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Đoản  văn   

 
Tác giả : Đại sư Tinh Vân 

Dịch giả : Dương Đình Hỷ 

 

I- Có kiếp sau không ? 
 

Có người nói người ta chết rồi như đèn tắt, chết rồi thì mọi chuyện đều 

hết, nào có kiếp khác. Đó là mê mang đoạn kiến. Có người nói : người ta có 

kiếp sau, người ta chết rồi lại có kiếp sau, lại làm người không cải biến. Đó 

cũng là sai lầm của thường kiến. Đọan kiến, thường kiến đều không phải là 

chân lý của con người. Người ta chết rồi không phải như đèn tắt, cũng không 

nhất định sẽ trở lại làm người, tùy theo nghiệp báo nhân duyên mà luân hồi. 

Đó mới là chân thật. Một hạt giống cần có đất, nước, ánh mặt trời, nhân duyên 

đầy đủ mới sinh trưởng được, khai hoa, kết quả. Làm sao có thể nói một người 

khi chết đi rồi không có gì cả ? Đó là tối đại ngu si. Người làm quan, kẻ tội đồ 

trong nhà ngục đều do nhân kiếp trước. Từ kiếp này, ta thấy sống lâu hay chết 

yểu đều có thể cải biến được, huống hồ là kiếp sau ? Thời gian có Xuân, Hạ, 

Thu, Đông, thế giới có thành, trụ, hoại, không; tâm niệm có sinh, trụ, dị, diệt; 

người ta có sinh, lão, bệnh, tử. Đời người không phải là một đường vòng, 

cũng không phải là một đường thẳng. Mặt trời mọc rồi lại lặn, đi rồi trở lại. 

Đều là chứng minh người ta có kiếp sau. Con người ta có kiếp sau thì có hy 

vọng  thì mới có giác ngộ. Con người ta đều muốn biết vị lai. Muốn biết nhân 

của tiền kiếp hãy xem kiếp này chịu quả gì, muốn biết quả của kiếp sau hãy 

xem kiếp này mình làm gì ? Muốn biết có kiếp sau hay không , nhân quân quả 

có tuần hoàn không, hãy xem việc cổ kim mà suy đoán, liền biết ba đời là một 

thể, ba ngàn thế giới chỉ một niệm. Người ta có kiếp sau hay không, đều là 

nghiệp trói buộc cả. Làm ác kiếp sau sẽ phải trả, làm thiện kiếp sau được 

thưởng, nếu chưa có báo vì chưa tới lúc. Nhân có thể thay đổi, làm thay đổi 

quả ở kiếp sau. Mê và ngộ ở thế gian vì thế không thể không cẩn thận. 

 

II- Biết  nói  chuyện. 
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Biết nói chuyện là một kỹ xảo, một nghệ thuật giảng thông chuyện người. 

Thí dụ câu nói : người ta được sinh ra đời có 2 tai, 2 mắt nhưng chỉ có một 

mồm, ý nói nên nhìn nhiều, nghe nhiều nhưng ít lời. Hay như câu nói : Một 

lời giúp người như vàng ròng, một lời tổn thương người như dao chém. Do 

đó, lời nói ra phải thích hợp với thân phận và hoàn cảnh người đó, phải biết 

ngừng đúng lúc, đừng để lỡ lời mà mang họa. Nói chuyện mục đích là để 

giảng thông chuyện đời. Khi nói chuyện ngữ khí phải thành thật, uyển chuyển. 

Dùng những lời khẳng định như đương nhiên, rất tốt. Không thành vấn đề, ít 

dùng những câu hỏi. Dùng những câu nói mà người ta thích nghe, hoặc dễ 

cảm động, tư tưởng không nói những chuyện cưỡng từ đoạt lý, hoặc gây áp 

lực cho người ta, hoặc làm mất thời gian. Lời nói như tên bắn, nói rồi thì 

không nuốt lại được, vì thế phải nên cẩn thận. Trong Phật giáo tu thập thiện 

thì trong đó khẩu nghiệp chiếm bốn. Đó là : 

1/Không nói láo 

2/Không nói 2 lời 

3/Không nói ác 

4/Không ý ngữ. 

 

Nếu lời nói làm cho người ta tuyệt vọng thì là sát sinh vậy. Lời nói có thể 

làm cho người ta buồn hay vui, có thể thay đổi vận mạng của một người, vì 

thế người biết nói chuyện phải làm sao truyền đạt ý tưởng của mình và người 

nghe vui vẻ tiếp nhận. 

 

III- Khổ. 
 

Đời người là khổ. Ngay từ lúc sinh ra đời đã khóc oa, oa. Lúc lớn lên phải 

tranh đấu với đời để sinh tồn, lúc lên voi khi xuống chó, đều là khổ cả. Mọi 

người đều muốn tránh khổ để được sống hạnh phúc. Có người thì tìm vào tôn 

giáo, có người thì tìm hiểu tri thức, có người thì chăm chú vào việc nuôi 

dưỡng con cái, mong rằng sau này khi về già chúng sẽ vì lòng hiếu thuận sẽ 

nuôi dưỡng lại  v .  v  . 

Đối với vật nếu muốn mà không được thì khổ. Đối với người ghét hay 

thương đều khổ cả, vì ghét mà phải gần, thương mà phải xa. Đối với hoàn 

cảnh không thích hợp thì cũng khổ, thí dụ  như Khương Thái công đến 80 tuổi 

mới gập Chu Văn Vương mà được mời làm Tể tướng. Theo Tâm kinh thì Bồ 
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tát Quán tự tại sau khi tu hành sâu xa Bát Nhã Ba La Mật Đa soi thấu ngũ uẩn 

là không, nên vượt qua mọi khổ nạn. Vậy thì khổ là do ta chấp ngã. Vì chấp 

ngã nên ta mới có tham, sân, si. Tham là chấp cái của tôi, sân là do chấp ngã 

và si là không biết mọi pháp đều là vô thường, vô ngã, khổ, không. Trừ bỏ ngã 

thì ta không còn khổ nữa. 

 

IV- Dinh  dưỡng. 
 

Khi ta cảm thấy người không khỏe, thể lực suy yếu, ta phải gia tăng sự 

dinh dưỡng. 

 

1/Đối với thân, không những ta ăn những thực vật, uống các thuốc bổ mà 

không khí trong lành, ánh sáng mặt trời cũng là bồi bổ sự dinh dưỡng. 

 

2/ Đối với tâm ta luôn giữ tinh thần tích cực, lạc quan, giúp người, biết đủ, 

không mong cầu một cái gì cả tức là không tham. Không nổi giận chuyện gì, 

không đáng nổi giận tức là không sân. Không buồn bã những chuyện không 

đâu tức là không si. Đó cũng là cam lồ bổ dưỡng. Đó là những sự tiếp thu từ 

bên ngoài, từ bên trong chúng ta cũng nên luôn luôn mỉm cười, kết duyên giúp 

đỡ dinh dưỡng của người khác. Thế mới là sự dinh dưỡng chân chính. 

 

V- Mật  ngọt  chết  ruồi. 

 
Phật giáo có một chuyện ngụ ngôn như sau : Một người đang chạy trên 

đường, đằng sau là một con hổ đuổi theo. Người đó thấy một cái giếng khô 

bên đường có một cây leo bên cạnh. Người đó bèn nắm lấy dây leo mà tuột 

xuống giếng. Nhưng nhìn xuống đáy giếng người đó thấy 4 con rắn độc đang 

phun phì phì thì sợ quá không dám tụt xuống đáy mà ngưng ở giữa giếng, 

ngoảnh đầu nhìn lên thấy 2 con chuột trắng và đen đang gậm dây leo. Người 

đó không biết phải làm sao ? Lúc đó có 5 con ong bay qua làm rớt xuống 5 

giọt mật, người đó nếm 5 giọt mật thấy ngọt làm sao ? 

 

Con hổ tượng trưng cho sự vô thường. 4 con rắn tượng trưng cho tứ đại : 

đất, nước, gió, lửa. 2 con chuột trắng, đen tượng trưng cho ngày và đêm. Dây 
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leo tượng trưng cho cuộc đời của con người, 5 giọt mật tượng trưng cho ngũ 

dục : tài, sắc, danh, ăn, ngủ. 

 

Mọi chuyện ở trên đời đều là vô thường, vô ngã, khổ, không. Đối với thân 

thì có sinh, lão, bệnh, tử. Đối với tâm thì có : tham, sân, si. Trong một khoảng 

đời ngắn ngủi, hạn hẹp, chúng ta phải sống làm sao cho cuộc sống đầy sáng 

tạo và vô giới hạn. 

 

VI. Thiên  đường  ở  đâu ? 
 

Có người cho xã hội là đầy hiểm ác, cho gia đình toàn người thân , nên 

cho gia đình là thiên đường. Có người lại cho rằng người trong gia đình mỗi 

người một ý, không ai theo ai, vậy gia đình cũng không phải là thiên đường, 

chỉ có trong tâm mình. Nhưng trong tâm mình cũng loạn sà ngầu buồn, vui lẫn 

lộn, thiện, ác đầy rẫy. Vậy thiên đường ở đâu ? Có một chuyện cười ở thiên 

đường và địa ngục. Khi ăn cơm người ta dùng đũa dài 3 thước.  Ở địa ngục 

khi ăn cơm vì đũa dài quá nên đụng nhau, mọi người chửi rủa, xô xát nhau. 

Còn ở thiên đường thì người này lấy cơm hay gắp thức ăn cho người đối diện 

nên ông cám ơn tôi, tôi cám ơn ông, mọi người đều vui vẻ. Vậy thiên đường 

hay địa ngục ở trong tâm ta. Nếu ta có thiện tâm, thành tâm, chân tâm, trực 

tâm thì đó là thiên đường, nếu ngược lại thì là địa ngục. 

 

VI- Công  bình. 

 

 Trong thiên nhiên ta thấy cá lớn nuốt cá bé, rắn nuốt ếch, mèo bắt chuột  

v  .  v  . Công bình ở đâu ? Trong xã hội thì người có tiền bắt nạt người nghèo, 

có tiền là có quyền lực, có phương tiện bắt người khác phải cung phụng mình, 

phải theo mình. Người trí bắt nạt người ngu  v  .  v  . Công bình lại ở đâu ? 

Như vậy ta thấy : 

       A  =  B  là công bình 

       A  >  B  là không công bình. 

 

Có sai biệt là không có công bình. Không công bình không qua lý, lý 

không qua pháp, pháp không qua quyền, quyền không qua trời. Cảnh giới tối 
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cao của trời là luật nhân quả. Làm thiện thì được thưởng, làm ác thì bị phạt. 

Sinh, tử là nhân quả, dù bạn là ai cũng không tránh thoát sinh ly, tử biệt. Hy 

vọng là những chính trị gia, phú hào trên thế giới biết rằng gieo nhân thì sẽ gặt 

quả không chóng thì chầy. 

 

VII- Không  nghịch  ý  người. 
 

Con người là động vật sống quần cư. Ta phải sống làm sao cho hòa hợp 

với xã hội. Muốn vậy ta phải không nghịch với ý người. Trước hết ta phải 

hiểu ý của người khác, không chấp vào ý kiến chủ quan của mình. Không phủ 

định bất cứ ý tưởng nào của đối phương, phải đặt mình vào vị trí của đối 

phương như thế mới không bị đoàn thể bài xích. Trong gia đình, bố mẹ không 

nghịch ý con cái là sáng suốt, con cái không nghịch ý cha mẹ là hiếu thiện. 

Ngoài xã hội cấp trên không nghịch ý thuộc hạ là tôn trọng, cấp dưới không 

nghịch ý cấp trên là phục tùng. Bạn bè không nghịch ý là biết kết giao. Nếu 

biết học tập không nghịch ý người thì mọi chuyện sẽ hòa bình. Trong Phật 

giáo, Tu Bồ Đề là một trong mười đại đệ tử của Phật. Ông là người rất kính 

trọng Phật, Phật nói gì, ông cũng tuân thủ. Bảo đứng thì không ngồi, bảo ngồi 

thì không đứng. Ông được mệnh danh là giải không đệ nhất. Bồ tát Phổ Hiền 

trong 10 đại nguyện có “hằng thuận chúng sinh”. Trong một kiếp của Phật 

Thích Ca Ngài là Thiện Thí thái tử, vàng bạc, châu báu muốn gì  Ngài cũng 

bố thí cả. Làm việc mà nghịch ý người rất khó thành công còn thì trái lại. 

Người tu hành đều ôm ấp hoài bão : 

Nguyện  chúng  sinh  được  lìa  khổ, 

Chằng  vì  mình  được  an  lạc. 

 

 


