
Đọc, gạn lọc lấy điều hay,                                                    

Đem áp dụng, mong đổi thay cuộc đời. 

 

BÀI HỌC ĐÁNG NHỚ:  

Việc Xảy Ra Chẳng Phải NGẪU NHIÊN.         

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

 

Tâm Lương Đào Mạnh Xuân 

 

Xin mời quí vị đọc câu chuyện thật thú vị sau đây trích từ: https://phatgiao.org.vn/trom-cap-

tao-nghiep-gi-d32734.html  

 

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 
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ở tù, bèn tới thăm hỏi:                                

- 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…………………………………………………………… 

……………………………………………………………….Tâm Như    

     ********** 

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.                   

 

Đề tài cho ta biết: 

Làm việc THIỆN, hưởng QUẢ LÀNH. 

 

Ở đây, chúng ta chỉ học phần: 

Làm việc ÁC, thọ QUẢ DỮ. 

 

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 còn dày, 

Ấy cách TỐT NHẤT từ nay, gắng làm. 

 

“Bài học đáng nhớ” ở đây là việc xảy ra không phải ngẫu nhiên mà có. Tất cả đều tại gieo 

NHÂN, rồi khi đủ DUYÊN, QUẢ sẽ hiện ra. Như câu chuyện trên, vị sư biết việc bị nghi là ăn 

trộm bò, không phải là vô cớ, mà do “trong thời quá khứ đã từng ăn trộm nên nay phải trả 

quả báo. NHÂN đã gây thì phải lĩnh QUẢ, để đền cái tội mình đã phạm, dù là trong quá khứ 

lâu xa....” 

     

Qua bài học này, từ nay găp chuyện ai “gán ghép tội” cho mình hoặc nghi mình làm điều xấu,… 

thì hãy đừng có buồn, tức. Thậm chí, cũng đừng nên quá sân hận, chẳng hạn, có khi người đầu tiên 

“gán ghép tội” cho mình chỉ nói xấu ít thôi, nhưng tới nhiều người sau đó, câu chuyện “gán ghép 

tội” đã khác xa một trời một vực. Nếu có vậy, thật ra, cũng chỉ tại mức độ TỘI mình đã làm, chưa 

được kể hết. Có nghĩa tội mình đã làm khá NẶNG nhưng người đầu tiên chưa kể đủ nên nhiều 

người sau phải thêm thắt vào cho hợp với TỘI mình đã gây ở kiếp xa xưa. Chúng tôi lí luận như 

vậy vì nghĩ “Việc xảy ra chẳng phải ngẫu nhiên.” Có phải tin như vậy, mới thật tin đúng luật 

NHÂN QUẢ không? Nếu quí vị thấy hợp lí và chẳng may gặp hoàn cảnh như trên, xin cứ giữ 

TÂM bình thản cho dù mức độ bị “gán ghép tội” tới mức nào! Vì “nhận tội cho NGHIỆP nhẹ đi”  

mà! Còn không tin Luật NHÂN QUẢ, chắc phải khổ sở mãi không thôi: 

 

Bị vu khống, thật đoạn trường, 

Hậm hực, uất ức, tưởng chừng khó quên! 

 

Trên đây, chúng tôi chỉ nói đến “quả báo” là việc bị người khác “gán ghép tội”. Bây giờ xin nói 

rộng rãi hơn: “quả báo” có thể là mọi thứ xấu xảy ra trong cuộc đời.  



Chẳng hạn phải gặp nghịch cảnh như: con cái bất hiếu, phá gia chi tử (=đứa con làm tan nát tài sản 

của gia đình), hoặc bị người lừa đảo, quỵt nợ, gặp người phối ngẫu ghen tuông, gặp chồng sa ngã 

vào tứ đổ tường (Cờ bạc – Rượu chè – Trai gái – Hút chích), gặp người phối ngẫu bỏ theo người 

khác.… thì phải nhớ:  

 

Việc Xảy Ra Chẳng Phải NGẪU NHIÊN.         

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

 

Có tin được chân lí ấy thì đời ta sẽ bớt giận, tức, khổ sở,…Vì rõ ràng theo luật nhân quả “Gieo 

Nhân Nào, Gặt Quả Đó” nào có sai chạy đi đâu! 

 

Tới đây xin nói ra một điều cũng rất đáng ghi nhớ. Như trong những quả báo vừa kể :“người chịu 

nhận tội” mình đã gây trong quá khứ thì coi như không còn ân oán gì với “người đã tạo ra sự 

việc” không may cho mình. Vậy “người đã tạo ra sự việc” có bị quả báo về sau này không? 

Chắc chắn là có vì họ đã tạo ra điều Ác. 

 

Thật ra trong cuộc sống còn vô số NGHIỆP xấu sẽ xảy ra khi đủ duyên. Bây giờ, muốn giải trừ 

bớt phần nào những “quả báo” ấy, chúng ta “phải tu hành tinh tấn” để “tịnh hóa nghiệp 

chướng”.  

 

Đây là cách rất hay ta cần học tập. Ta “phải tu hành tinh tấn” để tạo “Nghiệp Lành.” Còn “tịnh 

hóa nghiệp chướng”, tức là làm cho Nghiệp Ác mất đi. Có nghĩa Nghiệp Lành hiện diện thì Nghiệp 

Ác tan biến. Hai sự việc trên xảy ra nhịp nhàng, có khác nào Ánh Sáng đến sẽ xua tan Bóng Tối: 

 
Ánh Sáng ví như Nghiệp lành, 

Bóng Tối như Nghiệp Ác rành rành hai bên. 

Vậy là, Ánh Sáng đến, xua liền, 

 Bóng Tối tích tụ triền miên lâu đời.  
 

Còn không cố gắng tu hành tinh tấn, thì coi như cứ ngồi chờ “quả xấu” đến hay sao?! Những 

người này thường có cuộc sống nội tâm rất khổ khi mọi việc trong đời không được xuôi chèo mát 

mái. Ấy là chướng duyên đến, rồi than trời trách đất: 

 

Chướng duyên đến, khổ vô ngần! 

Trách trời nỡ đặt số phần trái ngang. 

 

 

Kính mong quí bạn đọc hữu duyên cùng chúng tôi cố gắng thực hành để vượt qua những cảnh 

“họa tự nhiên đến”, hầu giữ cho tâm tư được an bình, quí vị nhé.  

 

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. 

Thành thật cám ơn quí vị đã đọc bài viết và thực hành./. 

 

 
 


