
Thành Công Và Thất Bại 

Thành công và thất bại là hai mặt của một cuộc sống, cũng là điều con người muốn chối bỏ và 

hướng đến. Nếu thành công là tiếng cười mang âm hưởng của hạnh phúc, thì thất bại là cung đàn 

thê thảm như tiếng khóc giữa đêm khuya. Giữa thành công và thất bại luôn là một cái gì đó rất khó 

để thẩm định. Có người thấy việc đó là thành công, nhưng dưới cái nhìn của người khác có thể là 

thất bại. Vậy thử hỏi để thẩm định trọn vẹn một ý nghĩa như vậy, phải dựa vào đâu? Khởi nguyên 

từ câu hỏi này, người viết xin được trích dẫn bài “Knh Bại Vong” (Paràbhava), i trong Phật giáo, 

hy vọng thông qua bài kinh này, chúng ta sẽ tìm được đáp số đúng cho vấn đề trên.  

Kinh văn đã ghi lại rằng, một hôm khi Thế Tôn cư trú tại Jetavana, khu vườn ông 

Anàthapindika. Rồi một Thiên nhơn, sau khi đêm gần mãn, với dung sắc thù thắng, chói sáng toàn 

vùng Jetavana, đi đến Thế Tôn, sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi đứng một bên. Đứng một bên, 

Thiên nhân ấy đã bạch hỏi Thế Tôn về sự bại vong và thành công. Cuộc đối thoại được diễn ra 

theo tuần tự như sau :  

Đối thoại 1 

Nhân thiên:  

Về bại vong con người, 

Con hỏi Gotama, 

Con đến hỏi Thế Tôn, 

Cửa vào của bại vong? 

Thế Tôn: 

Thật dễ hiểu thành công, 

Thật dễ hiểu bại vong, 

Ưa mến pháp, thành công, 

Thù ghét pháp bại vong. 

 

Đối thoại 2 

Thiên nhân: 

 Như vậy, chúng con rõ, 

Thứ nhất về bại vong, 

Thứ hai, mong Ngài nói, 

Cửa vào của bại vong? 

Thế Tôn: 

Ai mến kẻ bất thiện, 

Không ái luyến bậc thiện, 



Thích pháp kẻ bất thiện, 

Chính cửa vào bại vong. 

Đối thoại 3 

Thiên nhân: 

Như vậy, chúng con rõ, 

Thứ hai về bại vong, 

Thứ ba, mong Ngài nói, 

Cửa vào của bại vong? 

Thế Tôn: 

Người tánh ưa thích ngủ, 

Thích hội chúng, thụ động, 

Biếng nhác, thường phẫn nộ, 

Chính cửa vào bại vong. 

Đối thoại 4 

Thiên nhân: 

Như vậy, chúng con rõ, 

Thứ ba về bại vong. 

Thứ tư, mong Ngài nói, 

Cửa vào của bại vong? 

Thế Tôn: 

Ai với mẹ hay cha, 

Già yếu, tuổi trẻ hết, 

Tuy giàu không giúp đỡ, 

Chính cửa vào bại vong. 

Đối thoại 5 

Thiên nhân: 

 Như vậy, chúng con rõ, 

Thứ tư về bại vong. 

Thứ năm, mong Ngài nói, 

Cửa vào của bại vong? 

Thế Tôn: 

Ai nói dối lường gạt, 

Sa-môn, Bà-la-môn, 

Hay các khất sĩ khác, 

Chính cửa vào bại vong. 

Đối thoại 6 

Thiên nhân: 

Như vậy, chúng con rõ, 



Thứ năm về bại vong. 

Thứ sáu, mong Ngài nói, 

Cửa vào của bại vong? 

Thế Tôn: 

Người giàu có tài sản, 

Có vàng bạc thực vật, 

Hương vị ngọt một mình, 

Chính cửa vào bại vong. 

Đối thoại 7 

Thiên nhân: 

Như vậy, chúng con rõ 

Thứ sáu về bại vong. 

Thứ bảy, mong Ngài nói, 

Cửa vào của bại vong? 

Thế Tôn: 

Người tự hào về sanh, 

Về tài sản dòng họ, 

Khinh miệt các bà con, 

Chính cửa vào bại vong. 

Đối thoại 8 

Thiên nhân: 

Như vậy, chúng con rõ, 

Thứ bảy về bại vong, 

Thứ tám, mong Ngài nói, 

Cửa vào của bại vong? 

Thế Tôn: 

Người đắm say nữ nhân, 

Đắm say rượu, cờ bạc, 

Hoang phí mọi lợi đắc, 

Chính cửa vào bại vong. 

Đối thoại 9 

Thiên nhân: 

Như vậy, chúng con rõ, 

Thứ tám về bại vong. 

Thứ chín, mong Ngài nói, 

Cửa vào của bại vong? 

Thế Tôn: 

Không vừa đủ vợ mình, 

Được thấy giữa dâm nữ, 



Được thấy với vợ người, 

Chính cửa vào bại vong. 

Đối thoại 10 

Thiên nhân: 

Như vậy, chúng con rõ, 

Thứ chín về bại vong. 

Thứ mười, mong Ngài nói, 

Cửa vào của bại vong? 

Thế Tôn: 

Người tuổi trẻ đã qua, 

Cưới cô vợ vú tròn, 

Ghen nàng không ngủ được, 

Chính cửa vào bại vong. 

Đối thoại 11 

Thiên nhân: 

Như vậy, chúng con rõ, 

Thứ mười về bại vong. 

Thứ mười một, xin nói, 

Cửa vào của bại vong? 

Thế Tôn: 

Đàn bà, hay đàn ông, 

Rượu chè, tiêu hoang phí, 

Được địa vị quyền thế, 

Chính cửa vào bại vong. 

Đối thoại 12 

Thiên nhân: 

Như vậy, chúng con biết, 

Thứ mười một bại vong. 

Thứ mười hai, xin nói, 

Cửa vào của bại vong? 

Thế Tôn: 

Tài sản ít, ái lớn, 

Sanh gia đình hoàng tộc, 

Ở đây muốn trị vì, 

Chính cửa vào bại vong. 

Kết thúc  

Bại vong này ở đời, 

Bậc trí khéo quán sát, 



Đầy đủ với chánh kiến, 

Sống hạnh phúc ở đời. 

Từ dẫn chứng của kinh văn, thông qua 12 cuộc đối thoại giữa Thế Tôn và Thiên nhơn, nội 

dung của cuộc luận bàn này, cũng chính là những câu hỏi mà chúng ta vẫn luôn thao thức từng 

ngày. Chúng ta nhận thức một cách rõ ràng rằng, sự thất bại sẽ đến với chúng ta, nếu chúng ta sống 

với ác pháp, ưa thích các ác pháp ấy, không ưa mến thiện pháp, sống gần gũi với kẻ bất thiện, xa 

lìa bậc thiện hạnh. Bởi vì ác pháp và ác tri thức sẽ dẫn chúng ta đi vào con đường của bóng tối, 

con đường của khổ đau và con đường của bất hạnh. Con đường của sự bại vong cũng sẽ đến với 

những ai tuy được sinh ra trong gia đình giàu có tài sản, nhưng chỉ biết tiêu xài phung phí cho 

chính tự thân mình, không biết cung cấp cho cha mẹ, cũng chẳng biết làm việc phước thiện. Ngoài 

ra, nếu ai đó ỷ vào sự giàu có của mình mà khinh khi miệt thị những người khác trong gia tộc. Tất 

cả nhưng nhân tố này, sẽ đưa đẩy chúng ta đi đến con đường của thất bại. Cánh cửa thất bại cũng 

sẽ mở ra với những ai suốt ngày cứ đắm say với cờ bạc, chén tạc chén thù với rượu chè. Cánh cửa 

này cũng tiếp nhận người có quyền uy chức tước, hay thường dân thông thường, già trẻ gái trai, 

nếu ai say đắm sắc dục, sống không chung thủy với vợ chồng, không giữ gìn hạnh phúc gia đình, 

làm những chuyện bất chính, cho đến ghen tuông khổ đau... Ngoài ra, sự thất bại của con người là 

ở chỗ chúng ta lường gạt các bậc thánh nhân như Sa môn, Bà la môn, sống không tinh tấn, không 

biết vượt thoát khó khăn, mà chỉ biết sống một cách thụ động, ham ăn mê ngủ… với ai chất chứa 

những nhân tố như vậy, thì con đường thất bại luôn rình rập bên cạnh. Từ những phân tích các 

pháp đưa đến con đường thất bại, chúng ta có thể suy luận rằng, nếu ai muốn đi đến con đường 

thành công thì hãy gieo trồng thiện pháp, xa lìa ác pháp, hãy giữ gìn gia đình hạnh phúc của mình 

bằng hành động thiết thực là đời sống chân chánh, không trái với đạo đức con người. Bên cạnh đó, 

hãy trân quý những tài sản mình tạo ra, hãy cố gắng đem những tài sản mà mình có được giúp đỡ 

cho cha mẹ, không được khinh thị người khác khi mình có đầy đủ tài sản vật chất. Cũng cần nói 

thêm rằng, để đi đến thành công chúng ta phải chịu khó tu học, tinh tấn vượt thoát mọi khó khăn, 

hãy vươn lên bằng chính sức mạnh của chúng ta. 

Như vậy, sự thất bại hay thành công trong cuộc đời được phát xuất từ những thiện nghiệp hay 

bất thiện nghiệp của chính chúng ta gây ra trong đời sống thường nhật. Và chỉ có chúng ta mới 

cho ta cơ hội quyết định thành công hay thất bại mà thôi. Cánh cửa thành công sẽ chào đón những 

ai biết sống đời sống chân chánh, biết sống đời sống chịu khó vươn lên, biết chuyển hóa những ác 



hạnh thành thiện hạnh. Và cánh của thất bại sẽ mở tung ra với ai sống với bất thiện pháp, sống nô 

lệ cho tâm tham lam, tâm sân hận và tâm si mê.  

Nếu trong chúng ta, ai biết học hỏi và quán chiếu với đầy đủ chánh kiến như vậy, chúng ta sẽ 

sống hạnh phúc ở đời. 
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