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Trong Kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo, Đức Thế Tôn đã dạy cho Long 
Vương ở tại cung điện Long Vương Ta Kiệt La rằng: “Vì tâm tưởng của tất cả 
chúng sinh sai khác nên tạo nghiệp cũng khác nhau. Do đấy, cho nên có sự lưu 
chuyển trong các đường”. 

Rồi cũng một lần khác Đức Thế Tôn ở tại nước Xá Vệ trong rừng Thắng 
Lâm, vườn ông Cấp Cô Độc, trả lời các câu hỏi của trưởng giả Anh Vũ Ma 
Nạp Đô Đề Tử về người cha thọ nghiệp đầu thai làm “chó trắng” giữ nhà.  

Đoạn kinh như sau: 

 “Bạch Cù Đàm, do nhân gì, do duyên gì, chúng sanh kia đều thọ thân người 
mà có người cao kẻ thấp, có người đẹp kẻ xấu. Vì sao vậy? Bạch Cù Đàm, tôi thấy 
có kẻ sống lâu, người chết yểu; có kẻ nhiều bệnh, người ít bệnh; lại thấy có kẻ thân 
hình đoan chánh, có người không đoan chánh; lại thấy có kẻ có oai đức, người không 
oai đức; lại thấy có kẻ sanh nhằm dòng dõi tôn quý, có người sanh nhằm dòng dõi ti 
tiện; lại thấy có kẻ giàu có, có người nghèo hèn; lại thấy có kẻ thiện trí, có người ác 
trí”.  

Đức Thế Tôn trả lời:  

“Chúng sanh kia do nơi hành nghiệp của chính mình, nhân bởi nghiệp mà thọ 
báo, duyên vào nghiệp, y nơi nghiệp, tuỳ theo nơi nghiệp xứ có cao thấp mà chúng 
sanh có tốt đẹp hay không tốt đẹp”. (Kinh 170. Anh Vũ. Trường A Hàm III. Tuệ 
Sỹ dịch và chú thích) 

Qua nhiều bài kinh khác cũng được Đức Phật dạy về nghiệp báo nên 
"mỗi chúng sinh đều có nghiệp riêng". Vì vậy, nghiệp của mỗi chúng ta dường 
như không ai giống ai cả.  

Nay nhờ khoa học phát triển, có đủ điều kiện để minh chứng cho lời nói 
ấy cách đây hơn hai ngàn năm trăm năm về trước. Và nơi đây, xin mượn tạm 
công nghệ tiên tiến để dẫn chứng cho được rõ ràng hơn. Chúng ta cùng xem 
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lại những nghiên cứu về dấu vân tay của mỗi con người sinh ra trên quả địa 
cầu này.  

Ở Trung Quốc Cổ Đại, các thương nhân đã từng sử dụng việc lăn ngón 
tay cái trong việc giao dịch hay vay mượn. Hoặc trong các phán quan cho 
người tội điểm chỉ ở lời khai. Nhưng có lẽ khi đó người ta còn chưa biết rằng 
dấu vân tay có thể nhận dạng một cá nhân. Chỉ đến cuối thế kỷ thứ 16 dấu vân 
tay mới được các học thuật khoa học Châu Âu nỗ lực đưa vào nghiên cứu. Kéo 
dài đến giữa thế kỷ thứ 17 những kết luận hợp lý mới được thiết lập. Vào năm 
1686 giáo sư giải phẫu học người Ý tại Đại Học Bologna là Marcello Malpighi 
đã xác định được các đường gờ, đường xoắn ốc và đường vòng trong dấu vân 
tay khi để lại trên bề mặt. Một thế kỷ sau đó, vào năm 1788, nhà giải phẫu học 
người Đức Johann Christoph Andreas Mayer là người Châu Âu đầu tiên công 
nhận rằng dấu vân tay của mỗi cá nhân khác nhau. Đến năm 1880, Tiến Sĩ 
Henry Faulds một lần nữa chứng minh, dựa trên các nghiên cứu của ông: “dấu 
vân tay của mỗi người là duy nhất”. Mặc dù những thành viên trong gia đình có 
cùng hệ thống Gen di truyền và môi trường phát triển trong bụng mẹ nhưng 
cũng ở vị trí khác nhau. Đó chính là vân tay của mỗi người duy nhất và không 
ai giống ai cả. Đường nét vân tay sẽ không thay đổi trong suốt cuộc đời. Hiện 
nay để sử dụng công nghệ bảo mật an toàn người ta còn có thể dùng máy quét 
mắt cho dịch vụ này. 

Năm 1882, cảnh sát Pháp và Anh quốc đã sử dụng biện pháp này đầu 
tiên lăn ngón tay của người dân trên các hồ sơ căn cước. Thực tế cho thấy là 
không có ai trên quả địa cầu này, từ trong quá khứ, hiện tại và tương lai có 
dấu vân tay trùng hợp với bất kỳ ai. Kể cả các cặp song sinh.  

Trên bình diện đó rõ ràng có sự khác nhau và như thế mới dễ dàng phân 
biệt, giúp cho các cơ quan quản lý tiềm năng con người tìm ra dấu vết của 
những người có hành vi phạm tội trong xã hội ngày nay. 

Xét về tình trạng tâm lý cũng như hoàn cảnh sinh hoạt vật chất, mỗi 
chúng ta cũng có ít nhiều khác nhau tuỳ theo quả báo hay phước báo của mỗi 
người. Nhưng nhìn với góc độ chung, chúng ta cũng có thể thấy rõ nhiều 
điểm tương phản nhau. Như người nghèo khổ, thiếu thốn vật chất thì khổ đã 
đành nhưng ngược lại người giàu sang, quyền quý có vật chất dư dả mà lại 
khổ tâm, trong lòng lo lắng bất an đủ điều. Đây có phải là nghiệp báo không? 

Trong xã hội phát triển hiện nay, cũng có nhiều người tuổi trẻ mê mẫn 
trong công ăn việc làm, đến lúc gần tuổi nghỉ hưu lại phát sinh bệnh tật. Thậm 
chí chưa nhận được lương hưu để tận hưởng tuổi già thì đã nhắm mắt xui tay. 
Tâm linh cũng bị bỏ quên. Lúc cận tử thì tâm thần bấn loạn, chẳng biết víu vào 
đâu. Thế là chỉ đành theo nghiệp lực dẫn dắt muôn nơi trong mê mờ tăm tối 
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“U minh nẻo trước xa xôi dặm về”. Lạc loài trong kiếp sống tha hương. Vui hay 
buồn, khổ hay hạnh phúc dường như đan xen nhau trong tấm lưới vô hình 
của cuộc đời. 

Tôi có một người đệ tử tại gia, cô ấy đã kết hôn với một người chồng 
thuộc công dân Thuỵ sĩ gốc hơn 25 năm qua. Vợ chồng có được hai người con 
trai. Nay đã trưởng thành, học xong các trường Đại Học và có việc làm ổn 
định, chưa kết hôn. Nhưng rất tiếc các con của cô không nói được tiếng Việt. 
Còn cô ở lúc sinh thời chỉ biết chăm lo cho gia đình nhỏ của mình, không tiếp 
xúc với cộng động Việt Nam hay các hội đoàn người Á Châu. Trong gia đình 
nhỏ đó, cô cũng không thường nói tiếng Việt cho các con làm quen. Hơn nữa, 
cô chỉ nghĩ đơn giản là cô cần phải thực tập tiếng Đức cho thành thạo mới 
mong xin được việc làm. Nên các con của cô dường như không biết gì về 
phong tục tập quán và văn hoá Việt Nam. Cô cũng không có niềm tin vào tôn 
giáo nào cả. Chỉ sống theo đạo Ông Bà, đặt một bát nhang trên tủ cao rồi đến 
ngày nào nhớ thì lạy, thắp nhang nghi ngút, không hình không tượng.  

Năm 2016, cô phát hiện mình đã bị bệnh Ung Thư. Lúc bấy giờ, chồng 
của cô cũng trở nên lạnh nhạt. Người Thuỵ sĩ mà lại bị ảnh hưởng rượu chè bê 
tha. Đến lúc gần nghỉ hưu, anh ta mắc chứng bệnh mất trí nhớ. Hai người con 
trai đến tuổi trưởng thành đã ra ngoài sống riêng. Căn nhà vắng lạnh cô đơn. 
Cô chợt nghĩ đến gia đình và những người thân yêu bên cạnh đã khiến cô trở 
nên trầm cảm. Trong tình trạng này, bệnh lại thêm bệnh. Tinh thần bất an, lối 
sống mệt mỏi. Mất phương hướng trong cuộc đời này. Cô như người mất hồn.  

Trong lúc nguy nan, tình cờ dạo bước bên bờ hồ Luzern vào một buổi 
chiều thu, cô gặp được một người Việt Nam chuyện trò qua lại mới biết ở 
Luzern có một ngôi chùa Việt và cô hỏi thăm tìm về lạy Phật. Từ đó cô thường 
xuyên đi chùa mỗi khi có lễ, thành tâm dâng hoa hương cúng Phật, tìm hiểu 
Phật pháp. Không bao lâu, cô đã phát tâm quy y Tam bảo, phát nguyện ăn 
chay và rất tinh tấn sám hối, đọc kinh, niệm Phật, nghe thuyết pháp mỗi ngày 
qua các băng  giảng. 

Từ khi biết đạo Phật, cô có lối sống nhẹ nhàng hơn. An nhiên và tự tại. 
Nhờ tinh thần thoải mái, cô sống trong niềm tịnh tín hỉ lạc, chân thành với ba 
ngôi Tam bảo, xả bỏ những điều ác xưa nay đã tạo như nghiệp sát sanh… Có 
lần cô kể chuyện như một lời thành tâm sám hối, “người chồng đi câu cá về và 
bảo cô phải đập đầu cá trong lúc nó còn vùng vẫy trên mặt đất”. Tuy cô không 
muốn nhưng vì chồng con nên cô đã làm như thế. Lúc đang kể lại những 
chuyện quá khứ, bỗng dưng nước mắt của cô ràn rụa như chợt nhận ra sự tội 
lỗi của mình đã tạo. Cô thành tâm sám hối và tinh tấn hành trì ngũ giới như 
những nguyên tắc đạo đức của Phật giáo được cô áp dụng vào đời . Nhất là 
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giới không sát sanh. 

Từ đó, cô cố gắng hoá giải, không cho bất kỳ ác niệm nào khởi lên làm 
khổ mình, khổ người. Cô thực tập sống với tâm hồn rộng mở bao dung, sẵn 
sàng chia sẻ yêu thương và tha thứ. Dường như cô đã tìm ra được điểm tựa 
tinh thần nên nhanh chóng thay đổi lối sống trước đây, chuyên tâm trong 
niệm tỉnh thức với thiện nghiệp hiện tại. Hiểu rõ sự vô thường. Và sống thanh 
thản, biết đối diện với sự thật đang đến.  

Qua đó, bệnh tình của cô đã sống khoẻ và kéo dài thêm được vài năm. 
Tưởng chừng như cô đã chiến thắng được căn bệnh nan y này. Nhưng nghiệp 
lực hiện tại đã bám lấy cô cho đến giây phút cuối cùng. Tuy thời gian ngắn 
ngủi, nhưng với tâm hồn thanh thản và tự tại đã giúp cô vượt qua những ngày 
tháng dày vò, thân tâm đau khổ như trong địa ngục hoả thiêu. 

Biết được căn bệnh Ung Thư vào thời kỳ giai đoạn cuối nên cô đã quyết 
định về Việt Nam luôn để sống gần gũi gia đình cha mẹ ruột. 

Và rồi, cô cũng đã trút hơi thở cuối cùng tại Việt Nam. Cô ra đi một 
mình, một bóng đơn côi. Chồng và các con của cô không có mặt để tiễn đưa 
cô. Thật sự cô đã để lại trần gian những đứa con trai ngơ ngác không biết nói 
tiếng “mẹ đẻ” và người chồng tội nghiệp mất trí của cô ở Thuỵ sĩ.  

Vô thường biến dịch. Thời gian dần trôi qua rồi họ cũng sẽ quên hình 
bóng của cô đã từng sống với họ trong suốt 25 năm qua. Cát bụi sẽ trở về với 
cát bụi.  

Nhắc đến cô ấy, dường như ít người biết. Chỉ một vài Phật tử trong chùa 
thường tiếp xúc với cô. May ra còn nhớ đến tên cô và thầm cầu nguyện cho 
hương linh của cô sớm được vãng sanh về miền cực lạc.  

Chúng tôi mượn câu chuyện thật ở đời này để hôm nay xin được chia sẻ 
cùng quý Phật tử.  

Ở Thuỵ sĩ, kiến trúc quy hoạch cở sở hạ tầng các bệnh viện đều được xây 
gần với nghĩa trang, nhà quàng tang lễ và lò hoả thiêu. Có lẽ đây cũng là 
phương tiện để dễ dàng lo cho hậu sự khi con người đến lúc mãn phần một 
kiếp người chăng?  

Vào tháng 6 năm 2020, có dịp tôi nằm viện, nhìn những giọt nước 
chuyền chậm chạp đều đặn chảy vào ven như đang tiếp sức cho một cơ thể 
yếu ớt. Nếu còn cứu được thì cơ thể đó sẽ lại phải đối diện với bao điều đối 
đãi trong cuộc đời này. Ai đã từng hành trì Phật pháp và giác liễu được vô 
thường thì khi ở vào trạng thái như này sẽ dễ dàng buông bỏ tất cả. Tâm 
không dường như trống không. Của cải vật chất hay tình người thương ghét 
cũng không còn giá trị nữa. Lúc này càng thẩm thấu bản chất của cuộc sống. 
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“Thế gian vô thường, quốc độ nguy thuý, tứ đại khổ không, ngũ ấm vô ngã”. Chỉ có 
lời niệm Phật nhắc nhỡ định tâm và giọt nước biển mong manh đang từ từ rót 
vào trong sự tĩnh lặng và an nhiên. 

Từng giọt từng giọt nối tiếp nhau tựa như dòng chảy của thời gian mang 
theo bao nghiệp lực nương theo một kiếp người. Càng nhận ra tánh vô thường 
của các pháp hữu vi. Có cái gì là trường cửu? Một giọt nước nhỏ xuống ngay 
khi sanh liền diệt, giọt sau tiếp nối cũng không hằng nguyên thể. Đâu phải đợi 
khi lìa đời này con người mới thật sự chết. Sự sống và con người muôn thưở 
vẫn luôn chịu sự vô thường chi phối trong từng sát-na, già và chết đi từng 
ngày, từng giờ, từng phút…Thành, Trụ, Hoại, Không là một định luật tự 
nhiên. Chúng ta hãy quán tưởng một tiểu vũ trụ thu nhỏ như thân ta vậy! 

Trong bài thơ “Giọt Vô Thường” Mặc Nhiên đã tâm sự: 

“Tạm gác lại những chuyện đạo vui buồn 
Không nghĩ ngợi ngày sau hay dĩ vãng 
Cứ nằm đây yên tĩnh chẳng lo toan 
Nhìn nước biển nối nhau vào cơ thể 
Chậm chạp, 
Nhẹ đều, 
Buông rơi tất cả. 
Đôi mắt khép, thay lời chào thanh thản 
Một kiếp người chớp nhoáng bỗng tan nhanh. 

…. 
Ngỡ như… 
Đang dạt vào quên lãng! 
Giật mình, tĩnh giấc trên giường bệnh viện 
Cô Y tá vào thay bịch nước truyền 
Thầm cảm nhận nhiệm mầu trong giây phút  
Mỉm nụ cười theo nhịp sống hôm nay 
“Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy 
Ta có thêm ngày nữa để yêu thương”. 

Nghiệp lực sẽ đưa ta vào vòng sanh tử. Cho dù trở lại đời này có được 
sanh vào một gia đình giàu có, không phải chịu sự nghèo đói. Chúng ta cũng 
không thể thoát khỏi một sự thật mà Đức Phật đã từng chỉ dạy cho chúng ta 
thấy. Đó là KHỔ.  

Cho dù gia tài có kết xù bao nhiêu, tiền tài có nhiều bao nhiêu cũng 
không thể mua được sức khoẻ, sự an lạc và sự bình yên trong tâm hồn. Thong 
dong và tự tại! Chỉ có câu niệm Phật và sự tu tập hành trì Phật pháp, mang 
đạo vào đời mới mong giúp ta đoạn trừ những nỗi khổ niềm đau trong cuộc 
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đời này. 

Khi nhận biết được cuộc đời là khổ và luân hồi, bồng bềnh lên xuống 
trong ba cõi sáu đường như dòng tuần hoàn xoay vòng trong cơ thể của con 
người. Từ trong một trái tim sinh học nhỏ bé, dòng máu đỏ tuần hoàn đi khắp 
cơ thể rồi trở về lại tim. 

 

 

Thích Như Tú 


