
Duyên Nợ Ba Sinh.. 
 
Có một anh chàng bị người yêu bỏ đi lấy chồng. Nên anh ta rất buồn, liền tìm 
đến nơi Phật thiền định để xin lời khuyên. Phật nghe câu chuyện của anh rồi 
chỉ vào tấm gương ở bên cạnh mình và nói: 

- Anh có nhận ra ai trong tấm gương này không? 
 
Chàng trai tò mò nhìn vào tấm gương thấy hình một cô gái nằm chết bên vệ 
đường, không mảnh vải che thân, liền há hốc mồm ngạc nhiên khi nhận ra đó 
chính là cô người yêu cũ của mình. Rồi một lúc sau trong gương xuất hiện một 
người đàn ông đi qua đường nơi cô gái đang nằm. Thấy cô gái nằm như thế, 
anh ta động lòng cởi cái áo mình đang mặc và phủ lên người cô gái rồi đi 

tiếp. Và chàng trai đó chính là anh chàng bị người yêu bỏ đi lấy chồng. 
 
Cô gái vẫn tiếp tục nằm như thế, cho tới khi có một người đàn ông khác xuất hiện khi đi qua đường. Thấy 
người con gái nằm chết bên vệ đường, anh ta động lòng rồi đem xác cô gái đi mai táng và chôn cất đầy 
đủ. Người đàn ông đó nay chính là người chồng của cô người yêu cũ. 
 
Nhìn vẻ mặt của anh chàng bị người yêu bỏ lộ đầy vẻ thất thần, và ngạc nhiên, Phật cười nhẹ và nói với 
chàng trai: 

- Tấm gương này phản chiếu lại chuyện kiếp trước. Ở kiếp trước vì anh chỉ mặc áo cho cô ấy thôi. Nên 
kiếp này cô ấy yêu anh, ở bên anh một thời gian để trả nợ. Và đó là cái duyên của anh và cô ấy. Cái 
duyên bắt nguồn từ cái nợ của kiếp trước. Thế nhưng cô ấy phải lấy người đàn ông kia, bởi vì kiếp 
trước cô ấy đã nợ cái công chôn cất, mai táng. Đó là duyên phận. Cái duyên phận này cũng bắt nguồn  
từ cái nợ của kiếp trước. 
Bởi vậy, đừng quá buồn và suy nghĩ nhiều về chuyện cô ta bỏ đi lấy chồng. Bởi chuyện duyên phận 
con người ra sao tất cả đều do duyên nghiệp quyết định. Và bất cứ ai trong chúng ta sống kiếp này 
cũng phải trả nợ hoặc đền ân cho hững kiếp đã qua. 
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