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Quả  báo 

                                                                     Tác giả : Đại sư Tịnh Không 

                                                                     Dịch giả : Dương Đình Hỷ 

 

Con người phải luân hồi, chuyện đời chịu nhân quả. Thiện có thiện báo, 

ác có ác báo, nếu chưa có báo vì thời chưa tói. Mỗi hành động của con người, 

mỗi mỗi đều quan hệ trực tiếp tới vận mạng và phúc báo vì mỗi hành động 

của con người đều được trời xem, trên đầu đều có thần linh. Trời rất công 

bình, đời trước làm thiện, đời nay nhất định sẽ hưởng phúc. Đời trước làm ác, 

dù thiện nhỏ không làm mà ác nhỏ cứ làm. Tâm có ác ý làm nhiều điều ác thì 

sớm hay muộn quả sẽ tới. Dù người khác không biết, nhưng trời biết, đất biết, 

mình biết, trên đầu ta có thần minh biết rõ ràng, không sót chuyện nào. Ác lớn 

tội nặng, ác nhỏ tội nhỏ. Các ân nhân mình gập trong kiếp này là những người 

trong những kiếp trước đã thiếu nợ mình. Nhũng người phá hoại mình là 

những người trong những kiếp trước mình đã thiếu nợ họ. Trên đời này ta đã 

thấy người lành chết sớm còn người dữ sống lâu. Người đời đều tin vào mắt 

mình, điều đó không sai, nhưng bạn có biết người lành và người dữ kiếp trước 

làm gì không ? Cứ làm những chuyện thương thiên hại lý thiếu đức hay chăng 

? Những gì bạn biết chỉ là thời này. Kỳ thật nhân quả phải xét ba đời, không 

chỉ xét một đời. Có người đời này làm ác, nhưng quá khứ làm lành tích lũy 

nhiều công đức, như một người có nhiều ngân khoản trong ngân hang, nhân vì 

làm vài chuyện bậy bạ nhỏ, không lẽ bạn không cho người ấy dùng trữ kim 

sao. Ngược lại, có người đời nay làm lành nhưng quá khứ làm nhiều việc ác 

thì việc làm này đương nhiên phải trả đúng không ? Cho nên xét nhân quả 

không thể chỉ xét một thời mà phải xét hiện báo, sinh báo, hậu báo. Cũng như 

thực vật, mùa Xuân trồng, mùa Thu thâu hoạch, năm nay trồng năm sau thu, 

có cây năm nay trồng vài năm sau mới thu được quả. Nguyên nhân có hai thứ 

: 

1/Vì nhân nên có sớm muộn. Thí dụ : trồng dưa ngay năm được quả, 

trồng đào phải đợi 3, 4 năm sau mới  được quả. 
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2/Vì duyên nên có mạnh yếu. Thí dụ : cùng một loại đậu nhưng trồng ở 

hai nơi đất khác nhau, tất nhiên tốc độ tăng trưởng không giống nhau. Hạt đậu 

mọc ở đất tốt sẽ xum xuê, tươi tốt, hạt đậu mọc ở đất xấu sẽ xác xơ còi cọt. 

Một vị viện chủ trụ trì ở một ngôi chùa trên đỉnh núi nọ. Ông là một vị 

cao tăng đã đắc đạo, muốn mở rộng chùa. Ông bèn hạ sơn đi khuyến hóa các 

xóm làng quanh núi. Rất ít người cúng dường. Một cậu bé bán bánh mang hết 

tiền bán bánh đem cúng dường. Vị viện chủ rất cảm động và xoa đầu cậu bé, 

bảo : 

-Ngày sau nếu có chuyện gì cần, hãy tới tìm ta ở chùa trên núi. 

Cậu bé bán bánh không để lời nói của vị sư già trong lòng. Nhưng về sau 

vì không có tiền nộp cho chủ, cậu bị đuổi việc. Mất việc làm cậu trở thành kẻ 

ăn mày kiếm cơm ba bữa. Lang thang không nhà cửa. Không lâu cậu bị mù, 

sinh hoạt ngày càng khó khăn, cậu chợt nhớ tới lời nói của vị sư già, bèn tìm 

tới chùa trên núi. Vị trụ trì là người có tha tâm thông, biết cậu tới gặp, bèn tụ 

chúng lại bảo : 

-Ngày mai có một vị đại thí chủ, ông cũng là một vị đại hộ pháp của chùa 

chúng ta sẽ tới. Mọi người phải chuẩn bị nghênh đón. 

Ngày hôm sau, đương gia sư, tri khách sư đều chờ mong, nhưng chẳng 

thấy vị nào là đại thí chủ đến cả. Đến chiều, viện chủ hỏi : 

-Đại hộ pháp của chúng ta tới chưa ? 

-Không có, thật kỳ quái. 

Lúc đó tri khách tăng thưa : 

-Bẩm hòa thượng Đại thí chủ, đại hộ pháp không tới, chỉ có một đứa ăn 

mày mù tới. 

-A !Đó là vị đại thí chủ, đại hộ pháp nha, mau nghênh đón, coi như vị 

thượng khách. 

Theo lời dặn của trụ trì, cậu nhỏ được an trú trong chùa. Một đêm kia cậu 

đi cầu, vì nhà cầu rộng lại sâu, cậu không để ý bị ngã chết. Tin tức truyền đi, 

mọi người cho rằng cậu nhỏ không làm việc tốt còn hơn. Làm việc tốt không 
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những bị thất nghiệp, bị mù, hiện tại vì đi cầu mà chết, vậy làm tốt mà không 

được hảo báo sao ? Lão hòa thượng biết chuyện tập hợp chúng lại bảo : 

-Cậu bé này kiếp trước làm nhiều tội ác, đời này sinh làm con nhà nghèo, 

kiếp sau bị mù, kiếp sau nữa bị chết đuối. Đó là nghiệp báo ba kiếp. Nhưng 

kiếp này bố thí xây chùa nên tội nghiệp ba kiếp tập trung vào một kiếp. Hiện 

tại khổ báo đã hết, lên trời hưởng phúc. 


