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Trộm Cắp Tạo Nghiệp Gì? 

Theo lời Phật dạy, trộm cắp là nghiệp cần phải tránh xa, nếu tâm trộm cắp sẽ phải gánh nghiệp 

khôn lường. Nhà Phật cũng khuyên mọi người không được tham, sân, si.                                              

Câu chuyện quả báo của việc trộm cắp đáng suy ngẫm 

Tại một ngôi chùa trên núi cao có một vị sư già trụ trì. Xa xa là xóm dân ở rải rác. Một hôm, có nhà kia 

bị mất con bò. Người chồng đi vắng, người vợ đi tìm bò, nhìn lên vườn sau nhà chùa thấy thấp thoáng 

hình dáng con bò của mình đang đứng, nhưng không tiện một mình lên đòi, bèn chờ chồng về nói cho 

biết là cô ta trông thấy con bò có vẻ như bị buộc trên vườn chùa. Người chồng bèn lên chùa đòi bò. Vị 

sư trả lời là ông không hề lấy bò, không hề buộc bò vào vườn nhà chùa, nhưng có lẽ vì buổi trưa ông giặt 

y vàng hoại sắc, phơi trên hàng rào, nhìn xa trông giống da bò nên vợ anh này tưởng lầm chăng. Anh 

hàng xóm không chịu, đem việc lên cáo quan. 

Quan phủ cho mời vị sư lên, hỏi:                                 

- Thầy có lấy bò của người này chăng?                                                                                

Vị sư trả lời:                                

- Thưa không.                              

Quan hỏi:                                

- Thế thì Thầy bị oan à?                           

Sư trả lời:                                

- Không oan.                          

Quan hỏi:                                                        

- Không oan thì Thầy có lấy trộm bò à?                                    

Sư trả lời:                                

- Tôi không lấy trộm bò.                       

Quan hỏi:                                

- Không lấy trộm bò, vậy là Thầy oan chứ gì?                                      

Sư lại trả lời:                                 

- Không oan.                              

Ông quan giận dữ bèn ra lệnh tống giam vị sư vào nhà tù. Vị sư già có một đệ tử, nghe tin Thầy bị ở tù, 

bèn tới thăm hỏi:                                           
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- Thầy ơi, con tin chắc là Thầy oan, sao không minh oan mà để đến nỗi bị tù thế này?                    

Vị sư nói:                                

- Không oan.                        

Người đệ tử ngớ người ra hỏi:                              

- Không oan thì Thầy ăn cắp bò à?                           

Vị sư trả lời:                                

- Ta không ăn cắp bò.                             

Vị đệ tử vò đầu:                               

- Thầy nói thế thì con không sao hiểu nổi.                      

Chừng đó vị sư mới từ tốn:                              

- Con ơi! Cái mà ta đang nhận chỉ là quả báo thôi. Ta trì giới hạnh tinh nghiêm như thế mà bị nỗi 

oan này thì hẳn là trong thời quá khứ ta đã từng ăn trộm, nay phải trả quả báo đây mà. Nhân đã 

gây thì phải lĩnh quả, để đền cái tội mình đã phạm, dù là trong quá khứ lâu xa.... 

Thế mới biết, khi được hỏi rằng: "Người đại tu hành có rơi vào Nhân quả chăng?", Ngài Bá Trượng đã 

trả lời rằng: "Người đại tu hành không lầm Nhân quả" (Bất muội nhân quả). Bởi vậy, muốn thoát khỏi 

mọi khổ ải do quả báo từ những nhân xấu ác mình đã tạo từ vô lượng kiếp thì chỉ có một cách là phải tu 

hành tinh tấn, tịnh hóa nghiệp chướng mới mong ra khỏi được vòng luân hồi sinh tử, rốt ráo giải thoát

     ********** 

Đọc hết câu chuyện trên, chúng tôi thấy hay quá nên đã cố viết bài văn vần, tóm tắt ý chính để tu tập:              

  

BÀI HỌC ĐÁNG NHỚ:         

 

Việc Xảy Ra Chẳng Phải NGẪU NHIÊN.         

Tại Gieo NHÂN, DUYÊN Đủ, QUẢ Liền Hiện Ra.                   

 

(xin mời xem đầy đủ đề tài này ở một bài đăng riêng trên website Đạo Phật Ngày Nay) 

 

Việc xảy ra chẳng phải ngẫu nhiên,                          

Tại gieo NHÂN, DUYÊN đủ, QUẢ liền hiện ra.                                       

Vậy, quả xấu đến, do lỗi ta,                        

Mình làm, mình chịu kêu ca nỗi gì!               

 

Nhận tội cho NGHIỆP nhẹ đi,                         

Mới là làm đúng những gì được khuyên!                

Rồi Sám Hối tội đã gây nên, 

Đó là Công đức, Hồi hướng liền kẻo quên.  

 

Còn điều xấu đến, sinh não phiền!                                      

Dù tu mãn kiếp, vẫn nguyên thế này!              

Sáng suốt, hãy chọn cách hay,                          

Mà lo tu tập, có ngày TÂM AN.               

 



TÂM AN, vui sướng vô vàn,                          

Tưởng ở Tiên cảnh trần gian ấy mà!                    

Được vậy, chuyển cho bạn gần xa, 

Người tập tu bớt khổ, Phước ta tăng dần.  

 

Chuyện đời lắm khổ ải trái ngang, 

Từ Quả báo NHÂN xấu ta làm trước đây. 

Cố TU, TỊNH HÓA nghiệp ác sâu dày, 

Ấy cách TỐT NHẤT từ nay, gắng làm. 

 

Bài học đáng ghi nhớ ở đây là việc xảy ra không phải ngẫu nhiên mà có. Tất cả đều do có tạo NHÂN, 

rồi khi DUYÊN đủ, QUẢ sẽ hiện ra. Vậy, từ nay găp chuyện ai vu oan, chụp mũ hoặc nghi ta làm điều 

xấu,… thì đừng có buồn, tức. Ấy mới thật tin luật NHÂN QUẢ. Đã tin sâu luật Nhân Quả thì mỗi lời ta 

nói, mỗi hành động ta làm cố gắng tránh điều xấu để khỏi nhận Quả báo về sau. 

 

 Đoạn trích dẫn tiếp theo: 

Phật tử quan niệm thế nào là trộm cắp 

Cướp lấy: Là dùng sức mạnh mà đoạt tài vật của người khác một cách ngang nhiên, công khai, ngay 

trước mặt khổ chủ, mặc kệ những sự chống đối, van xin của họ. 

Trộm lấy: Là tránh né sự có mặt của chủ món tài vật, hoặc là lựa lúc họ không chú ý, lén lút lấy đem đi. 

Hăm dọa để đoạt lấy: Biết được ai đó có điều bí ẩn mà họ lại muốn giấu giếm, bèn hăm dọa để đòi họ 

phải đút lót cho mình tiền bạc hoặc món đồ mà mình muốn. 

Lừa dối mà lấy: Là lợi dụng lòng tin của người mà lừa gạt người để lấy được món tài vật mà mình muốn. 

Gian dối để lấy: Đôi khi người ta làm những việc nho nhỏ, tưởng là không đáng kể, nhưng lại phạm vào 

Giới trộm cắp, thí dụ như có người viết một lá thư quá dài, đương nhiên thư quá nặng, bưu phí phải tăng 

lên. Để bớt bưu phí, họ gói thư ấy cuốn vào giấy báo hoặc tạp chí gởi đi cho nhẹ tiền cước phí. Đó là 

chuyện rất bình thường, thấy như không có gì là tội lỗi. 

Trộm cắp tạo nghiệp gì? 

Trong giáo lý nhà Phật thì tất cả mọi sự việc xảy ra trong đời sống đều có quy luật nhân quả. Bất cứ một 

việc thiện hay ác nào cũng đều có nhân quả báo ứng, tức là gieo nhân nào thì sẽ gặp quả ấy. 

Quả báo của sự trộm cướp, nặng thì nghèo cùng vô số kiếp hoặc làm thân súc vật để đền trả cho người, 

nhẹ thì ruộng vườn, nhà cửa, tài sản bị thiên tai lũ lụt, hỏa hoạn, sóng thần, động đất phá hủy. Chúng ta 

hãy nên tin sâu nhân quả làm lành được hưởng phước, làm ác chịu khổ đau. Nhân trộm cướp là việc làm 

xấu ác, cả thế giới loài người đều không chấp nhận nên có luật pháp chế tài, phạt tù, nặng thì tử hình, 

huống hồ là luật nhân quả luôn âm thầm chi phối. 

Tâm Như 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



Phần dưới đây từ mục 1 tới mục 10 nói về Công đức Mười Nghiệp Lành trong KINH THẬP THIỆN 

NGHIỆP ĐẠO 

 Dịch Giả: THÍCH TRÍ THỦ 

trích từ: 

https://www.tuvienquangduc.com.au/kinhdien-2/390thapthien.html 

Xin mời quí vị cùng chúng tôi cố gắng thực tập 3 phần Không Sát Sanh, Không Trộm Cắp, Không 

Tà Dâm cho thật tốt để đạt được những Công đức sau đây: 

1. CÔNG ĐỨC XA LÌA SỰ SÁT SANH                                 

Long-vương! nếu xa lìa sát-sanh thời được thành tựu mười pháp không còn bức não. Những gì là 

mười? 

1. Đối với các chúng sanh cùng khắp bố-thí đức vô-úy;   

2. Thường khởi lòng đại từ đối với chúng sanh.  

3. Dứt sạch tất cả các tập khí (thói quen) giận hờn;  

4. Thân thường không bệnh.  

5. Sống mạnh lâu dài.  

6. Thường được phi-nhơn (quỷ thần) ủng hộ,  

7. Thường không ác mộng, thức ngủ an vui.  

8. Diệt trừ oan kiếp, oán thù tự giải.  

9. Không sợ sa đường dữ.  

10. Khi chết sanh lên trời.   

Ấy là mười công đức. 

Nếu hồi-hướng đạo Vô-thượng Chánh-đẳng Chánh-giác, sau khi thành Phật, được quả Phật thì tùy tâm 

tự tại sống lâu. 

2. CÔNG ĐỨC XA LÌA TRỘM CẮP                

Lại nữa Long-Vương! Nếu xa lìa trộm cắp thời được mười pháp bảo tín. Mười pháp ấy là gì? 

1.Giàu có của cải; vua, giặc, nước, lửa và con hư không phá diệt;                                      

2.Nhiều người thương mến;                                         

3.Người không dối gạt;                                           

4.Mười phương khen ngợi;                                          

5.Không lo tổn hại;                                           

6.Tiếng tốt đồn khắp;                                                  

7.Ở giữa đại chúng không sợ hãi;                                 

8.Của cải, tánh mạng, hình sắc, sức lực, an vui, biện tài đầy đủ không thiếu;                              

9.Thường sẵn lòng bố thí;                                                  

10.Mạng chết sanh lên trời.   

 Nếu hồi hướng về đạo Vô-Thượng Chánh-đẳng Chánh-giác, sau thành Phật, được chứng trí Thanh-tịnh 

Đại-Bồ-Đề. 
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3.CÔNG ĐỨC XA LÌA TÀ-HẠNH (TÀ-DÂM)             

Lại nữa Long-vương! Nếu xa lìa Tà-hạnh, thời được bốn pháp, kẻ trí ngợi khen. Những gì là bốn?  

1. Pháp căn điều thuận;                                                                                                                           

2. Xa lìa rộn ràng;                                           

3. Được đời khen ngợi;                                           

4. Vợ không ai xâm phạm.    

Ấy là bốn công đức về chánh-hạnh. Nếu hồi hướng đạo Vô-thượng Chánh-đẳng Chánh-giác, sau thành 

Phật, được trượng-phu ẩn-mật-tàng tướng.  

===================================================================                                                                                      

4. KHÔNG NÓI VỌNG NGỮ= KHÔNG NÓI GIẢ DỐI = KHÔNG NÓI DỐI TRÁ= KHÔNGNÓI 

LỪA DỐI.                                                                                     

Trích từ: http://www.diendan.daitangkinhvietnam.org/viewtopic.php?f=29&t=10474&start=12 

“Vọng ngữ: Có nghĩa là lời nói giả dối chẳng thật, chưa chứng quả đắc đạo, lại dám khoe khoang đã 

chứng đắc, chuyện có nói không, chuyện không nói có, nghe nói không nghe, không nghe nói nghe, phải 

cho là trái, trái cho là phải. Nhẫn đến trước khen sau chê, mặt phải lưng quấy, hứa không  giữ lời, trước 

sau trái ngược ,đó gọi là vọng ngữ. 

 

Phật cấm nói dối nhằm để diệt trừ những ý tưởng đen tối, ích kỷ, lừa đảo độc ác làm cho người ta lâm 

vào cảnh tán gia bại sản. Người nhẫn tâm như thế là tự bóp chết lòng nhân từ, hậu quả thật khó lường. 

Có người bảo, tôi chỉ nói chơi cho vui chớ không có ác ý. Tuy không ác ý, nhưng làm cho người ta khổ 

thì có khác gì kẻ ác. 

 

Quý Phật tử nên nhớ, nói chơi vẫn có hại, vì lâu ngày thành ra thói quen, sau này nói thật không có ai 

dám tin. Một lần nói dối chín lần nói thật đều vô ích. Nói dối rất có hại, nó làm thất nhân tâm, không 

ai tin cậy mình nữa. Nếu là tu sĩ, thì không chứng quả thánh, thợ thuyền ít người mướn; người buôn bán 

bị mất uy tín... Trong sự giao tiếp và mua bán, sự giả dối là điều cấm kỵ, vì nó có thể lừa gạt được 

vài người trong thời gian ngắn, chớ không thể lừa hết mọi người. Cho dù họ có khôn khéo thế nào, nhưng 

sau cùng bị người ta vạch trần lột mặt giả dối. Đó là nguyên nhân đưa đến hàng hóa ế ẩm, rồi dẹp tiệm. 

Nên người xưa thường bảo: "Chân thật bất hư". 

 

Thật sự mà nói, làm ra đồng tiền đâu phải dễ, khi đi mua sắm ai cũng hy vọng người bán nói thật, không 

ngờ bị lừa, khiến cho người mua lầm sanh tâm buồn phiền tức giận. Thế là người bán họ đã cướp đoạt 

xương máu và đời sống của người ta rồi. Kẻ gian xảo, dối trá đời nào giữ được tiền của.” 

Ta thường gọi Hứa Không Giữ Lời là Thất Tín. Nên cố gắng tránh tật xấu này, nhất là với những 

người có công việc làm ăn phải tiếp xúc với nhiều người, vì: Một lần Thất Tín, vạn lần Bất Tin.     

 

Xin mời quí vị đọc tiếp: 

TU LÀ NGUỒN HẠNH PHÚC  

Hoa Vô Ưu, Tập 3 

HT. Thích Thanh Từ 

Trích từ :https://tienvnguyen.net/p147a2218/09-tu-la-nguon-hanh-phuc 

http://www.diendan.daitangkinhvietnam.org/viewtopic.php?f=29&t=10474&start=12
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Phật tử không nói dối. Giới này, có nhiều người giải thích là tất cả mọi việc đều không được nói dối. 

Nhưng tôi nhìn khác hơn một chút. Không nói dối là không tự mình nói những lời dối trá, gạt gẫm 

người để thu lợi về mình, làm cho người phải thiệt thòi. Cho nên phạm tội nói dối có ba động cơ: 

Một là nói dối do lòng tham. Hoặc tham tài, tham sắc, tham danh, tham lợi v. v… nói dối để gạt gẫm 

người, đó là phạm tội nói dối. Ví dụ có nhiều người đã lập gia đình rồi, khi đi xa gặp ai vừa ý, họ nói 

với người ấy chưa có gia đình, chưa thương ai v. v… Đến chừng sau phát giác ra đã có gia đình, có con 

cái, thì đủ chuyện rắc rối xảy ra phải không? Đó là do tham sắc mà nói dối. Tham tài, tham danh… mà 

nói dối cũng như vậy. 

Hai là nóng giận mà nói dối. Nóng giận mà nói dối nghe vô lý quá. Nhưng thật ra thế này, khi nổi giận 

lên, mình biết người đối diện là anh A, anh B gì đó, nhưng lại gọi người ta là đồ chó, đồ trâu. Như vậy 

có đúng sự thật không? Người ta là người mà nói là chó là trâu, làm sao người ta không bực tức. Vì 

giận mà mình nói những lời không đúng lẽ thật gây phiền não cho người, gọi là phạm tội nói dối. 

Ba là vì tâm ác độc, tâm oán thù muốn hại người mà nói dối. Mình biết người ta không phạm luật 

pháp, nhưng vì thù riêng nên làm đơn vu oan, để họ bị giam cầm khổ sở. Đó là phạm tội nói dối. 

Tóm lại, tội nói dối do ba động cơ: tham lam, nóng giận, ác độc. 

Ngược lại nếu người có lòng từ bi thương người, thương vật, nói dối để cứu nạn thì không có tội.  

 

Xin mời quí vị cùng chúng tôi cố gắng thực tập phần Xa Lìa Nghiệp Vọng Ngữ cho thật tốt để đạt 

được những Công đức sau đây: 

 

4. CÔNG ĐỨC XA LÌA NGHIỆP VỌNG-NGỮ                       

Lại nữa Long-vương! Nếu xa lìa vọng-ngữ thời được tám pháp trời khen ngợi. Những gì là tám? 

                                 

1.Miệng thường thanh-tịnh, thơm mùi hoa ưu-bát;                         

2.Được người tín phục;                       

3.Mở lời thành chứng, nhơn thiên kính mến;                         

4.Thường đem lời êm dịu, an ủi chúng sanh;                  

5.Được ý vui thù thắng, ba nghiệp thanh tịnh;                           

6.không sai lầm, lòng thường hoan hỷ;                                

7.Mở lời tôn-trọng, nhơn thiên phụng hành;                                

8.Trí-huệ thù thắng không ai chế phục.   

Ấy là tám món công đức về hạnh không vọng-ngữ. Nếu hồi hướng về đạo Vô-thượng Bồ-Đề, sau thành 

Phật được chơn-thiệt-ngữ của Như Lai.  

Chúng tôi mong những bạn đạo hữu duyên cùng chúng tôi cố gắng thực hành tốt BỐN Nghiệp Lành vừa 

trình bày. Nếu được vậy, chúng tôi xin đem công đức này hồi hướng cho tất cả pháp giới chúng sanh 

tương lai đều trọn thành Phật đạo. 

Chúng tôi xin cám ơn quí vị đã đọc hết bài viết và cố gắng thực hành. 



 


