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Con Lợn 

 

 

Một con lợn sề bị đem ra chọc tiết, nó đau đớn kêu gào thảm 

thiết. Bụt hiện ra hỏi: Vì sao con khóc?. 

Con lợn sề rưng rưng nước mắt: Thưa Bụt, cuộc đời này thật 

bất công! Con sinh ra đã mang thân hình xấu xí, cả đời phải 

ăn cơm thừa canh cặn, thế mà cuối cùng lại bị giết thịt để làm 

thức ăn cho kẻ khác, vậy công bằng ở đâu? 

Bụt cười:  

-Con không hiểu rồi! Để ta giải thích cho con. Cuộc đời này 

có luật nhân quả, có kiếp luân hồi.  

-Kiếp trước con bỏ ngoài tai những lời dạy bảo của ông bà cha 

mẹ, nên kiếp này trời phạt cho con mang đôi tai to. 

-Kiếp trước con nhắm mắt làm ngơ trước những cảnh cơ cực 

của người khác, nên kiếp này trời phạt cho con mang đôi mắt 

híp. 

-Kiếp trước con ngồi ì một chỗ nhiều, nên kiếp này trời bắt 

con mang chân ngắn, bụng to. 

-Kiếp trước con nói nhiều làm ít, lừa phỉnh chúng sinh, nên 

kiếp này trời bắt giọng con " khịt khịt ". 
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-Kiếp trước con hát karaoke nhiều, nên kiếp này trời bắt mõm 

con nó dài. 

-Kiếp trước con sa đọa trụy lạc, nên kiếp này trời phạt con 

mang nhiều vú. 

-Kiếp trước con ăn chơi phè phỡn bằng tiền mồ hôi nước mắt 

của người khác, nên kiếp này trời bắt con ăn cơm thừa canh 

cặn. 

-Kiếp trước con hãm hại nhiều người vô tội, nên kiếp này trời 

phạt con bị giết thịt. 

Giờ Con đã giác ngộ ra chưa? 

Con lợn sề gạt nước mắt, bán tín bán nghi, băn khoăn tự hỏi:  

"Chả lẽ .... kiếp trước mình là một ... quan chức nhà nước 

XHCN..." ??? 

 

Sưu tầm  
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