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Khi Chết Ta Mang Theo Được Gì ?  

 

"Tất cả lúa, đậu, tài sản, vàng bạc châu báu, tiền của, mọi vật sở hửu đều 

để lại hết khi người chủ của các thứ ấy chết đi. Người đó không mang 

theo được bất cứ thứ gì dù lúc còn sống người ấy ôm giữ từng giờ từng 

phút. ...Chỉ có cái đi theo người ấy lúc chết, đó là Thân, Khẩu, Ý và 

những gì người ấy đã làm lúc sống. Tất cả những thứ ấy đi theo để tạo 

Nghiệp báo cho đời sau mà thôi.  
Biết được vậy thì khi sống ta phải tạo việc lành, phải biết bố thí giúp 
người... "  

(Tương Ưng Bộ Kinh)  
 

Bà Dianne Perry, sinh trưởng tại Anh quốc (người mà sau này trở thành 

Nữ tu Phật giáo nổi tiếng thế giới, người đã trải qua 12 năm tu khổ hạnh 
nơi rặng tuyết sơn của Hymalaya) lúc mới 12 tuổi đã có lần thấy một 

người vô gia cư chết bên gầm cầu. Cảnh sát lục lọi cái xách rách nát của 
người chết ấy chỉ thấy một cái bát một cái muống và vài đồng xu. Hôm đó 

trở về nhà, tuy nhỏ tuổi mà cô bé Diane Perry đã hỏi mẹ một câu đầy vẻ 
triết lý:  

_ " Mẹ ơi! Tại sao người ta chết đi không đem theo được gì cả? Hôm qua 
con thấy một người chết bên gầm cầu, người ấy rất nghèo, chỉ có cái bát, 

cái muống và mấy đồng xu. Chỉ chừng ấy thôi mà khi chết người ấy vẫn 
để lại không mang theo sao ? "  

Bà mẹ của Diane ngạc nhiên vì câu hỏi lạ lùng ấy và đã trả lời con:  
_ " Không con à! Khi chết không ai đem theo được bất cứ cái gì. Dù Vua 

chúa, người giàu sang hay kẻ nghèo hèn... một khi đã chết thì không đem 
theo của cải vật chất nào cả "  

Qua câu chuyện trên ta thấy rõ ràng trong thực tế có vô số người giàu có 

sống trên của cải nhưng khi họ chết đi, hai tay buông xuôi thì họ tro 
thành tay trắng vì không mang theo được dù một chút của cải vật chất 

nào. Sự kiện thực tế ấy từ lúc con người xuất hiện trên quả đất cho đến 
nay đều thấy rõ không ai chối cải.  

_ Ấy vậy mà từ xưa tới nay có biết bao người quyết chí làm giàu, lúc nào 
cũng mong tiền bạc đến với mình không dứt. Họ sống vì tiền, vui thú vì lo 

thu nhặt tiền bạc vào cho đầy túi nhưng không bao giờ chấm dứt được cái 
ham muốn ấy vì lòng tham quá mức. Đến khi xuôi tay thì tất cả tiền bạc 

của cải ấy đều để lại thế gian còn họ thì nằm dưới lòng đất lạnh  
Có biết bao nhà triệu phú, tỷ phú sống trên của cải, có người hằng chục 

tỷ mỹ Kim, khi chết không mang theo được một cent nhỏ. Ngay khi đang 
làm giàu họ luôn luôn phải phấn đấu tranh dành, mưu lược để chống chọi 

lại với những gì bất lợi đến với mình 
Do đó tâm hồn những người giàu có thường bất an hồi hộp, lo lắng mệt trí 

vì tính toán... không những thế họ thường keo kiệt không dám giúp đỡ ai 
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vì sợ số tiền có được của mình hao hụt đi. Có người, ngay chính bản thân 

họ cũng không dám ăn tiêu huống hồ là nói đến chuyện giúp đỡ kẻ khác. 
Ngày nay cũng có nhiều đại phú gia, nhiều người giàu có, tất cả đều bị 

như thế nhưng không ai chịu tìm hiểu xem mình  
 

PHẢI LÀM GÌ LÚC ĐANG CÒN SỐNG TRÊN ĐỜI ? 
  

Vậy khi đang còn sống nên cõi đời nay thì ta nên làm gì? 
Chúng ta có rất nhiều cách làm, nhiều cách hành động và suy nghĩ tốt 

lành hưng vì quá bận rộn với cuộc sống đầy bon chen, đầy tham lam, đố 
kỵ mà ta không thực hiện được. 

 
* Trước hết là cố gắng bỏ bớt dần " Cái Ta " của mình đi. 

Vì cái Ta mà mình khổ, mà mình Tự ái, lo toan, ích kỷ, tự phụ, sân si, sầu 
hận. Cái Ta càng giảm thì tình thương bao la dễ nẩy nở. Tình thương đây 

không phải là tình thương đầy vị kỷ mà rộng rãi hơn, vị tha hơn. Đó là 

tình thương đồng loại thương người. Vì mỗi con người " đều là những kẻ 
đáng thương " - mà có khi còn đáng thương hơn mình nữa. Kinh Unanda 

có ghi câu :  
_ " Ví dầu ai có đi khắp bốn phương trời cũng không thấy ai là kẻ đáng 

thương hơn mình. Ấy vậy là mình thương mình. Mình đã thương mình thì 
cũng đừng nên làm phiền người "  

Ta không những không làm phiền người mà còn phải thương người nữa. 
Nhờ " tình thương " mà thân tâm con người được an lạc. Khi ta mang tình 

thương đến cho người khác thì chính là tự mình mang " hạnh phúc " đến 
cho chính mình.  

Có thể lúc đầu vì " Cái Ta "quá lớn nên ta không thể thực hiện và cảm 
nhận được điều đó vì khi cho, khi mang tình thương hổ trợ người khác ta 

thường hay nghĩ lại, hay tiếc rẽ, ân hận nên không cảm thấy được sự 
hạnh phúc vui sướng đến với mình. 

  

* CÓ PHẢI KHI CHẾT KHÔNG ĐEM THEO ĐƯỢC GÌ HAY KHÔNG ?  
Trở lại vấn đề Khi Chết không mang theo được gì, nhiều người đã nhận 

thức rõ điều ấy, và đó là một sự thật hiển nhiên mà từ cổ đại tới nay, mọi 
người trên quả đất đều thấy và biết. 

_ Tuy nhiên, đối với Phật giáo thì Khi chết mỗi người đều có mang theo " 
Cái " mà không ai thấy hay biết. " Cái " mang theo đó là " Cái Nghiệp " 

của chính họ.  
Cho đến nay, sự kiện gọi là Nghiệp quả hay Nghiệp báo vẫn còn gây nhiều 

thắc mắc khó hiểu mặc dù số lượng người tin vào Nghiệp (Karma) và nhất 
là tin vào vấn đề có sự tái sinh ở kiếp sau ngày càng gia tăng thấy rõ tại 

các nước Âu Mỹ. 
  

* NGHIỆP LÀ HẬU QUẢ CỦA KIẾP TRƯỚC ? 
Tái sinh vào kiếp sau tức là sau khi chết sẽ lại hóa sanh trở lại qua một 

kiếp đời khác.  
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Như vậy khi một người nào đó chết đi thì thật sự người đó không chết, vì 

chỉ cái thân xác tan rã mà thôi còn cái tinh anh vi diệu của người ấy (con 
ngươi, thường gọi là Hồn hay Linh hồn) lại chuyển qua một đời sống mới 

qua một thân xác mới. Sự luân chuyển từ kiếp nầy qua kiếp khác gọi là sự 
luân hồi.  

Mỗi giai đoạn sống trong sự chuyển hoá luân hồi ấy gọi là mỗi Kiếp. Mỗi 
Kiếp người đều phải chịu hậu quả của những hành động gây ra từ kiếp 

trước - tạo ra các nguyên nhân hay có thể gọi là cái nghiệp. Đó là luật 
Karma hay còn gọi là luật Quả Báo hoặc Nghiệp báo. Sự luân chuyển từ 

kiếp này qua kiếp khác gọi là luân hồi. 
 

* NGƯỜI CHẾT CHỈ MANG THEO " CÁI NGHIỆP ' CỦA HỌ ÐỂ TẠO 
QUẢ CHO KIẾP SAU..  

Để hiểu rõ giai đoạn này, ta hãy bất đầu khi một người chết đi, họ trở 
thành bất động. Sở dĩ xác thân khi chết bất động vì thật ra nó chỉ là một 

khối vật chất bình thường trong tự nhiên mà thôi. 

Nó như cái áo mặc, khi chết chính là lúc trút bỏ cái áo ấy. Khi sống, xác 
thân cử động được là nhờ có sự hổ trợ hợp đồng của các giác quan như 

thấy, nghe, nhận biết, ngửi, nếm, suy nghĩ tính toán... Khi chết, thân xác 
bất động thì các giác quan âý cũng mất luôn. 

Tuy nhiên có 2 thể vật chất đặc biệt không bị mất đi, vẫn còn tồn tại. Hai 
thể này có tên gọi là Mạt Na Thức và A Lại Da Thức mà kinh Phật giáo gọi 

là hai thức. Hai thức này sẽ là cầu nối giữa cái xác thân đã chết vớì các 
xác Thân sanh trở lại của kiếp kế tiếp. Mạt Na Thức có nhiệm vụ sao chép 

lại bao quát về cá tánh, bản năng, năng khiếu, cảm xúc, sự hiểu biết và 
ký ức, hành vi cử chỉ lẫn tư tưởng của con người mà nó liên hệ lúc còn 

sống. Tất cả những ghi nhận, sao chép này từ Mạt Na Thức sẽ truyền hết 
cho A lại Da thức lưu trữ. Như vậy có thể hiểu A lại Da Thức như là một 

cái thư viện lưu trữ các tài liệu sách vở của một người lúc còn sống. 
_ Tài liệu ấy bao gồm các đặc tính, bản năng, thói hư tật xấu và cả tánh 

tốt của người đó. Tuy nhiên tùy theo sự dồn nén tập trung tư tưởng, tình 

cảm nào đó quá nhiều như uất hận, căm thù, đau khổ, sợ hãi, nuối tiếc... 
thì những tư tưởng tình cảm ấy sẽ là đầu mối cho đời sống kế tiếp mang 

nặng tất cả những gì đã bị kích động dồn nén ấy. Do đó mà các vị chân tu 
thấy rõ điều đó đã căn dặn mọi người rằng; lúc sắp qua đời phải cố giữ 

tâm yên bình không nên nuối tiếc, đau buồn hay căm giận. Đặc biệt sự 
căm thù, lòng tức giận là mối nguy ghê sợ nhất nếu phát sinh lúc lâm 

chung thì lúc tái sanh sẽ rơi vào vòng đau khổ cùng cực. Ðó cũng là lý do 
tại sao lúc người vừa mới chết, mọi người có mặt nên đọc kinh cầu 

nguyện, nhắc nhở tâm linh người chết nên sáng suốt, vui vẻ hầu tránh sự 
mê mờ u tối, lầm lạc khiến dễ sa vào chốn địa ngục. 

 
* NGƯỜI CHẾT CÓ CÒN BIẾT GÌ KHÔNG ?  

Đây là câu hỏi mà nhiều người đã thường đặt ra khi đứng trước xác thân 
một người vừa mới qua đời. 

Nhiều người thắc mắc cho rằng một khi đã chết thì làm sao người chết 

nghe thấy, nhận biết những gì xung quanh nữa? như vậy tụng Kinh, đọc 
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Kinh, nhắc nhở những điều tốt lành bên cạnh họ có ích gì nữa đâu? Phật 

Thích Ca bậc đã đắc đạo, giác ngộ, nên thấy biết hết những nguyên lý 
thâm sâu vi diệu trong vũ trụ. Theo Phật thì:  

_ khi một người chết thì cái xác thân của người đó trở nên bất động và 
không còn các tiếp nhận qua các giác quan liên hệ về thấy, nghe, ngửi, 

sờ, nhận thức nữa vì các giác quan ấy cũng không còn. Tuy nhiên nhờ hai 
thức còn lại là Mạt Na Thức và A Lại Da Thức mà người chết vẫn còn hiểu 

biết mặc dù tim đã ngừng đập, không còn thở, không còn cử động nữa mà 
thôi. 

 
* SỰ NHẬN THỨC CỦA NGƯỜI CHẾT KÉO DÀI ÐƯỢC BAO LÂU? 

_ Các kinh sách Phật giáo đều cho biết là thời gian ấy là 49 ngày. Một thời 
gian vô cùng quan trọng đối với người chết. Vì người ấy tuy đã chết rồi 

nhưng nhờ hai thức quan trọng là Mạt Na Thức và A Lại Da Thức còn tồn 
tại nên người chết vẫn còn hiểu biết rất rõ những sự việc chung quanh. 

Khi sắp chết, tim đập yếu dần, nhiệt lượng cơ thể giảm. Trong khi các 

giác quan bình thường sắp sửa biến mất thì hai thức Mạt Na và A Lại Da 
lại đảm trách công việc vào lúc này. Ta có thể nhận biết điều này khi thấy 

phần nhiều những người chết rất tỉnh táo vào giờ phút cuối cùng sắp từ 
giả cõi đời. Có người chuẩn bị tắm rửa sạch sẽ trước khi chết hay dặn dò 

vợ con điều này điều kia. Ấy là do thức Mạt Na của người ấy phát động 
vào lúc người ấy sắp lìa đời. Thức Mạt Na là phần ghi nhận tất cả những gì 

liên quan tới cảm nghĩ, nhận thức hành động của người ấy nên thức này 
khi mở ra chẳng khác nào mở cuốn tự điển của cuộc đời nên không quên 

bất cứ điều gì trước đây dù xa xưa tới mấy. Cái nhớ, biết rõ ràng như thế 
nên trước khi lìa đời người chết nói năng rất tỉnh táo sáng suốt.  

Trong khoảng thời gian 49 ngày, thức A Lợi Da trước đây im lìm khi người 
còn sống thì nay hoạt động Vì là nơi tích trữ các dữ kiện về tâm thức hành 

động bản năng, tư tưởng, tình cảm, ý muốn của người ấy lúc còn sống do 
Mạt Na Thức chuyển tới nên vào giai đoạn này, nếu vì lý do nào đó mà A 

Lợi Da Thức bị kích động mạnh bởi những tác động ảnh hưởng bên ngoài 

như sự kêu gào thãm thương, đau đớn của thân nhân người chết hay bản 
thân người sắp chết căm hờn, tức tối, oán thù thì những tác động âý sẽ 

khiến người chết không nguôi và ảnh hưởng tới cuộc đời kế tiếp khi tái 
sanh khó mà vào được hoàn cảnh thanh lành.  

_ Như vậy khi một người chết, ta nên nghĩ là người ấy chết về phần xác 
thân mà thôi còn một phần thuộc tâm linh vẫn còn ràng buộc với thân 

xác, chưa hẳn rời ra ngay nên người chết ấy chưa hẳn là đã chết một cách 
tuyệt đối. Tình trạng này có khi lâu đến mấy ngày. Trong thời gian đó 

phần cảm nhận mà người chết có được là nhờ thức gọi là Thần Thức. 
Chính Thần Thức này là do Mạt Na Thức và A Lại Da Thức kết hợp lại mà 

thành. Khi chết Mạt Na Thức và A Lại Da Thức liên kết nhau tạo nên một 
thân mới khác, nhưng thân mới này không có hình hài gọi là Thân Trung 

ấm. Mặc dầu Thân Trung ấm vô hình vô tướng nhưng lại có sự thông hiểu 
tinh tường hơn cả người sống. 

Thân Trung ấm chính là cái thân chuẩn bị của tương lai khi xác thân cũ sẽ 

tan rã, hủy hoại. 
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Khi chuyển biến từ kiếp này qua kiếp khác, thức A Lại Da đóng vai trò 

quan trọng vì nó chứa đựng một năng lực vô song. 
 

* SỨC MẠNH CỦA NGHIỆP LỰC.  
Nhà nghiên cứu Nguyễn Gia Cát khi tìm hiểu về Thần Thức và Năng lực 

bảo vệ đã có những ghi nhận như sau:  
_ " Khi con người trút hơi thở cuối cùng thì cơ thể vẫn còn có một nơi tập 

trung hơi nóng ấm, đó là Thần Thức. Thần Thức là tất cả những hành 
động của quá khứ tập trung lại tạo nên một sức mạnh vô hình, mầu 

nhiệm chuyển dẫn người chết lại đầu thai vào xác thân khác để chịu Quả 
Báo. "  

Sức mạnh đó là sức mạnh của Nghiệp lực. Cái mà nhiều người gọi là Hồn 
thật ra là Thần Thức chớ không gì khác. Thần thức lưu giữ tất cả mọi cá 

tính, bản năng, hành động, hoàn cảnh... của người đã chết đầy đủ, không 
thiếu sót (Chính vì lẽ đó mà không ai có thể che dấu những gì mình đã 

làm, vì Thần thức đã giữ bản sao của đời người đó từng chi tiết rồi) Vì thế 

cho nên dù người đó đã qua đời, thân xác đã tan rửa nhưng vẫn còn phần 
quan trọng là Thần thức là bản sao chép về đời người đó vẫn còn và tạo 

ra một năng lực gọi là Nghiệp lực. Nghiệp lực ấy sẽ chuyển dần người chết 
đầu thai vào một thân xác mới khác để chịu quả báo.\ 

 
* THẦN THỨC THOÁT KHỎI THÂN XÁC TỪ VỊ TRÍ NÀO ?  

Trong dân gian ta thường nghe nói:  
_ " Người chết thì Hồn ra khỏi xác "  

Chữ Hồn ấy chính là Thần Thức. Khi một người chết đi thì trong một thời 
gian nào đó mặt dầu người đó đã chết nhưng vẫn còn hiểu biết và sự hiểu 

biết ấy còn linh diệu hơn khi người đó còn sống. Ấy là do sự hiện hữu và 
hoạt động của Thần Thức. Nhưng Thần Thức cũng sẽ rời khỏi xác thân sau 

một thời gian. Thần Thức sẽ thoát ra hỏi thân xác người chết ở những vị 
trí khác nhau tùy vào Nghiệp lực. Nếu nghiệp lực nặng nề thì Thần thức sẽ 

thoát ra từ phần dưới của cơ thể người chết như từ bàn chân từ bụng hay 

đầu gối. Nếu Nghiệp lực thanh cao tốt lành thì Thần thức sẽ thoát ra từ 
trán, mặt hay ngực.  

Nhiều tài liệu Kinh điển cổ xưa cho hay rằng có thể quan sát sắc thái, tình 
trạng, cảm giác thể hiện nên gương mặt của người sắp chết mà suy đoán 

vị trí thoát ra của Thần Thức như sau: Khi thấy gương mặt người chết 
nhăn nhó, mặt xám đen, quằn quại thì biết ngay là Thần Thức thoát ra từ 

bàn chân. Nếu người sắp chết đòi ăn, đòi uống, tiếc nuối, than vãn, khổ 
sở, đau đớn thì Thần Thức chuyển từ bụng xuống đầu gối và thoát đi. 

_ Nếu người chết bình tỉnh, sáng suốt, dặn dò người thân mọi điều và giả 
từ ra đi hay từ từ nhắm mất trong an bình tự tại thì Thần Thức sẽ thoát ra 

từ ngực hay trán hoặc mặt. 
 

* NGHIỆP CÓ NHIỀU LOẠI:  
Nếu phân chia theo chi tiết thì có rất nhiều loại Nghiệp khác nhau. 

Tuy nhiên để hiểu khái quát, chúng ta chỉ nên nhớ mấy loại Nghiệp chính 

sau đây: 
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1) Nghiệp hiện tại: Tạo ác và bị quả báo ngay trong đời. Ví dụ anh A giết 

người và mấy năm sau anh ta bị tai nạn qua đời. 
2) Nghiệp đời sau: Do tạo nghiệp đời này và đời sau (kiếp sau) mới bị quả 

báo. Có khi đến mấy kiếp sau mới bị quả báo. 
3) Nghiệp bất định: Quả báo đến không nhất định về thời gian có thể mau 

hay chậm. 
4) Nghiệp tích lũy: Nhiều nghiệp quả từ nhiều đời tích tụ lại. 

5) Tập quán nghiêp: Nghiệp tạo ra theo tập quán . Ví dụ người làm nghề 
giết mổ heo gà vịt hành nghề lâu thành lập quán không bỏ. 

6) Nghiệp Cận tử: Nghiệp tạo ra vào lúc gần lâm chung. Ví dụ một người 
lúc gần chết dùng vũ khí giết người vì căm tức hay để trả thù. 

  
* NGUYÊN NHÂN HÀNH ÐỘNG PHÁT SINH MỨC ÐỘ NGHIỆP QUẢ 

_ Khi một người làm việc ác cùng với sự hăng say thích thú trong lúc hành 
động thì quả báo đến với họ gia tăng. Nhưng nếu một người làm điều ác 

theo lệnh cấp trên, bị bó buộc, bị sai khiến,thúc hối phải làm nhưng trong 

lòng không muốn, cảm thấy đau khổ xót xa vì biết là mình làm điều ác thì 
nghiệp quả vẫn tạo ta nhưng không lớn lao như người vừa mô tả trước. 

Vậy các nguyên nhân giữ vai trò quan trọng trong luật quả báo. Anh A 
làm điều ác, quả báo phản hồi về hành động ác ấy tùy vào nguyên nhân 

nào đã khiến anh ta hành động. Nguyên nhân ấy có thể do lòng gian ác 
hung bạo hận thù hay có thể là do bị bắt buộc nếu không làm thì anh ta 

phải chịu chết. Như thế nguyên nhân gây hành động tàn ác khác nhau 
nên hậu quả do quả báo đem lại khác nhau. Khi bàn về sự kiện này có 

người đã dựa vào lý luận để bào chữa cho hành động sai quấy của mình 
như người ăn trộm nghĩ rằng: Vì đói vì muốn cho vợ con hạnh phúc nên 

anh ta phải đi ăn trộm nên theo anh ta thì nguyên nhân ấy chắc sẽ không 
nhận quả báo quá nặng nề!  

Nếu lý luận theo cách đó thì rõ ràng anh ta chưa hiểu thế nào là thiện tâm 
là đạo đức là quả báo. 

Nếu cứ nghĩ sai lạc như thế thì kẻ giết người cũng sẽ bảo rằng: nếu tôi 

không giết người đó thì người đó sẽ tố cáo tôi - vì tôi sợ nên tôi phải giết 
thôi. Lý luận ấy cũng hồ đồ như có một kẻ sát nhân đã bảo: " Tôi phải 

giết người ấy để lấy tiền bạc vì gia đình tôi đang túng thiếu! " 
  

Làm việc thiện không phải lớn lao mới tạo phước đức. Đôi khi việc nhỏ mà 
hành động với Tâm lành thì phước đức lại rất lớn lao. Nhiều người nói ta 

toàn chuyện phước thiện lớn lao ý nghĩ to lớn nhưng thực tế thì chẳng có 
gì cả. 

Đã có biết bao người thường nói:  
_ " Cầu cho tôi được trúng số tôi sẽ xây mấy cảnh chùa nhà thờ! Tôi sẽ... 

Tôi sẽ... " 
Chuyện trúng số thì biết bao giờ mới trúng, nên chi cứ nói mà không thấy 

trong khi có người lở đường xin chút tiền mua cơm ăn lại không cho, nghe 
đồng bào bị bảo lụt đói lạnh không dám bỏ vài đồng đóng góp. Thực tế 

trước mắt không thực hiện, chỉ thực hiện ở đầu môi chót lưỡi mà thôi. Thế 

gian có vô số người như thế. 
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Theo các kinh sách và lời giảng của các bậc tu hành thì trong cuộc đời dù 
ta làm việc Thiện nhỏ nhoi tới mấy đi nữa thì đó cũng là gieo mầm phúc 

thiện. 
Cứ mỗi ngày mỗi giờ mỗi phút ta suy nghĩ những điều tốt lành làm những 

việc hướng Thiện thì dù nhỏ tới mấy nhưng cứ một ít, một ít dồn chứa tích 
tụ lại và cuối cùng đời ta cũng sẽ tạo được phước lành nếu không có ngay 

trong đời này thì cũng sẽ ở đời sau. 
 

Mình muốn được mọi người thương mến mình thì cách hay nhất là mình 
phải thương mến mọi người hay ít nhất là đừng ghét họ. Vậy cái nguyên 

nhân tạo nên mối thiện cảm tốt lành chính là Tình thương. 
Do đó Kinh Phật có câu:  

_ " Đem yêu thương xóa bỏ hận thù " 
  

Theo thuyết luân hồi thì mọi thứ trên thế gian khi có sự gặp gỡ hội tụ liên 

kết nhau là do ở nhân duyên, nghiệp lực làm phát sinh. 
- Tại sao cô con gái nhà đó lại làm con dâu nhà tôi ? 

- Tạo sao ông bà ấy lại là cha mẹ chồng của tôi ? 
- Tại sao chúng tôi lại sống cạnh nhau ? 

- Phải chăng là do có nghiệp báo luân hồi với nhau ? 
- Phải chăng chúng ta có Nợ với nhau ? 

- Như vậy, nếu có thì chúng tôi phải sống với nhau như thế nào cho tốt ?  
Chúa đã dạy rằng:  

_ " Đừng Mắc Nợ ai chi hết, Chỉ mắc nợ yêu Thương mà thôi ! " Hay " 
Ngươi phải yêu kẽ lân cận mình như mình yêu mình vậy. "  

Như vậy thì rõ ràng khi người mẹ chồng đối xử tốt với con dâu thì khó mà 
có người con dâu nào ăn ở không biết điều với cha mẹ chồng. 

Cũng vậy, một khi người con dâu xem cha mẹ chồng như cha mẹ mình thì 
khó có người cha mẹ chồng nào lại đem lòng ghét bỏ con dâu. Trong Kinh 

Thánh có đoạn ghi như sau: 

_ " Các ngươi muốn người ta làm cho mình như thế nào thì hãy làm cho 
người như thế ấy " 

  
Trên đây chỉ là một số tội lỗi thường thấy trong đời sống của con người. 

_ Thật ra còn vô số sự kiện mà từ đó phát sinh nghiệp quả chồng chất 
ngày càng lớn lao như tội lừa dối(lừa dối chồng vợ, con cái, bè bạn người 

khác hăm dọa như nặc danh hăm dọa bằng lời nói....), xúi giục (xúc người 
khác làm điều xấu, hại người), chế diểu (cười cợt khi thấy kẻ khác gặp 

điều không may), ganh ghét (thấy kẻ khác hơn mình thì sanh lòng tức 
giận), ích kỷ (chỉ muốn tốt lợi cho mình mà không muốn tốt hay lợi cho 

người), sang đoạt, (lấy nhà cửa của cải người), gạt gẩm, giả mạo, bày 
mưu tính kế (chuyên làm giấy tờ giả mạo, sản xuất giả mạo - hàng giả, 

chế thuốc giả mạo, pha chế thức ăn giả mạo bằng những chất có hại cho 
cơ thể người tiêu dùng, bày mưu tính kế lừa gạt người hay làm hại 

người..) ..vân vân 
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_ Những sự kiện vừa kể đã thường xảy ra từ muôn nơi và muôn thuở. Tuy 

nhiên những người phạm vào các vấn đề trên hiếm người cảm nhận được 
rằng mình làm điều sai quấy để rồi ân hận hối lỗi mà bỏ qua. Trái lại rất 

nhiều người biết việc mình làm sai nhưng vẫn cho là không ác hại gì và cứ 
thế mà tiếp tục. Hậu quả là ác nghiệp tạo thành ngày càng chồng chất 

khiến tội lỗi ngày càng nặng nề thêm và dĩ nhiên họ phải nhận lãnh quả 
báo không may sớm hoặc muộn mà thôi. 

 
 Muốn nghiệp báo đừng tạo thêm và giảm thiểu thì nhớ lời dạy của Phật: 

Ý nghĩ và hành động tốt lành (Thiện) thì nên nghĩ tới và tiến hành. Nếu 
việc Thiện đã tiến hành rồi thì nên phát triển việc thiện ấy ngày càng lớn 

thêm. Ý nghĩ và hành động xấu xa, tàn ác hung dữ thì nên diệt ngay 
trong ý nghĩ, không cho phát sinh. Nếu lỡ đã tiến hành thì nên ngừng lại 

và dứt bỏ không làm nữa. 
  

* NGUYÊN NHÂN NÀO KHIẾN TA PHẢI ÐAU KHỔ !!! 

Con người sinh ra và sống trên cõi đời không ai là không khổ. Từ vua 
quan cho tới kẻ cùng dân, ai cũng đều có cái “ Khổ ” riêng cả. Cư sĩ T.Q. 

đã nêu một vài cái Khổ trong bài viết “ Thân thể con người ”: Cái chết là 
một cái Khổ trong 8 thứ Khổ của con người:  

_ Khổ vì bị Sanh ta, Khổ vì bị Già, khổ vì bị Bệnh, Khổ vì bị Chết, Khổ vì bị 
gần với những thứ mình không ưa, Khổ vì bị xa với những thứ mình ưa 

thích, Khổ vì muốn mà không được, Khổ vì có quá nhiều sức khỏe và Ngũ 
ấm. Ngũ Ấm gồm năm thứ:  

1) Sắc: chỉ cho các hình danh sắc tưởng. 
2) Thọ chỉ những cảm giác  

3) Tưởng chỉ những sự tưởng tưởng, suy nghĩ 
4) Hành chỉ cho các hành động tạo tác 

5) Thức chỉ cho các cái biết của “ Ý ”  
( Cư sĩ T.Q – thân thể con người – Báo Viên Giác - số 113, tháng 10-1999 

Ðức Quốc )  

Còn có cái Khổ khác nữa do mỗi con người tự tạo ta đó chính là Các Tâm 
của mỗi người. Cái Tâm đó thường tham lam, thường mơ mộng, tưởng 

tượng những thứ không có thật mà cứ tưởng là có Thật. 
Cái Tâm cũng là nguyên nhân tạo ta những hậu quả. Kinh Phật giáo 

thường cho rằng: 
_ “ Mọi sự tại Tâm ” đã nói lên điều đó.  

Ngoài cái Tâm ta còn có Cái Thân. Cái Thân xác mà ta cho là sự “ Của Ta 
” hay “ chính là Ta ” Vì cái Thân ấy mà Ta phải Khổ. Có Thân thì có ham 

muốn vì đó chỉ là các thân vật chất thật sư. Có ham muốn là có chiếm 
hữu, sinh ra ích kỷ chỉ muốn lợi cho thân mình mà không muốn cho ai 

được lợi cả. Như thế càng ham sống là càng gây ra nhiều nghiệp quả để 
rồi nhận lấy quả báo luân hồi đau khổ.  

Nếu biết Các Xác Thân chỉ như các áo ta mặc thì sự khổ đau, bệnh hoạn 
chỉ như cái áo bị rách cũ mà thôi. 

Cái xác thân ta đẹp đẽ hay xấu xí thì cũng như cái áo ấy màu sắc đẹp đẻ 

hoặc không được sáng sủa hấp dẫn. Khi chết chính là lúc cái áo ấy bị thay 
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bỏ không mặc nữa và rồi ta sẽ mặc vào cái áo khác. Khi sống, ta cử động 

nhúc nhích, đi lại thì cái thân xác ta cử động, nói năng, nhận biết, cảm 
xúc nhưng thật ra các hổ trợ đó không phải phát xuất từ cái xác thân mà 

từ nhiều thứ như ý nghĩ, cảm giác, thấy nghe, nếm ngửi...vân...vân. bộc 
lộ qua tai, mắt, mủi, miệng, lưởi...Khi chết những thứ đó đều mất đi. Vậy 

mà chúng ta, ai cũng nghĩ về Cái Thân Xác mình mang và cho đó là Chính 
Mình. 

_ Thật sự thì cái Thân xác ấy chỉ là những vật chất cơ bản tạo nên và sau 
một thời gian cũng quay về với các bụi mà thôi. Để chứng minh cái Thân 

xác ấy có phải của Ta không thì ta hãy nhớ lại là Cái Thân ấy có hoàn 
toàn theo ý ta không? Ta thì luôn luôn muốn khỏe mạnh, nhưng xác thân 

muốn đau yếu, bệnh hoạn muốn chết khi nào là tùy ý nó. Ta không muốn 
uống nước nhưng cái xác thân lại Khát và ta phải chìu ý nó. Ta cố rán sức 

thức nhưng cái Xác Thân cứ muốn ngủ không theo ý ta. Có khi ta quyết 
nhịn ăn, nhưng cái Xác lại đòi ăn. Rõ ràng là các Thân làm ta Khổ. 

Ngay cả Cái Tâm mà chúng ta nghĩ ngợi, phân tích, suy tính thiệt hơn ta 

cũng tưởng là “của Mình” luôn.. Nhưng cũng chính Cái Tâm làm mình khổ. 
Tạo sao Cái Tâm thật sự không phải là Ta?. Nếu Tâm là Ta thì chỉ có mỗi 

một thứ Tâm thôi, cớ sao lại hai thứ như Tâm Thiện và Tâm ác? Vậy đã là 
Cái Ta thì tại sao lại là hai được? Còn Cái Tâm làm cho ta đau Khổ thì thật 

quá nhiều.  
_ Ví dụ như khi Ta muốn điều gì tức là Tâm ta muốn nhưng đâu có phải 

muốn là đạt được. Ví dụ lúc ta có Thiện Tâm, ta muốn người bị bệnh được 
lành hay người nghèo có được tiền bạc, nhưng điều mình muốn hay Tâm 

mình muốn như thế đâu có phải hoàn toàn được như ý. Thế là ta Đau khổ 
vì không đạt ý nguyện. Đôi khi vì lòng ghen tức căm ghét một người nào 

đó nên ta muốn kẻ ấy phải bị khổ đau nhưng kẻ ấy vẫn bình yên an lành. 
Như thế là Tâm muốn mà không được cũng khiến ta đau khổ. 

Vậy chính Cái Thân và Cái Tâm làm mình ham muốn, tự cao tự đại, tự ái 
phân biệt, ích kỷ, tham lam, ganh ghét, giận hờn. tức tối...Nghĩa là vì Cái 

Thân và Các Tâm mà càng ngày mình càng phát triển  

_ Tham Sân Si, lòng thù hận nhiều lên nhất là khi mình cứ nghĩ là Cái 
Thân chính là của mình, Cái Tâm chính là mình. Chính vì sự nhầm lẫn mê 

mờ u tối trong nhận thức về cái xác thân và cái Tâm như thế nên hằng 
phút, hằng ngày, hằng giờ... mỗi người đều tự tạo cho mình biết bao hành 

động, ý nghĩ sai lầm tội lỗi khiến tạo ra biết bao nghiệp báo chồng chất 
không bao giờ vơi mà mình không biết ??!...!.. 
 

Phúc Võ 
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