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Ở đây càng nói chúng ta càng dễ hiểu. Nghĩa là Như Lai nói Kinh, vì 
chúng sanh mà chỉ ra tội phước, khiến cho họ biết được, làm nhân gì thì 
được quả đó.

Không có chuyện làm thiện bị tội, làm ác được phước, hiểu rõ việc này, 
chí vi dễ hiểu, là chí giáo, chí là nói đến chỗ cuối cùng.

Ở trong điều này nói về nhân quả, nhân quả là sự thật, tuyệt đối không 
giả đâu. Bạn làm thiện chắc chắn có thiện báo, bạn tạo ác chắc chắn có 
ác báo. Bản thân mình cần nên hiểu tự cầu đa phước.

Quá khứ không biết nên tạo nhiều ác nghiệp, có thể tha thứ được, ngày 
nay biết rồi, quyết tâm sửa đổi, toàn tâm toàn lực tu thiện tích đức, thì 
tiền đồ của chúng ta càng ngày càng sáng ngời, càng ngày càng hạnh 
phúc.

Sáng ngời và hạnh phúc chẳng phải do người khác cho chúng ta đâu, là 
do bản thân bạn tạo nhân, thì bản thân bạn chắc chắn được quả báo tốt.

Xã hội ngày nay ra nông nỗi này là nguyên nhân gì vậy?

Là do mọi người không hiểu được nghiệp nhân quả báo, cho rằng mình 
rất thông minh, lương tâm bị che khuất, có thể chiếm đoạt những thứ 
của người khác, tưởng rằng đó là tài năng của mình, sai rồi.

Bạn có năng lực cướp đoạt đồ của người khác, thế lực của người khác 



không mạnh như bạn, không thắng được bạn, bạn đoạt được rồi, bạn có 
thể hưởng thụ được không?

Số của bạn không có phước báo đó, thì sau khi chiếm đoạt được tự 
nhiên tai nạn sẽ đến, bạn vẫn không đạt được, đây là sự thật, không phải 
giả đâu.

***


