, vì nếu bỏ thuốc độc thế không phải chết ít người 

mà có thể diệt toàn bộ tộc kia, cộng với đàn bà, trẻ con chết sạch vì uống phải nước đấy mà. 

Thế nên đất nước tổ chức một cuộc trưng cầu là có thực hành biện pháp đấy, mạnh mẽ đấy với 

cả đất nước hạ lưu không? Thì 80.000 người bỏ phiếu đồng ý, còn lại 20.000 – 30.000 người 

là không đồng ý. Tỷ lệ đồng ý rất cao, 80.000 người bỏ phiếu vào cái vụ thảm sát đấy và kết 

quả là cái lệnh ấy được thực thi và giết hại khoảng 100.000 người ở bộ tộc ở phía dưới hạ lưu, 

đấy. Đấy! Thế thì khi bộ tộc ở hạ lưu uống phải nước đấy, họ chết dần chết mòn thì có một vị 

hoàng tử ở bộ tộc hạ lưu con sông ấy mới biết được âm mưu của đất nước kia và biết là sẽ 

chết, không thể thoát khỏi cái chết vì đã uống phải thuốc độc mất rồi, thề rằng sau này ta sẽ 

lãnh đạo nhân dân – nếu ta còn một đời sau – trả thù bộ tộc thượng nguồn, đấy, lãnh đạo bộ 

tộc hạ nguồn. Thế thì ở cái đời mà Đức Phật sinh ra thì cha của Ngài có một người em, người 

em đấy thì không may mất sớm nên là đứa con của người em được cha Ngài nhận làm con 

nuôi, cha của Đức Phật nhận làm con nuôi. Nhưng vì bố mẹ mất hết nên ông này, tuy mang 

tiếng là hoàng tử nhưng vì bố mẹ mất, tài sản thì phân tán, nên ông không có tiền bạc, không 

có tài sản nên ông hoàng tử đó bị tất cả những người xung quanh coi thường và sỉ nhục. Ông 

hoàng tử con nuôi đấy cảm thấy đất nước này đối xử với ông quá tệ nên ông bỏ trốn và mong 

muốn rằng sau này nếu ta có khả năng quay về ta phải trả thù những người đã từng xử tệ với 

ta. Ông trốn sang nước láng giềng thì vua nước láng giềng lại hiếm muộn, không có con. Một 

hôm đi săn thì gặp cậu bé này ở khu rừng và đặc biệt đối đáp với cậu bé này, cậu bé này thì 

cực kỳ thông minh và hiểu biết nên được nhận làm con nuôi. Khi cậu bé lớn lên thì truyền 

ngôi cho. Và cậu bé này lãnh đạo đất nước của mình đem quân để đánh đất nước của Đức 

Phật. Cậu bé này chính là hoàng tử của đất nước ngày xưa, bộ tộc ngày xưa đấy, và trận thảm 

sát 80.000 người diễn ra bộ tộc Sakya ngày xưa − bộ tộc trên thượng nguồn ngày xưa − tái 

sinh làm 80.000 người của bộ tộc Sakya, thì những người nào ký vào cái bản, đã bỏ phiếu cho 
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việc giết người ấy thì lần này đều vì một lý do nào đấy bị chết trong trận chiến đấu: Người thì 

bị đốt chết, người thì bị bắn chết, người thì chẳng may không thoát được, kể cả trẻ con hay 

người lớn. Một cuộc thảm sát diễn ra mà có một số người chạy trốn được. Những người trốn 

được bởi vì họ không có nghiệp chết ở trong trận chiến đấu đấy,vì họ không gây ra cái nghiệp 

xấu để chết ngày hôm đấy thế là họ thoát được hết, nhưng 80.000 người bị giết. 

 

Mục Kiền Liên khi ông nghe Đức Phật giảng nhân quả như vậy thì ông vẫn rất là thương, 

ông nghĩ dù sao những người bị chết cũng là cô chú, anh chị em họ của Đức Phật hết, mình lại 

có thần thông, mình phải đến cứu người ta. Thế là ông không hỏi gì Đức Phật cả vì nếu mà hỏi 

Phật, Phật sẽ bảo thôi đừng cứu vì không cứu được đâu. Nhưng mà ông nghĩ là mình có thần 

thông, mình có tài năng nên phải đến cứu. Ông dùng thần thông bay đến kinh thành, dùng 

phép thuật bay đến kinh thành. Trong cảnh chém giết hỗn độn ấy, thì ông mới phát hiện ra là 

có 20 người đang núp dưới một cái khu cung điện, ông mới bảo “nếu mọi người muốn thoát 

hãy đi theo tôi”. Thì những người đó bảo “làm thế nào để đi theo được bây giờ vì xung quanh 

bao vây hết rồi?”. Ông bảo là: “Bây giờ tôi có một cái bát, tôi sẽ biến nó to ra thành một ngôi 

nhà, mọi người chỉ cần chui vào cái bát này, xong tôi sẽ bay lên trời và đem mọi người trốn 

thoát”. 20 người đấy toàn là anh em họ hàng thân thích của Đức Phật hết. Mọi người mừng rỡ 

chui vào cái bát. Thế thì ông này bay về và rất là vui vì nghĩ là cứu được 20 người hoàng thân 

quốc thích của Đức Phật; lập tức đến gặp Đức Phật ngay để khoe là con vừa cứu được học trò 

của Ngài. Khi ông đến thì Đức Phật bảo: “Đâu, cứu được đâu?”. Bắt đầu ông đem cái bát ra, 

mở ra. Và khi ông mở cái bát ra thay vì ông thấy là có hai mươi người, thì ông thấy một vũng 

máu trong đấy rồi. 

 

Nhân quả mạnh đến mức là những người kia nghiệp của họ mất rồi, không thể thoát khỏi 

được nhân quả luôn. Họ chết trong khi đang ở trong cái bát đó, biến thành vũng máu. Ông này 

kinh hãi quá mới làm rơi cái bát xuống đất. Xong ông hỏi Đức Phật là trong cái đoàn quân 

chém giết kia không phải ai cũng là người của bộ tộc cũ. Rất nhiều người là ở bộ tộc hạ lưu 

cũ, nhưng cũng rất nhiều người mới, rất nhiều người sinh ở một đất nước mới mà vẫn chém 

giết, thảm sát bao nhiêu người, thảm sát bao nhiêu người vô tội chả nhẽ họ không gặp quả gì? 

Đức Phật bảo con đừng có vội, đợi vài ngày nữa rồi sẽ biết. Thế thì ông này ông lại chờ đợi. 

 

Khi đoàn quân chiến thắng khải hoàn đi về, rất hạnh phúc vì giết được bao nhiêu người, 

cướp được bao nhiêu của cải. Thế thì khi về họ đi qua một con sông khô cạn vì mùa khô mà, 

đoàn người rất là mệt thế là Đức vua − tức là ông kia đấy − mới quyết định sẽ cắm trại ở trên 

bờ sông. Thế nhưng nửa đêm trời nóng quá, thế là rất nhiều người − thay vì trên bờ sông, vì 

dưới sông nó ẩm ẩm mà, bắt đầu đem lều, đem các thứ xuống cắm trại giữa lòng sông. Đấy 

chính là những người mà họ thảm sát người rất vô tội mà lại không có nghiệp ngày xưa đã 

từng bị thảm sát, nhưng nghiệp này nặng hơn nhiều. Thế là họ nằm dưới dòng sông và nửa 

đêm nước lũ, tự nhiên có một cơn lũ tràn ở thượng nguồn về và tất cả mọi người chết sạch, 

không còn ai. Có một số người đã nằm xuống dưới lòng sông rồi nhưng tự nhiện cảm thấy 

lạnh quá lại lên bờ nằm vì không có nghiệp chết mà, đấy, thì những người này không chết. 

Đấy nhân quả nó cứ thế, cứ vòng vòng như vậy, chuyện này sang chuyện khác, giết người vô 

tội thì lại bị đền tội. Thế là rất nhiều người bị chết ngày hôm đấy thì Mục Kiền Liên ông thấy 

rằng đúng là không thể chống lại nhân quả được. 

 

 Thế rồi ông làm rất nhiều điều tốt, nhưng về già ông cũng không chết một cái chết nhẹ 

nhàng, không chết nhẹ nhàng, Mục Kiền Liên ý. Tất cả học trò Đức Phật đều chết rất nhẹ 

nhàng, có rất nhiều người ngồi thiền chết, nằm ngủ chết, bệnh ốm chết, vẫn nhẹ nhàng nhưng 

Mục Kiền Liên thì ngược lại: Mọi người biết ông chết kiểu gì không? Đập vỡ đầu chết. Ông là 
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một vị thánh tăng, một vị đã tu hành giác ngộ, thánh tăng đấy. Thế thì ngày hôm đấy, rất đơn 

giản thôi: Ông đang đi trên đường có hai thằng cướp nhảy ra – vì ông rất thành công và có rất 

nhiều người ghen tị với ông – nên có người thuê hai thằng cướp đập chết ông ý, đập vỡ đầu 

chết. Mọi người − học trò Đức Phật mang xác ông về rất thương tiếc và mọi người hỏi Đức 

Phật tại sao một người tốt như ngài Mục Kiền Liên, cả đời cứu bao nhiêu người mà lại chết 

một cách thê thảm như thế? Thì Đức Phật mới nói là: “Các con đừng có buồn lòng vì đây là 

hành động đúng với nhân quả”. 

 

 Vì cách đây rất lâu rồi, Mục Kiền Liên này là con của hai người vợ chồng rất giàu có. Hai 

vợ chồng này lại sống rất khỏe và sống rất lâu. Thế thì khi ông cưới vợ, người vợ này cảm 

thấy bố mẹ mãi chẳng truyền tài sản cho chồng mình thế là mới xui chồng là thôi giờ tốt nhất 

anh giả làm cướp, anh đánh bố mẹ bị thương tật, thì bố mẹ thương tật rồi chắc chắn sẽ truyền 

tài sản cho anh. Đấy, thế là ông này lúc đấy lại nghe theo. Ông cũng thế thôi, cũng đợi bố mẹ 

đi qua một ngọn núi, cầm gậy xông ra đập đánh bố mẹ và kết quả là bố mẹ ông bị mù. Đánh 

một trận đánh rất kinh khủng và ông được truyền toàn bộ gia tài. Và trong đời đó, ông sống rất 

thoải mái, đầy đủ, sung túc. Cái đời đấy thôi. Ông nghĩ rằng chắc không bao giờ chịu quả, vì 

chẳng bị sao cả. Lúc chết vẫn bình thường. Thậm chí sống lâu và chết một cách bình thường, 

vì ông ý có nhiều nghiệp tốt quá, nên lúc đấy nó vẫn chưa trổ quả xấu, xấu chưa nở ra. Đấy, 

Đức Phật nói rằng là hai tên cướp đấy chính là bố mẹ, chính là hai người bố mẹ ngày xưa tái 

sinh theo đúng nhân quả. Thì mọi người mới hỏi “Tại sao lại đánh chết, ngày xưa ông ý chỉ 

đánh mù mắt thôi, sao lại đánh chết?” thì Đức Phật nói vì Mục Kiền Liên không chỉ thế, mà có 

một kiếp ông là người đánh cá và ông giết rất nhiều tôm cá, nên hai nghiệp đấy cộng lại với 

nhau, nên tuy là kiếp trước chỉ đánh mù mắt thôi nên kiếp này bị hai người kia giết, vẫn bị hai 

người kia giết. 

 

Đấy, nhân quả nó vận hành như thế. Nên không thể có chuyện là gieo một cái nhân mà lại 

không gặt quả. Không bao giờ có chuyện đấy, gieo nhân chắc chắn quả sẽ đến. Đấy là những 

câu chuyện ghi trong sử sách đời Đức Phật. Còn nhiều câu chuyện nữa nói về nhân quả. Có ai 

hỏi gì không? 

 

Minh Trưởng: Nếu mình cứ nghĩ một người gặp nghiệp như vậy, họ gặp nạn thì mình nghĩ họ 

chịu nghiệp như thế mình cứu chắc là ích gì?  

 

Trong Suốt: Nếu em là Đức Phật, em biết nhân quả thì em có thể dừng lại, tùy. Nhưng em có 

biết đâu. Em không biết nhân quả vì sao người ta bị bệnh, bị ốm hay bị tai nạn, đúng không? 

Mà nếu em không cứu em sẽ gieo một nghiệp xấu. Đúng không? Là có thể cứu mà lại không 

cứu, đúng chưa? Đức Phật biết là không thể cứu thì mới không cứu. Còn em thì khác, em 

không phải Đức Phật, em không biết chuyện gì nhưng em lại nghĩ rằng “Hay là người này sẽ 

không thể cứu được”, đấy, thì đấy gọi là nghiệp có thể cứu mà lại không cứu. Sau này cũng 

thế thôi, em bị nạn, giống như em đi trên đường bị ai đó đâm một cái, ngã trên vệ đường, có 

một người đi qua đáng ra người đấy phải gọi điện thoại và bác sỹ cấp cứu đến cứu em nhưng 

họ lại cũng nghĩ thế: “Ô thế cậu này chắc là đời trước gây nghiệp xấu đây, đang nằm trên 

đường đây, thôi mình cứu làm gì”, thế là đi qua, và em bị chết vì lạnh giữa đêm không phải 

chết vì vết thương. Chết vì quá lạnh giữa đêm, chẳng ai đoái hoài gì đến em cả, đấy. Nên là 

biết điều đấy, nhưng không phải là ai bị nạn mình nghĩ ngay là “đáng đời nó”. Đấy! Không 

phải, biết điều đấy nhưng mà thấy ai bị nạn mình cứu giúp họ, nếu có khả năng. 

 

Xuân Hưng: Em muốn hỏi, ví dụ như là khuẩn tả chẳng hạn, chính là một vi khuẩn đúng 

không ạ? 
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Trong Suốt: Nó là một chúng sinh đấy. 

 

Bạn đó tiếp: Vâng, thế mình uống thuốc để mình diệt có phải là sát sinh không ạ? 

 

Trong Suốt: Tất nhiên, đó cũng là một nghiệp đấy. Không phải là nghiệp tốt lắm đâu. Đấy! 

Nhưng nếu mình để nó giết mình thì cũng không phải tốt lắm. Mình để nó giết mình thì mình 

cũng tạo điều kiện cho nó giết mình, đúng không? Đó là lý do mà cách tốt nhất là mình nên 

nghĩ thế này, nếu giả sử khi uống thuốc, mình nên nghĩ thế này: “Tôi uống thuốc là để tôi bảo 

vệ cái mạng sống này nhưng mà không chỉ cho riêng tôi. Tôi dùng cái mạng sống này để tu 

hành tiến bộ. Sau này tôi sẽ cứu giúp chúng sinh khác”. Đấy là cách, gọi là cách tốt nhất khi đi 

uống thuốc. Nếu phải uống thuốc gì đấy nên nghĩ như vậy. Tôi bảo vệ thân thể này nhưng 

không phải cho riêng mình mà tôi sẽ dùng cái thân thể này tu hành tiến bộ rồi sau này, trong 

đời này hoặc trong các đời sau tôi sẽ cứu những người khác. Như vậy thì cái chết của con vi 

khuẩn tả mới có ý nghĩa, hơn là việc mình chỉ đi uống thuốc bình thường. Còn ví dụ nếu có 

100 con vi khuẩn tả, ví dụ thế, có 88 con là ngày xưa nó giết mình, nên đời này mình giết nó. 

Nhưng có 12 con là nó chưa bao giờ giết mình cả, nó mới chỉ làm cho mình đau bụng thôi thì 

12 con đấy, nhân quả mà, mình sẽ bị nó làm cái gì đấy cho mà xem. Nhiều khi 88 con kia là 

gì? Là họ đã giết mình trong đời trước, đời này nó tái sinh làm vi khuẩn tả để mình giết họ. 

Nhân quả nó cứ quay vòng như vậy không bao giờ thoát ra được cho đến khi nào, tại sao mọi 

người lại gặp nhau ở đây, cho đến khi nào mình quyết tâm thoát ra khỏi cái vòng luẩn quẩn đó. 

 

Trong Suốt: Ở đây có bao nhiêu người nghe chuyện ông Tư ông Tám rồi giơ tay xem nào? 

Thế cũng không nhiều lắm. Bao nhiêu người nghe chuyện người đàn bà có con bị mèo cắn 

chết rồi, giơ tay xem nào? Vẫn là những người đấy à? (Trong Suốt cười) 

 

Đây là câu truyện mà nó mô tả rõ nhất việc nhân quả lòng vòng như nào? Mọi người 

muốn nghe chuyện nào trước? 

 

Mọi người: Ông Tư, ông Tám. 

 

Trong Suốt: Thời hiện đại thôi, có hai ông, một ông tên là ông Tư và một ông là ông Tám, là 

hàng xóm của nhau. Hai người là bạn thân của nhau hồi bé. Ông Tư thì kinh doanh rất thành 

đạt, ông Tám thì kinh doanh nhưng mà thất bát. Thế là một ngày nọ, khi ông Tám kinh doanh 

đã bị mất sạch gia tài, đến gặp ông Tư (vì là hàng xóm cũ mà) nghĩ rằng người này sẽ giúp 

mình. Và đến vay tiền của ông Tư để kinh doanh. Ông Tám nói với ông Tư là “tôi mất hết tài 

sản rồi, anh là niềm hi vọng duy nhất của tôi. Anh đang rất giàu, anh cho tôi vay một tỉ đồng 

thôi, tôi sẽ làm lại và trả cho anh. Anh yên tâm”. Ông Tư là người rất tốt bụng, và ông quyết 

định là sẽ cho ông Tám vay tiền. Quả nhiên là ông cho vay thật, và rất quý nhau nên cũng 

chẳng viết giấy cam kết gì cả, chỉ đơn giản là cho vay thôi. Thế thì ông Tám đi kinh doanh và 

rất thành công. Ông Tư – là ông cho vay – một thời gian sau ông ý lại phạm lỗi trong quá trình 

kinh doanh và bị mất sạch gia tài. Hoàn cảnh sau ba năm, hoàn cảnh ngược lại, ông Tư lại rất 

nghèo và ông Tám lại rất giàu. Và ông Tư nghĩ rằng, khi nó khó khăn thì mình giúp nó, mình 

giúp nó như vậy nên mình sẽ đến nhà lấy lại số tiền mình đã cho vay, đồng thời là có thể vay 

thêm số tiền mới để kinh doanh. Và ông Tư đến nhà ông Tám nhưng ông Tám lúc đấy nổi máu 

tham vì ông ý không có giấy tờ gì hết, thứ hai là ông ý ở cái thế là giàu rồi mà – hoàn toàn ông 

kia chẳng làm gì được mình – ông kia thì nghèo. Thế là ông nói với ông Tư thẳng băng là “tôi 

có nợ anh đồng nào đâu, chắc anh nhớ nhầm rồi; nếu mà có giấy tờ rồi thì anh đưa tôi xem”. 



Nhân quả và Sức khỏe 

-  13 -     Trong Suốt  

Tất nhiên ông Tư không có giấy tờ gì hết vì quá tin bạn. Thế là ông Tư rất là đau khổ, và do 

một thời gian đau khổ dài dẳng, ông ấy bị chết.  

 

Khi ông chết, ông xuống âm phủ, gặp Diêm Vương. Diêm Vương mới xem sổ một lúc 

bảo là thật ra nghiệp của nhà ngươi có nhiều nghiệp tốt nên nhà ngươi sẽ không bị tái sinh ở 

dưới địa ngục, mà nhà ngươi sẽ được tái sinh làm người, thế bây giờ nhà ngươi muốn chọn đi 

đâu? Thì ông Tư mới nói là: “Có một việc con rất thắc mắc, là con cảm thấy rất bực mình vì 

ngày xưa con đối xử tốt với thằng Tám như thế, mà bây giờ nó lại đối xử với con chả ra gì, 

nên con rất muốn đòi nợ nó, nó còn nợ con rất nhiều tiền”. Diêm Vương mới bảo: “Vậy thì 

nhà ngươi muốn gì? Nhà ngươi có muốn tái sinh làm bố nó không? Kiếp sau thằng kia nó 

chết, xong nhà ngươi tái sinh làm bố nó, thế là tha hồ mà đánh đập nó suốt ngày, gõ đầu nó 

suốt ngày”. Đấy, ông này ông nghĩ một lúc, ông bảo: “Không, không làm bố”, “Thế làm mẹ?” 

Ông cũng không làm mẹ. “Hay làm ông chủ đầy tớ? Ông chủ đánh đập thoải mái mà?” Ông 

này ông bảo: “Không, không muốn làm”. Diêm Vương hỏi: “Thế ông muốn làm gì?”. Theo 

mọi người thì ông ý muốn làm gì? Ông này nói, tôi thích làm con thôi, Diêm vương nói “Sao 

ông dại thế, làm con sẽ bị đánh đập suốt ngày?” Ông này nói: “Dạ không, bố mẹ nâng niu con 

vô cùng, nhưng mà con làm điều trái, xấu với bố mẹ chả mấy khi bố mẹ đem kiện con ra tòa, 

hay bắt con đi công an cả, đúng không? Một đứa con có thể làm rất nhiều điều xấu với bố mẹ 

mà bố mẹ chẳng làm gì nó nên tôi sẽ tái sinh làm con ngay trong kiếp này để giải quyết cho 

hết nợ luôn”. Thế là Diêm Vương đồng ý và ông Tư tái sinh làm con ông Tám. 

 

 Ông Tám đang kinh doanh thành công mà lại hiếm muộn tự dưng sinh được một đứa con 

thì cực kỳ cưng chiều – đứa con trai – rất cưng chiều nó. Nhưng lớn lên thì bắt đầu nó lô đề, 

hút sách, cờ bạc, cá cược. Và bao nhiêu tài sản của bố mẹ bắt đầu bị nó bán, phá dần, phá dần, 

phá dần. Và nó rất hung đồ, thậm chí nó còn đánh đuổi bố mẹ ra khỏi nhà luôn. Và như vậy, 

tài sản của ông Tám kiếm một đời cũng bị đứa con phá sạch, hàng trăm tỉ đồng, chứ không 

phải chỉ một, hai tỉ đồng, rất giàu mà, tan biến mất và bị con đuổi ra đường luôn. Thế là vì 

sao? Vì ông Tư tái sinh với lòng hận thù mà, nên là chỉ muốn hại thôi, đấy, chỉ muốn hại bố 

mẹ mình thôi – kẻ thù ngày xưa đấy. Nên ở đây ai có con sẽ là một trong ba loại, hoặc là 

những người ngày xưa có nghiệp tốt với mình đến trả ân, thì người ta đến rất tử tế với mình, 

mình sẽ thấy có một đứa con làm cho mình hạnh phúc từ sáng đến tối, nói những lời hay lẽ 

phải, hành xử tử tế với bố mẹ. Ngược lại mình có một người xấu ngày xưa đến trả oán, thì thôi 

rồi, nó phá bố mẹ từ bé đến lớn tan tành thì thôi, đấy. Còn loại thứ ba là bạn bè mình đến nhờ 

mình giúp cái gì đấy. Ví dụ như có những người chỉ đơn giản là đến nhờ mình tái sinh vào nhà 

mình, để sau này lớn lên tu hành thôi – có những trường hợp như vậy; thì cũng vừa vừa thôi, 

không phải đem cho mình quá hạnh phúc mà cũng không làm gì hại mình cả. Lớn lên nó đi 

theo một con đường hoàn toàn khác những cái mình nghĩ. Đấy, có một số trường hợp như vậy, 

có một số trường hợp bố mẹ đẻ được đứa con đến khoảng 15 tuổi là nó đi tu luôn, sau là chẳng 

gặp nữa. Chẳng làm điều tốt cho nhau cũng chẳng làm điều xấu cho nhau. Đấy, có một trong 

ba kiểu đấy. 

 

Quay lại câu chuyện ông Tư tái sinh làm con ông Tám và phá tan nhà ông Tám, bị con 

đuổi ra khỏi nhà oan uổng và chết một cách uất ức, bị con đuổi ra khỏi nhà, mất hết tài sản, rồi 

lại xuống gặp Diêm Vương, Diêm Vương xem sổ một lúc rồi bảo: “Nhà ngươi cũng không 

đến nỗi phải ở lại địa ngục, được quyền tái sinh làm người, nhà ngươi muốn gì?”, thì ông này 

mới bảo là không hiểu tại sao tôi đang sống như vậy, tử tế như vậy lại sinh ra thằng con chẳng 

ra gì. Thế thì ông kia bảo “Không phải tự nhiên đâu, mà ông có nhớ ngày xưa ông đã quỵt nợ 

của ông Tư không?”. Ông Tám: “Đúng rồi, ngày xưa tôi quỵt của nó có một tỷ đồng thôi, tại 

sao thằng con này nó phá tôi một trăm tỷ, thế nên là tôi sẽ quyết tâm quay lại đòi 99 tỷ còn lại, 
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đáng ra nó đến phá tôi hai tỷ là cùng, cứ cho là 3 tỷ đi – lãi chỉ thế thôi, đây nó phá tan tất cả 

sản nghiệp của tôi, mất hết uy tín của tôi, nên tôi muốn tái sinh làm con của nó, đấy, đòi lại 

bằng được 99 tỷ còn lại”.  

 

Theo mọi người ông có đòi 99 tỷ không? Đòi bao nhiêu? Ông sẽ đòi, đòi hết thì thôi, nếu 

đòi không được 99 tỷ thì lại tái sinh làm con tiếp, mà vì nhân quả có quyền tái sinh làm con 

mà vì ông kia vẫn nợ. Nhưng mà rất nhiều khi đòi quá lên vì lòng hận thù có biết gì đâu, có lý 

trí gì đâu. Có nhớ là mình sinh ra đòi bao nhiêu tiền đâu, chỉ nhớ là rất hận thù người này thôi, 

sinh ra chỉ nhớ là tôi hận thù, có khi không nhớ luôn, mà nghiệp nó đẩy mình đến việc hận thù 

bố mẹ mình, hoặc là mình làm việc xấu với bố mẹ mình. Và nó luẩn quẩn như vậy, ông Tư lại 

chết, lại muốn tái sinh làm con ông Tám, để đòi nợ tiếp, đấy. Ở đây thậm chí có một số đôi vợ 

chồng có khi cũng như thế nốt: đời trước nó bỏ mình theo gái, đời này mình sẽ bỏ nó theo trai 

cho biết mặt – trả thù mà, thế thôi. Thế nhưng mà đâu có đơn giản như vậy, mình đòi quá mức 

cần thiết là người kia lại hận thù mình ngay, xong rồi cứ thế làm đau khổ nhau. Nói như thế 

không có nghĩa là khi mình làm một điều xấu với vợ mình, ví dụ thế, mình bảo là chắc đời 

trước làm điều xấu với mình đây, đấy. Khi mình ngoại tình mình nghĩ chắc vợ mình do đời 

trước làm việc xấu với mình đây thì thôi mình yên tâm ngoại tình. Giống hệt Trưởng lúc nãy – 

câu hỏi đấy, không được nghĩ như vậy, như vậy là sai đấy. Mình không thể biết trước được, 

nhưng mình biết chắc chắn rằng mình đang làm điều xấu, nên mình gieo một nhân xấu, mình 

dừng việc đấy lại. 

 

Theo mọi người thì ông Tư ông Tám khi nào trả hết cho nhau bây giờ? 

 

Mọi người: Trừ khi họ bỏ qua cho nhau, tu tập… 

 

Trong Suốt: Nếu một ông mà không tha thứ hoàn toàn, nghĩa là thôi, nếu một ông chết, Diêm 

Vương hỏi: “Nhà ngươi muốn tái sinh làm gì?”. Nó nợ tôi rất nhiều tiền, nhưng, đấy! Tôi hoàn 

toàn bỏ qua. Không đòi nữa, không đòi đồng nào nữa. Nếu tái sinh thì tái sinh đi chỗ khác, đi 

vùng đất khác. Tất nhiên là không đòi gì nữa, không có nghĩa là người kia sẽ không trả mình 

nữa. Không đòi nữa người kia vẫn trả mình, nhưng người kia sẽ trả theo kiểu tự nguyện, chứ 

không phải trả theo kiểu bị đòi. Ví dụ mình không đòi nữa thì người kia có thể nhân quả mà, 

người ta có thể lại tái sinh làm một người con của mình nhưng người con đến trả nợ, nên mình 

thấy rằng nó đối xử với mình cực kỳ tốt, làm vô cùng điều tốt cho mình, chăm sóc tử tế cẩn 

thận cho mình, đấy. Không phải không đòi nữa là mình không được trả đâu. Nhân quả rất 

công bằng. Không đòi nhưng mà cứ thế nhân quả vẫn vay trả như thế. Nhưng mình không đòi 

nữa thì không bao giờ có trạng thái đòi quá lên cả. Mình cho rồi mà, mình không lấy nữa mà 

nên người ta trả bao nhiêu thì lấy thôi chứ mình không có trạng thái là phải trả thêm nhiều 

hơn. Mình không trở thành người đi đòi nợ người khác, nghĩa là mình không thành là người đi 

phá cuộc sống người ta. Đấy, câu chuyện sẽ dừng lại, khi một trong hai người nói rằng: “Tôi 

sẽ không đòi nữa”, người kia cứ thế mà trả, nhưng mà trả xong rồi thôi. Còn mình không đòi 

nữa thì mình không gây thêm nhân xấu mới nữa. Thế nhưng mà khó, khi mà người ta nợ mình 

và mình bỏ qua hoàn toàn ấy, bỏ qua hoàn toàn nhé, bỏ qua gần hết hoàn toàn cũng không 

được, tôi chỉ đòi một tí thôi – ví dụ thế. Ai dè đến đời đấy không đòi một tí nữa, đấy! Lúc đấy 

còn nhớ bao nhiêu là một tí đâu. Thành ra là khi nào mình có trạng thái là mình bỏ qua hoàn 

toàn cho người kia. Đấy, ở đây có ai có vợ chồng mà muốn biết đời sau có gặp lại nữa không 

thì kiểm tra xem mình có muốn đòi ông cái gì nữa không, hoặc đòi bà cái gì nữa không? Nếu 

mình còn cái đấy, thì đời sau kiểu gì cũng còn gặp lại để đòi nhau. Nếu như còn hận thù người 

ta, thì đời sau mình còn đến đòi, chắc chắn, dù mình bảo là tôi hận thù mà tôi không đòi đâu, 

không thể có chuyện đấy được, đã hận thù là sẽ đi đòi, đấy. Mình có hận thù người ta thì khi 
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chết rồi, tự nhiên nhân quả dẫn mình đến cảnh đòi được mình sẽ đòi người ta. Muốn biết có 

gặp được người nào nữa không, gặp theo nghĩa xấu ấy, chứ gặp theo nghĩa tốt thì không nói 

làm gì. Ví dụ người ta đến trả mình thì không nói làm gì, mình kiểm tra xem mình còn hận thù 

gì người ta không, nếu còn hận thù người ta thì chắc chắn, đâu đấy trong một đời nào đấy, 

mình sẽ tìm đến người ta để đòi phần hận thù của mình. Hay là nhà Phật có câu: Oan oan 

tương báo, khi nào mới hết ấy. Vì khi mình đòi người ta mình có đòi đủ số đâu, mình sẽ đòi 

nhiều hơn và người ta hận thù mình ngược lại. Người ta sẽ đòi mình trong những kiếp sau. 

Thế nên có nhiều người là vợ chồng với nhau rất nhiều kiếp chứ không phải một kiếp. Nếu mà 

chưa giải quyết xong thì lại là vợ chồng kiếp tiếp theo. Có những người cũng thế, mẹ con với 

nhau rất nhiều kiếp, chưa giải quyết xong thì lại kiếp nữa, kiếp nữa, kiếp nữa. Cho đến khi 

nào, ông Tư, ông Tám đến đây ngồi, đúng không, nghe Thầy giảng, thôi, tôi tuyên bố xóa nợ 

cho tất cả những người đã từng nợ tôi, họ trả thì trả, không trả thì thôi, tôi hoàn toàn thoải mái 

với chuyện đấy; không đi đòi bất kỳ ai nữa và tôi không hận thù họ một tí nào nữa. Đấy là 

ngày cái sự sự vay vay, trả trả đó bắt đầu tạm dừng, dừng lại hoặc là chậm lại, ít nhất là chậm 

lại. 

 

Ví dụ như này, con sán đúng không, nó làm cho mình đau đúng không? Mình không giết 

nó theo kiểu hận thù nữa, mình nói thế này: Tạm thời khi tôi chưa đủ khả năng thì tôi phải giết 

bạn, nhưng mà nếu sau này tôi đủ khả năng, tôi sẽ cứu bạn, đấy mình có thể nói như vậy. Tôi 

thề rằng, nếu như tôi đủ khả năng, khi tôi đủ khả năng, tôi tu hành thành tựu đấy, tôi quay lại 

cứu bạn. Đấy, cách đấy tốt. 

 

Ví dụ như ngày xưa Đức Phật chẳng hạn, cũng là chuyện của Đức Phật: Khi Đức Phật 

ngồi giảng pháp thì xung quanh Đức Phật có 500 vị A La hán – những người tu hành giác ngộ, 

mới hỏi Đức Phật là: “Thưa đức Phật, giữa con và ngài có duyên gì?”, thì Phật bảo ai gặp nhau 

là phải có duyên với nhau mà, thế, Phật bảo: “Câu chuyện không vui lắm đâu”. Mọi người 

bảo: “Thầy cứ kể đi, chúng con nghe”. Phật nói là “Lâu lắm rồi, từ rất rất xa xưa, một kiếp ta 

là người thợ săn, kiếp đấy ta là người thợ săn và để sinh tồn ta phải vào rừng bắn các con 

muông thú đi bán, thế nhưng mà có một ông sư dạy ta, ông sư nói với ta rằng, nếu con chỉ làm 

như vậy thôi thì chắc chắn con sẽ bị những con thú này trả thù và chết một cách tức tưởi. Thì 

ta mới hỏi ông sư là “Nên làm thế nào ạ, thưa Thầy?”. Thì ông sư có nói với ta là bây giờ con 

hãy cầu nguyện thế này, khi con vào rừng con cầu nguyện là “bất kỳ con thú nào ta bắn chết 

để mưu sinh, thì sau này ta sẽ cứu nó đến giác ngộ”. Con cầu nguyện như vậy. Thì quả nhiên 

Đức Phật khi đấy thì đời Đức Phật giết 500 con thú, thì bây giờ 500 con thú đấy biến thành 

học trò Đức Phật hết, và Đức Phật cứu tất cả 500 con thú đấy giác ngộ hết, 500 người đấy. 

Đấy là một cách mình có thể tập, thay vì mình khi đi hại ai đấy, mình có ý muốn (mình biết là 

mình chưa làm được) là mình sẽ giúp họ, cứu họ trong một đời nào đấy, thì tốt hơn nhiều. Đấy 

là câu chuyện ông Tư ông Tám. 

 

Nên nếu ở đây có ai đang bị người khác làm một điều xấu, thì nhớ chuyện ông Tư, ông 

Tám. Chắc chắn mình đã từng làm điều xấu với họ, không đời này thì đời trước và thứ hai là 

mình cứ cố đòi, thì thường mình sẽ đòi quá. Mình còn căm tức họ thì mình sẽ đòi quá và mình 

sẽ lại bị cái vòng luẩn quẩn đấy, đời sau người ta lại đến đòi lại mình. Nên là người ta nói là: 

Oán thù chỉ nên gỡ, không nên buộc; gỡ hết ra thì tốt hơn. Nếu mà giỏi hơn nữa, mình nên tập 

khả năng buông xả, ngay khi người khác vừa gây ra lỗi với mình thay vì mình đợi đến cuối đời 

mình kiểm kê tên từng người một. Nhớ nhớ quên quên đúng không. Không buông được hết, 

thì mình tập khả năng là người ta vừa gây một cái mình buông xả ngay. Khó hơn, nhưng mà 

nếu làm được điều đấy thì tốt hơn nhiều. Muốn làm được điều đấy thì không khó lắm. Hiểu 

nhân quả thì sẽ làm được. Nhân quả là một điều rất kỳ diệu nếu hiểu đúng về nó thì mình, 
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cuộc sống mình sẽ thoải mái hơn nhiều. Mình có thể bỏ qua tất cả những oán thù cũ, tối thiểu 

là thế, những người mà đã gây cho mình nhầm lẫn, sai lầm và đau khổ ngày xưa đấy, mình 

đều làm được, làm được tất. 

 

Một bác: Tôi muốn hỏi Thầy là nếu nói về nhân quả như thế tại sao có những người có những 

cuộc người ta làm lễ để di căn, hoán số… thì là có được không ạ? 

 

Trong Suốt: Không thể làm được, nhân quả không thể tránh, như Đức Phật còn không tránh 

được. Một lần Đức Phật đi trên núi và bị vấp vào một hòn đá và chảy máu chân. Học trò mới 

hỏi Phật là: “Thưa Đức Phật, Ngài nói là bất kỳ việc xấu nào chúng ta đã gặp, vì ngày xưa 

chúng ta làm điều xấu, con nghĩ là Đức Phật làm vô số điều tốt làm sao còn chảy máu chân?” 

Phật bảo: “Ông đừng nghĩ như vậy, bởi vì ta cũng đã từng làm những điều xấu trong các đời 

trước. Trong một đời nọ, trên một con thuyền, có 500 thương nhân và một ông thuyền trưởng. 

Hồi đó ta đã là người tu hành rồi. Và ta biết rằng nếu 500 thương nhân này mà để các ông ý 

sống, tức là bình thường ý, thì sẽ tu hành được, nhưng mà khi ta là thủy thủ trên con thuyền 

đấy, thì ta biết là ông thuyền trưởng lập mưu, trả thù hãm hại 500 người kia bằng cách cho 

chìm con tàu. Thì lúc đấy quá cấp bách, mặc dù ta biết là giết người là không nên, nhưng mà 

quá cấp bách nên ta cầm con dao và đâm chết thuyền trưởng, đấy. Giết thuyền trưởng và cứu 

được 500 người kia. Thế nhưng mà hậu quả của nó là gì. Nghiệp tốt là ta cứu 500 người đúng 

không, nên ta tu hành rút ngắn được 500 kiếp, đáng ra 500 kiếp ta mới giác ngộ thì ta rút ngắn 

500 kiếp. Nhưng nghiệp xấu của nó là ta giết ông kia mất, nên dù ta làm vô số việc tốt thì ngày 

hôm nay ta vẫn bị chính ông thuyền trưởng kia ông ấy vô tình thôi, ông đi trên đường và vô 

tình thôi ông ấy rơi một hòn đá từ trên xe ông ấy xuống, đúng chỗ này và chân ta đi qua vấp 

phải. Không tránh được”. Học trò nói: “À! hóa ra Đức Phật cũng đã làm những điều như vậy”. 

Thế nhưng họ vẫn nghĩ Đức Phật làm điều đấy vì bất đắc dĩ. Đúng không? Đức Phật bảo là: 

“Không, nhiều lúc ta không làm điều đó vì bất đắc dĩ đâu”. 

 

Một câu chuyện khác: Đúng cái chuyện mà khi 80.000 người bộ tộc Sakya chết, thì hôm 

đấy Đức Phật có một trận đau đầu rất lớn. Thế là mọi người lại hỏi Đức Phật “Tại sao Đức 

Phật tự nhiên lại đau đầu?”, Phật bảo: “Đây là một câu chuyện liên quan nhân quả. Vì là cũng 

là một thời trước, khi ta là thành viên của bộ lạc, bộ lạc này mới đi bắt cá, thì mọi người bắt 

được rất nhiều cá. Khi bắt được rất nhiều cá thì hai con cá to nhất được mọi người đem lên 

xiên và nướng ăn. Và hai con cá nghĩ thế này này: “Những người này thật là dã man, chúng ta 

đang bơi dưới nước mà không làm gì họ mà họ đem ta lên bờ và giết chúng ta nên là chắc 

chắn chúng ta sẽ trả thù”. Thì hai con cá đấy sau này tái sinh chính là hai vị bộ trưởng, tức là 

hai vị tướng quân của đất nước mà xâm lược đất nước của Đức Phật. Còn lúc đấy, Đức Phật là 

ai. Lúc đấy Đức Phật là một đứa bé, và vô tình thôi, nó không hiểu biết, nó thấy quay cá rất 

hay, nó đến nó cầm con cá quay quay quay, quay trên lửa. Và kết quả là tuy Đức Phật làm vô 

số điều tốt – khi mình làm điều tốt thì đó là một bức tường tránh những nghiệp xấu nở ra, hoặc 

nghiệp xấu nở ra nhưng nó yếu đi, nên là ngày hôm đấy Ngài vẫn đau đầu là vì thế. Đấy là trả 

cho cái nhân ngày xưa đã từng quay hai con cá trên lửa. Thì nhân quả như thế nó cứ lòng 

vòng, lòng vòng như vậy. Vì thế, nên là muốn chữa bệnh phải chữa từ gốc. Ví dụ, giống như 

thế này: Mình hại một người, mình mắng chửi một người, ngày hôm sau người ta định hại 

mình thì mình đến xin lỗi người ta, đỡ hơn đúng không? Họ đỡ hại mình ngay. Đấy! Nên là 

nhà Phật thì muốn chữa bệnh thì chữa sâu nhất là phải chữa từ gốc của nó. Ví dụ ngày xưa 

mình đã hại người ta thì bây giờ mình làm điều tốt cho người ta, giảm bớt cái thiệt hại của 

ngày xưa đi, thì mình chữa được bệnh một cách sâu sắc hơn. 
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Thế nhưng lễ cúng di căn, hoán số là những lễ thường để cầu các vị thần linh, v…v thế 

nhưng họ không hiểu là thần linh cũng chỉ là nạn nhân của nhân quả thôi. Thần linh cũng chỉ 

là nạn nhân, nghĩa là chỉ là những người bình thường, mà nhân quả xấu đến họ cũng không 

thoát ra được. Thần linh, thần linh tưởng là vĩ đại, như những ông thần trên trời ấy. Ông thần 

trên trời khác mình ở chỗ là hiện nay họ đang hưởng cái quả của những nghiệp tốt trong quá 

khứ, đấy, nhiều hơn mình, thế thôi. Chứ họ cũng là những người gây nhân quả và chịu hậu quả 

của nó, không thoát được. Đấy là lý do là trong đời Đức Phật, tất cả các vị thần, chúa các cõi 

trời đều đến xin học Phật Pháp vì thế, vì họ không thoát được cái đau khổ đấy. Thần linh 

không thoát được nên di căn hoán số không phải là hoàn toàn vô ích, vì đôi khi mình cầu một 

vị thần nào đấy làm điều tốt cho mình nhưng việc cầu đấy mình có gây được một cái nhân tốt 

nào đâu. Cái cầu đấy mình chẳng gây nhân tốt nào cả, đúng không? Mình chỉ cầu thôi mà – 

nên kết quả rất là hạn chế. Đấy! Nếu mình muốn thực sự giải quyết thì mình phải gieo nhân 

tốt. Những nhân tốt sẽ biến thành bức tường nghiệp tốt còn những nghiệp xấu giống như là 

những con sóng đánh đến bức tường đấy. Nhân tốt càng nhiều thì càng chặn được nhiều sóng 

và mình sẽ cảm thấy bình thường, đỡ bị đau đớn, đỡ bị chịu hậu quả. Nên là liên tục gieo nhân 

tốt và hạn chế gieo nhân xấu. Nhân quả nó còn có một điều nữa là không phải 1 − 1. Nghĩa là 

gì, nghĩa là không phải cứ gieo một nhân xấu nhỏ là nhận quả xấu nhỏ. Đôi khi mình gieo một 

trăm cái nhân xấu nhỏ, thì mình nhận một quả xấu rất to. Quả rất xấu, đấy. Giống như giọt 

nước tràn ly ấy. Mình cứ đổ từng giọt nước một vào một cái ly thì một ngày nào đó sẽ tràn ra. 

Cũng thế nếu mình gieo những nghiệp xấu thì một vài nghiệp nhỏ nhỏ hàng ngày thôi nhưng 

sẽ có một quả rất to sẽ mò đến mình. Đấy là trong cuộc sống mình nên tránh tất cả những nhân 

xấu, tránh gieo tất cả những nhân xấu nhưng mà đồng thời lại phải tập cách để chấp nhận 

những cái quả xấu. Vì quả xấu đến là do tất cả những nhân xấu mình đã từng tạo. Nên nếu 

mình không chấp nhận được và mình trở nên hận thù thì mình lại tiếp tục tạo điều kiện để gieo 

nhân xấu mới. 

 

Nên tránh mọi loại hận thù, tránh gieo tất cả các nghiệp xấu nhưng đồng thời cũng tránh 

tất cả các hận thù khi mà quả xấu nó nở đến với mình, khi ai đấy hãm hại mình, khi điều gì 

đấy khó chịu. Ví dụ: Khi kiến đốt một cái thì đừng hận thù con kiến nữa thì thả đi ngay. Lúc 

đấy nhiều khi mình giết nó vì mình rất tức, vì mình đang ngồi bình thường mà, tự nhiên nó 

đến nó đốt một cái, mình không làm gì nó mà nó lại làm gì mình. Cơn tức giận đấy làm cho 

mình thiếu suy nghĩ, mình giết ngay lập tức mà không cần nghĩ rằng là thật là không công 

bằng, vì nó không làm gì tôi, không hại sinh mạng của tôi mà tôi lại hại sinh mạng của nó.  

 

Đầu tiên hiểu nhân quả sau đó tin nhân quả. Đấy! Tu tập bắt đầu từ đấy!  

 

Nếu ai hỏi tu tập là gì? Thì bắt đầu từ việc là hiểu nhân quả sau đó tin hoàn toàn, tin càng 

nhiều càng tốt. Khi tin hoàn toàn vào nhân quả thì đấy là điều cơ bản của việc tu tập. Và nó sẽ 

biểu hiện trong đời sống của mình là mình bớt giận dữ hơn, bớt thù hằn hơn. Bớt thù hằn, bớt 

giận dữ là một dấu hiệu của việc mình đã hiểu nhân quả hơn. Còn đang thù hằn, đang giận dữ 

thì nghĩa là dấu hiệu của việc mình chưa thực sự hiểu nhân quả. Mà thù hằn thì kiểu gì mình 

cũng sẽ trả thù thôi, không sớm thì muộn không đời này thì đời sau. 

 

Xuân Hưng: Cho con hỏi ví dụ như là là con kiến nó đang bò vào bánh mỳ của mình, mình 

giật bánh mỳ ra sau này thì thành nhân quả thì người khác sẽ người cướp miếng ăn của mình 

ạ?  

 

Trong Suốt: Không, mình thổi đi thôi! 
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Xuân Hưng: Không tức là nó đang ăn bánh mỳ mà mình giật bánh mỳ của nó… 

 

Trong Suốt: À có thể! Có thể! Đời nào đó mình đang bò trên một núi thức ăn, tự nhiên có một 

cơn gió thổi một cái mình bay đi chỗ khác. Lại còn hơn là mình giết nó đúng không? Có thể 

đấy! Đúng không? Có thể. Nên là ngày xưa có một ông nhạc sỹ à mà không phải ngày xưa mà 

là gần đây có một ông nhạc sỹ nào đấy ông ý nói đấy. Cho ăn đấy… 

 

Một bạn: Nhạc sỹ Trần Tiến ạ. 

 

Trong Suốt: Ờ đấy cho ăn đấy, xong như thế nào ý nhở? Ông ý nói gì ý nhở?  

 

Minh Hiền: Bảo là Ông ý bảo là kiến ơi lần này mày ăn đi lần sau mày đừng ăn nữa!. Đấy 

thế là nó ăn lần đấy rồi dần dần… 

 

Trong Suốt: Đấy cách thông minh hơn đấy, ông ý thông minh hơn đấy. Tức là ông ý nghe 

giảng về nhân quả rồi nên ông ý để cho con kiến nó ăn vì nó có hại gì mình đâu. Đúng không? 

Nó có hại đến mức kinh khủng đâu. Mình có mất miếng ăn vì nó đâu? Sức nó ăn được bao 

nhiêu. Đúng không? Đúng chưa? Mình cứ làm như nó sắp cướp miếng ăn của mình đến nơi 

rồi ấy.  

  

 Cuộc sống này mình đau khổ vì mình đã từng hại, mình đã làm cho người khác đau khổ, 

dễ thế, đơn giản thế thôi, mình đau khổ vì mình đã từng làm người khác đau khổ, mình hạnh 

phúc vì mình đã từng làm cho người khác hạnh phúc. Chuyện đấy nó rất đơn giản như thế. 

Nên là người thông minh thì sẽ tránh, không làm cho bất kỳ ai đau khổ và cố gắng làm cho rất 

nhiều người hạnh phúc. 

 

Một bạn: Rốt cuộc là mình phải sống cho tử tế! 

 

Trong Suốt: Mình hãy sống tử tế, đừng hại người, làm tất cả các điều tốt, đấy. Tránh làm tất 

cả các điều xấu, đấy là căn bản đầu tiên đã. Còn căn bản thứ 2 là phải trở nên hiểu biết, vì 

không hiểu biết thì không thể biết đâu là điều xấu đâu là điều tốt để mà làm. Nên là Chư Phật, 

nhà Phật có nói là:  

 

“Chư ác mạc tác 

Chư Thiện phụng hành 

Điều Phục Thân Tâm 

Là lời phật dạy” 

  

“Làm tất cả những điều tốt 

Tránh tất cả những điều xấu 

Trở nên trí tuệ hơn, hiểu biết hơn 

Đấy là con đường tu hành.” 

 

Thì ở đây cũng sẽ có những người buổi đầu tiên đến đây thì chưa hình dung ra được con 

đường tu hành lắm đúng không ạ? Nhưng ở đây cũng có những người không phải buổi đầu 

tiên mà là buổi thứ 20 chẳng hạn, có ai 20 buổi không? Hay 10, 20 gì đấy.  
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Đấy! Có những người lâu hơn nữa thì chắc chắn là nếu đến được càng nhiều buổi thì cuộc 

đời họ sẽ thay đổi rồi, nếu không thay đổi chắc chả đến đây làm gì nữa. Đấy!Cuộc đời sẽ thay 

đổi nếu mình thay đổi cách nghĩ. 

 

Mấy giờ rồi? Chỗ này ngồi tối đa được đến 11 giờ, khu vực này không được quá 11 giờ, 

nếu quá 11 giờ là trở thành những tên ăn trộm ngay. Khu này là khu vực của những người trí 

thức và giàu có. Trí thức và giàu có, có một điều sợ nhất, nói chung giàu có sợ nhất là gì? Là 

sợ mất trộm. Trí thức sợ nhất là gì? 

 

Một bạn: Sợ mang tiếng. 

 

Trong Suốt: Ờ, đúng rồi giỏi quá! Chính xác! Càng trí thức lại càng sợ mất danh dự, thế mới 

kỳ lạ! Đấy, thế nên là ở đây họ rất sợ mất trộm! 

 

Ở đây những người nào đến đây muộn muộn ấy, sẽ có một vài bác đi qua và sẽ nhìn bằng 

con mắt soi mói. Liệu thằng này hay là con này sắp ăn trộm nhà ai đây! Đấy cứ đến muộn mà 

xem, nếu bác không nhìn rõ ràng mình thì tức là bác đang nấp ở cửa sổ nào đó. Đấy! Sự thật là 

nhà Trong Suốt trước đây là 12 giờ mới về thì một số bác lên công an phường kiện tới kiện lui. 

Chả làm gì các bác ý hết nhưng cứ 12 giờ mới về thì rất đáng sợ. 

 

Tại sao mất danh dự. Vì sao? Tại sao lại liên quan đến danh dự? Vì có một số bác nghĩ 

rằng nếu tôi để những chuyện xấu xảy ra trong khu tôi thì tôi sẽ thật mất mặt với tổ dân phố. 

Nếu xảy ra bên khu bên cạnh tôi cũng chả cần kiện ai đâu, nhưng nếu mà ăn trộm ăn cắp hay 

chuyện linh tinh xảy ra trong khu này thì khi tôi đi họp tổ dân phố tôi thì mặt mũi tôi nhìn ai 

bây giờ? Đấy! Nên tốt nhất tôi cảnh báo, thông báo từ lúc còn sớm để tôi yên tâm thoát khỏi 

cái cảnh đấy. Nên là không thể về quá muộn ở đây được. 

 

Vậy ai có gì cần hỏi thì hỏi thôi, buổi hôm nay như vậy nói về sức khỏe cuối cùng thành 

nhân quả, đúng chưa? 

 

Xuân Hưng: Vậy thì làm thế nào để khắc phục được sức khỏe? 

 

Trong Suốt: À để sức khỏe tốt lên đúng không? Đấy 3 − 4 cách chữa đấy. 

 

Đầu tiên là mình chữa bằng Tây Y, đau đâu chữa đấy. Đúng không? Uống thuốc bổ, uống 

các loại thuốc đấy. Không phải mình loại trừ cách chữa. Mình chỉ chữa trong hiểu biết. 

 

Thứ hai là Đông y, ví dụ mình có thể tập luyện các phương pháp để mình cân bằng về tinh 

thần và hệ thống khí. Tập thể dục. 

 

Thứ ba là cúng bái, nhưng khôn ngoan thôi, cúng bái một cách khôn ngoan. Cúng bái 

không khôn ngoan là cầu đảo số gì gì đấy thì không được. Nhưng cúng bái khôn ngoan là gì? 

Cúng bái khôn ngoan là mình đến trước bàn thờ Phật và nói với Phật là như thế này: “Con sẽ 

đi theo lời Phật dạy. Phật hãy giúp con có một thân thể khỏe mạnh, vì không có sức khỏe thì 

rất khó theo lời Phật”. Nhưng con hứa là gì? Nếu thân thể này khỏe mạnh lên con sẽ tìm cách 

tu hành, và sau này nếu cứu được mọi người, khi nào con có khả năng con sẽ cứu mọi người. 

 

Đấy là cúng bái một cách khôn ngoan, là cầu nguyện đấy. 
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Chứ nhà Phật không cấm mọi người cầu nguyện đâu. Nhà Phật không cấm mọi người cầu 

nguyện để có sức khỏe, không phải cấm cái đấy. Nhưng cấm, khuyên mọi người là không nên 

chỉ nghĩ cho riêng mình. 

 

Nếu mình cầu sức khỏe thì nên nghĩ rằng sức khỏe này ích lợi cho người khác như thế 

nào. Đấy gọi là cúng một cách khôn ngoan. 

 

Trong nhà Phật cũng có những nghi lễ cúng v..v.. không phải không có đâu. Nhưng đấy là 

cúng bái khôn ngoan vừa lợi mình vừa lợi người chứ không phải chỉ lợi mình mà hại người. 

Nên là cầu nguyện cũng rất tốt. Không phải cầu nguyện là vô nghĩa đâu. Nhưng cầu nguyện 

một cách thông minh. 

 

Đấy, cầu cho con có một thân thể khỏe mạnh, một tinh thần sáng suốt để con học được 

Phật pháp và con cứu được những người khác, giúp được người khác, thoát khỏi đau khổ. Thì 

đấy là cầu nguyện thông minh. 

 

Còn chỉ cầu di căn đổi số thôi, đầu mình chả nghĩ đến ai ngoài mình đúng không? Đồng 

thời mình cũng chả gây nghiệp tốt gì cả nên rất khó, ít khi hiệu quả lắm! 

 

Thứ 4 nữa là mình chữa bệnh bằng cách gieo nghiệp tốt. Vì mình hiểu một cách sâu sắc là 

khi nghiệp xấu xảy ra thì mình mới bị ốm thế này, mình phải xây bức tường nghiệp tốt thật là 

cao để những cơn sóng nghiệp xấu đến, nó bị chắn bớt. Thì như phóng sinh là một nghiệp tốt 

thay vì mình giết thì hôm nay mình giải cứu hàng trăm ngàn con vật, rất tốt. Đấy, một cách tốt 

nữa là mình mong, cầu, hồi hướng công đức hoặc là mong điều tốt cho mọi người làm điều tốt 

cho mọi người nữa thì càng tốt. Đấy là gieo những nhân tốt, để tránh những cái quả xấu. Còn 

tốt hơn nữa là mình gieo những nhân vô cùng tốt. Nhân tốt là nhân vừa xong đấy phóng sinh 

là nhân tốt đấy. Nhân vô cùng tốt là nhân giúp mình và giúp người khác giác ngộ. Tại sao lại 

gọi nó là vô cùng tốt? Ví dụ mình ra ngoài đường thấy người ăn xin đúng không? Mình đem 

hết tài sản mình cho người ta. Liệu người ta có thoát khổ được không? 

 

Mọi người: Không ạ! 

 

Trong Suốt: Cho hết tài sản cơ mà? 

 

Xuân Hưng: Không ạ, mai họ lại đánh đề hết. 

 

Trong Suốt: (Cười) Đúng! Chính xác tưởng là tốt lại không tốt đúng không? Nhưng mà đôi 

khi cái tiền tự nhiên mà có được ấy chả ai quý cả, đem đốt một cái hết ngay. 

 

Rồi, như vậy bây giờ một người đang nằm ốm bên đường mình đem họ vào bệnh viện 

chữa bệnh, họ khỏi bệnh, họ hết khổ được không? Họ khỏi hẳn bệnh? 

 

Mọi người: Không ạ! 

 

Trong Suốt: Khỏi hẳn bệnh cơ mà? Họ lại yêu đương đau khổ đúng không ạ? Họ lại đề, cờ 

bạc đau khổ, không thoát khổ được. Nhưng nhân vô cùng tốt là gì? Là mình đưa cho họ một 

cách để họ thoát khổ thực sự. Nhân tốt nhất là như vậy! Giống như người ta hay nói là là đưa 

cần câu đừng đưa con cá đấy! 
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Cách tốt nhất thoát khổ thực sự và duy nhất là tu tập. 

 

Nhân vô cùng tốt là nhân mình dẫn, giúp mọi người đến một con đường tu tập đúng đắn 

vô cùng tốt. Cái nhân đấy có thể giúp người ta thoát khổ ngay trong cuộc đời đấy và vài đời 

sau, một số đời sau. Thay vì họ chịu khổ mãi mãi. Nên là nếu tốt nữa thì chúng ta giúp chính 

mình tu hành cho tốt, đồng thời là giúp những người khác để đến với con đường tu hành tốt. 

Đấy là nhân vô cùng tốt. Đấy, chữa bệnh bằng cách đấy! 

 

Còn một cái loại siêu tốt. Vô cùng tốt đã tuyệt vời rồi nhưng có loại siêu tốt. Siêu tốt, thật 

ra rất đơn giản. Siêu tốt là gì? Siêu tốt là mình không nhìn bệnh tật như kẻ thù nữa. 

 

Bệnh tật như một kẻ thù − Mình đổi cái nhìn. Đơn giản, rất đơn giản, mình có cái nhìn mà 

không còn coi bệnh tật như một kẻ thù nữa. Mình coi bệnh tật như là những người bạn dẫn 

mình đến với giác ngộ. 

 

Cái nhân đấy tốt hơn là cái nhân chỉ đơn thuần là mình tu hành thông thường. Khi nào 

mình còn coi bệnh tật là kẻ thù ý, thì lúc đấy chứng tỏ là mình cũng chưa có trí tuệ. Sự thật là 

gì? Bệnh tật là những người bạn dắt mình đến tu hành giác ngộ. Nên thông minh nhất là khi 

đau. Ví dụ: Đau bụng một cái, tôi xin cảm ơn cơn đau bụng này. Đấy, thông minh nhất đấy! 

Tôi xin cảm ơn cơn đau bụng này vì nó làm tôi hiểu hơn về sự thật. Dắt tôi gần hơn đến với tu 

hành. Những ai làm được như vậy thì cực kỳ tốt. 

 

Xuân Hưng: Đau vừa vừa thì cảm ơn, nhưng đau quá thì… 

 

Trong Suốt: Thế mới khó. Cách này rất khó vì khi mình đau sao mình cảm ơn được? Khi một 

người đến hại mình lừa tiền của mình, cảm ơn vì anh đã lừa tôi. Khó quá đúng không? Vì thế 

nên bảo siêu tốt là vì thế mà. Cảm ơn vì đã lừa tôi thì quá khó. 

 

Một bạn: Cho con hỏi tại sao lại cảm ơn? 

 

Trong Suốt: Tại sao lại cảm ơn? Thứ nhất khi người ta đến lừa tiền mình, người ta đã giúp 

mình trả bớt nghiệp xấu. Đúng chưa? Thứ nhất đúng không? 

 

Thứ hai họ nhắc nhở mình rằng là cuộc đời này rất nhiều đau khổ, không tu hành thì 

không thoát được đâu. Đúng chưa? 

 

Hai cái đấy quá tốt đúng chưa? Quá tốt chứ? Đúng không? 

 

Mình cảm ơn là điều tốt nhất, đau mà lại cảm ơn được. Đấy! Hay bị lừa mà cảm ơn được. 

Thì nhanh lắm, tiến bộ rất nhanh. 

 

Xuân Hưng: Cảm ơn vì mình đã hết đau cơ. 

 

Trong Suốt: Cảm ơn vì hết đau thì cảm ơn đấy chưa phải là cảm ơn chuẩn. 

 

Xuân Hưng: Thậm chí lại còn xin nữa cơ ạ! 

 

Trong Suốt: Xin thì lại càng khó. 
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Minh Trưởng: Sám hối được không anh? 

 

Trong Suốt: Được, sám hối được. Sám hối là hối hận cũng tốt. 

 

Một cách nữa là hối hận, mình nói những lời hối hận, quyết tâm không mắc lại một lần 

nữa những sai lầm của mình. Sám hối cũng là một cách để tiêu trừ nghiệp xấu.  

 

Ở đây những ai thực hành thì tối đến nên sám hối 1 lần. Tất cả những nghiệp xấu chúng ta 

làm trong đời này và đời trước mình rất hối hận và mình quyết tâm không làm lại nữa. Sám 

hối là một cách hạn chế bớt nghiệp xấu. Tu hành. Những ai giỏi nhất là cảm ơn ngay lập tức. 

Khó đúng không? Cảm ơn luôn. 

 

Khi mình cảm ơn một điều gì đấy mình sẽ thấy cái tốt của nó ngay, ngay khi mình cảm 

ơn. Mình không cám ơn thì mình thấy nó toàn xấu nó mờ mịt rồi, cuộc đời mình mờ mịt 

nhưng khi mình có thói quen cảm ơn rồi thì cuộc đời mình bắt đầu tươi sáng lên. Và mình biến 

cái đấy thành cơ hội để mình tiến bộ. Biến cái việc xấu đấy, từ đau ốm bệnh tật, lừa đảo, v.v... 

thành cơ hội tiến bộ. Còn nếu ai tiến bộ thực sự rồi ý thì sau này sẽ hiểu thế nào là cảm ơn 

thực sự. Vì rõ ràng giúp mình tiến bộ thật. Nếu không có những cái đau khổ ấy còn lâu mới 

gặp Trong Suốt. Đúng chưa? Đấy! Khó lắm. Khi vui vẻ gặp Trong Suốt làm gì? Sau này mình 

sẽ cảm ơn thực sự. 

 

Mỹ Nhân xuống rồi đúng không? Mỹ Nhân ngày xưa mấy lần bị lừa tình. Mấy anh toàn 

hứa là yêu rồi sẽ cưới em xong cuối cùng khoảng 4 tháng sau lại cưới cô khác. Lừa dối đấy. 

 

Một bạn: Chắc là kiếp trước đã lừa người khác. 

 

Trong Suốt: Ờ! Khả năng rất cao là kiếp trước mình đã lừa người khác. Chuẩn đấy. Chị học 

rất nhanh. Chuẩn luôn. Thế bây giờ cám ơn rồi. Cám ơn các anh đã lừa em.Vì… Vì sao? 

Không thì em không tu tập là cái chắc, đúng không? 

 

Mỹ Nhân nói với cả anh là: “Nếu em gặp anh cách đây mấy năm thì không bao giờ em 

cưới anh. Cưới một người xấu như con bồ nông. Không bao giờ cả! Những anh em đã từng 

yêu đều rất cao to đẹp trai. Nhưng khi em đã bị đau khổ 3 − 4 lần rồi thì em mới thấy quý cái 

người mà có sự hiểu biết và làm cho mình bình an. Trước kia em chỉ quý những người mà nói 

lời hoa mỹ và tặng mình nhiều hoa thôi.” Đấy! Hoặc làm cho mình tự hào khi đi cạnh người ta 

thôi. Nên là nhiều khi phải cảm ơn thực sự. 

 

Một bác: Nói chung là những người sau khi nghe xong buổi này thì những ai hay đi câu sẽ 

không đi câu nữa. 

 

Trong Suốt: Ừ, đúng thế. Không nên đi câu nữa. 

 

Một bác: Bỏ câu luôn. 

 

Trong Suốt: Chắc chắn luôn! Nếu không thì khả năng rất cao là mình sẽ bị ung thư vòm 

họng, ung thư má. Thật đấy! Không nói đùa đâu! 

 

Vi t Ngộ: Anh ơi thế cầu mong khỏe mạnh có đồng nghĩa với việc ghét bỏ ốm đau không? 
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Trong Suốt: Cầu mong khỏe mạnh để giúp đỡ những người khác, giúp mình và mọi người 

tiến bộ. Cầu đấy là cầu thông minh. Ai vội về cứ về đi ạ. 

 

Minh Hoa: Vậy con cảm ơn mình đã có sức khỏe để mình tu tập. 

 

Trong Suốt: Càng tốt! Cảm ơn cả khi ốm. Còn cái khỏe thì mình cảm ơn rồi. Cái tốt thì mình 

cảm ơn rồi. 

 

Đấy mọi người thử ngồi nhớ lại quá khứ xem mình có cảm ơn được ai thêm không? Chị 

Hằng cảm ơn được chưa? Chưa à? Cảm ơn những người đã từng gây hại cho mình. Khó. 

Nhưng nếu hiểu đúng càng nên làm. 

 

Minh Trưởng: Anh ơi cho em hỏi. Nhiều khi em nghĩ mình may mắn khi biết đến Phật pháp 

nhưng nhiều khi mình sợ mất đi cái duyên với Phật pháp và không bao giờ có thể quay lại 

được. Đôi khi em có những nỗi sợ như thế. 

 

Trong Suốt: Nỗi sợ tích cực, nếu em quyết định thì phải thực hành nhiều hơn, đi vào thực 

hành sâu hơn. 

 

Minh Trưởng: Vậy là điều đấy tốt ạ? 

 

Trong Suốt: Ừ! Nỗi sợ ấy giúp cho em, giống như em sợ bị ngã xuống đất chết ấy và em 

không bao giờ đi trên dây cách mặt đất 70m. Nỗi sợ đấy làm mình an toàn. Miễn là em hành 

động theo hướng đấy. Ví dụ em bảo em sợ nhưng em sợ cả đời 70 tuổi em không tu hành gì, 

thì cái sợ đấy hoàn toàn vô ích. 

 

Minh Trưởng: Nhưng thời gian này em có nhiều cái đấu tranh giữa cái thiện với cái ác ý, em 

cảm nhận những tư duy, tiếp xúc nhiều người, em cảm thấy tư duy đấy đang ngấm sâu trong 

mình ấy. Và em nghĩ là một ngày nào đó mình chẳng còn nghĩ đến Phật pháp là gì. Một ngày 

nào đó mình chẳng còn hành động theo những điều mà Phật dạy nữa mà mình sẽ hành động 

theo những điều mà ngoài xã hội, những cái điều mà thực dụng mà cũng không phải hoàn 

toàn là thực dụng mà kiểu theo tiêu cực ấy. Mình trở thành cái kiểu mà mình không còn nhớ 

điều mình phải làm. Đôi khi em nghĩ ra những điều mà mình nghĩ là mơ mộng quá ấy! Em tiếp 

xúc với nhiều người đôi khi chỉ vì tiền thôi, theo kiểu hành động thực dụng, có tiền họ làm. Em 

nghĩ là một ngày nào đó em sẽ không còn nghĩ đến người khác, không còn nghĩ đến điều Phật 

dạy nữa mà mình sẽ hành động theo kiểu đó. 

 

Trong Suốt: Em yên tâm là nếu em làm như vậy em sẽ bị đau và đau thì là nhắc em quay lại. 

Đơn giản thôi mà. Lời nhắc tốt nhất để quay lại với phật pháp là bị đau đớn, đau về tinh thần 

và đau về thể chất. Đau chính là lời nhắc rằng chính là cái mình đang chọn chưa đúng. Nên 

nếu em có làm như vậy rồi thì cái đau đớn sẽ làm em quay lại, có thể 20 năm nữa em sẽ bảo 

“Trong Suốt ơi em đã hiểu ra rồi”. Đấy, nếu làm trái những nguyên tắc đúng thì đau đớn như 

thế nào? Có thể là như vậy và đấy là không phải anh nói đùa đâu. Trong thực tế anh đã gặp rất 

nhiều người như vậy. Có những người gặp anh đến 4,5 năm rồi mới quay trở lại. Cách đây 

mấy năm có ai ngồi đây ý nhỉ? Thảo đấy! Phải mấy năm mới quay lại đúng không? 

 

Minh Thảo: 5 năm ạ! 
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Trong Suốt: 5 năm sau mới quay lại, không vấn đề gì đâu. 5 năm sau quay lại nhưng mà 

“thưa Sư phụ con đã hiểu rồi”. Đau khổ thế nào! Đau rồi! 

 

Minh Trưởng: Em cứ nghĩ là một lúc nào đó mình sẽ đi quá đà và mình không thể nào quay 

lại được. 

 

Trong Suốt: Cũng có thể. Nếu không đủ duyên thì cả đời này không quay lại được luôn. 

 

Một bạn: Mình sẽ chìm trong địa ngục mãi mà mình rất khó để có thể nâng mình lên. 

 

Trong Suốt: Có thể! Đấy là điều hoàn toàn có thể xảy ra. 

 

Minh Trưởng: Em sợ mình không làm chủ được mình thôi. 

 

Trong Suốt: Chỉ có sợ bằng hành động thôi. Ví dụ trong trường hợp của em là gì? Hành động 

gì? Em mới chỉ hiểu đạo Phật theo nghĩa là làm điều tốt tránh điều xấu. 

 

Minh Trưởng: Vâng đúng rồi ạ! 

 

Trong Suốt: Thì đấy gọi là hiểu nhưng không hiểu đúng về đạo Phật luôn. Đấy là cái vỏ của 

đạo Phật. Chưa hiểu được cái sâu bên trong. 

 

Minh Trưởng: Đôi lúc em nghĩ là những điều mình làm có thể mình nghĩ là tốt nhưng nó lại 

không phải là tốt. Nhưng em thấy sợ vì điều đó. 

 

Trong Suốt: Nhưng theo kiểu kiểu của em thì đời em toàn mâu thuẫn thôi. 

 

Minh Trưởng: Vâng em toàn mâu thuẫn thôi ạ. 

 

Trong Suốt: Vì thế nên hành động tốt là gì? Là đi sâu và hiểu đạo Phật ở góc độ sâu sắc hơn 

chứ không chỉ hiểu theo kiểu thiện ác ấy nữa. Rất nhiều người Việt Nam hiểu Đạo Phật là 

sống thiện. Đúng chưa? Cái đấy đúng, không sai nhưng mà nếu hiểu đạo Phật chỉ là sống thiện 

thì sai bét. Sống Thiện là một phần căn bản của tất cả các tôn giáo. Nhưng mà sống thiện một 

cách hiểu biết, làm thế nào để sống trong hoàn cảnh loạn lạc, đầy cám dỗ nhầm lẫn mà vẫn 

thiện được thì nó đòi hỏi cực kỳ hiểu biết chứ không phải hiểu biết thông thường đâu. 

 

Anh kể cho ví dụ một câu chuyện, chắc là đã kể cho mọi người một số người rồi. 

 

Trong nhà Phật có năm giới, trong đấy có một giới là không nói dối. Đúng chưa? Nhưng 

nếu em làm được giới đấy trong đời thì chắc là em cũng khó sống quá. 

 

Minh Trưởng: Đúng rồi ạ, tại nhiều lúc em cảm thấy mình nói dối, mình cứ nghĩ ra cái điều 

mình nói ra những điều đang nghĩ, mình thấy đầu óc mình nó cứ đơn giản đi và nó kém nhanh 

nhẹn với em. Thực ra mình cứ dựa vào những cái mình nghĩ mà mình nói ra ấy thì mất đi sự 

nhanh nhẹn sự thông minh sự hoạt bát. 

 

Trong Suốt: Sẽ rất mâu thuẫn. Vì cuộc đời này nó phức tạp lắm không đơn giản không nói 

dối tức là không nói dối, nghĩa là cái gì cũng phải nói thật. 

 



Nhân quả và Sức khỏe 

-  25 -     Trong Suốt  

Một bác: Nói dối không hại người khác là được. 

 

Trong Suốt: Đấy ví dụ như là trong Ấn Độ có một câu chuyện: Có một người đến gặp ông 

Gandhi (Gandhi là tổng thống Ấn Độ, tổng thống đầu tiên. Ấn độ gọi là Đại thánh. Mahatma 

là đại thánh của Ấn Độ). Người ta hỏi ông ý là bây giờ có một chuyện như thế này, xin ngài 

cho ý kiến. 

 

Ông này mới bảo: Thế ông nói đi. 

 

Có câu chuyện là có một người theo đạo Phật, theo một tôn giáo nào đấy và đã có thề là 

không nói dối. Ông sư hay ông Thầy nào đấy, ông ý ngồi dưới một gốc cây và có một tên ăn 

trộm chạy qua. 

 

Một đám người giận dữ đuổi ở phía sau ông ý biết rằng nếu mà tên ăn trộm trốn sau lùm 

cây sau lưng ông ý, ông ý biết rằng nếu ông ý mà nói ra, người ta đến hỏi ông ý là: “có thấy 

tên ăn trộm chạy qua đây không? Nó trốn ở đâu?”. Đấy! Ông ý nói ra thì thằng ăn trộm kiểu gì 

cũng bị giết. 

 

Nó ăn trộm 1 cái quần, 1 cái áo thôi, nó sẽ bị giết. Nhưng mà nếu không nói ra điều đấy 

thì thành nói dối, đúng không? 

 

Nên: Tôi không biết thằng ăn trộm nào hết thì thành nói dối và như vậy là trái với tôn 

giáo, với lời dậy của ông ý. Như thế trong trường hợp ý nói gì bây giờ? Nói thật thì thằng ăn 

trộm bị giết. Mình biết cứu được mà không cứu. Đúng chưa? Mà nói dối thì phạm phải luật 

nói dối của tôn giáo ông ý theo. Theo mọi người nên làm gì bây giờ? 

 

Một bác: Không biết. 

 

Trong Suốt: Không biết là nói dối mất rồi, thế không xong rồi. Đấy! 

 

Một bạn: Im lặng. 

 

Trong Suốt: Im lặng thì người ta sẽ thấy nghi ngờ và tìm ngay ra thằng ăn trộm sau lưng. 

 

Ông Gandhi mới trả lời như này, nếu là tôi là ông sư đấy tôi sẽ nói thế này, tôi sẽ chỉ 

thằng ăn trộm này nhưng tôi sẽ van xin người khác, đoàn người kia ấy là đừng giết nó hãy giết 

tôi đi, tôi chết thay thằng kia, đừng giết thằng kia, đổi mạng tôi lấy mạng thằng kia. 

 

Thì tất cả đất nước Ấn Độ viết thành một bài báo và khen ông ấy hết lời. Ông ấy là bậc 

đại thánh, không bao giờ sai cả, làm gì cũng đúng. Đã không phạm giới lại còn có thể cứu 

thằng ăn trộm. 

 

Thế thì có ông thiền sư mới đọc bài báo đấy, học trò đang ngồi xung quanh. Ông bảo cái 

gã Gandhi này thật là vớ vẩn! Vứt tờ báo xuống đất. Mọi người bất ngờ lắm, bực bội lắm vì 

ông Gandhi này là tổng thống Ấn Độ mà, coi là đại thánh, coi như là Thầy của mình, một ông 

thiền sư quèn, mặc quần đùi áo may ô, đấy, mà lại dám nói câu đấy, rằng gã Gandhi này chả ra 

gì. Thế mới hỏi ông Thầy này là: Tại sao Thầy lại hành xử như vậy? Thì ông Thầy bảo là nếu 

là ta ta sẽ không hành xử như Gandhi. Đấy, thế thì mọi người mới bảo là thế ông hành xử như 

thế nào? 
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Thầy bảo là: Gã Gandhi này tuy là tử tế đúng rồi nhưng mà quá nhiều nguyên tắc. Nào là 

phải giữ không nói dối này, nào là phải cứu được người này, nào là phải hy sinh cho người 

khác. Quá nhiều nguyên tắc. Ta không cần, ta không cần những nguyên tắc đấy. Ta đơn giản, 

hoàn cảnh thế nào thì hành xử như thế. Hoàn cảnh cần việc gì thì ta làm việc đấy, thế thôi! 

Tùy hoàn cảnh. Thế thì học trò mới bảo thế thì Thầy khác gì cái thằng không hiểu biết, thiếu 

hiểu biết? Muốn gì làm nấy mà. 

 

Thầy bảo: Không. Tuy là hoàn cảnh cần việc gì làm việc đấy nhưng ta luôn làm trong sự 

tỉnh táo và hiểu biết. 

 

Thế học trò, một số người vẫn công kích ông Thầy này nói là Thầy chỉ nói được là giỏi 

thôi, lúc xảy ra thì Thầy làm thế nào? Đấy, nào là tôi sẽ rất hiểu biết, tôi sẽ v.v… 

 

Minh Trưởng: Nói thế khó lắm ạ. 

 

Trong Suốt: Khó, đúng không? Thế ông này mới bảo nếu Thầy thực sự giỏi, nghĩ rằng mình 

có câu trả lời thì Thầy cứ nói một câu trả lời xem nào, xem có hơn gã Gandhi hay không? 

Thầy mới bảo thế này, ví dụ như thế này ta có thể rất dễ: Đoàn người chạy qua và hỏi: “Ông 

có biết thằng ăn trộm đâu không?” Đúng không? Ta sẽ giũ áo đứng lên và nói là: “Từ lúc tôi 

đứng ở đây, tôi chả thấy thằng ăn trộm nào chạy qua cả”. Thế thôi! Có được không? 

 

Một bạn: Dạ được ạ. 

 

Trong Suốt: Được. Đúng không? Từ lúc ta đứng ở đây, rất chuẩn luôn đúng không? Chả thấy 

thằng ăn trộm nào chạy qua cả. Quá đúng luôn, đúng với chân lý luôn. Đấy! Đấy là một ví dụ. 

Tôi đứng ở đây mà, thì tức là đoàn người sẽ chạy qua ngay. Ông ấy trả lời rất từ tốn. Đấy cũng 

là một cách. 

 

Nhưng cách thứ 2 ta có thể nhìn mặt đoàn người này ta biết là đoàn người này đánh thằng 

ăn trộm cũng chỉ đánh đau một trận thôi cho nó chừa đi cũng tốt. Ta sẽ nói sau lưng ta là thằng 

ăn trộm đấy. Thế thôi! Vì đơn giản là ta biết được bộ mặt này của những cái người này sẽ 

không điên lên để giết thằng ăn trộm, tại sao ta lại không chỉ thằng ăn trộm để đánh cho nó 

cho nó một bài học, tại sao ta phải giấu làm gì?  

 

Đấy, nên là có rất nhiều cách để nói chứ không phải chỉ đúng theo một nguyên tắc như 

vậy. Đấy nếu như hiểu đạo Phật một cách sâu sắc thì ta sẽ hành xử như ông Thiền sư như đấy. 

Còn nếu hiểu như em bây giờ, chỉ là hiểu cái vỏ ấy thì cuộc đời em toàn mâu thuẫn. Khi em 

làm em không biết là thiện hay là ác, không biết được luôn, đúng không? 

 

Minh Trưởng: Vâng! 

 

Trong Suốt: Mà như vậy thì rất khó sống. Cái mà anh dạy cho mọi người không phải là cái 

đạo Phật cứng nhắc ấy, không phải là cái phần cứng nhắc của đạo Phật, không phải cái phần 

thiện ác rõ ràng như vậy. Anh dạy mọi người một cách sống sáng suốt. Còn mọi người tự đi 

mà hành xử trong cuộc đời mình. Đấy, đấy là cái khác giữa phần cốt lõi đạo Phật với phần vỏ 

đạo Phật. 
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Minh Trưởng: Nhưng nếu trong một tình huống mà mình chỉ nghĩ đúng theo một điều đó và 

làm theo đó một cách tốt nhất. Thì thực ra em cũng rất muốn phát triển ra, mình ấy ra một cái 

gì đó hay hơn thế nhưng mà… 

 

Trong Suốt: Tóm lại em đã đến đây rất nhiều lần chứ không phải buổi đầu tiên mà em vẫn 

chưa đi vào thực hành bất cứ điều gì cả. Anh không thể trả lời câu hỏi nào hết, vì cái cách hiểu 

hành động của em. Em không thực hành gì hết thì đừng hy vọng có câu trả lời. Em ngồi đoán 

mò, tưởng tượng về đạo Phật. Em phải đến với đạo Phật, thực hành đạo Phật thì mới hiểu 

đúng về nó. Thì mới có cái như anh vừa nói xong đó là phần chân lý của Đạo Phật, còn không 

em sẽ suốt ngày hỏi anh những câu như vừa xong và em không có câu trả lời gì khi ra về. Rồi 

hôm sau lại hỏi “Anh ơi…”, đấy, lặp lại câu hỏi cũ, không bao giờ đến đâu hết. Không thể đến 

đâu được, nếu cách em tiếp cận đạo Phật như bây giờ. Giữ chặt phần vỏ còn đẩy phần lõi đi. 

Giống như ăn quả chuối ấy, mình chỉ thích ngồi bóc vỏ thôi. Thích ngồi sờ vào vỏ, bóc vỏ thôi 

còn không bao giờ biết thực sự chuối nó ngon như thế nào cả. Không bao giờ em làm được cái 

gì! 

 

Ở đây tất nhiên mọi người mới đến thì anh cũng không hy vọng hay yêu cầu mọi người 

phải hiểu phần lõi của đạo Phật nhưng mà anh nói rằng đấy, cái phần mà mọi người hướng 

đến nên là cái phần phần lõi. Thì đấy mới thực sự làm cho mình sống hạnh phúc được, hiểu 

biết hạnh phúc được. Còn mình cứ quay quanh phần vỏ ấy, thì cả đời mình chỉ có cái vỏ thôi. 

Và đầy mâu thuẫn ngay. Không biết nên làm cái này hay không nên làm cái này. Đấy uống 

thuốc thì giết chết con vật, con giun con sán, mà không uống thuốc thì mình bị sao đấy. Không 

bao giờ giải quyết được luôn. Đúng chưa? Nên là cái anh nói không phải là… Chịu luôn! 

 

Chị Hằng cũng thế đấy nếu chị không đi vào thực hành, chỉ suốt ngày ngồi sám hối cầu 

nguyện v.v.. ấy, đấy chưa phải thực hành đạo Phật. Thực hành đạo Phật không phải ngồi sám 

hối hay ngồi cầu nguyện hay là ngồi đọc thần chú đọc kinh. Đấy là cái vỏ của đạo Phật. 

 

Ở đây có một số người, Hưng đấy đọc kinh làm gì, vô ích. Vô ích luôn! Mình phải nắm 

được cái phần lõi để mình thực hành, hành xử đúng, Còn nếu không đọc bao nhiêu kinh ấy, 

nhất là nhà Phật nói là đọc kinh mà không hiểu thì bằng không luôn. Đọc Kinh mà không hiểu 

thì vô nghĩa luôn. Nên anh không nói về đạo Phật phần vỏ ấy, phần hình thức đấy, mà anh nói 

về cốt lõi của đạo Phật. Sống một cách hiểu biết, tỉnh táo, sáng suốt và nếu sống được như vậy 

thì bệnh tật nó sẽ tự đi và nếu nó còn ở đấy thì mình rất vui vẻ. 

  

Minh Hoa: Thế những người người ta ngồi thiền mà khỏi bệnh được ấy thì người ta làm thế 

nào hả anh? 

 

Trong Suốt: Ngồi Thiền khỏi bệnh được. 

 

Minh Trưởng: Nó cân bằng âm dương đúng không ạ?  

 

Trong Suốt: Cân bằng âm dương đấy. Ngồi thiền đấy, tốt rất tốt. Âm dương hòa hợp. 

 

Bắt đầu từ cái vỏ thì tốt rồi nhưng cuối cùng phải nhìn thấy rõ cốt lõi của đạo Phật mới hy 

vọng được, mới có hy vọng. Còn nếu không thì có thể cuộc đời mình mới khá lên một chút có 

gì đâu. Thậm chí khỏi bệnh. Thậm chí một số người chỉ đi phóng sinh cũng khỏi bệnh. Nhưng 

mà chỉ khỏi bệnh trong một đời thôi là cùng, thậm chí chả được một đời một năm thôi là cùng, 

năm sau nó lại quay lại nên phải đi sâu hơn vào nó. Thực hành. 
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Đấy là lý do anh phải nói Hà phải tu tập đấy. 

 

Tu tập thì khác với việc là làm điều tốt. Làm điều tốt không thể hết khổ được, bớt khổ thì 

được. Những buổi nói chuyện như thế này sẽ còn diễn ra tiếp mỗi buổi lại nói sâu hơn một 

chút. Mọi người có thể nghe lại những bài ghi âm anh đã giảng những buổi trước. 

 

Buổi hôm nay nói về nhân quả nhưng thực ra đã có rất nhiều buổi nói về những điều sâu 

sắc hơn rồi. Đấy! Nghe xong rồi thử áp dụng trong cuộc sống của mình xem thế nào. Như anh 

đã nói thử cảm ơn những người đã hại mình. Thử áp dụng xem có khá hơn tý nào không, đời 

mình khá hơn tý nào không? Tinh thần mình khá hơn tý nào không? Nếu hại nặng không cảm 

ơn được thì hại nhẹ. Cảm ơn những người đã từng chửi mình một câu trong đời. Đấy, cứ tập 

thế trước đã. 

 

Làm lành tránh dữ thì càng nên rồi, ví dụ như là Trưởng biết điều dữ mà vẫn làm thì chắc 

chắn chỉ có nước rời xa Phật pháp, nếu mình không biết thì còn chấp nhận được. Nếu mình đã 

biết rồi mà còn cố tình làm, mình làm với động cơ rất xấu, thì đừng hy vọng sẽ đến được với 

Phật Pháp. Phải rất lâu sau với cái việc mình làm sẽ làm tránh xa Phật Pháp. Nhưng đôi khi 

mình không biết được đấy là xấu hay tốt đấy là lúc mình đi học, tìm cách nhìn vấn đề như thế 

nào. 

 

Minh Tuấn: Trong Suốt ơi cho em hỏi về tịnh hóa nghiệp. Anh có thể chia sẻ trong buổi hôm 

nay được không ạ? 

 

Trong Suốt: Tịnh hóa nghiệp được, có nhiều cách tịnh hóa nghiệp. Tịnh hóa nghiệp là mình 

giảm bớt cái xấu, nghiệp xấu đi đấy.  

 

Có mấy cách đấy. Một cách là… đấy, làm điều tốt. Đúng không? Cầu nguyện cũng là 

cách tịnh hóa nghiệp, sám hối cũng là tịnh hóa nghiệp. 

 

Một cách tịnh hóa nghiệp nữa là không phổ biến lắm gọi là dùng tha lực để tịnh hóa 

nghiệp. Ít khi được nói đến đúng không? Dùng Tha lực. Trong nhà Phật có rất nhiều vị Phật 

trong đó có một vị Phật gọi là Kim Cương Tát Đỏa, ông có một lời cầu nguyện thế này này: 

“Chỉ cần ai đọc câu thần chú của tôi, thì tôi sẽ tìm mọi cách để gánh nghiệp cho người ấy”. 

Thề trước khi ông ý tu hành, trước khi giác ngộ ông ta thề như thế. Ai đọc câu thần chú của 

tôi, thì tôi tìm mọi cách để gánh hộ nghiệp cho người ta. Gánh bớt càng nhiều càng tốt. Đấy, 

đấy là một ví dụ. Thế thì nếu như mình đọc câu thần chú của ông ý thì sẽ được tịnh hóa 

nghiệp, ông ý sẽ tìm đủ cách khác nhau để gánh bớt nghiệp cho mình để mình có một cơ hội tu 

hành. Tức là ông ý nói là để cho người ta có một cơ hội tu hành giác ngộ chứ không phải để 

người ta lại phá hoại người khác tiếp. Đấy, mà người ta có một cơ hội tu hành giác ngộ. 

 

Đấy là dùng tha lực. Trong nhà Phật thì có những câu thần chú đọc xong thì bớt nghiệp 

xấu đi thực sự. Có những câu thần chú mình nhìn thấy nó một cái thì mình giảm nghiệp xấu 

của mình đi trăm ngàn kiếp. Ở đây có treo đấy, trên đâu ý nhỉ? 

 

Hồng Nhung: Cửa thang máy ạ! 

 

Trong Suốt: Cửa thang máy đấy, những ai đi ra thì thấy. 
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Minh Hoa: Thưa Thầy nhìn không hiểu vẫn ok chứ ạ?  

 

Trong Suốt: Ờ riêng câu thần chú ấy thì nhìn không hiểu cũng được. 

 

Minh Trưởng: Thế đem về nhà treo có được không ạ? 

 

Trong Suốt: Được đem về nhà treo cũng được. 

 

Minh Trưởng: Phải có kiểu như là… Em thấy nhiều khi có những bức tranh họ in hình Phật 

hình Bồ Tát em ví dụ như in trên vỏ hương ý, xong họ vứt vào sọt rác như thế có ảnh hưởng gì 

không ạ? 

 

Trong Suốt: Nếu họ vô tình. Cố tình thì xấu. Nếu họ cố tình làm thì điều xấu. Coi thường 

Phật Pháp. Coi thường Phật. 

 

Minh Trưởng: Đôi khi mình biết điều đó, mình cầm vào mà không biết làm thế nào thì xử lý 

thế nào ạ?  

 

Trong Suốt: Nếu em biết rồi thì lại mệt đấy, không biết thì thôi, biết rồi thì không thể giẫm 

lên nó được nữa. Em không thể ngồi lên nó được nữa. Đốt đi thì được. 

 

Minh Trưởng: Không biết là nhà mình mua mà phải bó hương có hình Bồ Tát Quan Thế Âm.  

 

Trong Suốt: Nếu em biết bó hương hình Quan Thế Âm em giẫm lên chân, em biết chắc điều 

đấy thì lại không được. 

 

Minh Trưởng: Như kiểu em không biết xử lý như thế nào. 

 

Trong Suốt: Đốt đi, đốt đi thôi. 

 

Minh Trưởng: Đốt đi ạ? 

 

Trong Suốt: Đốt đi hoặc để cao hơn chỗ mình ngồi. Để chỗ nào cao hơn chỗ mình ngồi. 

Nhưng mà không biết còn hơn đúng không? Anh nói xong cái lại mệt hơn. Không biết thì chả 

sao cả, không biết thì việc em giẫm lên giống như giẫm lên một tờ giấy, còn biết rồi mà trong 

lòng em lại nghĩ này nghĩ kia thì không tốt lắm. Anh lỡ nói mất rồi. 

 

Anh đang nói dở chuyện gì ấy nhỉ? À tịnh hóa nghiệp. Có những vị Phật như vậy, có 

những vị Phật rất là từ bi ngài hứa những lời như vậy nếu mình đọc câu thần chú của ngài thì 

ngài tìm mọi cách đến gần mình giúp đỡ mình tịnh hóa nghiệp, gánh nghiệp cho mình. 

 

Đấy là cách gọi là tha lực để tịnh hóa nghiệp, tuy nhiên thì là tịnh hóa nghiệp của các vị 

đấy là giúp mình tu hành nên những phương áp ấy chỉ được dạy cho những người đã quyết 

tâm tu hành. Ví dụ bảo anh dạy anh sẽ không dạy nếu mọi người chưa quyết tâm tu hành. Ờ, 

nhưng nếu quyết tâm tu hành rồi thì anh sẽ dạy được.Vì cái đấy chỉ nên dạy cho người quyết 

tâm, người không quyết tâm thì sao? Tịnh hóa nghiệp thì càng phá, đúng không? Đúng chưa? 

Sướng quá mà! 
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Nên là không quyết tâm tu hành thì không được dạy luôn. Không được quyền dạy, Anh 

không được quyền dạy luôn. Nhưng nêú mọi người ở đây quyết tâm tu hành này, thực sự 

quyết tâm đấy, làm lễ quy y này và bắt đầu đi vào thực hành thì anh có thể dạy được cho mọi 

người những câu thần chú kiểu như thế. Những câu thần chú mà đọc xong có thể tịnh hóa 

nghiệp rất nhiều. Đấy! Có rất nhiều cách khác nhau để tịnh hóa nghiệp nhưng cái đấy thuộc về 

dành cho những người đã quyết tâm rồi. 

 

Khi đã tịnh hóa nghiệp thì họ sẽ dùng cái việc khỏe mạnh lên đấy để đi giúp được rất 

nhiều người khác, giúp chính mình và giúp nhiều người khác. Đấy là lý do mà thần chú người 

ta gọi là mật chú vì thế. Mật chú vì không thể truyền một cách bừa bãi được, bí mật. Mà 

truyền bừa bãi không hiệu quả, còn hại cả ông Thầy đó luôn. Ông Thầy đi truyền bừa bãi cũng 

bị hại, học trò cũng bị hại mà ông Thầy cũng bị hại. 

 

Có những câu đọc xong thì…Có những câu như trên cửa kia là được truyền công khai vì 

nó viết trên 1 đoạn kinh. Kinh Phật là những cái truyền công khai, còn những câu mật chú thì 

không được viết trong kinh thì… 

 

Một bạn: Trên rèm đúng không ạ?  

 

Trong Suốt: Không trên kính cửa phòng cơ. Có, có không nhở? 

 

Một bạn: Có ạ! 

 

Trong Suốt: Đấy là một câu thần chú trong kinh Thác nước chảy, Kinh đấy viết rằng là Câu 

thần chú này chỉ cần nhìn thấy một cái thì tiêu tan nghiệp xấu từ một trăm ngàn kiếp. 

  

Minh Trưởng: Liệu em có tìm trên mạng để in thì có được không ạ? 

 

Trong Suốt: Được, với cái trong kinh thì em có thể hoàn toàn làm thế được.  

 

Một bạn: Tìm từ khóa là gì ạ? 

 

Trong Suốt: Giải thoát ... “Thần chú giải thoát qua sự thấy”. Chỉ cần thấy thôi, giải thoát 

nghiệp một đống nghiệp xấu qua sự thấy. 

 

Chỉ cần thấy thôi, những câu này người ta hay để ở những nơi có…. Có bếp núc chẳng 

hạn nên để vì các con vật bị đem lên giết ở đấy ấy. Nếu nó còn sống nó nhìn thấy một cái thì 

nó rất được lợi nên người ta thường hay để những chỗ đấy. Hoặc là để ở cửa ra vào. 

 

Anh để ở cửa ra vào vì thế, vì là vô tình thôi mọi người đi qua chả cần biết là cái gì cứ đi 

qua nhìn thấy thế thôi, xong mở cửa đi vào. 

 

Nhóm mình có thể hôm nào Hồng Nhung in ra một tập để đây này để ai có thể mang về 

luôn. Đỡ phải lên mạng tìm xong in rất lâu. Để sẵn một tập ở đây ai cần chỉ cần đem về nhà 

thôi. Về nhà dán lên giống decan như kiểu như thế này này. 

 

Minh Trưởng: Mình có thể dán lên chỗ cao ở xe buýt được không ạ? 
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Trong Suốt: Được mình có thể dán lên bất kỳ đâu cũng được. Đấy gọi là tịnh hóa nghiệp 

bằng tha lực. Trong nhà Phật cũng có nhiều Pháp như vậy nhưng mà nó chỉ dành cho những 

người quyết tâm tu hành. Nếu không thì ông giải thoát được ít nghiệp thì lại đi gây nghiệp xấu 

mới. 

 

Chuyên gia câu cá đúng không? Bị đau tay thế là Thầy đọc câu thần chú học trò khỏi đau 

tay, ngày hôm sau ông học trò lại giết một đống cá mới. Cực kỳ nguy hiểm và chả làm được gì 

cả. Nhưng cái câu này trong Kinh thì được. 

 

Mọi người nên treo là đằng khác. Nên treo cho những người khác nhìn thấy, sẽ tốt cho họ. 

 

Minh Tuấn: Em thấy cuộc sống của em sướng quá!. 

 

Trong Suốt: Ừ, thì mình phải thấy khổ tý thì mình mới tu. 

 

Minh Tuấn: Em thấy tịnh hóa nghiệp cũng chả tốt với em nên cũng không giúp được lắm trên 

đường giác ngộ. 

 

Trong Suốt: Khi nào em có một lòng quyết tâm lớn lao rằng tôi sẽ giác ngộ đi cứu người 

khác, ngày đấy thực sự trong lòng em ấy, chứ không phải em nghĩ thế mà trong lòng cảm thấy 

điều đấy thì em cảm thấy tịnh hóa nghiệp rất tốt. 

 

Minh Tuấn: Nhưng mà tức là về nhân quả thì em tin tuyệt đối nhưng mà về giải thoát thì em 

chỉ tin được 70% thôi. Động cơ của em là em hướng tới hoàn toàn giác ngộ còn giải thoát hay 

không thì giải quyết sau. 

 

Trong Suốt: Em không hiểu. Giác ngộ là giải thoát mà, có gì khác nhau đâu. 

 

Minh Tuấn: Em thấy giác ngộ và giải thoát khác nhau.  

 

Trong Suốt: Giác Ngộ là Giải thoát. Giác ngộ là giải thoát thực sự, khỏi mọi thứ. 

 

Hồng Hà Anh: Cầu nguyện để gặp khổ, đi phóng sinh, cầu nguyện để gặp khổ này. 

 

Trong Suốt: Những ai gặp khổ sở phải thấy mình may mắn, vì mình có cơ hội được gặp Phật 

Pháp như thế này. Chứ mình sướng quá mình cũng không muốn đến nghe những bài giảng 

như thế này luôn. 

 

Minh Tuấn: Nhưng mà em thường cầu nguyện là gặp được các duyên lành để dẫn đến giác 

ngộ và giải thoát. 

 

Trong Suốt: Duyên lành nhiều khi nó là nghiệp xấu đấy. Cái duyên đấy lành dẫn đến giác ngộ 

và giải thoát chứ không phải duyên lành dẫn đến hạnh phúc bình thường. Có thể nghiệp xấu 

nở ra, nhưng nở ra đủ mức, để mình cố gắng tu lại, không làm mình chết không làm mình bị 

bệnh đến mức thập tử nhất sinh, nó làm mình sợ hãi để tu hành. 

 

Minh Tuấn: Tại vì giác ngộ thì em tin tưởng vào nó chắc chắn tồn tại. Giải thoát thì e hiểu 

mình chết đi không tái sinh lại thì em chưa có niềm tin chắc chắn vào đấy chỉ tin 70% thôi. 
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Trong Suốt: Giải thoát thực sự là em tự do khi quyết định, tái sinh nữa hay không tái sinh 

nữa. Tái sinh là một người ở một cõi nào đấy chứ không phải không tái sinh nữa là giải thoát, 

quyền tự do, chết đi cái em có quyền lựa chọn, không bị nghiệp xấu nó đẩy đến chỗ kẻ thù của 

em nữa − ví dụ như thế. Còn thông thường chết đi hoặc là mình đến chỗ kẻ thù mình. Khi 

mình chết tức là thần thức ra khỏi thể xác thì nó sẽ có một giai đoạn gọi là trung gian, sau đó 

đến một giai đoạn trưởng thành, trung gian trải qua đủ kinh nghiệm, trưởng thành là gì, là tìm 

bố mẹ mới của mình, nó bị cuốn hút đến những người bố mẹ có duyên với mình và nó đợi 2 

người thụ thai thì nó nhập vào bào thai đấy. Bố mẹ có duyên với mình thì nhiều kiểu, có duyên 

bố mẹ xấu cũng đẩy mình đến đấy, bố mẹ có duyên tốt cũng đẩy đến đấy và hầu như không có 

sức kiểm soát, khi nó chỉ thấy là ừ, ở ngoài không gian thì lạnh lẽo thế này, chui vào bào thai 

thì quá sướng. 

 

Nếu mình tái sinh làm con gái thì người bố rất đáng yêu dễ chịu còn tái sinh làm con trai 

thì thấy người mẹ rất đáng yêu dễ chịu, thế là nhập vào thai thôi. Còn cũng không hiểu tất cả 

những điều mà anh đang nói luôn. Nó thấy là lạnh lẽo thế này mà chỗ kia có một mái ấm dễ 

chịu thì nó sẽ đến chỗ đấy thôi, hết. Và tái sinh làm con người nhà đấy và tiếp tục vòng nhân 

quả. Còn nếu giác ngộ thì em có quyền lựa chọn đi đâu hoặc tôi không muốn chui vào bào thai 

nào nữa thì tôi chả chui vào bào thai nào nữa, hoặc tôi lên cõi Phật ở đấy một thời gian, và tôi 

lại tái sinh đi đâu, đi sang Somali cứu những người đau khổ chẳng hạn. Đấy, hôm qua có ai 

xem phim Somali không? Đấy! 

 

Mọi người: Có ạ! 

 

Trong Suốt: Đang đánh nhau, sang làm một người giải cứu người khổ ở những nước bắn 

nhau. 

 

Minh Trưởng: Một khi mình là một người lính cầm súng bảo vệ người khác, giết người 

những kẻ xấu cũng là xấu đúng không ạ?  

 

Trong Suốt: Giống như đức Phật đấy Phật thì giết người, có nghiệp xấu này tốt kia đấy. Mình 

cầm súng bảo vệ tổ quốc thì rất tốt đối với phe mà mình bảo vệ, đúng không? Nhưng với phe 

ngược lại, phe mình bắn chết họ chẳng có gì tốt cả. Nên việc đấy là việc vừa có xấu chỗ này 

vừa có tốt chỗ kia.  

 

Và nhân quả rất công bằng, mình sẽ được lợi chỗ này và bị hại ở chỗ khác ví dụ mình sẽ 

được làm 1000 kiếp được làm người sung sướng giàu có hạnh phúc nhưng sau mình lại bị giết 

đến 100 kiếp, mình cứu được 1000 người mà nhưng mình giết 100 người mình và mình sẽ bị 

100 kiếp sẽ bị người khác giết hại dã man. 

 

Xuân Hưng: Có trường hợp nào ông bà cha mẹ gây ra mà mình phải gánh chịu không ạ?  

 

Trong Suốt: Đấy là cái mà chúng ta chưa nói, cái đó gọi là cộng nghiệp. Cộng nghiệp là có. 

Cộng nghiệp là chia sẻ nghiệp với nhau, ví dụ hai người sống với nhau thì người này gánh bớt 

một phần nghiệp người kia vì có liên quan đến nhau mà nên là nhiều khi ông bà và mình rất là 

chặt chẽ với nhau. Nên là nhiều cái ông bà gây ra nhưng mình vẫn phải chịu, đấy là cộng 

nghiệp! Có thể, hoàn toàn có thể. Hoặc là con cái gây ra bố mẹ chịu, cộng nghiệp mà, hoặc bố 

mẹ gây ra con cái chịu. Ông bà gây ra cũng thế. 

 

Minh Trưởng: Em nghĩ đôi khi ông bà làm điều tốt con cháu được hưởng. 
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Trong Suốt: Đúng rồi cộng nghiệp. Nhưng em làm điều xấu ví dụ giết người chẳng hạn thì 

bát cơm bố mẹ nuôi em ngày xưa ấy, ngày xưa nó chỉ là nghiệp bình thường, bây giờ nghiệp 

nó tạo ra nuôi một kẻ giết người thì bố mẹ em tự nhiên đang ở một cõi nào đấy có khi bị đau 

đớn bệnh tật chỉ vì em là đứa con gây ra chuyện. Nhân quả không chỉ đơn giản là 1: 1 thế mà 

còn liên quan đến người này, liên quan đến người khác. 

 

Minh Trưởng: Mình phải giáo dục con một cách cẩn thận. 

 

Trong Suốt: Đúng thế, rất thực dụng, chính xác đúng thế, nên thế! 

 

Minh Tuấn: “Đời cha ăn mặn đời con khát nước” thì giải thích theo nhân quả thì giải thích 

về nhân quả thế nào ạ? 

 

Trong Suốt: Bố mẹ và những đứa con bao giờ cũng có nợ nần với nhau nên là ví dụ như thế 

này: anh nợ em, nhưng mà người khác nợ anh, thì cứ bảo hai người tự giải quyết với nhau đi, 

thế là em gặp người kia, anh chỉ tham gia phần nhỏ thôi, thế bố mẹ họ nợ một người nào đấy, 

đứa con lại nợ bố mẹ, nên người kia đến hại đứa con để cho cân bằng mà.  

 

Minh Tuấn: Nhưng theo nhân quả đấy thực ra mình và người kia chả có liên quan gì mà liên 

quan chỉ qua trung gian thôi. 

 

Trong Suốt: Thì có liên quan rồi. Đi qua trung gian là có liên quan rồi đúng không? Giống 

như là em nuôi con bằng tiền tham ô, đứa con lớn lên khỏe mạnh nhờ tiền tham ô, đâu phải 

không liên quan đâu, chắc chắn có liên quan rồi, nên nó sẽ chịu một phần của cái quả đấy. 

Nuôi con bằng tiền ăn cướp giết người, thì cái thân thể đứa con được nuôi khỏe mạnh ấy là 

sống bằng sự ăn cướp giết người của mình nên nó có liên quan chứ. Nên là bố mẹ làm là con 

chịu rồi. Đấy, ông bà cũng thế thôi, ông già nuôi dưỡng bố mẹ và nuôi con cháu nên nhiều khi 

mình chịu nghiệp của ông bà. 

 

Minh Tuấn: Trước đây có một điểm em hiểu về nhân quả có vẻ chưa ổn lắm. Em hiểu rằng là 

mỗi cái quả mình đặt được là do nhân mình gây ra trong quá khứ. Thế thì trong trường hợp 

này là em hiểu thế là chưa đúng đúng không ạ? 

 

Trong Suốt: Đúng rồi. Cộng nghiệp và biệt nghiệp. Cái em hiểu là biệt nghiệp, cộng nghiệp là 

mình có thể chịu một quả của người khác gây ra. 

 

Vì thế mình phải hiểu là nếu không tu hành ý thì cơ bản cuộc đời mình chỉ là chuỗi vay 

trả, đời này đời sau chỉ là cứ vay đi trả lại, vay đi trả lại mãi, không thể thoát ra vòng luẩn 

quẩn đấy được.  

 

Người ta nói tu hành là chuyển nghiệp. Nhân quả sẽ thay đổi khi bắt đầu tu. Khi mà người 

tu rồi những ông Thầy bói, những ông Thầy xem tướng thực sự tử tế sẽ từ chối xem cho những 

người tu là vì thế vì khi đấy dòng nhân quả bắt đầu thay đổi, không còn xem chính xác được 

nữa, sai rất nhiều luôn. Tu có thể chuyển được nghiệp như vậy. Có những người số đến ngày 

này tháng này phải cưới vợ nhưng cuối cùng không lấy. 

 

Hồng Hà Anh: Con, con chuyên đi bói thì Thầy bói nào cũng bảo thể nào 27 tuổi lấy chồng 

mà bây giờ 26 tuổi lấy chồng mất rồi. 
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Trong Suốt: À đấy, vì tu sớm mà, nên là được bớt đi 1 năm cô đơn, đấy (Cười). 

 

Một bạn: Nhưng đây là quả lành hay quả ác ạ? 

 

Trong Suốt: Chưa biết được. Đấy. Tu hành sẽ cải thiện được cái đấy! 

 

Trong Suốt có quen một ông Thầy tu ở Yên Tử ấy, ông ấy làm trị sự ở chùa Yên Tử, Trúc 

Lâm Yên Tử, ông ấy nói cái bàn tay trước khi đi tu nó gồ ghề nhưng khi tu một thời gian tự nó 

phẳng, lì luôn, tự nhiên phẳng lỳ luôn. Ông ý chẳng làm gì cả, ông ý không phải lao động gì 

cả. Trị sự ông ý chỉ làm bình thường thôi, chỉ tiếp khách thôi mà − tri khách, chỉ tay thay hết 

và nó phẳng lì luôn, thay đổi nhiều lắm, tu hành là chuyển nghiệp. Hồng Nhung có quyển đấy 

không nhở? Tu là chuyển nghiệp không nhở? 

 

Hồng Nhung: Con có ạ! 

 

Trong Suốt: Liễu phàm tứ huấn đúng không? Kể về một ông ở đời Minh tu hành như thế nào, 

ông chuyển nghiệp như thế nào. Từ bé đến lớn cho đến khi 50 tuổi là tử vi ông ý đúng, có 

những Thầy tử vi rất giỏi, xem cho ông đúng từng chi tiết một luôn. Tức là đi làm ở đâu lương 

bao nhiêu là đúng hệt luôn. Thậm chí có lần ông ý có một mức lương cao hơn ông ý nghĩ từ 

nay trở đi tử vi của tôi bị sai, nhưng mấy ngày sau ông gây lỗi nhà vua phạt ông ý về đúng 

lương kia. Ông này kinh sợ quá và tử vi ghi rằng ông ấy sẽ không có con và mất lúc 53 tuổi. 

Khi 50 tuổi ông ý thấy hoàn toàn đúng rồi nên quyết định thôi sống còn gì nữa. Ông ý quyết 

định đi ngao du sơn thủy, 3 năm nữa chết mà ông ý chẳng lấy vợ nữa mà đi ngao du sơn thủy 

thì gặp đại sư trên chùa. Hai ông nói chuyện với nhau thì ông sư thấy mặt ông này buồn buồn 

thì mới hỏi tại sao ông lại buồn? Nói chuyện rất là đang vui mà tự nhiên ông lại buồn. Ông 

này mới nói rằng không giấu gì Đại sư vì bây giờ tôi chỉ còn 3 năm sống thôi và kể câu 

chuyện ra, ông sư cười to bảo ông thật là ngu dốt, già thế này rồi mà ngu dốt. 

 

Ông này bảo: Tại sao lại ngu dốt? Đúng từ đầu đến cuối rồi mà sao lại ngu dốt? Chắc 

chắn 53 tuổi tôi sẽ chết. Vì đúng từ đầu đến cuối mà! 

 

Ông Sư mới bảo là: Ông chưa bao giờ nghe câu tu là chuyển nghiệp à? Nếu ông làm theo 

lời ta chắc chắn ông sẽ không chết năm 53 tuổi.  

 

Thế là Ông này mới bảo: Thế làm như thế nào? 

 

Ông Sư bảo: Bây giờ ông quyết tâm tu hành, đâu tiên là ông thề hứa làm những điều tốt 

đi.  

 

Ông này hỏi là: Thế cụ thể là như thế nào? 

 

Nhà sư bảo hứa đi trong 1 năm ông làm bao điều tốt đấy. 

 

Ông này nghĩ một lúc mới hứa là trước bàn thờ Phật tôi sẽ cố gắng một năm làm 300 điều 

tốt lớn nhỏ cộng lại. Thế thì ông ý làm 300 điều tốt trong 1 năm đầu tiên. 
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Thế là trong 1 năm đấy, khi hết năm đầu tiên cuộc sống của ông ý thay đổi, tự nhiên có 1 

cô muốn lấy ông ý làm chồng, thế ông này nghĩ là số mình 53 tuổi chết, lấy cô ý chỉ sống 

được 2 năm thì cũng khổ cô ý! Vẫn tin mà!  

 

Nhưng dù sao bây giờ cũng thay đổi rồi vì tử vi ghi rằng mình không bao giờ cưới vợ. 

Đến hỏi ông sư kia, ông ý bảo tiếp tục thề làm sau, thế là ông ý lại thề là trong 1 năm làm 

1000 điều tốt.  

 

Thề xong vẫn lấy vợ, thì quả nhiên là 2 năm sau không những không chết mà còn đẻ 1 

đứa con mà trong khi tử vi thì ghi ông ý không đẻ đứa con nào, chết một cách cô tịch… 

 

Thế thì sau đó ông tiếp tục tu hành và ông viết lại cuốn sách Liễu Phàm Tứ Huấn ghi lại 

cuộc đời ông ý và dạy con ông ý là làm thế nào để chuyển nghiệp. Đấy, nên mọi người có 

thể... Ở đây Hồng Nhung in rồi đúng không? Con in ra rồi đúng ko? Ở đây ai quan tâm có thể 

gặp Hồng Nhung để lấy đọc quyển sách đấy. 

 

Minh Trưởng: Trên mạng cũng có, có phim luôn. 

 

Trong Suốt: Thế à? Có phim à? Thế quá tuyệt vời! Thế thì Hồng Hạnh đâu rồi? Về rồi đúng 

không? Hồng Nhung có thể tìm cái địa chỉ phim đấy để về sau mọi người vào nhóm có thể gửi 

cho mọi người luôn 

 

Minh Tuấn: Xem phim xem là có giống truyện không?  

 

Trong Suốt: Thế à? Có phim hẳn hoi à? Thế quá tuyệt vời rồi. Phim này rất nên xem,những 

người mới tu nên xem để hiểu rằng chuyển nhân quả như thế nào. Nên tìm luôn để xem. 

 

Tu là chuyển nghiệp. Ở đây ai tu sẽ thấy, ở đây ai xem bói rồi xong tu sẽ thấy Thầy bói 

bắt đầu sai, mình tu càng sâu thì bói càng sai. 

 

Hồng Nhung: Có một ông Thầy bói không xem được cho con. 

 

Trong Suốt: Ừ, sẽ có nhiều người, nhiều Thầy bói chân chính sẽ từ chối những người đi tu và 

những người đã tu rồi, còn Thầy bói không chân chính thì sẽ bói những điều rất sai, rất đáng 

sợ để mình bị phụ thuộc vào ông ý. Đấy những Thầy bói nào nói những điều đáng sợ là phải 

cẩn thận, đấy là cách các ông Thầy bói làm mình bị phụ thuộc vào tâm lý, có thể không vì tiền 

bạc nhưng vì tâm lý, cẩn thận những ông Thầy bói nói lời, chuyện như vậy, đặc biệt ông Thầy 

bói nào khuyên mình cúng bái rất nguy hiểm, hết sức cảnh giác những ông nào khuyên mình 

cúng bái, làm lễ, những Thầy bói nào khuyên mình tu hành không làm lễ còn có thể tử tế được 

một chút. 

 

Một bác: Nhưng sư ở chùa, có những vị sư trụ trì ở chùa cũng bảo mình phải cúng ý? 

 

Trong Suốt: Ờ thì thời buổi này không còn tin được sư nữa rồi, sư bây giờ khó tin rồi. 

 

Minh Hằng: Một Thầy thì xem rồi thì hỏi ngày sinh ngày nào, sinh tháng nào rồi bói mình 

một câu. Còn một sư trụ trì thì bảo thấy em như thế, nhìn thấy em như thế, tay như thế thì căn 

nặng lắm phải cúng, xong mình bảo: Em cúng nhiều lắm rồi, cúng nhiều mà chẳng thấy thay 

đổi gì cả. 
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Trong Suốt: Sư nào bảo cúng là có vấn đề rồi, bất kì sư nào nói từ cúng. 

 

Xuân Hưng: Sư bây giờ còn thất tình đi tu ý ạ! 

 

Trong Suốt: Bây giờ mình phải nghe tiếng nói bên trong của mình hơn là mấy ông sư bên 

ngoài. Mình cố gắng hiểu biết này, sau đó đi theo những hiểu biết bên trong mình. 

 

Minh Hoa: Tiếng nói đấy nhiều khi có thể lờ mờ có thể cảm nhận được nhiều mình có thể 

hiểu được. 

 

Trong Suốt: Tiếng nói bên trong mình lúc mờ lúc rõ. Nếu mình chịu khó lắng nghe thì nó rõ, 

còn nếu mình cứ bỏ qua nó mà chỉ đuổi theo những tham vọng thì sẽ thấy rất là mờ. Nên cần 

phải có thói quen lắng nghe và có thói quen là hướng đến cái đúng. Ví dụ hôm nay mình biết 

là đúng thì mình sẽ làm, hôm sau mình biết không phải là đúng nữa thì mình bỏ, thì mình có 

khả năng hướng đến chân lý mạnh mẽ. Dần dần tiếng nói ấy sẽ rõ ra, dần dần mình thấy là 

chuyện gì nó cũng sẽ nói là cái này nên làm, cái kia không nên làm. Trực giác đấy, người ta 

nói trực giác đấy. Chị Hằng mà nghe mấy ông sư đấy thì thôi rồi! 

 

Minh Hằng: Em cúng nhiều lắm rồi Thầy ạ! 

 

Trong Suốt: Một lễ bao nhiêu tiền, mệt lắm! 

 

Minh Hằng: Xong hôm nào bảo Thầy là thôi Thầy giúp em đi. Thôi em làm công quả ở chùa 

Thầy cúng cho em đi em không còn tiền nữa. 

 

Trong Suốt: Trong kinh Phật viết những người lợi dụng tâm linh để lấy tiền bạc hay là thể 

xác người khác thì đấy là nghiệp xuống địa ngục, nghiệp rất rõ phải xuống địa ngục, lợi dụng 

tâm linh để làm hại người khác, để lấy tiền bạc lấy lòng tin thậm chí là chiếm đoạt thể xác 

người khác là rất nguy hiểm, xuống địa ngục là cái chắc. Thậm chí những người nào chỉ cần là 

không tu hành nghiêm túc thôi, mà cứ lấy tiền cúng của chúng sinh, của mọi người ấy, thì là 

phạm tội ăn cắp của Tam Bảo. Vì tiền cúng đấy không phải để cúng cho mình, không phải để 

cho mình phè phỡn mà để cho mình tu hành cho đúng đắn, để giúp người ta. Mình lại dùng 

tiền đấy không để tu hành mà chỉ để hưởng lạc thôi thì cũng là ăn cắp của Tam Bảo, cũng là 

một nghiệp rất xấu. Có thể Phật thì không phạt nhưng các vị Hộ Pháp thấy điều đấy sẽ phá, sẽ 

làm cho người đấy gặp chuyện. Hay là có chuyện lên chùa lấy cái bát về xong bị sao đấy, mọi 

người đã nghe bao giờ chưa. 

 

Mọi người: Chưa ạ. 

 

Trong Suốt: Mọi người chưa nghe bao giờ à? 

 

Mọi người: Chưa ạ. 

 

Trong Suốt: Không ai nghe bố mẹ người thân kể chuyện đấy à? Thường xuyên có những câu 

chuyện như thế. Lên chùa thấy cái bát đẹp quá đem về sau đó cả nhà bị chuyện kinh khủng 

luôn, tai nạn, rủi ro, kinh khủng luôn. Chỉ một cái bát ở trên chùa thôi đấy. Xong lại nghĩ sao 

Phật ác thế? Mình chỉ lấy cái bát của Phật? Đúng không? Nhưng đấy không phải là như vậy, 

cái bát đấy không phải tiền bình thường, đấy là tiền từ lòng tin mọi người cúng cho chùa với 
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hy vọng rằng là tiền cúng đấy sẽ làm cho những sư ở trong chùa tu hành đúng đắn, giác ngộ, 

sau này cứu họ…  

 

Đấy ý nghĩa sâu sắc của cúng dường đấy, là mình cúng cho ông sư để sau này ông sư tu 

hành giác ngộ, sau này ông sư giác ngộ thì cứu lại rất nhiều người trong đó có mình. Nhưng 

ông sư không làm điều ấy, như vậy ông ý cũng phạm tội ăn cắp rồi đúng không? Thế nhưng 

mình lấy cái đấy cũng là phạm tội ăn cắp. Cái bát đấy không phải để cho mình sử dụng thì 

mình cũng phạm tội ăn cắp. Thế nên trong chùa luôn có các vị Hộ Pháp. Nếu mà Chùa tử tế 

thì các vị Hộ Pháp sẽ rất không hài lòng. Mà Hộ Pháp thì không phải toàn là những người hiểu 

biết đâu, Hộ Pháp nhiều khi chỉ là những người đã hứa bảo vệ Phật pháp và rất là dữ tợn nên 

có thể họ phá cuộc sống của mình vì mình ăn trộm của chùa. Nên lên chùa thấy cái gì đẹp 

đừng lấy. Đấy, còn nếu mà lấy thì phải xin cho cẩn thận, thấy cái bát đẹp quá bảo thôi cứ để 

đấy. 

 

Minh Thảo: Ngày xưa con mượn sách của chùa, mọi người cứ bảo phải gửi lại quên thì chết.  

 

Trong Suốt: Sách của chùa cũng phải trả lại. 

 

Hải Nam: Ngày xưa chỗ trên nhà con ở có Chùa, ngày nhập tượng cho hai ông Hộ Pháp, có 

anh làng bên (con cũng chỉ được nghe kể lại) đến chơi thấy nhiều cái hay quá mới lấy một cái 

băng ghi âm ở trong chùa đấy thì về đến cổng nhà đêm, đi chơi đêm về ấy thì anh ý thấy hai 

ông Hộ Pháp ngồi luôn ở cổng. Thế là anh ý sợ quá viết thư lại gia đình và rồi bỏ vào miền 

Nam. 

 

Trong Suốt: Chỉ cần trả cái băng là xong mà… (Mọi người cười) Được rồi! Có hỏi thêm gì 

không? 

 

Hồng Thảo: Trong Suốt ơi, như em nếu mà hằng ngày mỗi sáng em cầu nguyện đọc bài Tám 

đấng cát tường liệu có phù hợp với em hay không? 

 

Trong Suốt: Đấy là trong Kinh. Bài đấy viết trong Kinh điển là tốt, những cái gì trong kinh 

thì miễn đọc hiểu là được, không bị cấm thực hành, đọc và hiểu, cầu nguyện là ích lợi v.v… 

Được cái đấy tốt, bài đấy nên gửi cho Hưng đi. Hoặc là những ai cần có thể đọc bài đấy. 

 

Đấy là Bài cầu nguyện các vị Phật đấy, nhưng mình hiểu là mình cầu nguyện đến Chư 

Phật không phải cho mình sướng mà để cho mình tu hành tốt để cứu độ người khác.Với tinh 

thần đấy thì tất cả các bài cầu nguyện sẽ rất là linh ứng. 

 

Bài cầu nguyện đấy là bài cầu nguyện mà ngày xưa khi mà các vị thần trên trời đánh nhau 

với các vị Atula tức là các vị thần giận dữ đấy, thì mới hỏi đức Phật là làm thế nào để chiến 

thắng? Phật mới bảo là ta có bài cầu nguyện này nếu mà đọc thì sẽ chiến thắng, sau đấy họ lấy 

bài cầu nguyện họ thêu vào lá cờ và đánh nhau quả nhiên là chiến thắng thực sự, đấy là lý do 

bài cầu nguyện được ban lưu truyền đến tận bây giờ. 

 

Minh Trưởng: Đánh nhau thì bên nào với bên nào ạ? 

 

Trong Suốt: Đánh nhau giữa các vị thần tốt và thần Atula tức là các vị thần xấu giận dữ đấy, 

giống như trong truyện thần thoại Hy Lạp có vị thần Titan, mọi người có xem phim không? 
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Mọi người: Có ạ! 

 

Trong Suốt: Đấy Titan là Atula đấy, còn thần Dớt v v… là các vị thần hiền hòa đấy, thần tử 

tế. Nhưng mà hai bên cứ đánh nhau liên tục vì các vị Titan thì ham muốn quyền lực còn các vị 

thần tử tế thì rất kiêu ngạo không bao giờ muốn hạ mình. Nên là suốt ngày đánh nhau, đánh 

nhau liên miên luôn, làm thần không sướng đâu. Sơn Tinh − Thủy Tinh là thần đúng không? 

Vẫn tranh nhau cô gái đẹp mà, Đấy, vẫn đau khổ. Người được thì chả biết có sướng không? 

Sơn Tinh nhiều khi lấy vợ xong có khi còn mệt hơn. Đúng không? Không lấy được thì đau 

khổ, chứ lấy vợ xong chắc gì Sơn Tinh đã sướng, đúng chưa? Mỵ Châu không tu hành, Sơn 

Tinh không tu hành. Chưa biết được chuyện gì xảy ra, đấy! (Cười) 

 

Thần cũng khổ, thần Dớt thì cũng thế, lấy vợ xong thì ngoại tình đủ các cô rồi đẻ ra đủ 

các loại người, cả dũng sĩ lẫn người xấu. Xong cuối cùng Thần Dớt cũng là người giết bố để 

tranh ngôi, giam cầm bố mình để lấy ngôi chúa Trời đấy chứ. Các vị thần cũng đau khổ mà, 

không sướng, làm thần về mặt vật chất là sướng nhưng tinh thần họ không sướng cũng ghen 

tuông, yêu đương, giận dữ đủ thứ đấy.  

 

Làm người có khi sướng hơn, làm người có cơ hội gặp Phật Pháp, có đau khổ để mà tu 

hành. Làm Thần nhiều khi sướng quá không muốn tu nữa, nhưng người thì vẫn muốn. 

 

Xuân Hưng: Em thấy có những người ốm đau quặt quẹo đến lúc mà ra hầu đồng lúc sau 

nhảy như uống thuốc lắc ý. 

 

Trong Suốt: Nhiều khi ma nhập tức là vong hồn nào đó nhập vào, chưa chắc họ đã nhảy mà 

vong hồn nhập vào, vong hồn nhập vào thì họ rất muốn nhảy vì lâu lắm mới có một thân 

người để sử dụng ngay. Có người cười như điên, có người khóc như mưa, có người thì lao đầu 

vào tường luôn, có người sẽ nhảy múa vì vong hồn nó thiếu cảm giác được làm người lâu lắm 

rồi, nên có thân người phát là họ tận dụng tối đa. Có nhiều người nhập xong cái thì chỉ muốn 

chết, vì đang buồn, vong linh quá đau buồn có thân người để nó được đau đớn, nó sẽ đập đầu 

vào tường cho nó bõ. 

 

Ở đây có một nhóm gọi là Nhóm dự bị, mọi người tạm gọi là Nhóm dự bị, dự bị tu hành 

cho đúng đắn. Sau khi nghe giảng một thời gian mọi người sẽ phải thi cử xem mình hiểu đúng 

chưa và đồng thời xem mình đã quyết tâm chưa? 

 

Khi mà thi cử xong nếu hiểu đúng, quyết tâm thì sẽ bắt đầu đi vào con đường tu hành thực 

sự. Quãng đấy nhanh thì có người mất 1 tháng, bình thường thì mất vài năm tùy người, đấy là 

tùy duyên mỗi người, có người thì một tháng sau đã chỉ muốn tu hành rồi thì sống để mà tu 

rồi. Có người thì 4 năm sau vẫn chưa thấy vấn đề gì cả, tùy duyên mỗi người. Nếu đủ duyên 

thì những người đấy sẽ tu được. Những người mà quyết tâm tu ấy. Còn nếu không thì mình 

nghe rồi mình thay đổi cuộc sống của mình sẽ hạnh phúc hơn, tuy giờ mình chưa hết vấn đề 

nhưng hạnh phúc hơn người khác. Giải quyết được bệnh tật, tiền bạc, vấn đề gia đình, xong thì 

bỏ đi, giải quyết xong rồi còn gì nữa, bỏ đi chỗ khác, khi nào quá khổ thì quay lại. Đấy, có thể 

là như vậy! 

 

Nhưng nếu không tu hành thực sự sẽ không giải quyết được đau khổ, chắc chắn. Nếu có 

thì có thể tạm giải quyết được rồi sẽ quay trở lại, qua đi thời gian rồi sẽ quay trở lại thôi. Đấy! 

Hết khổ này rồi đến khổ khác mò đến thôi, lấy chồng xong khổ kiểu lấy chồng, mà khổ cũng 

tốt, ngấm thêm được một chút. Rồi còn ai hỏi gì nữa không? 
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Minh Hoa: Những điều anh nói đến cái thời điểm mình cảm nhận được cái tôi của mình hoạt 

động, trong tình huống mình gặp phải bình thường cảm thấy bên trong mình có rất nhiều tiếng 

nói khác nhau có những cái mạnh mẽ có cái nhỏ nhẹ, mình lờ mờ mình cảm nhận nên như thế 

nào, chưa biết trạng thái của mình như vậy là như thế nào? 

 

Trong Suốt: Khi gặp chuyện tự nhiên những lời anh nói nó vụt sáng lên, khi gặp chuyện. 

Những cái lời anh nói không thừa vì nó ghi dấu ấn vào trong tâm thức mỗi người và nó đợi 

một cơ hội được đánh thức. 

 

Khi khó khăn, lúc khó khăn vừa thì tôi nghĩ mình vẫn làm được mọi thứ, khi khó khăn đủ 

hết vừa rồi ý, khi khó khăn quá rồi ý tự nhiên mình sẽ đi tìm những cái hơn tôi, vượt quá khả 

năng của tôi! Đấy, những cái anh nói đến từ trí tuệ Phật Pháp vượt quá khả năng thông thường 

của người bình thường lúc đấy nó sẽ nhớ đến mà làm theo, có duyên sẽ làm theo, làm theo 

mình sẽ gỡ được vấn đề, thế thì mình sẽ đi sâu vào tu hành, nếu không nhớ đến hoặc nhớ đến 

chưa làm theo thì chưa biết được. 

 

Sớm muộn gì thì mọi người không tu hành sẽ bế tắc là điều chắc chắn, không ai thoát 

được bế tắc đấy hết, chỉ có lúc đó họ có duyên với Phật pháp để mà đi theo Phật pháp không 

thôi. 

 

Minh Hoa: Thật ra em đã nghe nhiều diễn giả, nhiều các doanh nhân chia sẻ về những thành 

công, nhưng em cảm thấy không ổn lắm, và như anh nói thì em mới cảm thấy nó phù hợp và 

cảm thấy đúng ấy, tức là nhiều khi em cứ giữ điều đấy ở trong lòng và ngẫm thôi không nói ra 

với ai hết. 

 

Trong Suốt: Chưa đủ khổ, khổ rồi thì không còn thấy đúng nữa mà thấy nó là cách duy nhất. 

Một số người cần phải thấy nó là cách duy nhất, chỉ thấy đúng thôi chưa đủ. Thấy anh nói 

đúng chưa đủ mà phải thấy anh nói là cách duy nhất để thoát khỏi đau khổ thì mới đủ. Chưa 

đủ khổ thì chưa thấy nó duy nhất . 

 

Xuân Hưng: Em nghe bài trong trang Trong Suốt của Thầy, em thấy Chúc thầm ý, thì em cảm 

giác thấy hiệu nghiệm. 

 

Trong Suốt: Ừ, thế thì bổ sung thêm thầm cảm ơn, khi thấy chúc thầm hiệu nghiệm rồi thì bổ 

sung thêm thầm cảm ơn thì càng hiệu nghiệm hơn. 

 

Xuân Hưng: Thầm cảm ơn thì em chưa. 

 

Trong Suốt: Mình có cái gì cảm ơn được thì cảm ơn cái đấy… Thầm cảm ơn, ví dụ người ta 

đến người ta làm những điều vừa vừa với mình, mình thầm cảm ơn người ta. Tuy nhiên giỏi 

hơn thì cảm ơn những cái rất bình thường: Cảm ơn là tôi có đủ tiền mua mớ rau, còn hơn 

không đủ duyên, không đủ tiền để mua. Thầm cảm ơn vì công ty tôi vẫn hoạt động đến ngày 

hôm này để tôi có việc làm, cảm ơn những điều bình thường nhất. Giỏi hơn nữa, cảm ơn 

những điều gây cho mình khó chịu. Đấy, nếu em mà cảm ơn được bệnh tật thì nhanh khỏi hơn 

nhiều, ít nhất thì em cảm ơn những điều bình thường cho anh cũng được, cảm ơn tôi còn sống 

đến ngày hôm nay. Chỉ đơn giản buổi sáng khi tỉnh dậy, tôi cảm ơn vì tôi vẫn còn sống đến 

ngày hôm nay, thế là tốt rồi! Cảm ơn tôi còn đủ sức khỏe để đến đây, cảm ơn đôi mắt tôi còn 
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sáng để nhìn được đường; đấy cảm ơn tai tôi còn thính để nghe được Pháp; cảm ơn tôi vẫn còn 

bố mẹ còn nhiều người chẳng có bố mẹ… Nhiều thứ để cảm ơn lắm! 

 

Mình nên sống trong trạng thái gọi là cảm ơn. Vì khi mình cảm ơn thì trong lòng mình 

dâng lên một một loại năng lượng của sự đầy đủ. Đấy! Khi cảm ơn nó phải thấy có cái tốt mới 

cảm ơn chứ, đúng không? Nên trong lòng mình dâng lên năng lượng đầy đủ. Cái năng lượng 

đầy đủ đấy đó nó chữa cho mình các vết thương về tinh thần lẫn thể chất, thoải mái, đầy đủ, 

năng lượng đấy nó tự chữa vết thương, nó tự hoạt động.  

 

Ngược lại nếu mình không cảm ơn, mình coi mọi thứ nó là đương nhiên thì mình chả bao 

giờ có năng lượng đầy đủ bên trong, chưa kể mình ghét bỏ còn nó thì còn tệ hơn. Trong lòng 

mình dâng lên một năng lượng của sự ghét bỏ thì nó còn tiếp tục đục phá thân thể, tinh thần 

mình. Nên đấy là lí do vì sao nên cảm ơn bệnh. Vì dù sao nhờ có bệnh này thì em có cơ hội 

hiểu thêm về cuộc sống, em có cơ hội tiếp cận Phật pháp như thế nào? Nếu em làm được 

chuyện đấy thì mới nhanh hơn nhiều. Còn nếu không làm cũng được nhưng nó sẽ chậm hơn. Ít 

nhất là cảm ơn những cái bình thường! Đấy! Anh ví dụ đấy: Tay chân còn đi lại được, còn đủ 

tiền để ăn, sống từ sáng đến tối không bị chết đói. Khi em cảm ơn càng nhiều thì năng lượng 

đầy đủ càng mạnh, nó sẽ chữa bệnh cho em luôn, chữa cả tinh thần và thể xác, chưa kể là khi 

em đầy đủ sẽ cuốn hút cái đầy đủ xung quanh đến với em dễ hơn. Nên cảm ơn có rất nhiều ích 

lợi, thầm cảm ơn bất kì cái gì có thể cảm ơn. 

 

Minh Tuấn: Em chưa hiểu lắm, anh vừa nói em nhớ đến luật hấp dẫn bởi vì trước thì như 

anh vừa nói khi mình đầy đủ thì sẽ cuốn hút những thứ đầy đủ đến với mình. Em thấy luật hấp 

dẫn là hệ quả của nhân quả thôi tức là nhân quả có thể gieo bằng thân khẩu ý. Khi mà tinh 

thần của mình tốt sẽ kéo các thứ khác đến. Khi năng lượng đầy đủ sẽ cuốn hút những thứ đầy 

đủ đến. 

 

Trong Suốt: Khi em thả hòn đá xuống mặt nước điều gì sẽ xảy ra? Hòn đá chìm xuống mặt 

đất, đáy nước, vì nó là 2 loại năng lượng mang tính chất là nặng, đúng chưa? Khi em thả một 

quả bóng xuống mặt nước, quả bóng nó chìm một lúc xuống rồi lại nổi lên trên, vì không khí 

tìm đến năng lượng cùng loại với nó là bầu trời. Trong vũ trụ này những loại có cùng một loại, 

người ta gọi là “đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu” sẽ tìm đến với nhau nghĩa là năng 

lượng cùng loại sẽ tụ tập vào một chỗ. 

 

Minh Tuấn: Nhưng như vậy giải thích cho nhân quả như thế nào ạ?  

 

Trong Suốt: Đấy là một cách nhìn thế giới. Còn tất nhiên nó phải đủ nhân quả, ví dụ năng 

lượng cùng loại nhưng ngăn ở giữa là một bức màn bằng sắt thì quả bóng không thể nổi lên 

mặt nước được nhưng mà như vậy thì có xu hướng mạnh mẽ. Điều đấy không đảm bảo năng 

lượng cùng loại ở cùng với nhau được, nhưng nó là xu hướng mạnh mẽ tác động để nó dễ gần 

nhau hơn. Nó không phải lực hấp dẫn, không phải là chắc chắn, nhưng nó là xu hướng, thế thì 

đúng mà, nó có xu hướng, nếu em trong lòng thoải mái thì em có xu hướng thoải mái bên 

ngoài, chứ không có gì đảm bảo nó là cái bên ngoài, nhỡ có nghiệp xấu xảy ra, có bức màn 

ngăn ở giữa thì thôi hòn đá không thể rơi xuống đáy được, mà quả bóng không thể nổi lên trên 

được.  

 

Vậy thì cái xu hướng rất mạnh mẽ nên là lực hấp hẫn nó còn có một cái ứng dụng tương 

đối. Nó không thể thay nhân quả được nhưng mà nó có ứng dụng tương đối để mình dùng cái 

bên trong mình hất ra bên ngoài mình. Còn không đủ duyên thì thả hòn đá xuống có tấm lưới 
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chắn hòn đá không thể rơi xuống đất nhưng mà khả năng rất cao đúng không? Là rơi xuống 

mặt đáy vì nó cùng loại. 

 

Nên là nếu trong lòng mình thoải mái thì mình rất dễ gặp hoàn cảnh thoái mái hơn, dễ hơn 

gấp nhiều lần trong lòng mình nặng nề. Trong lòng mình nặng nề thì mình sẽ gặp rất nhiều lần 

gặp chuyện nặng nề hơn. 

 

Minh Hằng: Ví dụ như câu chuyện của con, thì con đã hiểu ra nguyên nhân vì sao mình bị 

như thế. Mình cũng muốn là mình tập trung vào một cái công việc khác nhưng mà không hiểu 

vì sao mà không thể tập trung được, giống như người không có sinh khí, nó cứ uể oải… 

 

Trong Suốt: Bây giờ chị tập đã, tập thực hành Phật pháp đã. Đầu tiên là tin vào nhân quả và 

chấp nhận tất cả những điều đã từng xảy ra như là do chính mình gây ra. Bước đầu tiên đấy! 

Tất cả những điều xấu chị đã từng chịu hãy nghĩ rằng do tôi gây ra chứ không phải người khác 

gây ra cho tôi, phải hiểu nhân quả đủ sâu để mình tin vào điều đấy.  

 

Tôi là người, tác giả của tất cả những chuyện xấu đã từng xảy ra với tôi, chứ không phải 

người ta là tác giả, tôi là tác giả. Bước đầu tiên. Nghĩ thế thôi. À, Hưng cũng thế thôi, em phải 

tin rằng tôi là nguyên nhân của căn bệnh tôi đang chịu chứ không phải người khác gây ra, hay 

là cái gì gì đấy gây ra, không phải là ADN hay là bất kì cái gì mà là do nhân quả gây ra. Và 

khi mình tin rằng tôi là người gây ra ý, thì mình sẽ có niềm tin là tôi là người sửa được nó vì 

tôi gây ra mà. 

 

Tôi là chủ cái việc này, tôi sửa được nó. Còn nếu bây giờ chị tin vì người khác gây cho 

chị thì chị không sửa được nó. Đúng không? Người khác gây cho tôi thì làm sao tôi sửa được. 

 

Minh Hằng: Thực sự muốn sửa, rất muốn sửa… 

 

Trong Suốt: Vì chị đang tin là người khác gây cho tôi. 

 

Minh Hằng: Có ngày nó up có ngày nó down, buổi sáng up lên được vài tiếng về sau nó down 

ngay lập tức. 

 

Trong Suốt: Vì chị chưa tin được rằng chị là người gây ra chuyện cho chính mình. Chị phải 

đặt niềm tin ấy đã rồi mới đi tiếp được. Chị là người gây ra mọi đau khổ mà chị đã từng chịu, 

chị là người gây ra chuyện bị người khác lừa v.v và v.v…. tất cả các chuyện xấu của chị. Đấy 

là bước đầu tiên. Nếu không qua được bước đấy thì chị đừng hy vọng bước sau, nếu không 

qua bước đấy thì có đọc thần chú hay làm đủ thử thì hiệu quả cũng rất thấp. Về tu hành thì 

phải qua được bước đấy. Chị là người gây ra tất cả những chuyện đấy. 

 

Một bạn: Mình phải biết chấp nhận nó. 

 

Trong Suốt: Ờ, chấp nhận nó. Chấp nhận nó là đã rất tốt rồi. Nhưng phải chấp nhận rằng cái 

người gây ra cái đó không phải là người khác nữa, không phải là cái gì nữa mà chính là mình 

đã từng gieo cái nhân đấy. Đấy, chị là người gieo nhân cái nhân cho việc đấy. Chị bị chị kia 

lừa vì chị đã từng lừa chị kia vào một lúc nào đấy. Mà chị phải tin điều đấy cơ, chứ còn chỉ 

nghe nói, tin thôi chưa đủ. Chị phải tự thấy à đúng rồi, tôi gây ra tất cả. Và tôi gây ra tất cả nên 

tôi có quyền sửa tất cả. Còn tôi không gây ra thì làm sao tôi sửa được. Tôi làm ra tôi sẽ sửa lại, 

thế thôi, chị phải có niềm tin đấy. Tôi làm ra và tôi sẽ sửa lại nó. Còn người khác làm ra, 



Nhân quả và Sức khỏe 

-  42 -     Trong Suốt  

người khác vẫn cứ nhởn nhơ ngoài đấy thì không bao giờ sửa được. Vết thương của tôi cứ ở 

đấy mãi. Tôi đã gây ra nhân để tôi bị bệnh thì tôi sẽ gieo nhân để tôi không bị bệnh, đúng 

chưa? Tôi đã gieo nhân để bị lừa thì tôi sẽ gieo cái nhân để không bị lừa nữa, chị sẽ bắt đầu có 

sức mạnh, còn nếu chị không có sức mạnh thì không thể tập được, không thể đến đích được. 

Bắt đầu là nhân quả, bắt đầu ở những bài như thế này. Bài này là bài cực kỳ quan trọng mặc 

dù tu hành mấy năm rồi nhưng khi nghe lại vẫn thấy sâu sắc. Chị phải nhận ra tôi là người 

gieo nhân, khi nhận ra điều đấy rồi thì chị sẽ có suy nghĩ là tôi sẽ phải gieo một cái nhân mới 

để sửa nó và chị bắt đầu sửa được. Đấy mới là thời điểm chị bắt đầu sửa được, còn bây giờ chị 

đọc thần chú chị có làm bao nhiêu điều nó cũng chỉ bớt bớt một chút. Rồi như chị nói là nó lại 

quay lại như cũ, vì thế cần một niềm tin mãnh liệt và sâu sắc vào Phật pháp chứ mình không 

thể tin vừa vừa được. Tin vừa vừa không giải quyết được, phải tin sâu sắc. Vì nhân quả là cái 

rất khó tin, nghe thì hay nhưng rất khó tin. Đừng tưởng dễ tin, cực kì khó tin luôn vì có thấy 

nhân đâu? Mình chịu quả mà có thấy nhân đâu? Mình là người tốt cả đời xong bị hại, mình có 

thấy nhân đâu, nên là nghe thì hay nhưng rất khó tin. Vì thế mình phải suy nghĩ, quan sát suy 

ngẫm kỹ, nghe kỹ dần dần mới tin được, và đúng là phải trải nghiệm mới tin được. Vì mình 

gieo được vài cái nhân, gặt được vài cái quả xong mình mò được vài cái nhân đấy thì mình 

sướng lắm. À đúng rồi quả này do nhân. Giống như ngày xưa mẹ em, lúc mới dạy mẹ em về 

nhân quả ấy, không tin lắm. Xong một hôm mới gọi ông taxi nhưng ông ý không đến nên mới 

gọi taxi khác cho khách về, khi ông taxi kia đến thì đáng ra mẹ em phải nói sự thật thôi là: vừa 

xong gọi mãi nhưng anh không đến nên tôi gọi xe khác rồi. Nhưng mẹ em cũng chỉ nói lệch 

một chút là : “Xin lỗi vì là không cần đi nữa.” Đấy, thế là cứ tưởng xong, nói dối một cái đơn 

giản là xong đúng không? Thế mà vừa nói câu đấy xong thì tự dưng con dao đang cầm cứa tay 

mẹ em đứt chảy máu luôn. Đấy, vì khi mình nói là anh đến chậm tôi không đi nữa thì người 

kia chấp nhận được, nhưng người ta không chấp nhận được chuyện là mình muốn đi rồi nhưng 

không đi nữa, họ không thoải mái, mình gây ra một sự khó chịu trong lòng, và một lời nói dối 

gây ra sự khó chịu thì Nhân quả là bị đau tay ngay, chảy máu ngay đấy nhân quả là như vậy, 

một vài lần như vậy, nếu mình chịu khó quan sát sẽ thấy mà. Nhân quả nhãn tiền! Thì để thấy 

rằng có lẽ là như vậy, đầu tiên là có lẽ đã. Đấy, nên cứ sống, cứ quan sát dần và đọc kĩ hơn, 

nhưng mà đúng là nhân quả không phải dễ tin, dễ tin thật sự ấy. còn tin theo kiểu hơi hơi tin 

thì dễ, quá dễ luôn, Việt Nam mình ai chẳng tin nhân quả. 

 

Một bạn: Lúc tin lúc không. 

 

Trong Suốt: Ờ, nhưng mà tin thực sự hoàn toàn thì không dễ, đòi hỏi phải suy ngẫm sâu sắc, 

phải có kinh nghiệm, phải có trải nghiệm. Nhưng đã tin rồi thì sức mạnh to lớn vô cùng. 

 

Một bạn: Ở chỗ nhà em có chị giúp việc cứ dẫn trâu đi đường đến lò mổ, xong đến một hôm 

đẹp trời thế nào mà trâu quay lại phi vào tầng 2, đuổi khắp tầng 2. 

 

Trong Suốt: Đấy nhân quả nhãn tiền chưa? 

 

Một bạn: Thế nhân quả giải thích thế nào với những người Philippin? 

 

Trong Suốt: Chắc chắn những người ấy giống như câu truyện cả bộ tộc kí tờ giấy đấy, bỏ 

phiếu đấy 10 ngàn người bỏ phiếu, ví dụ như 10 ngàn người bỏ phiếu là gây một thảm họa 

thời tiết cho một chỗ khác. Vì thời tiết gây được mà, đốt rừng một lúc là thảm họa thời tiết 

đấy. 10 ngàn bỏ phiếu đốt rừng để giết chết chim muông để phát quang, 10 ngàn người cùng 

tham gia cuộc đốt rừng đấy. Đấy là dùng thảm họa thời tiết để giết người khác thì thảm họa 

thời tiết khác lại giết họ. 10 ngàn người là còn ít chứ ở Trung Quốc trận động đất 200 ngàn 
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người chết luôn cách đây khoảng 4, 5 năm đấy. Trong 1 trận động đất chết 200 ngàn người 

đấy. 

 

Một bạn: Trường hợp Bố mẹ bán ma túy thì ít khi con không nghiện lắm. 

 

Trong Suốt: Đấy còn nhãn tiền hơn nữa. Bố mẹ gây nghiện thì con lại nghiện. 

 

Một bạn: Giống trường hợp trâu húc, bà chạy lên cầu thang, nó chạy theo lên cầu thang. 

 

Trong Suốt: Quá nhãn tiền luôn. 

 

Một bạn: Bà đi lên cầu thang mà nó phi lên theo trên ấy húc chết trên cầu thang. 

 

Trong Suốt: Đấy lúc đấy mà kể câu truyện đấy thì mọi người hiểu luôn. Hầu như những 

người làm nghề giết trâu mổ lợn, con cái họ đều gặp chuyện nặng nề cả. Thậm chí kể cả 

những người giết trâu bò mà tu hành thì cuối đời họ thay đổi khá nhiều. Rồi, lên đường lên 

đường. 
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