
 

    TU ĐỂ CHUYỂN NGHIỆP       

    Tâm Lương Đào Mạnh Xuân         

  

 

    Được thân người khó biết bao!       

   Không tin Phật Pháp uổng sao cuộc đời!       

    Không tin chết có Luân hồi.        

   Không tin Nhân quả, sống đời buông lung.       

     

Tạo bao nghiệp xấu vô cùng.                

Cả ta, con cháu chịu chung “quả” này.       

 Nhìn quanh ta sẽ thấy ngay:              

Cha, ông ở ác mạt bầy cháu con.        

 Mẹ ác con trai lãnh tròn                

Tất cả là định luật vẫn còn thiên thu.       

     

Nhận điều ấy đúng, lo tu:        

Ba điều căn bản, hành như thế nào? 

Sửa lỗi, phát tâm làm mau. 

   Phải biết hổ thẹn khi nào làm sai. 

    Tâm khắc khoải, lo nghĩ hoài. 

   Để khỏi tái phạm từ nay nhớ làm: 

    Phải cố hết sức tu tâm, 

   Tâm tốt, hy vọng lỗi lầm lánh xa, 

    Lỡ phạm lỗi, phải nhớ là: 

   Tâm liền sám, tội tạo ra tiêu liền. 

    Sám hối là công đức chớ quên, 

   Phải đem hồi hướng về miền Lạc Bang. 

     

Tích chứa Phước,Thiện lần lần, 

   Làm con Hiếu thảo song thân mới là!   

    Việc thiện nhỏ chớ bỏ qua. 

   Còn việc ác nhỏ tránh xa đừng làm. 

    Ấy điều luôn nhớ trong tâm, 

   Hành đúng, vận mệnh âm thầm đổi thay. 

Phúc, thọ hưởng mãi, lâu dài. 

   Tai ương, hoạn nạn hàng ngày “xa bay”. 

 

Đã tin phải bắt đầu ngay,        

Chần chờ chi nữa, tháng ngày trôi nhanh.      

 Tu sớm, tích nhiều phước lành.       

Đời ta hạnh phúc, thực hành, rõ thôi!     

     

Khiêm tốn: tính đáng trau dồi! 

   Người luyện tập tốt, cuộc đời đổi thay! 

    Muốn vậy, tính xấu sau đây, 

 Giữ tâm đừng để hằng ngày lộ ra:  

    Độc đoán, kiêu ngạo, cái “ta”, 



   Khoe khoang, kỳ thị, moi ra lỗi người, 

    Ác khẩu, hống hách, lắm lời, 

   Thêu dệt, đâm thọc, khinh người, chê bai,…  

    Bỏ nghiệp xấu ấy hằng ngày, 

   Khiêm tốn chắc chắn từ nay nẩy chồi. 

      

Ba điều căn bản luyện tốt rồi,  

Tu sẽ chuyển nghiệp mấy hồi, khó chi!       

 Có người tỏ ra hoài nghi, 

Chết rồi là hết, việc chi tu trì ?!!! 

Lúc chết, tâm sáng suốt, khó bì!        

Ăn năn, hối hận, làm gì được đâu?!!!       

  Thôi, đừng đa nghi nữa: tu mau.       

Tổ tiên, con cháu cùng nhau được nhờ.      

  

Phước báo ta thêm từng giờ.         

Tích thiện: nghiệp chuyển chỉ chờ đủ duyên.      

  Như ánh sáng đến, xua liền      

 Bóng tối tích tụ triền miên lâu đời.  

     ********** 

 Phần ghi thêm:  

(1) Trong sách Làm Chủ Vận Mệnh, biên dịch TT Thích Minh Quang, có nêu 3 điều căn bản 

phải làm để cải đổi vận mệnh: (a) Sửa Đổi Lỗi Lầm. (b) Tích Chứa Phước Thiện. (c) Học Đức 

Khiêm Tốn. Chúng tôi đã dựa vào 3 điều căn bản này để viết bài Tu Để Chuyển Nghiệp. 

 Đây là quyển sách kể lại chuyện người thật, việc thật của Viên Liễu Phàm và do chính ông viết 

để lại cho con trai là Viên Thiên Khải. Quí vị, nếu có thời giờ nên đọc sách này để thấy tu tập nghiêm 

túc, vận mạng sẽ đổi thay, có nghĩa TU SẼ CHUYỂN ĐƯỢC NGHIỆP. 

 

 (2): “Lúc chết, tâm sáng suốt, khó bì.” Câu văn vần này dựa theo ý sau đây:  

 “Sau khi người thân đã chết: 

Hỏi: Có cần mời nhiều Thầy tới Cầu Siêu không?  

      Đáp: Cần nội dung hơn hình thức, chất lượng hơn số lượng, vì các lẽ sau: 

 -Vị Thầy chân tu, giới hạnh thanh tịnh, mà thành khẩn nguyện cầu, mới được chư Phật, chư Bồ 

Tát cảm ứng, cộng thêm lòng nguyện cầu thiết tha của thân nhân. 

            - Thần thức, hương linh nhờ cởi bỏ thân ngũ ấm nên rất sáng suốt, đối với vị thầy phạm trai 

phá giới, phàm phu chúng ta không biết nhưng họ biết hết. Khi họ biết rồi, đâu có kính nể nghe theo lời 

khai thị. Mặt khác họ oán ghét, khởi niệm sân hận, mà sân hận là nhân ba đường ác. Trường hợp này 

là bị phản tác dụng, không thăng mà bị đọa, rất nguy hiểm cần chú ý. 

Vậy thì:                                                                                                                                                                               

-Ba thầy mà có một thầy không thanh tịnh thì đâu tốt bằng chỉ có một thầy thanh tịnh.                          

-Ba thầy mà đều là thầy thanh tịnh thì dĩ nhiên là tốt hơn một thầy.” 

(Sách “ Niệm Phật Đạt Bất Niệm Tự Niệm Bảo Đảm Vãng Sanh” Thích Minh Tuệ- Trang 98) 

 

(3): Ánh sáng như nghiệp lành; Bóng tối như nghiệp ác:  

Như ánh sáng đến, xua liền        

Bóng tối tích tụ triền miên lâu đời. 

 

 (4) Người đời thường có quan niệm:         

  a) Đợi đến già sẽ tu vì lúc ấy ta không còn vướng víu, bận bịu việc gì cả.   



  b) Đợi việc nhà xong xuôi, con cái yên bề gia thất ta sẽ tu.      

  c) Bây giờ ta nghèo quá, phải cật lực làm cho có tiền. Lúc giàu có, thảnh thơi ta hãy tu.  

  d) Đi chùa tu tập là dành cho người già. Mình còn trẻ tu làm gì vội.    

  e), f), g)...: rất nhiều, rất nhiều nguyên nhân nữa biện bạch để chưa tu bây giờ... 

             

  Thật sự việc tu để chuyển nghiệp không đòi hỏi những điều kiện như vừa kể. Có nghĩa già trẻ, 

giàu nghèo, sang hèn, quan to chức lớn hay bình dân lao động đều tu được hết. Tu bất cứ lúc nào và ở 

đâu. Cứ có dịp là tu miễn sao mình tin TU SẼ CHUYỂN NGHIỆP. Khi đã tin Tu Sẽ Chuyển Được 

Nghiệp thì trong cuộc sống hàng ngày, ta có thể làm nhiều điều để tu.     

 Còn như quí vị đã quy y, cố gắng thực hành trọn vẹn Ngũ Giới là đã có thể chuyển nghiệp phần 

nào rồi. Nếu muốn tu thêm, xin học phần Mười Nghiệp Lành vì Thập thiện là nền tảng căn bản của Đạo 

Phật, như sau: 

    

   Tập tu cho được Mười Nghiệp Lành: 

   Không Tà dâm, Trộm cắp, Sát sanh, 

   Không Thêu dệt, Đâm thọc, Lừa dối, 

   Không Ác khẩu và Tham, Si, Sân. 

 

   Một khi tu tốt Mười Nghiệp Lành, 

   Chết về cõi Trời, không vãng sanh. 

   Muốn vãng sanh, tu thêm Tịnh Độ, 

   Ngày đêm niệm Phật, nguyện sẽ thành.       

        

(5) Người xưa nói: Đừng chê điều thiện nhỏ mà không làm, đừng khinh điều ác nhỏ mà làm. 

Nếu làm được như vậy, nhất định sẽ cải đổi vận mệnh, như người xưa từng nói: Đoạn ác tu thiện, dứt 

trừ tai ương, phước thọ miên trường. Đây chính là nguyên lý cải đổi vận mệnh.  (Trích từ Chương : 

Môn Học Lập Mệnh- sách Làm Chủ Vận Mệnh)     

  

 (6) Hằng ngày, ta làm được bất cứ việc thiện gì, dù nhỏ nên ghi nhớ hoặc viết vào sổ. Khi có 

nhiều (chừng 5 ngày hoặc nhiều hơn) nên đem hồi hướng về cho Tổ Tiên, Ông Bà, thân nhân đã khuất. 

Công đức hồi hướng này, nếu ta tạo được nhiều, thân nhân quá vãng của ta sẽ mau chuyển về cảnh giới 

tốt hơn. Cũng nên đem hồi hướng công đức ấy cho con, cháu. Đó là vốn “phước” họ có thêm để đem 

vào cuộc đời. Gặp trường hợp có đứa con làm ta lo lắng, khổ sở ta nên làm nhiều điều phước thiện để 

hồi hướng cho chúng, cầu cho chúng chuyển nghiệp. Nên nhớ, sau khi hồi hướng cho thân nhân rồi, 

cần hồi hướng cho oan gia trái chủ của mọi người trong gia đình. Cuối cùng, hồi hướng công đức về 

cho tất cả pháp giới chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Việc hồi hướng này không hề làm tổn hao 

công đức mà thân nhân của mình nhận. Trái lại, họ còn hưởng nhiều công đức hơn trước nữa vì đạo 

Phật dạy Tâm Càng Rộng Phước Càng Lớn.       

Kinh Địa Tạng phẩm 7 có ghi: “...hàng thân quyến kẻ lớn người nhỏ vì người chết mà tu tạo 

phước lợi, làm tất cả việc về Thánh đạo, thì trong bảy phần công đức, người chết nhờ được một phần, 

còn sáu phần công đức thuộc về người thân quyến hiện lo tu tạo đó.” 

 Chúng tôi trích dẫn phần ở trên cốt mong quí vị biết phần công đức của người làm rất nhiều (6 

phần), còn người được nhận chỉ một phần. Vậy nếu thương người nhận thì chúng ta cần làm nhiều 

phước thiện hơn nữa. 

             Nếu ta tu Tịnh Độ thì phần công đức còn lại của mình nên hồi hướng về cõi Tịnh Độ của Phật 

A Di Đà để sau này khi lâm chung ta cầu được sanh về cõi ấy.  

  

 Bài viết chắc không làm sao tránh khỏi lầm lỗi, kính mong quí bậc cao minh chỉ bảo giùm cho 

để chúng tôi kịp thời sửa chữa.    



Nếu bài viết có giúp ích được cho ai thêm niềm tin vào Phật Pháp và cố gắng tu tập để chuyển 

nghiệp, chúng tôi xin đem công đức này hồi hướng cho tất cả Pháp giới chúng sanh tương lai đồng 

sanh về Tịnh độ. 

    

   Trân Trọng, 


