
Tình Cha 
 
 

Ngày báo hi�u th��ng nh�c ��n cha và m�, nh�ng 

th��ng m� ���c nh�c ��n nhi�u h	n. Th��ng chúng ta t
 ch�c 

ngày c�a m� long trng h	n ngày c�a cha. Không bi�t các b�c 

làm cha có b�c mình chuy�n này, nh�ng b�n ch�t tr��ng phu 

có l� không quan tâm l�m. 

Tôi mu�n k� m�t ít chuy�n v� cha tôi �� ��n bù. Ngày 

còn nh� tôi th�	ng cha h	n m�, vì m� tôi ch�m nom k� quá, 

r�n nh�c t�ng chút m�t, không ���c ch	i d	, không ���c vc 

��t, qu�n áo ph�i s�ch, tay chân m�t mày ph�i s�ch. Còn cha 

tôi, khi nh�c tôi b� lên chi�c xe ��p ch� �i ch	i, ông không h� 

ki�m soát tôi ra th� nào. �i v i m�, không có chuy�n �n hàng 

dc ���ng, mu�n �n gì mua v� nhà ng!i vào bàn gh� �àng 

hoàng. �i ch	i v i cha thì khác, có th� ghé b�t c� �âu, ng!i 

��ng gì c"ng ���c, n�u ông có m�t ly n� c thì tôi �òi m�t ly 

n� c y nh� v�y, ông không �� ý tôi có u�ng h�t hay không. T� 

cái c�m giác mình ���c coi nh� ng��i l n, tôi thích luôn cái 

phong cách ng!i hàng quán. May mà l n lên tôi �ã bi�t gi# ý 

t�, n�u không m� tôi s� ch�ng t� lý do không ng!i ti�m c�a 

Ng��i là �úng. 



Ân ��c C�a M� Nh� ��c 

 2

Th�i gian m� tôi b�n � Sài Gòn, cha tôi lãnh ph�n b�o 

m$u. �ó là nh#ng ngày tháng th�n tiên c�a tôi. Cha tôi �i làm 

su�t ngày, ông th� tôi ch	i cùng �ám anh ch% em chú bác. Sân 

v��n nhà ông n�i r�ng và mát, chúng tôi hò hét leo trèo nh� 

�ám gi�c. Khi nào không ch	i trong v��n thì �i t�m bi�n. C� 

dc con nít �en trùi tr&i �i v i nhau, chúng tôi ch' ch	i trên b�, 

mé n� c c�n. ��p cát làm nhà, l��m v� �c g�n lâu �ài, nh#ng 

��t sóng kéo �
 c� thành quách phù du, r!i lui cui ��p l�i. 

Ch	i su�t bu
i không chán, tôi tr� nên �en m�t cách k( l�, cha 

tôi m)i l�n t�m cho tôi ��u k( c m�nh tay và ng�c nhiên 

không bi�t t�i sao tôi �en và d	 d# v�y. 

M)i bu
i �n sáng ông không b�t tôi �n c	m � nhà nh� 

m� tôi. Cho ti�n, ra ng!i tr� c bà bán bánh bèo, bánh c�n, ng!i 

ch�c t i phiên c�a mình, bà �úc cho m�y c�p bánh nóng h
i. 

Ch�c ch�n m� tôi không cho �n ki�u này, nh�ng ��a con nít 

nào c"ng thích m�t th�i �u th	 ng!i ôm cái chén tr� c bà bán 

hàng, m�t mày còn s�t s� ch�a t'nh ng�. * v i cha tôi ít khi b% 

�òn vì ông �âu có ra �i�u lu�t nào �� tôi ph�i ph�m. Ch' tr� 

m�t l�n tôi làm bi�ng ngh' hc, cha tôi ��n bên gi��ng v�a gi	 

cây roi mây lên, tôi �ã nh�y xu�ng gi��ng v&t ch�y luôn ��n 

l p, ng!i h�t bu
i hc không có m�t cu�n t�p hay cây vi�t. Ch' 

m�t l�n �ó thôi, l�n sau ch' c�n ông tr�ng m�t m�t cái là tôi lo 
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ôm t�p �i l�. Thi�t là �úng v i câu “M� �ánh m�t tr�m không 

b+ng cha ng�m m�t ti�ng”. 

* v i cha còn m�t cái thú v% n#a là ���c ng� ngoài tr�i. 

Mùa nóng, cha tôi và m�y ng��i l n trong nhà th��ng kê gh� 

b� n+m tr� c sân, h nói chuy�n râm ran trong khi gió t� v��n 

nhà xào x�c cành lá, r!i ng� ��n n,a �êm m i vào nhà, hay 

kéo gh� b� xích vô trong hiên ng� ti�p. Con nít nh� chúng tôi 

ph�i ng� trong nhà, nh�t là m� tôi có bao gi� cho phép tôi ng� 

gi#a tr�i l!ng l�ng. Có hai cha con, ông cho tôi n+m ng� bên 

ông, � ngoài sân h-n hoi. M�t b�u tr�i �en th-m vô cùng, 

nh#ng ch�m sao li ti �i�m b�c, chuy�n c
 tích có th�n tiên, 

công chúa và phù th�y l�n l��t bay ra t� các ngôi sao. H	i 

�êm �è n�ng hai mí m�t, tôi ng� cho ��n khi sáng ra th�y mình 

n+m trên gi��ng trong nhà, tôi có c+n nh+n nh�ng cha tôi làm 

thinh. Cách làm thinh c�a ông cho bi�t gi i h�n c�a tôi ch' ��n 

�ó. C"ng có khi hai cha con cùng ng� quên, g�p lúc tr�i m�a 

� t m�p, cô T� tôi la quá xá: 

 
- Anh cho nó ng� ki�u �ó có ngày b�nh ch�t. 

 
Cô không bi�t tôi r�t thích t�m m�a, c"ng là �i�u c�m k. 

c�a m� tôi. 
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Ít lâu sau tôi b% n
i gh/, trên ��u mc u nht tùm lum, 

cái s�ng ��, cái h��m h��m. Tóc bum-bê dài khó x�c thu�c, 

cha tôi cho th� h t tóc c�t sát r�t, ch�a m�ng da ��u v i m�y 

m&c u bôi thu�c ��. Tôi �i hc v i m�t cái ��u nh� trái banh 

l!i lõm ch) ph!ng ch) x�p. S� ru!i bu lâu lành, cô T� tôi trùm 

cho tôi m�t cái kh�n mù-soa. Th�t t�c c��i, tôi không gi�ng 

b�t c� b�n nào trong l p, ��n cô giáo c"ng c��i khi th�y tôi. 

Ch' có cha tôi và tôi là không th�y khó ch%u, tôi còn nh� nên ý 

th�c v� b�n ngã ch�a �� �� t� ái, còn cha tôi sao ông c"ng t'nh 

b	! 

S� v& hc hành c�a tôi ra sao tôi không nh , ch-ng bi�t 

có b% � l�i l p không. Cu�i n�m �ó m� tôi b�t tôi vào Sài Gòn, 

tôi h	i bu!n vì không ���c s�ng lông nhông nh� tr� c, nh�ng 

v$n c�m th�y � v i m� an toàn h	n. 

Cách m� tôi nhìn tôi tr� c sau không thay �
i, v$n ch' là 

m�t ��a bé con. Cha tôi thì khác, khi tôi tr��ng thành ông xem 

tôi nh� m�t ng��i b�n nh�. Vì công vi�c, ông thay �
i ch) � 

luôn, n�m nay � cao nguyên, n�m sau �ã v� mi�n Tây, khi thì 

thành ph�, lúc � ch� quê. �%a ch' không nh�t �%nh nên tôi 

th��ng ��i ông vi�t th� tr� c. Ông th��ng k� cho tôi nghe 

nh#ng vi�c làm h+ng ngày, và luôn c� nh�n xét, tâm tình c�a 

ông. Có th� trong th� gi i giao ti�p ng��i l n ông không có 
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d%p nói th�t h�t nh#ng suy ngh0 c�a mình, ông k� v i tôi nh� 

m�t cách th� giãn. Và tôi c"ng vi�t th� nói v i ông v� nh#ng 

chuy�n trong l p hc, nh#ng � c m	 ngông cu!ng khó th� 

ch�p nh�n c�a mình. Cha con tôi ��u vui v/ hài lòng v i cách 

trao �
i th� t� này. ��n n�m hai m�	i tu
i, tôi vi�t th� cho 

ông xin phép xu�t gia, trong th� tôi có nói: “Ba ��ng ngh0 là 

con chán ��i”. Ông tr� l�i th� r�t c�m ��ng, ông �!ng ý m�c 

dù không hi�u Ph�t pháp, tôi còn nh  �o�n th�: “Ba không cho 

là con chán ��i. Tu
i c�a con ch�a bi�t gì v� cu�c ��i c�. Ch' 

có ba, m�y m�	i n�m l�n l�n trong cu�c s�ng, �i nhi�u n	i 

ch�ng ki�n nhi�u chuy�n m i bi�t chán ��i...”. 

��n bây gi� ��u hai th� tóc, tôi v$n còn nh  âm vang 

�o�n th� c�a cha tôi và càng lúc càng th�y th�	ng cho s� t� 

bày ng�n ng�i c�a ông, m�t cu�c bình sinh ch�a th�y b�n b� 

an l�c. Vi�t v� m� r�t d1 vì m� t��ng tr�ng cho tình c�m ngt 

ngào êm d%u, còn cha là th� gi i lý tính vô t�, �ôi lúc nh� 

nghiêm ngh% khô khan. Trong m)i ng��i con ��u mang sâu 

n�ng 	n cha m�, Ph�t d�y cha có T� Ân m� có Bi Ân, ng��i 

con nào có hi�u v i m� d0 nhiên c"ng có hi�u v i cha, và h�nh 

phúc bi�t bao khi trong ��i c�a mình, bên c�nh bóng hình thân 

yêu c�a m� có bóng cha s�ng s#ng che mát su�t ���ng con �i. 

Ngày Vu Lan, ngày hi�u h�nh, xin th�p h�	ng nguy�n c�u cho 
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các b�c cha m� trong m��i ph�	ng ��u ���c g�i nhu�n ánh 

sáng Tam b�o. 

 
Nh� ��c 

 
 
 
 



Ân ��c C�a M� 
 
 

M�t th�i ��c Ph�t � t�i núi Linh Th�u, thành V�	ng-xá. 

S
 hi�n di�n c�a Ngài là m�t bài thuyt pháp không l�i. 

Nh�ng nhân gian truy�n t�ng, ��c Th Tôn s�p m� m�t pháp 

h�i l�n, m�t pháp h�i ��c bi�t dung thông t�t c� m�i c�n c	. 

M�t l�i ích hi h�u cho nh�ng ai tham d
. Và th là, vô l��ng 

ch� thiên cõi S�c, cõi D�c, vô l��ng qu� th�n thiên long bát 

b�, vô l��ng các v� Chuy�n luân thánh v�	ng uy phong hùng 

mãnh, h�ng sa các ��i B�-tát, ��i Thanh v�n vô l��ng tinh 

c�u, t  các cõi gi�i bao la ��ng �n d
 h�i. Trên m�t ��t này, 

dân chúng cùng nhau mang hoa h�	ng, r� rê b�n bè thân t�c, 

các qu!c v�	ng, ��i th�n, hào phú trit gia, cùng các nhà kh" 

h�nh ngo�i ��o b!n ph�	ng, c#ng l�n l��t vân t�p. Các �� t$ 

Thanh v�n, La-hán, T%-kheo, Sa-di... thì �ã có m�t ��y ��. 

��c bi�t, �n d
 h�i thuyt pháp còn có phu nhân c�a 

các ��i v�	ng th�i �y. M& hi�u c�a các v�, nói lên dung s�c và 

ph��c báo c�a mình. Phu nhân Vi-��-hy, M' vua A-xà-th. 

Phu nhân M�t-l(, hoàng h�u c�a vua Ba-t�-n�c. Phu nhân 

Th�m Kh� Ái Nh�o (r�t ���c yêu mn). Phu nhân Phúc Báo 

Quang Minh (ph��c báo sáng r)). Phu nhân Nh� Ý B�o 

Quang (hào quang c�a ng�c nh� ý). Phu nhân Di�u ��c...  
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Trong các phu nhân, phu nhân Thù Th�ng Di�u Nhan 

làm Th��ng th�. T�t c� các bà ��u nh�p ���c vô l��ng tam-

mu�i, tu hành �n b�c th��ng th a. Nh�ng vì mu!n �� chúng 

sanh nên th� hi�n làm ng��i n�, dùng ba môn gi�i thoát - 

không, vô t��ng, vô nguy�n - tu t�p tâm mình, có ��i trí hu�, 

ph��c ��c viên mãn, s$ d�ng lòng ��i t , ��i bi vô ng�i, 

th�	ng t�t c� chúng sanh nh� con. S
 th� hi�n c�a các phu 

nhân là s
 bi�u hi�n c�a lòng M', c�a tình th�	ng vô t�n. Vì lý 

do �ó tên tu"i và v� trí c�a các v� ���c ��c bi�t �� cao. 

Tr��c khi nói kinh, ��c Ph�t dùng s�c tam-mu�i làm 

rung ��ng kh�p cõi gi�i, s�c ch�n ��ng lan d�n, th�m sâu vào 

t�n cùng tàng th�c c�a muôn loài chúng sanh d
 h�i. Trong 

s�c rung ��ng, ch�n ��ng �y, m�i n*i kh", phi�n oan nhi�t não 

��u tiêu tan. M�a r�c hoa nh' gió th"i h�	ng th	m, và thính 

chúng thành tâm l�ng nghe Ph�t d�y. Ngài s+ nói �i�u chi? 

Ngài s+ d�y v� pháp môn “Tâm ��a Quán”. D�y cho chúng 

sanh quán sát tâm ��a, cho chúng hi�u bit ngu�n n�ng l
c c	 

b�n, v� tính ch�t uyên áo linh di�u c�a b�n tâm. B� kinh dàn 

tr�i r�ng và sâu, nhi�u v�n �� ���c nêu ra, ���c tuyên b! tinh 

t��ng. 

V�n �� trên ht, tr��c tiên, pháp quán ��u ngu�n � �ây, 

Ph�t d�y v� b!n ân. M�t là ân Cha M', hai là ân chúng sanh, 



Ân ��c C�a M' Nh� ��c 

 3

ba là ân Qu!c v�	ng, b!n là ân Tam b�o. T�t c� m�i lo�i hàm 

linh, dù ch� có m�t chút xíu tình th�c hay trí tu� v�n n�ng, dù 

giàu sang phú quí hay nghèo cùng h� li�t, ��u bình �,ng nh�n 

ch�u b!n ân này. 

 
Ân Cha M': Cha có “T  ân”, M' có “Bi ân”. V a ch�m 

hi�n h�u trong ��i, ân M' �!i v�i chúng ta tr��c nh�t, và g�n 

g#i, trong su!t con ���ng chúng ta �i c#ng là bóng dáng M' 

hi�n. Ph�t d�y: M' có m��i ��c.  

M�t là nh� ��i ��a, t�t c� muôn loài ��u n�	ng t
a vào 

��i ��a, thai M' là ch* n�	ng t
a c�a con. 

Hai là n�ng sinh, M' ph�i tr�i qua m�i s
 kh" não m�i 

sinh ���c con. Ch� hai ân thôi, c#ng cho th�y cao n�ng �n b�c 

nào. 

 
Th� gian M� hi�n mang thai con 

M��i tháng c�u mang kh� ��ng �	ng 


�i v�i n�m dc không màng ��n 

Tùy th�i u�ng �n c�ng nh� v�y 

Ngày �êm th��ng ôm d� xót th��ng 

 


i ��ng ng�i n�m ch�u các kh� 
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Vào �úng ngày gi� ph�i sanh n� 

Nh� b� dao bén ch�t thân th� 

Hôn mê không bi�n ���c �ông tây 

Toàn thân �au nh�c ch�u không n�i.  

       (Kinh Tâm ��a Quán) 
        

Ba là n�ng chính, thân th� con do M' t�o hình gi� gìn t  

khi còn trong b�ng cho �n lúc sinh ra, M' s$a sang u!n n�n 

ch�m sóc t  m�t, tai, m#i, l�)i... cho con ���c toàn v'n, M' 

không dám vói cao, b��c xa, không dám �n th�c �n cay n�ng. 

Gia Hu�n Ca c�a Nguy-n Trãi d�n dò ng��i M': 

 
Khi sinh n� thái hòa vô s� 

C�n t� khi trong c� ngoài tu n 

Chi�u s��ng ch� �� áo qu n 


!nh � u ph�i cúi, b��c chân ph�i dò 

N�i b�p vách ��ng cho h� l�a 

Ng"n �èn hoa ch� qu� quá ngôn 

Kiêng khem tr�m s� vuông tròn 

Tr��c mình yên d�, sau con ít sài. 

         
B�n là d�)ng d�c, M' tùy theo th�i tit b!n mùa mà 

nuôi con khôn l�n. Nuôi con b�ng chính ph�n máu th�t c�a 
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mình, Ph�t nói: “U!ng ht m�t tr�m tám m�	i h�c s�a c�a 

M'; M' ���c chút v� b" nào ��u cho con c�”. Ngay trong khi 

�n, M' c#ng ch�m chút t� m�: 

 
Ng�i bu�n nh� M� ta x�a 

Mi�ng nhai c�m tr#ng, l�$i l�a cá x��ng. 

         
Ng��i ta nói ��a bé ���c �n c	m m�m r�t d- tiêu hóa, 

vì có v� ng�t c�a M'. “M' dùng ng
c M' làm n	i ng� ngh� c�a 

con và trên hai ��u g!i M' là n	i con th��ng ch	i gi)n” (Kinh 

Tâm ��a Quán). Công sinh c#ng nh� công d�)ng, ��u không 

th� di-n t� t�n cùng, khi ta khôn l�n s�c dài vai r�ng, góp m�t 

�ua tài v�i ��i, c#ng ��u b�t ngu�n t  khi M' nuôi d�)ng. 

N�m là trí gi�, M' th��ng dùng ph�	ng ti�n làm cho 

con sinh trí tu�. Bài h�c v) lòng con h�c t  n	i M', con ê a 

nh�ng v�n ch� cái, M' k� cho con g�	ng trung hiu, M' gieo 

m�m tri th�c và ��o ��c khi có con bi bô ng�i bên c�nh. ��a 

bé nào c#ng mê truy�n c" tích, câu chuy�n “Bà M' Già” tôi 

nghe t  th�i nh. không hi�u ht ý, l�n lên th�y r�ng nh� tr�i 

bi�n. Truy�n bà M' có ba ��a con trai, khi l�n lên chúng thay 

phiên nuôi M', và giao ��c khi �"i ca cho nhau, ph�i cân M' 

xem có �� s! nh� khi nh�n không. Trong ba ��a, có ��a giàu 
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��a nghèo, � v�i ��a giàu thì d-, � v�i ��a nghèo bà nh��ng 

c	m nh��ng cá cho cháu, làm sao �� s! cân. M*i l�n chúng 

ki�m tra s�c kh.e c�a M', t  ��a nhà nghèo, bà l�n thêm trong 

mình ít c�c chì �� thêm s�c n�ng. B�i th, dân gian có câu 

“M' th�	ng con ht s�c bù chì”. 

Sáu là trang nghiêm, M' tô �i�m cho con thêm �'p, M' 

mu!n con là cành hoa t�	i th�m trong ��i. 

 
G�c già c�n c%i nh� ��i M� 

Trên cành hoa n� th#m ��i con 

Hoa v��n n�m cánh vui tr�i b� 

G�c ��ng tr�m thu d� ch	ng mòn. 

     (Tr� V#) 
 

M' cho con ni�m vui và cu�c s!ng, r�t có nhi�u cách. Có 

cách nào c�m ��ng h	n bà M' nghèo bán máu mình �� nuôi 

con? M*i tháng hai l�n bà �n các trung tâm huyt h�c �� bán 

máu nuôi m�t ��a con trai t�t nguy�n b/m sinh, �� nó có th� 

vào tr��ng câm �ic, ���c ��ng ph�c qu�n xanh áo tr�ng, và 

có nh�ng n� c��i nh� b�n bè. Trên các trang báo ngày nay, 

chúng ta th��ng ��c nh�ng câu chuy�n nh� th. 

B�y là an /n, M' là n	i ch!n ngh� ng	i an lành, là ch* 

trú cho con. Khi con m.i m�t, khi con b� va ch�m, v�p ngã l�n 
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��n vì cu�c m�u sinh, con v� v�i M' �� th�y mình nh. l�i, 

mình yên tâm bên M'. M�t ng��i �àn ông tâm th�n, �i gi�a 

dòng ph! th�, ông ta �i ng	 ngáo l�ng th�ng ch,ng có quá kh� 

t�	ng lai, không có m�t �i�u gì ph�n �nh trên g�	ng m�t h!c 

hác, còm ròm, vô ký. Cách kho�ng ông ta, sau vài ch�c b��c 

là m�t bà M' già, bà �i theo �� trông ch ng th�ng con �iên c�a 

mình. Bà �ã già quá �*i, tóc b�c s�	ng tr�ng, g�	ng m�t m.ng 

manh và nh. xíu theo th�i gian, m�t g�	ng m�t g�n mu!n bin 

�i, ch� còn ch a �ôi m�t �� theo dõi con mình. Bà lo âu và l�t 

��t, nh�ng ông khùng c� �i nh� ng��i khùng. Trong cách �i 

��ng, ông ta v0n còn chút xíu ý th�c m	 h� r�ng mình có 

ng��i ch�m nom. M' là ngu�n an �i nh� th. 

Tám là giáo th�, M' h��ng d0n d�y b�o cho con. Có câu 

chuy�n Thi�n, nói v� l�i khuyên c�a M'. Juin, giáo s� c�a 

Shigon là m�t h�c gi� Ph�n ng� n"i ting � th�i ��i Tokugawa 

(��c Xuyên). Khi còn tr1 Juin th��ng di-n thuyt cho b�n bè, 

M' Juin nghe ���c vi�c này, vit th� cho Juin “M' không ngh2 

r�ng con là m�t Ph�t t$ chân th�t, b�i vì con còn mu!n tr� 

thành quy�n t
 �i�n bit �i. Không ng�t trình báo và phê bình, 

vinh quang và danh d
. M' mu!n con ch�m d�t cái vi�c di-n 

thuyt c�a con �i. Con hãy ng�m mi�ng trong m�t ngôi ��n xa 

xôi h1o lánh trên ng�n núi nào �ó. Hãy dâng c� th�i gi� c�a 
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con vào vi�c thi�n ��nh, ch� có cách này con m�i ��t ���c s
 

ch�ng ng� chân th�t”. Th�t là khôn ngoan khi bà M' khuyên 

con nh� th.  

Chín là giáo gi�i, M' dùng l�i lành �� con xa lìa �i�u ác. 

Giáo gi�i c#ng nh� là giáo th� ��u là d�y b�o, nh�ng giáo gi�i 

n�ng v� tính cách nghiêm c�m. Trong Ph" �à S	n D� Truy�n 

k� r�ng, khi vua Càn Long du hành mi�n Giang Nam, �n 

vùng Ph" �à, b�t g�p m�t s! s� t�ng �iên ��o càn qu�y, vua 

r�t t�c gi�n, ��nh b�ng khi v� tri�u s+ sai quân binh �n git 

cht. Càn Long th�a l�i câu chuy�n v�i M' mình, bà �ã 

khuyên Vua: “Không nên con à. Ph�t pháp r�t linh di�u, ch� 

nên nhìn vào Ph�t, � ng nhìn vào s� t�ng, con à!” Nh� l�i �y, 

Ph" �à S	n tránh ���c tr�n lôi �ình c�a nhà vua. Oai quy�n 

t�t ��nh không ai h	n vua. Trên vua còn có M', các v� Qu!c 

m0u th��ng dùng ��o ��c �� làm hàng rào cho các hành vi c�a 

vua con. Trong s$ n��c ta, vua Lý Nhân Tông �ã nh� m' là 

thái h�u 3 Lan mà tr� n��c an dân ���c t!t �'p, �ó là công 

��c c�a ng��i M'. 

M��i là cho gia nghi�p. Gia nghi�p c�a M' dù tinh th�n 

hay v�t ch�t, dù ít hay nhi�u, �ó là s
 th a h��ng b�t t�n. 

 
“Ng��i x�a nói m�a t� tr�i r�i xu�ng 
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N��c ch�y xuôi và l� ch	ng ng��c dòng”. 

       (H�nh �oan) 
        

Con luôn luôn là ng��i ���c nh�n. Tác gi� Kim Ba trong 

bài th	 “Ting n��c” nói lên �i�u này: 

 
Con v� th�m quê gi&a mùa n#ng h�n 

Cùng má ra ��ng tát n��c gàu dây 

Con ch�t th'y má �ã già: 

Tóc má d n phai. 

S�i còn che, s�i rng. 

         
��ng lúa mùa khô, lúa ch� n��c t�i, tr�i n�ng nh� tát 

l$a vào l�ng khi ng��i tát n��c lên ��ng. Con h�c tát gàu dây 

v�i má vào lúc tu"i h	n m��i, cha con m�t s�m �� “gánh n�ng 

��i, vai má nhân �ôi”. T  �ó con và má ngoài ��ng ru�ng, khi 

tr�i n�ng, c#ng nh� gi�a tr�i khuya qu�nh qu+, gió th"i l�nh 

ào �t bên ��ng ru�ng mông lung. 

 
Bóng má bóng con bóng chi�c gàu c� k(. 

L�ng l) tát lên ��ng c� m*t tr�i sao. 
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K4 ni�m ��i, bài h�c bên má, cùng theo con nh� h	i th�, 

khi con l�n má già, con có � ph! th� náo nhi�t, g�o ch� n��c 

máy, thì con v0n nghe. 

 
V+n v"ng ��n cùng con - b�n b! l�. 

Ti�ng n��c �� lên ��ng t� ngày tháng xa xôi. 

        
... 

 
M��i ��c c�a M', và nh�ng �i�u c�m nghi�m khi ��c 

ph/m Báo Ân trong kinh Tâm ��a Quán, tôi xin ���c cúng 

d��ng mùa Vu Lan n�m nay. 

 
Nh� 
�c 



Ca Dao Tháng B�y 
 
 

Bu�i tr�a �i v�, qua nh�ng tàn cây mát r��i, nghe ti�ng 

ng��i m	 ru con: 

 
�u... �...  

Ví d�u c�u ván �óng �inh 

C�u tre l�t l�o g�p gh�nh khó �i. 

 
Gi
ng ru kéo dài, ��y ��a nh�ng âm �i�u u �... nh� d� 

dành, không ph�i ch� có ��a con bu�n ng� mà c� kho�ng n�ng 

trên cao c�ng mu�n r� xu�ng n�m võng. Ti�ng ru này d�t, �i 

qua m�t vài nhà, s� nghe ti�ng ru khác n�i theo. 

 
À... �...  

Chanh chua thì kh	 c
ng chua 

Chanh có tùy mùa kh	 có quanh n�m. 

 
Bài hát ru con c�a m	 là bài h
c cho con, là bài th� mô 

t� thiên nhiên. M	 d�t con �i dn vào th� gi�i, mai sau con s� 

th�y th� nào là cu ván �óng �inh... th� nào là cây chanh, cây 

kh�. Nh�ng câu ru con d�a vào hình �nh gn g�i quanh nhà: 
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“Chi�u chi�u v�t l�i b� ao...”. Chèn �i, con v�t �ang l�i trong 

ao c�ng ���c m	 d�t vào bên võng. C�ng có bu�i chi�u khác. 

 
Chi�u chi�u ra ��ng ngõ sau 

Trông v� quê m ru�t �au chín chi�u. 

 
L�i ru này không dành cho con, mà là m�t cách di n t� 

c�a m	. T!i sao ph�i ra ��ng ngõ sau? Có th" vì quê ngo!i 

h��ng �ó, c�ng có th" cái tình c�m nh� nhà �ó ph�i gi�u # ngõ 

sau. Con s� h
c dn th� gi�i nhiêu khê ph�c t!p c�a ng��i l�n, 

không ��n thun là: “Chim chuy�n nhành �t líu lo” mà còn có 

“M�ng su con b!n �m o gy mòn” cái vui và cái bu�n �i gn 

nhau. Có khi b$i chu�i sau hè l!i g�i lên hình �nh khác. 

 
Gió ��a b�i chu�i sau hè 

Anh mê v� bé b� bè con th�. 

         
Cái b$i chu�i, chu�i m	 và chu�i con xúm xít nh� gia 

�ình, ông cha �i �âu m�t? R�i m�t c�n gió ��a khác. 

 
Gió ��a cây c�i v� tr�i 

Rau r�m � l�i ch�u l�i ��ng cay. 
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Ph�i có # nhà v��n m�i th�y ���c cây c�i xòe lá che ch# 

b$i rau r%m m
c d��i g�c, m�t ngày n
 ng��i ta nh� cây c�i 

�i, còn “rau r%m # l!i”. 

 
Ca dao l&n v�i l�i ru, b�ng hình th�c d!y d�. 

 
Chim khôn kêu ti	ng r�nh rang 

Ng��i khôn nói ti	ng d�u dàng d� nghe. 

         
Không ít l�i ru b��c sang lãnh v�c ca dao vì tính ch�t 

ph� thông ��n gi�n: 

 
Ra �i m có d�n dò  

Sông sâu ch� l�i �ò ��y ch� qua  

G�p ng��i �áng b�c m cha 

Chào th�a vâng d� m�i là gái ngoan. 

         
Nh�ng có khi l�i ru muôn ��i # l�i ru d�. 

 
Ru em em thét cho mu�i 

�� ch� �i ch� mua vôi �n tr�u 

Mua vôi ch� Quán ch� C�u 

Mua cau Nam Ph� mua tr�u ch� Dinh. 
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Câu ru mang tính cách ��a ph��ng, ch� có dân Hu� m�i 

bi�t ch� “thét” có ngh'a là ng�. M�t lô ��a danh tên ch�, cái 

vui ngm, cái náo n�c khi cô ch� k" ra �ây, có m�y mi�ng cau 

tru mà qua bao nhiêu ch�. 

Tháng b�y mùa Vu Lan. Bu�i tr�a sau gi� th
 th�c, ch� 

t%ng ni t$ng bài kinh Báo Hi�u. Âm ba quen thu�c vang lên.  

 
M�t thu� n  Th	 Tôn an tr� 

Xá V! thành, K" Th� viên trung. 

         
Câu chuy�n c�a tôn gi� M$c-liên c�u m	 ���c nh�c �i 

nh�c l!i, nh� m�t hình th�c ca dao truy�n kh�u. Chúng ta 

thông c�m v�i Tôn gi�, lo l�ng khi th�y M&u thân trong hình 

th�c ng! qu(. 

 
Mau mau v� �	n gi�ng ���ng  

B�ch cùng S� ph� t�m ph��ng gi�i nàn. 

         
Còn hình �nh bà Thanh ��: 

 
Th#y c�m m r#t lo âu 

Tay t� che ��y, h$u h�u b�c �n. 
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Nh�ng bà m	 trong ��i, có th" b�t kín h�t m
i c�m thông 

tình ng��i, �" ch� kh� kh� lo cho con cháu, có khác gì �âu. 

Chúng ta th��ng hay trách? Ch� cu xin s�c Tam b�o mu 

nhi�m chuy"n ��i t�c lòng. Ngày r�m tháng b�y, ngày mãn h!, 

có s� dung thông hoan h( trong Thánh chúng. Các b)c �n c� 

lâm tuy�n, các b)c chuyên tâm m)t ni�m... cho ��n các thy 

T*-kheo bình th��ng ��u ��n d� trai ph!n.  

 
T#t c� các b�c Thánh, phàm 

��ng lòng th  h��ng bát c�m l�c hòa. 

 
Bát c�m l$c hòa là ph��ng thu�c hóa gi�i cho bát c�m 

ích k( c�a bà Thanh ��. Ch� t%ng trong ba tháng an c�, m�i v� 

t� ch
n cho mình m�t ch� trú thích h�p, m�t ch�n �n c� trong 

r+ng hay # trong làng, cùng tu t)p v�i nhau thành nhóm hay tu 

t)p riêng l,. Th�i gian �ó ���c hi"u nh� là th�i gian dành cho 

chính mình, t� rút sâu vào an trú t� tâm, xa lánh sinh ho!t th� 

t$c. Nhân �ó có nhi�u v� ch�ng t+ S� qu� ��n T� qu�, có 

nhi�u v� th�y �!o mà danh t+ kinh ���c g
i là con m�t pháp, 

và r�t nhi�u v� ���c l�i ích an vui. Ngày T� t� hay ngày Gi�i 

h! là lúc tr# v� tinh xá, cùng ��nh l  nhau, th�a h-i v� l�i lm 

n�u có, trong th�i gian # riêng. �ó là m�t nghi th�c hòa h�p 
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t�t �	p nh�t, dù b)c ch�ng Thánh ��n �âu c�ng không b- qua. 

Th� nên: 

 
 Vì ngày #y Thánh T�ng ��u �% 

D�u � �âu c
ng t� h�i v�  

Nh� ng��i thi�n ��nh s�n khê  

Tránh �i�u phi�n não ch�m v� Thi�n na  

Ho�c ng��i ��ng b�n tòa ��o qu� 

Công tu hành nguy!n th�a vô sanh 

Ho�c ng��i th  h� kinh hành  

Ch&ng ham quy�n quý 'n danh lâm tòng. 

         
.........  

Cùng nhau sám h�i cùng nhau ch� l�i và ��ng th
 m�t 

bát c�m cúng d��ng, không phân bi�t là b)c B�-tát �%ng ��a 

hay ng��i m�i vào �!o. Ch� không còn th�y ta - ng��i, không 

th�y có ch�ng ��c là ch� vô ngã cao nh�t, trong tinh thn �ó 

nh�ng v��ng m�c h	p hòi ��u ���c xóa tan. Nh� s�c chú 

nguy�n c�a �!i chúng, nh�ng tâm h�n y�u �t cô ��n ���c 

nâng lên, ���c v�c ra kh-i hm l.a ch��ng ng!i do chính 

mình t� t!o. Cho nên k�t qu� là: 

 
Nh� còn cha m hi!n ti�n 
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Nh� �ó c
ng ���c bá niên th  tr��ng  

Nh� cha m b�y ��i quá vãng 

S( hóa sanh v� cõi thiên cung. 

         
�ó là ch� ��c Ph)t �/c bi�t nh�n m!nh v� phép cúng 

d��ng ngày T� t�, ngày t��ng tr�ng cho s�c hòa h�p, s�c 

m!nh c�a T%ng-già. K�t thúc c�a câu chuy�n là hình �nh vui 

�	p: 

 
M�c Liên M)u c
ng trong ngày #y 

Ki	p kh� v� ng� qu* ���c tan. 

         
Và t+ �ó ��n mãi mãi v� sau, chúng ta th��ng ���c nghe 

kinh Vu Lan trong m�i tháng B�y. N�u ch� chú tr
ng v� phn 

huy�n nhi�m, chúng ta quên c
âi ngu�n c�a gi�i thoát ng! qu( 

là t+ s�c dung thông hòa h�p c�a chúng t%ng. 

Bài Kinh ��n gi�n, gn g�i v�i cu�c s�ng nh� ca dao, 

nh� l�i ru. Không có th� gi�i Hoa T!ng, không có tri�t lý cao 

siêu ho�ng vi n, không nhi�u danh t+ r�c r�i. Nh�ng ngâm 

vang trong m�i tâm h�n Ph)t t.. 

 
Nh� ��c 



M�t Ngày C�a M� Và Con 
 
 
 

Kha Th�c vi�t cho tôi: 

 
“...Bây gi�, con s� k� Th�y nghe m�t ngày c�a con 

nha. B�t ��u là ti	ng 
 � c�a bé Vi vào lúc 7gi� sáng. Nó 

�ánh th�c con dy �� thay tã và cho nó �n sáng. V� sinh 

cho hai m� con và �n sáng xong c�ng là 8gi�30’ ho�c 

9gi�. Vi b�t ��u �òi �� ch�i hay �
c sách cho nó nghe. 

�	n c� 10gi�, Vi mu�n bú m�t bình s�a r�i ng� m�t 

gi�c. Lúc nó ng� là lúc con d
n d�p, n�u �n, gi�t gi�, 

�
c sách... Vi th�c dy c� 12gi� tr�a, c�ng là lúc ba Vi 

v� �n tr�a. Hòa không �n sáng, ch� u�ng m�t ly cà phê 

r�i �i, nên con không ph�i lo �n sáng cho Hòa. Nh�ng 

tr�a thì Hòa v� �� n�ng con r�i �n qua loa �� �i làm t�i 

chi�u. �n xong thì c� cha l n con, cha thì �i làm, con thì 

ch�i ti	p, nó chán �� ch�i c�a nó thì nó t�i �òi “!m i, 

!m i”. C� 2gi�, con t�m cho nó. Nó thích t�m, thích v
c 

n��c... thích phá. C� 3gi�30’ nó l"i bú m�t bình s�a n�a 

r�i làm m�t gi�c, con l"i d
n d�p, n�u n��ng, �i ��... 

T�i 5gi� chi�u Vi th�c dy ba nó �i làm v�... l"i �n u�ng 
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d
n d�p. N	u ngày con có l�p, thì hai cha con # nhà ch�i 

v�i nhau, con �i h
c. Nh�ng ngày con không có l�p thì 

con �i ra phòng th� d$c tp th� d$c hay �i ch% ho�c �i 

ch�i v�i hai cha con Vi, t�i 9 – 10gi� t�i là gi� bé Vi r&a 

ráy thay qu�n áo r�i lên gi��ng ng� t�i 7gi� sáng. M�t 

ngày l"i b�t ��u. Con c� g�ng tp cho bé Vi l"y Pht, 

l"y ông bà. �	n nay nó b��c chân vô chánh �i�n là t� 

��ng ch�p tay l"y Pht. Con coi phim nào có c�nh chùa, 

nó th�y t�%ng Pht là nó ch�p tay xá lia l'a. Nó nhn ra 

trên ti-vi có t�%ng Pht tr��c khi con nhìn ra. 

Vi bi	t �i chp ch�ng lúc ��%c m��i tháng r��i tu(i, 

bi	t kêu ba r�t s�m, �� tám tháng tu(i, còn kêu má thì 

chm h�n. Bây gi� nó �ã bi	t g
i tên các anh ch' bà con 

c�a nó. Nó bi	t kêu “ông M)” “c�t c*”, nó s% ông M) 

nh� h�i nh* con s% ông k�. Nó l��i �n, bi	ng ng� con 

h�m “ông M) ��ng ngoài c&a” là nó s%. Nó m
c r�ng 

h�i sáu tháng tu(i. R�ng ��u tiên lú lên vào t�i 30 tháng 

12 n�m 1999 – m
c r�ng �ón th	 k+ m�i! Nó thích coi 

nh"c thi	u nhi, có lúc nó nh�y, nhún theo các em trong 

ti-vi, nhìn nó c�ng bu�n c��i l�m. 

Th�y có th�y m�t ngày c�a con xoay v�n theo bé Vi 

không? Có nó r�i m
i vi�c không theo ý mình n�a mà là 
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theo th�i khóa bi�u c�a nó. Con thích �i làm h�n # nhà 

là vy. Nh�ng tìm ng��i �� s�n sóc Vi tht khó. V� l"i, 

�em �i nhà gi� tr, Vi s� ph�i l�n lên và h
c theo nhà gi� 

tr,, mà khó có ch- nào gi�ng cách s�ng trong nhà mình. 

Tính t�i tính lui, con quy	t �'nh # nhà gi� Vi. Hy v
ng là 

Vi l�n lên trong vòng tay cha m�, Vi s� có m�t n�n t�ng 

c�a ng��i Vi�t Nam là ch'u ��ng và s�ng hòa bình, bi	t 

��... . �ây b"n bè c�a con ph�n l�n �ã mua nhà m�i... 

t$i con v n s�ng trong chung c�. �ành r/ng cht ch�i, 

nh�ng v0a túi ti�n. Vi c�ng th�y tho�i mái, �� �� ch"y 

vô ch"y ra ch�i. Vi r�t hi	u ��ng và thích b"n cùng l�a. 

Nó �i ra ch% g�p con nít là nó ch"y ào t�i n�m tay ôm 

hôn. Có b�a g�p ��a hung h�ng Vi b' n�m tóc git mà 

không bi	t ph�n �ng ra sao, ��ng ng1n tò te r�i �òi ôm 

hôn ng��i ta ti	p. Ai th�y c�ng c��i. T�i ba tu(i con s� 

d"y Vi vi	t, �
c ti	ng Vi�t Nam. Con ch� s% nó không bi	t 

h	t ti	ng Vi�t, còn ti	ng Anh thì lúc vô tr��ng t� nhiên 

nó s� ph�i h
c... �ó là d� �'nh t��ng lai c�a con không 

bi	t con có làm ��%c không? Hay vài n�m n�a con l"i lo 

làm �n không có th�i gi� cho Vi n�a! Bi	t làm sao h# 

Th�y, khi mà cu�c s�ng # �ây, ai n�y ��u ch"y �ua v�i... 

�� th� trên ��i. 



Ân ��c C�a M� Nh� ��c 

 4

Có l� con �ã �i xa �i là xa r�i! ��u óc c�a con là m�t 

m� l�n x�n, trong �ó có bé Vi là l�n x�n nh�t...” 

 

�	c th� tôi có th
 hình dung hai m� con s�ng m�t ngày 

h�nh phúc. Chúng ta ã có nh�ng th�i th� �u nh� th�, h�i ó 

mình không bi�t ba m� mình s�n sóc mình ra sao. May thay 

Th�c ã vi�t khá t� m�, m�c dù than th� là b�n r�n, nh�ng b�c 

th� bi
u l� tình th��ng c�a m�t ng��i m�. H�nh phúc l�n lao 

trong �i là ã ��c m� chú ý t�ng lúc m	c r�ng, t�ng ngày 

ch�p ch�ng. M� s� ti�p t�c theo dõi ta cho �n khi l�n khôn. 

Tôi bi�t có nh�ng ng��i ã b�n, n�m m��i tu�i, v�n ��c m� 

c�m c�i pha n��c cho t�m, ch�m sóc mi�ng c�m mi�ng n��c, 

n�u cho n�i xông khi b�nh. C� y nh� h�i còn nh , m�c dù bây 

gi� ã to l�n s!m s!m. 

Có nh�ng bà m� con i h	c xa. Ngày ón con v" m�ng 

r�i n��c m�t. A Kim vi�t: 

 
M� m0ng sao n��c m�t ch�y ra 

Nh� nh�ng gi
t s��ng tr�ng 

Con không ph�i là b�u tr�i �� hi�u  

vì sao s��ng l"nh 

Mà n��c m�t m� nóng h(i trên vai. 
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Con không bao gi� hi
u, vì con không t�ng theo dõi 

ch�m lo m�t sinh v�t t� lúc bé tí �n lúc l�n khôn. Ngày nào 

con làm m� con s� hi
u t�i sao n��c m�t m� luôn luôn ch#y ra 

vì con. Con i m� c$ng khóc, con v" c$ng khóc. Con vui thi 

�u c$ng gi	t n��c m�t m�ng r%. Con bu�n vì cu�c �i h�t 

h�i, có m� chia s& gi	t n��c m�t. N��c m�t thay m� bi
u l� 

xúc c#m. Vì m� ch'ng có ngôn t� hoa m( nh� nh�ng b�c th� 

c�a ng��i tr& vi�t cho nhau. M� ch'ng k)p nói cho con nghe, 

n��c m�t t* �ng tràn, con s� hi
u khi con làm m�. 

��i luôn xuôi dòng. �	c b�c th� c�a Th�c 
 bi�t chúng 

ta có nh�ng ngày th� bé bên m�. Và tri ân bi�t bao, nh�ng 

ngày !u �i ng	t ngào nh� v�y, su�t cu�c �i s� còn ��c 

h��ng nh�ng ngày r�t ng	t ngào, khi m� bên ta. 

 

Nh� ��c 



Gi� �ò Ngó L�  
 
 
 

��a tay ng�t ng�n lá ngò 

Th��ng em ��t ru�t gi� �ò ngó l�. 

 

Không, tôi không nói ��n m�t chuy�n tình ngang trái, 

b�n ��ng ng�i. Tôi �a ca dao trên � m	y ch
: “gi� �ò ngó l�”. 

Có ln tôi ��c m�t thí d� th� này: B�c A-la-hán không làm 

hành ��ng b	t thi�n gi�ng nh� m�t ng��i b� c�t tay mà không 

cm �� v�t ���c. G�m l�i th	y hay, ý không còn kh�i b	t thi�n 

nên v� A-la-hán không còn hành ��ng b	t thi�n. V�y là kh�i b� 

mâu thu�n gi�ng xéo. Còn chúng sanh kh�i, nh�ng không nên 

làm, m�i có bi�t bao cay ��ng �áng nói. Lúc nào c�ng �ành 

“gi� �ò ngó l�” dù “th��ng ��t ru�t”. 

Lúc ch�a �i tu tôi mê coi ciné, mê ��c truy�n, mê nghe 

nh�c. Nh�c m� c� ngày nghe ��n... thu�c lòng, truy�n sách c� 

t� và tháng nào c�ng dành d�m chút ti�n �i ciné. Khi c�o �u, 

tóc c�o s�ch li�n ch� tâm �âu k�p s�ch. Có d�p �i ngang các 

r�p ch�p bóng �ành ngó l�, có ch�ng �êm v� n�m m� c�ng ��! 

Ít nh	t là tôi �ã chiêm bao h�n sáu ln th	y �i coi ciné, ��ng 

tr��c r�p không bi�t làm sao vào mua vé, �ôi ln c�ng th	y 
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vào coi ���c. Th�c gi	c ch" còn n��c th� dài mà r�ng nghi�p 

sâu n#ng! Cái bóng mà b� không ���c �? C�ng may mà ��i 

m�t pháp nên có coi vidéo, th"nh tho�ng Ph�t t$ th��ng... (h�i) 

b�ng cách ch� máy t�i cho coi T� Thiên  �i Thánh.  úng 

th��ng là h�i, coi xong m	y ngày sau ng��i �!p trong phim 

còn l�ng v�ng � c$a chùa. Phim t� li�u, c�nh chùa... thì d% 

quên còn phim c& B�  �  �t Ma, Quan Âm Di�u Thi�n... thôi 

r�i! C��ng quy�t t� ch�i thì s� quý v� h�o tâm �ó bu�n, mà 

thu�n theo thì quý v� nhi�t tâm v�i Ph�t pháp bu�n lòng.  

Nh�c ��o bây gi� c�ng nhi�u, hòa âm ph�i âm tân ti�n, 

còn nghe nh�c hòa t	u không l�i hi v�ng ���c vô t�i - l�i 

thu�c t� �âu r�i �âu cn ca s' c�ng v�n nghe rõ m�n m�t, m	y 

b�n “V� mái nhà x�a”, “D� khúc” vài ch�c n�m sau ch�a bi�t 

xóa s�ch ch�a - Cassette �� lo�i �� ki(u, t� th� t) ��ng cho 

��n cái nh� b�ng bàn tay có headphone, nghe âm thm m�t 

mình kh�i s� ��ng ni�m ��n ng��i bên c�nh. N�i nào không 

có �i�n thì xài bình accu, không sao h�t, gn th� k" 21 r�i! 

Sách truy�n sau cách m�ng vài n�m in gi	y �en quá, m�i m�t 

khó coi, nên t�m coi nh� không còn “mê”. Bây gi� t� bìa ��n 

ru�t in �!p gi	y tr�ng. Sách t� kim chí c* ���c tái b�n l�i h�t, 

mu�n nghiên c�u gì c�ng có. H�i �ó tôi gi� �ò ngó l� m�t, ch� 

bây gi� ph�i v�n d�ng h�t công l)c quán chi�u m�i ngó l� n*i. 
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Có d�p �i Sài Gòn ghé �âu c�ng không bi�t ch�y sao cho kh�i 

vidéo níu kéo. Nh�c thì t� �u ngõ ��n cu�i xóm. Ch" còn cách 

lo công vi�c lè l! ch�y g	p v� chùa m�i tránh ���c s) cám d+ 

c�a “6 trn”. V� �ây, ngó �âu thì c�ng ch" cây c�i, r�y, ru�ng... 

�i t�i �i lui, �	t b�i �y chân, sáng chim hót ríu rít, t�i r" r� d� 

kêu, ánh �èn du h�ng �êm leo lét...  

L�t b�t mùa Vu Lan l�i t�i, Ph�t t$ g�i gi	y cu an, cu 

siêu cho cha m!, thân nhân. Tôi ngh' t�i má tôi, bà �ang �au 

và mong m�i bóng tôi vô cùng, có th( bà �ang cu Ph�t kêu tôi 

v�. Chi�u chi�u sau gi� công tác, tôi �i l
ng th
ng d��i hàng 

d�a, tôi không bi�t mình nên gi� l� ki(u nào cho ph�i ��o �ây. 

M�i cái x�n xang nh�c nh�i trong lòng tôi t� lúc má tôi �au 

n#ng n�m b�nh vi�n. Em tôi b�o: thu�c men ti�n b�c t�i em 

ch�y, còn tinh thn c�a má giao cho nhà tu hành.  úng là 

“ �n sông không thuy�n” ch,ng bi�t chèo ch�ng ra sao. Bác s' 

b�o bà lên t�ng-xông ��ng lo ngh', bu�n phi�n, phn tôi là an 

�i khuyên bà, làm bà vui �( d% ch
a tr�. Tôi nhìn chai n��c 

bi(n nh� t�ng gi�t mà ��êng h�ng. B�o bà ��ng lo ngh' n
a � 

? B�o bà b�t th��ng con cháu, b�o bà nh	t tâm ni�m Ph�t � ? 

Ph�i chi tr��c �ó tôi buông b� d% dàng, tôi thoát ���c nh
ng 

dính m�c v�n v#t, tôi nh	t tâm nh	t trí trong b*n ph�n c�a tôi 

thì gi� �ây tôi nói d% dàng bi�t bao. Bà là m! tôi, tôi nh� th� 
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nào bà bi�t, tôi làm sao d�i g�t ���c bà, dù bà �ang c�n k� cái 

ch�t. Và nh
ng ngày tháng �ó tôi ch" nói ���c m�t câu “Má 

ráng ni�m Ph�t”, câu duy nh	t tôi có th( m� l�i không e ng�i. 

Em tôi th�c m�c nó ch�a t�ng nghe tôi nói pháp nói ��o gì h�t.  

Nh� án treo tr��c m#t, nh
ng cái ph�i gi� �ò ngó l� hôm 

tr��c, hôm nay không cn gi� �ò n
a. Tôi “t�m ng�ng” cái t�t 

�i �ây �i �ó. Ch" ngh' t�i má tôi �ang ch� tôi mòn m�i, tôi còn 

lòng d� nào �i ngao du n
a, còn lòng d� nào ngh' t�i cái tôi �ã 

“mê” n
a. Tôi ch" ph�i gi� �ò ngó l� má tôi thôi, bao nhiêu cái 

r�c r�i khác không có ch+ hó hé. 

B�n có th( ��ng ý, có th( không ��ng ý cách x$ s) vô 

tình vô lý c�a tôi.  âu �ó có ln tôi ��c ��nh ngh'a v� Maya, là 

s) mâu thu�n gi
a tình th��ng và s) ch�i b�, ng��i m! dù bi�t 

con là k- ng+ ngh�ch h� có th( gi�n gi
 nh�ng không th( t� b� 

con ���c. Còn ��a con? Truy�n không k(, nh�ng giá cho tôi 

���c phép thêm vào, thì c�ng chính là s) mâu thu�n gi
a tình 

th��ng và ch�i b�!  �i s�ng chính là Maya.  

Xin b�n coi �ây nh� món quà Vu Lan g�i ��n b�n, n�u 

b�n �ang: 

 

Sau l�ng quay b	 �o
n �ành  

N� c��i �âu � riêng dành cho ai. 
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V�i quy�t chí �ó b�n ph�i “gi� �ò ngó l�” �( cha m! 

ch�n quê nhà m�i mòn ch� con. 

 

 
Thu�n Chánh 



Màu hoa chanh trong n�ng có vàng �âu 
 
 
Ng��i ta nói r�ng d��ng nh� con không th��ng m� 
Vì ngày qua m� t� b��c lên th�m 
Và con bi	t m� m
m c��i t�m t
m 
Màu hoa chanh trong n�ng có vàng âu. 
 
Ng��i ta b�o h�n ch�ng th�y tr��c sau 
M� v�t v� còn ch�m chiu lo l�ng 
C� hí hoáy v� r�ng r�i vi	t r�n 
M� con c��i nh�c m�t l�m tr�ng. 
 
Ng��i ta dõi tóc mu�i tiêu l�n � 
H�i giùm sông ã ch�y ng��c ngu�n 
M� v�n n�m tay con truy�n s�c c� 
Mòn x��ng gân ch�a l�nh ni�m th��ng. 
 
Khi bôn ba tr�n m�c i v� 
M� ng��c ng�m trân trân hình kh�c kh� 
Ph�i b�i l�m g�c gai bùn c� 
Gió m�n man d�u mát h�n quê. 
 
Con mi t mài bên trang sách gi!a êm khuya 
Qu" trách nh� và ly trà b�c khói 
Lòng có xót lòng tung t�ng l� 
#�t tr�i bao gi� c�n b��c chân voi. 
 
Và mùa xuân âu ch
 �u ngoài kia 
Lung linh dáng M� màu m� 
Bà tiên ngày x�a c� tích 
Bà tiên k$ di u �n s�. 



 
 
 
Ng��i ta nói r�ng 
 
 
D��ng nh� con không th��ng m� 
 
 
Và con bi	t 
 
 
M� m
m c��i t�m t
m 
 
 
Màu hoa chanh trong n�ng có vàng âu. 
 

H�nh ��t 



�� M� 
 
 
 

��i s� C�u-na-b�t-ma, t�c Công ��c Kh�i. Sau khi xu�t 

gia, Ngài tinh t�n tu trì, nghiên c�u kinh �i	n, do s
 thông 

minh d�nh ng�, thiên t� hn ng��i l�i thêm n� l
c nghiên c�u 

h�c h�i. Nhân �ó, trí tu� m� sáng, tinh thông m�i sách v�. Hn 

n�a ��o h�nh cao thâm, có th	 nói là m�t v� ��i s� hành trì 

g�m ��, r�t ���c m�i ng��i t� tri�u �ình ��n dân dã ��u kính 

tr�ng. 

��i s� C�u-na-b�t-ma v�n dòng Sát-l�i, m� Ngài ch�ng 

h� tin t��ng Ph�t pháp mà l�i �a  n th�t. C�u-na-b�t-ma 

khuyên m�  n chay, nh�ng luôn luôn b� c
 tuy�t. Có m�t l�n, 

ng��i m� �òi ��i s� C�u-na-b�t-ma ph�i s!a so�n cm th�t. 

��i s� th�a: 

 
- Th�a m� ! M�  n chay nhen ! H" là ��ng v�t có sinh 

m�ng, ��u s� hãi ch�t chóc, tâm mu�n s�ng, ng��i và 

thú ��u gi�ng nhau, n�u nh� mu�n no b#ng mà gi�t h�i 

sinh m�ng c�a chúng, há ch�ng ph�i không có lòng 

nhân t� sao ? 
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Ng��i m� nghe xong, ph�ng ph�ng n$i gi�n nói: 

 
- Ng�i c� vi�c làm, n�u nh� có t�i, ta s% ch�u t�i thay 

cho ! 

 
��i s� C�u-na-b�t-ma làm thinh. Qua m�y ngày, ��i s� 

n�u m�t ch�o d�u sôi, chu&n b� nhúng ngón tay mình vào. Ngài 

xin m� r'ng: 

 
- M� i ! Con s(p ��t ngón tay, xin m� ch�u �au thay 

con ! 

      

Ng��i m� nghe xong b�o: 

 

- �au trên thân con, ta làm sao ch�u th� ���c ? 

 

��i s� C�u-na-b�t-ma nói: 

 

- Cái �au ��t tay tr�)c m(t, còn ch�ng th	 thay th�, hà 

hu�ng cái kh$ trong tam �� mai sau, l�i làm sao có th	 

thay th� ���c ? 
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Ng��i m� nghe r�i, h$ th�n cùng c
c, bèn h�t lòng sám 

h�i. T� �ây ��n tr�n ��i ch�ng nh�ng không sát sanh mà còn 

th��ng phóng sanh. 

 
* Thích S Xâm nói: 

 

��i th��ng nói "Xu�t gia vô gia", trên s� th�c vi�c 

ng��i xu�t gia hóa �� song thân �âu �âu c	ng có. 

Kinh B�t Úy T� Nghì Quang nói: "Chuy�n c
m �n và 

c�a báu, ch�a �� � báo 
n cha m�, h��ng d�n cho 

cha m� h��ng v� chánh pháp m�i là báo 
n song 

thân". Có th th�y h��ng d�n cha m� chánh tín Ph�t 

pháp, quy h��ng nhân t�, m�i là ��o làm con. Nh� ��i 

s� C�u-na-b�t-ma, vì �� m� không sát sanh mà hành 

nhân t�, ch�ng ti�c dùng d�u sôi ��t ngón tay. S� d�ng 

tâm l�
ng kh� c�a Ngài, �� khi�n ng��i kính ph�c. 

 
(Trích d�ch T�p Chí Ph$ Môn) 
 

H�nh Hu� 



 
N��c Ch� Trôi Xuôi ? 
 
 

Nhà em n�i ch�n xa, x�-a-xa. 

Ch� có m�t M� già, gi�-a-gia-huy�n-già.  

Và em tôi hát ca, c�-a-ca. 

Mong chóng �i v� nhà, nh�-a-nha- huy�n-nhà. 

 
Bài hát c�a nh�ng bé con m�u giáo vang lên �� ��t, 

nghe n�ng n�u, �	y 
p h�nh phúc m�t cách hn nhiên... 

 
Má, Má, Má �i! Kìa xem con b	
m vàng. 

Bay, bay, bay hoài, mà sao không m�i cánh. 

Con mong nh	 b	
m, nh�n nh� bay ngoài kia. 

Nh	ng thôi con không cn, vì con �ây có Má nè ! 

 
M�t ch�n l�a d�t khoát! C� v� tr� bên ngoài xinh ��p, 

�âu có ngh�a gì khi con có M� ! M� là ch� t�a an toàn, M� là 

chi�c nôi �m áp nh�t ! D��i m
t bé, không có gì ngoài M� ! 

 
Cánh hoa h�ng rung rinh tr	
c gió. 

Ôi xinh quá là xinh. 

Hái hoa h�ng dâng lên cho Má. 
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��p tình Má con mình ! 

 
H�n là M� c�ng vô cùng c�m ��ng. Ôi ! Mong M� con 

mình ���c nh� v�y hoài hoài. 

Ri l�n lên con �i h�c, vui ch�i v�i b�n bè, M� � nhà lo 

l
ng c�m n��c cho con �n �úng gi , �! con còn �i n�a. Nh�ng 

lúc con h�c thi, M� không cho con quét nhà, r"a chén, M� bao 

�� m�i th� cho con r�nh rang h�c t�p. Ngày con thi, M� d�y 

s�m �#t nhang, kh�n vái m� i ph��ng, ra ngõ nhìn sau nhìn 

tr��c, ri m�i cho con lên �� ng. Con nh�n m$t: M� th�t l%m 

c%m ! 

Con l�n thêm tí n�a, M� lo l
ng: Con gái nh� h� m
m 

treo �	u giàn. M� s� con h� h&ng ri l�i s� con không ai g�m 

ghé. M� than: 

 
- Con gái là con ng� i ta. Nhà vô phúc sanh toàn con 

gái. N�a, hai v� chng già này l�i l�i th�i v�i nhau, 

ch� có � ���c v�i ��a nào ! 

 

  - Má yên chí ! T" vi nói Má � v�i con ��y !  
Và tôi hát �ùa: 

 
Con s� quá M� �i ! 
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Con s� M� chóng già, 

M� già nh	 trái chín cây, 

Gió lay, lay M� r�ng, 

Con rày, rày m� côi, 

Con s� quá M� �i !  

H�c v� �n chút bánh khô 

�� c�m c�m nuôi M�,  

M� già là M� già �i !  

M� già là M� già �i ! 

         
Và bây gi  M� �i tu, tôi th� phào nh� nhõm. L i nói �ùa 

mà c�ng linh ��y ch� ! Tôi c�ng s� m� � nhà m�t mình, vì em 

k� tôi tuy không có gia �ình, nh�ng �i d�y t#i ngày, ri hay �i 

công tác xa, M� v�n là thui th�i. Ho$c M� s( s#ng nh� cái 

bóng (theo M� ngh�) khi � v�i ��a �ã có chng: 

 

- Nó c� ríu ra ríu rít v�i con nó ! Hai m� con c� xách 

xe r� nhau �i ch�, �i �n. Nó có ngh� gì ��n M� �âu ? 

�úng là n��c m
t ch�y xuôi! Hi nh& M� lo cho �� 

m�i th� ! M�t M� nuôi c� �àn con, còn c� �àn con 

không nuôi n)i m�t M� ! 
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H&i em, em phân bua: 

 

 - Tr i �i ! Má c� nói v�y ! Hi nh& Má s
m cho mình 

cái gì thì mình ph�i ch�u cái n�y ch� �âu dám �òi! Còn 

bây gi ... làm v*a lòng Má c�ng khó ác !  

 

Ri em tâm s�:  

 
 - Bây gi , em m�i th�y m�y ��a này, em lo cho nó 

th�t �	y ��. Ngh� l�i hi x�a t�i nghi�p t�i mình! �âu 

có ���c gì? 

 

Tôi x#n xang: 

 

- Em nói...?! Không nh� hi nh&, lúc Ba � tù, Má gánh 

bán rong, m�i sáng ph�i �! ba ph	n bánh k�o �	u 

gi� ng, còn ph�i b& tay em vào c) áo ch�, �! em t��ng 

là Má, ng� yên kh&i khóc sao? V�i l�i, hi �ó nhà 

mình nghèo r�t mng t�i mà ! Lo cho ba ��a �n h�c 

���c nh� v�y là “nh�c nh#i” l
m ri �ó! 

 
Em ch�p m
t c� i tr*: 
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- Hi �ó em m�i hai tu)i ! Có nh� gì �âu ! 
        
- Còn bây gi , m�y ��a nh&, em cho gì nó ch�u n�y, 

không �òi gì thi�t sao ? 
 

Em l�i �p úng:  

 

- +...  !... 
        

Và bây gi  em �i xa ! Tôi v�n lo M� không ch�u n)i khi 

xa con, xa cháu. Th� mà M� c* th�t ! M� nói: 

 

- Tôi �ã “ng�” ri ! Cu�c � i là vô th� ng, con cái sum 

h�p hay chia lìa c�ng là nhân duyên thôi ! Tôi ph�i 

chu%n b� tinh th	n cho mình ch�! Bây gi  ch' lo ngi 

thi,n, ni�m Ph�t thôi. Ch� c	n suy ngh�, lo l
ng gì n�a 

! Lo c�ng ch�ng ���c thì lo làm gì ? �ã t�i lúc ph�i lo 

cho mình, g	n h�t m�t � i ri còn gì !  

 
T* ngày bi�t ���c Ph�t pháp, tôi v�n lo ngay ngáy làm 

sao �� ���c cha m�, dù r-ng tôi �i tu c�ng do cha m� tôi là 

Ph�t t", cha m� �ã d�n tôi �i chùa, th'nh kinh sách cho tôi ��c, 

cho tôi �i Gia �ình Ph�t T". Hai v� là duyên l�n khi�n tôi xu�t 

gia. Nh�ng �	u óc cha m� tôi l�i c�c kì ��n gi�n. Cha nói: 
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- Th� là Ba kh&i lo gì n�a ! Con �i tu, Ba giao h�t ph	n 

linh hn c�a c� nhà cho con! M�t ng� i con tu, c"u 

huy,n th�t t) �,u th�ng thiên mà !  

 
Lúc �ó, tôi ú �: 

 

- �âu ���c Ba �i! Ai tu n�y nh ! Ba c�ng ph�i... 
        

Và tôi ch  ��i, vì Ph�t �ã d�y: “�� ng� i h�u duyên”, 

nh�ng ba �ã ch�t tr��c khi tôi làm ���c gì. Dù Ba ch�t r�t an 

lành, tay �ang c	m chu�i, sau khi �ã d$n dò em tôi m�i th�. 

Tôi v�n ti�c mình �ã không tròn b)n ph�n v�i cha. Ngày còn 

nh&, Ba �ã t�n tình v�i chúng con bi�t bao, Ba �i! 

May mà v�i M�, nhân duyên l�i ��n b�t ng ! N�u không 

có S� Ph�, th�t tình tôi ch�ng bi�t xoay x� làm sao! Pháp Ph�t 

th�t b�t t� nghì, tôi tin sâu nh� th�. Bây gi  th�y M� m�i sáng 

ngi bên r) rau, cùng v�i nh�ng bà cô khác, c$m c�i l$t, tinh 

th	n an )n, tôi r�t yên lòng.  

 
Lâu lâu, tôi gh�o M�: 

 

- Cô th�y con �i tu có lý ch�a ? 
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M� làm thinh công nh�n, ri ti�p: 

 
- Tôi c�ng tu lâu ri ! Có khi còn tr��c cô n�a ��y ! 

        
M� nói c�ng �úng, nh�ng �úng h�n là t* khi tôi �i tu, 

M� tôi � nhà c�ng ngi thi,n, ni�m Ph�t ch�m ch' h�n x�a g�p 

b�i. M�i l	n v, nhà, tôi th�y hình nh� M� ngi ni�m c� �êm, 

ch�ng ng�. Tôi nghi�m r-ng, nhà có con tu t� có c�m �ng 

khi�n Cha M� c�ng t�nh hóa tâm mình theo. Trong l�ch s" nhà 

Thi,n c�ng �ã có nhi,u bà M� r�t tuy�t v i. 

Ngài ��ng S�n khi r i nhà, vì vi�c l�n ch�a sáng, �ành 

vi�t th� v, “t*” cha m�, Ngài vi�t: 

 

“...�	�c nghe ch	 Ph�t ra ��i ��u do cha m� mà có 

thân, muôn loài sinh tr	�ng th�y nh� tr�i ��t che ch�. 

Cho nên không có cha m� thì ch�ng sanh, không có 

tr�i ��t thì ch�ng tr	�ng, th�y nh� �n d	�ng d�c, ��u 

th� ��c ch� che. 

 

 Song mà, t�t c� hàm th�c, v�n t	�ng hình nghi, ��u 

thu�c vô th	�ng chia lìa sanh di�t.  
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 �n bú xú n�ng n�, công nuôi d	�ng sâu th�m, n�u 

�em c a c�i th� gian tr�n khó ��n �áp, dùng máu th!t 

dâng hi�n c"ng không �	�c b�n ch#c. Trong Hi�u 

Kinh nói “Dù m�t ngày gi�t �ôi ba con v�t �� cung 

hi�n cha m� v$n là b�t hi�u. Vì s% lôi nhau vào vòng 

trm luân ch!u muôn ki�p luân h�i”. Mu�n ��n �n sâu 

dày c a cha m� �âu b&ng công ��c xu�t gia. Vì s% c#t 

��t dòng sông ái sanh t', v	�t qua kh�i bi�n kh(, �áp 

�n cha m� ngàn ��i, ��n công t) thân muôn ki�p, b�n 

�n ba cõi th�y ��u ��n �áp. Kinh nói “M�t ��a con 

xu�t gia, chín h� ��u sanh lên tr�i”. Con th� b� thân 

m�ng này, ch�ng tr� v� nhà, �em c�n trn muôn ki�p, 

chóng t� sáng Bát-nhã. 

 

Cúi mong cha m� m� lòng h* x�, ý ch
 trông mong, 

h�c theo g	�ng Ph� V	�ng T!nh Ph�n và Thánh M$u 

Ma-da. H�n ��n sau kia s% g�p nhau trong h�i Ph�t, 

còn hi�n nay cam chia lìa nhau. Con ch�ng ph�i quên 

�n d	�ng d�c, ch� vì “Th�i gi� ch�ng ��i ng	�i” cho 

nên nói “Thân này ch�ng th�ng ��i này ��, l�i ��i ��i 

nào �� thân này”. 
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Xin cha m� lòng ch
 nh
 mong. 

 

T�ng r&ng: 

 

Ch	a rõ ngu�n tâm quá m�y n�m. 

Th	�ng thay mê m�i lu�ng trì trm. 

C'a không �ã l#m ng	�i �#c ��o. 

Riêng ta trì tr� � trong trn. 

Xin vi�t lá th� t) cha m�. 

Nguy�n thông ��i pháp báo t) thân. 

Không nên r�i l� th	�ng th	�ng nh
. 

Xem t� bu(i �u con không thân. 

V! li+u tâm nguyên �� s� xuân. 

Phiên ta t!nh th� m�n thuân tun. 

C( nhân �#c ��o không môn lý. 

��c ngã yêm l	u t�i th� trn. 

C,n c� xích th� t) quy�n ái. 

Nguy�n minh ��i pháp báo t) ân. 

B�t tu sái l� tn t	�ng �c. 

Thí t� �	�ng s� vô ngã thân.” 
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��c th� Ngài, chúng ta xúc ��ng tr��c tâm tình tha thi�t 

c�a Ngài, nh�ng ��c ��n th� M� Ngài tr� l i, thì chúng ta 

càng khâm ph�c s� hy sinh và s� thông c�m c�a bà M�. 

 
”M� cùng con ��i tr	
c có nhân duyên m
i k�t thành 

tình M� con - k� t) ôm thai trong lòng, s
m chi�u, cu 

thn kh,n Ph�t, nguy�n sanh �	�c con trai. Thai bào 

�  tháng m�ng s�ng nh	 ch� mành, sanh con �	�c to�i 

nguy�n quí nh	 châu b�o, không n� s- hôi hám c a 

ph,n u�, ch�ng ng�i s- bú xú nh�c nh&n. Con v)a 

thành ng	�i d#t ��n tr	�ng lo h�c t�p. Ho�c khi con �i 

ch�i v� tr+, M� ��ng t-a c'a trông mong. Con vi�t th	 

v�, quy�t xin xu�t gia. Cha �ã m�t, M� già, anh y�u, 

em nghèo nàn, M� trông c�y vào ai ? Con có ý b� M� 

ch
 M� nào có ý b� con. T) khi con c�t b	
c tha 

ph	�ng, ngày �êm M� th	�ng r�i l�. Kh( thay ! Kh( 

thay ! 

 

Nay con l�i th� ch�ng v� quê, M� c"ng tùy chí nguy�n 

c a con. M� không dám mong con nh	 V	�ng T	�ng 

n&m giá, �inh Lan kh#c cây ch� mong con nh	 Tôn gi� 

M�c Liên �� M� thoát kh�i trm luân, ti�n lên Ph�t 
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qu�. N�u M� không nh	 v�y e ph�i có t�i. Con cn 

ph�i gi�i quy�t cho xong.” 

 
M� c�a ngài Hám S�n còn tuy�t v i h�n. Sau bao n�m 

không g$p con, ��n khi Ngài v,, bà không l� v. bun kh) mà 

còn nói nh�ng câu r�t ”Thi,n”: Con tôi t* ”không” tr� v, v�i 

chúng ta - và �ã vui v. gi�t cây cu#c trong tay Ngài, �ào ��t và 

nói: ”�! m� t� �ào m l�y, không c	n ai lo cho m� c�.” Khi�n 

ngài Hám S�n ng�c nhiên và nh�n ra M� mình là m�t ng� i 

�àn bà r�t khác th� ng. 

Tôi c�ng không th! �*ng ���c, n�u không nh
c ��n bà 

m� c�a Sa-di Hu� Tâm, v�i nh�ng b�c th� nh
c nh� con trai 

mình, khi�n cho nh�ng ng� i khoác áo tu nh� chúng ta h�n có 

nhi,u phen ph�i toát m hôi h�t và nh�t nh�t trong lòng. 

Thi,n s� Hu� Tâm, lúc còn là m�t Sa-di 15 tu)i, vì S� 

thông minh lanh l�i, nên ���c Vua v i vào tri,u g$p m$t ri 

���c ban nhi,u t$ng v�t. 

S� g�i t$ng nh�ng v�t này v, quê cho m�, �! t& bày lòng 

hi�u th�o. Nào ng  m� S� không b-ng lòng, vi�t th� hi âm. 

Bà vi�t: 
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”Con �ã g�i quà cho m�, mà l�i là quà c a Hoàng �� 

ban cho, �	�ng nhiên m� r�t sung s	
ng. Nh	ng khi 

m� �	a con h�c ��o làm t�ng, m� hy v�ng con tr� 

thành m�t thi�n nhân có tu có ch�ng, �âu có mong con 

su�t ��i s�ng trong tr	�ng danh l�i? N�u nh	 con ch� 

	a h	 vinh trên th� gian, là �i ng	�c v
i tâm nguy�n 

c a m�. Hy v�ng con nh�n �	�c th	 này, hãy g#ng nh
 

b(n ph�n ”Chân tham th-c h�c, làm nhân thiên s	 

ph�m”.” 

 
Sa di Hu� Tâm, sau khi nh�n th� m� ngoài ý mình 

t��ng, quy�t chí tr� thành m�t nhà ho-ng pháp �� chúng chân 

chánh, h�c theo l i ch' d�y trong kinh Hoa Nghiêm: Ch' 

nguy�n chúng sanh ���c lìa kh), không c	u an l�c cho chính 

mình, không �u)i theo danh l�i n�a. 

M�t l	n khác, Hu� Tâm mu#n v, th�m m�. S� nh  ng� i 

nh
n tin cho m�, sang n�m s( xin Th	y v, th�m. M� S�, m�t 

l	n n�a, vi�t: 

 
”M� �ã cho con xu�t gia vào ��o, bây gi� con thu�c 

c'a Ph�t và là ng	�i c a m�i chúng sanh. Con không 

còn là c a riêng m�. Này con ! T) �ây v� sau, con ph�i 
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x�ng �áng là con c a Ph�t, hi�u thu�n S	 tr	�ng, thân 

c�n Tam b�o, không nên ngh. v� m� n/a. Ý �!nh sang 

n�m v� th�m m� ph�i d�p ngay �i !” 

 

Hu� Tâm qua l	n d�y d� này, phát tâm l�p nguy�n, c# 

g
ng tr� thành m�t thi,n gi� chân chính. 

Tôi v�n h-ng c	u nguy�n Tam b�o h� trì cho m� tôi và 

t�t c� bà m� trên th� gian này, vào cu#i cu�c � i ���c s#ng an 

lành trong ánh hào quang c�a ��c Ph�t, �! h�t m	m B-�, 

���c �âm chi, n�y l�c, bám r/ sâu xa vào ��t tâm cho � i này 

và nhi,u � i sau n�a.  

 

 
H�nh Hu� 



M� 
 
 

M�i �êm khi tôi ng� 

Ai nghiêng mình bên tôi. 

 

Lên cao m�i bi�t non cao 

Nuôi con m�i bi�t công lao m�u t�. 

 

Chi�u chi�u ra �	ng ngõ sau 

Trông v� quê m
 ru�t �au chín chi�u. 

 
M� t��ng tr�ng s� �ùm b�c, che ch�, �p 	, hy sinh, �m 

áp, vô v
 l�i: nó có tính cách thiêng liêng, là c�i ngu�n c	a 

m�i tình cm khác. Á �ông ���c nuôi d��ng b�ng tình cm 

này r�t ��m: quê m�, ��t m�... m� Vi�t Nam. N�u ng��i ta 

không còn coi tr�ng tình m� n�a, c�ng có ngh�a là tình quê 

h��ng, tình xóm làng, tình b�ng h�u và c v� ch�ng n�a ch�ng 

còn ý ngh�a là bao. �ó c�ng là thm tr�ng c	a th�i ��i ngày 

nay. S� l�ng l�o gi�a nh�ng con ng��i b�t ��u t� gia �ình �ã 

��a m t ��t c	a chúng ta ��n ch! c�n c!i, hoang vu, l�nh lùng 

và cô ��c. 
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Và ch�c ch�n �i#u �ó khi�n con ng��i hong s�. H� �ói 

tình ng��i l�m, nh�t là khi mình �au kh$. Và có ai mà không 

�au kh$ ch"? Và h� c�u nguy�n M� hi#n Quan Âm, �"c M� 

h�ng c"u giúp... và b� quên bà m� c	a chính mình. 

Ng��i ta có th% trách ai ���c khi có quá nhi#u �"a con 

b�t hi�u trên ��i? Phi trách ngay b�c làm cha m�. Ng��i nào 

không bi�t làm cha m� s& không bi�t làm con. 

Nuôi con không phi ch' bi�t nuôi th% xác không mà còn 

phi bi�t nuôi d��ng tinh th�n c	a nó n�a. V�y phi b�t ��u 

nuôi con t� lúc nào? 

T� lúc n�m trong thai. 

N�u cha m� do duyên nghi�p mà g p nhau. Ngh�a là 

gi�a hai ng��i có m�t t� tr��ng, thì h� phi t�o m�t t� tr��ng 

t(t ��p �% thu hút nh�ng th�n th"c t(t ��p ��n v)i mình. 

(Ng��i ta th��ng treo t��ng �"c M�, ho c nh�ng hình ��p �% 

mong con mình ��p). 

N�u cha m� ch' vì tham ái mà g p nhau thì �"a con sanh 

ra ch' là k�t qu c	a tham ái, d
c v�ng và nó n�u g p hoàn 

cnh thu�n ti�n nh� hi�n nay thì h�t gi(ng tham ái càng l)n 

m�nh và chúng s& nghiêng v# v�t ch�t r�i ch�c ch�n làm cho 

cha m� chúng khóc h�n trong tu$i x� chi#u. 
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Và t�t c chúng ta th�t ra c�ng ch' là nh�ng �"a con c	a 

vô minh và ái d
c. Nh� v�y, in tu�ng nh� mâu thu*n khi quý 

v+ nghe trong nh�ng kinh ��i th�a d�y ng��i ta b�t hi�u: “Phi 

gi�t cha vô minh và m� ái d
c” thì chúng ta m)i hy v�ng tr 

hi�u cho m�t bà m� tuy�t v�i khác c	a chúng ta. Bà m� mà 

“Ba ��i ch� Ph�t �#u t� �ây mà ra”. 

Quý v+ hãy xem ai th� ? 

�ó chính là bn tâm c	a chính mình. �ó là bà m� không 

bao gi� r�i ta, mà ta nh�n ch�ng ra, l�i �% cho vô minh và d
c 

ái t�o ra thân xác này r�i chúng ta l�i làm m� �� ra vô s( 

nh�ng �"a con quái g�. 

À ! ��n �ây thì quý v+ �ã th�y, không phi ch' có �àn bà 

m)i sanh con mà �àn ông c�ng sanh con n�a ! Quý v+ tin 

không ? 

Chuy�n Soreyya m� c	a hai con và cha c	a hai con. 

Nh�ng � �ây chúng tôi không nói v)i ý này mà chúng 

tôi mu(n nói ��n m�t vi�c khác. Nh�ng còn nh�ng ng��i 

th��ng th��ng nh� mình �ây có �� con không ? Có, và có 

nhi#u ��m không xu%. �( quý v+ chúng nó �� bao gi� ? B�ng 

cách nào và nó � �âu ? ,t quý v+ �ã t�ng nghe các v-n s� cho 

ra ��i �"a con tinh th�n c	a mình, các thi s�, k+ch s�, khoa h�c 
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gia, h�a s�... �#u có con h�t phi không ? Trong Tây Du Ký có 

�o�n Tam T�ng mang nghén qu.. 

À ! “Ngài /�ng-qu�t-ma-la �� ��”. Sau tr� thành m�t 

công án nhà Thi#n. ��i Hu� � ch! Tr�m ���ng c�ng b+ công 

án này làm m� m+t. Sau ��c Hoa Nghiêm, t)i ch! “B�-tát �-ng 

Th�t �+a, ch"ng Vô sanh pháp nh*n, t"c ���c vào B�t ��ng 

�+a. T�t c tâm ��ng t��ng cnh phân bi�t �#u d"t, tâm B�-tát, 

tâm Ph�t, tâm B�-�#, tâm Ni�t-bàn còn ch�ng kh�i hu(ng l�i 

kh�i tâm th� gian”, Ngài hoát nhiên sáng t�. 

Y Am c�ng nh� ngài ��n Hoa T�ng khai th+. Ngài m'm 

c��i nói: 

- �� khó ra sao ? Trong mi�ng by tám �"a sanh. 
        

Thì bi�t con chính là tâm v�ng t��ng c	a mình. N�u tâm 

x�u ác sanh con ng! ngh+ch. N�u tâm hi#n thi�n thì sanh quý 

t0. 

Nh�ng con quý t0 ch�ng b�ng không sanh. Hay �� h�t 

chúng vào Ni�t-bàn m)i th�c là ng��i m� hi#n. Có làm m� 

hi#n thì s& �#n �áp �n m� hi#n c	a mình, r�i m)i th�y ba ��i 

m�, con, cháu, ch�t c�ng ch' là m�t, mà m�t là t�t c. 

Nh�ng vì t� tr�)c t)i gi� yêu th��ng nh�ng ngh+ch t0 

quá nên b+ chúng hành h� xanh x��ng, bây gi� chúng ta c�n 
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phi bi�t nuôi d��ng Thánh thai c	a mình. Ngh�a là phi nh) 

��n bà m� trên kia cho th�t nhi#u, nh) nhi#u thì con m)i thành 

Thánh ���c. 

Thì lúc nào c�ng h�nh phúc, lúc nào c�ng m� hi#n con 

tho c. 

 

H�nh Hu 



M� Hi�n Con Th�o 
 

 
Thu� bé, tôi b� �òn hoài. D� nhiên là m� �ánh. Tôi th�y 

m� b�t công. M� d��ng nh� th�	ng hai em h	n tôi. Th
c �n 

m� chia ��u, nh�ng tôi hay � dành còn hai em tôi �n ngay, 

��n khi tôi �n chúng nhao nhao �òi �n ch�c: 

- Cho m�t mi�ng �i ! C�n chút xíu thôi hà !  

Tôi không cho: 

- Ai biu �n h�t làm chi ? �ây là ph�n ch� ch� b� !  

Chúng thi nhau ré lên, méc m�. M� tôi lôi lên gi��ng, 

nh�p nh�p roi vào mông: 

- �� h� �n ! Không bi�t nh��ng nh�n em. �ánh cho 

ch�a ! 

Và m� �ánh. L�i c�a tôi, tôi b� �òn. L�i c�a em tôi, tôi 

c�ng b� �òn. M� tôi b�t c� ba �
a n�m s�p, và tôi là �
a n�m 

ngoài h
ng ch�u ng�n roi. Em tôi l�n sát vào m� tôi la bài h�i: 

- Má 	i ! Con �au quá má 	i ! Con xin l�i má, con 

ch�a r�i, má ��ng �ánh con n�a, �au quá, má 	i ! 

M� tôi quát:  

- Nín ngay ! Ch�a �ánh mà �au gì ? La tao �ánh ch�t ! 
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Th� r�i bác hàng xóm ch�y ��n, gi t l�y roi m� tôi, can: 

- Thôi, cháu nó còn bé, l! d�i, cho tôi xin. �
ng lên 

xin l�i m� �i cháu ! 

Chúng tôi len lét nhìn ch�ng m�, bác hàng xóm l�i gi"c. 

M� tôi quát: 

- �
ng lên ! 

Ba �
a l�m c�m bò d y, vòng tay lí nhí: 

- Con xin l�i má. L�n sau con không dám n�a ! 

M� tôi h�m: 

- L�n này có bác xin, tao tha. L�n sau tao �ánh m��i 

roi nghe ch�a ?        

- D� nghe !        

- Bây gi� n�m xu#ng, �ánh tr��c n�m roi cho nh� !        

Bác hàng xóm l�i can: 

- Thôi cháu tôi bi�t l�i r�i, không dám h� n�a �âu ! 

Tha cho nó �i! Cháu h
a v�i m� �i !  

Chúng tôi l�i �p úng: 

- D�... con h
a... con xin ch�a...        

M� tôi nghiêm m$t: 

- Tha �ánh nh�ng ��n góc nhà qu% xu#ng, quay m$t 

vào t��ng ! Ch�ng nào cho phép m�i ��&c �
ng d y ! 

Bây gi� vòng tay cám 	n bác �i ! 
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Chúng tôi riu ríu vòng tay cám 	n, r�i vào góc nhà qu%. 

M� tôi v�a buông roi, v�a nói: 

Cá không �n mu�i cá ��n, 

Con cãi cha m� tr�m ���ng con h�. 

Không bi�t ca dao t"c ng� � �âu trong b"ng m�, lúc nào 

m� nói nghe c�ng có v�n có �i�u. Khách t�i, ch�a k�p gì �ã 

nghe m� quát: 

- Không vòng tay chào bác ! Còn gi�	ng m�t #c ra à ? 

�úng là “Khôn t� thu� lên ba, d�i ��n già v'n d�i”. 

D�y mãi không ��&c! 

Khách nói chuy�n v�i b#, tôi �
ng c�nh. M� l�i quát: 

- Xu#ng nhà d��i ! Con cái gì mà... khách nói chuy�n 

v�i b# m� mà c
 �
ng há h�ng? Ch�c nói leo à? 

Tôi quét nhà, m� hét: 

- N�m ch(i xu#ng ! Quét gì c
 h�t ng�&c lên ! Con gái 

vô ý vô t
 !        

Tôi r)a chén, m� c�ng: 

- R)a c� trôn bát! C
 quèn qu�t, d�u m! còn nguyên!        

Tôi b* m
a c	m, m� c�ng ��ng: 

- Tao m�t ��i �n m�m mút giòi, t�n ti�n t�ng ly t�ng tí. 

Còn chúng mày �n vung làm vãi, �( t#ng �( tháo, sau 

ch�t �ói con �! 
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M� r�y tôi mãi, tôi mong mau l�n � h�t b� �òn, b� la. 

N�m vào trung h�c, ba tôi mua cho chúng tôi m�t lô sách 

H�ng, trong �ó có quyn M� Hi�n Con Th�o, bây gi� tôi 

không còn nh� c�a ai và n�i dung th� nào, nh�ng có m�t bài 

th	 thì tôi l�i thu�c: 

        M�i �êm khi tôi ng	 

        Ai nghiêng mình bên tôi ? 

        Ai c��i khi tôi d
y 

        Chính là m� m� �i ! 

        Ai d�y tôi yêu th��ng ? 

        Ai lo ngh� vì tôi ? 

        Yêu tôi h�n yêu sinh m�ng ? 

        Chính là m�, m� �i ! 

        Bui chi�u khi vi�ng m�, 

        Ch�m m� ��n phiên con 

        Ai �áp tình cho m� ? 

        Chính con �ây m� �i ! 

Tôi m	 ��c có m�t bà m� hi�n. Tôi ghi nh t ký, nghi 

mình là con nuôi. Em tôi l"c ��&c �em ��c cho m� nghe. M� 

tôi c��i: 

- Con có th�o thì m� m�i hi�n ch
 ! Con lì nh� mày, 

làm sao m� hi�n ��&c? ”Th�	ng cho roi cho v�t, ghét 
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cho ng�t cho bùi”, ”Bé không vin, c� g'y ngành”. 

�ánh m�ng chúng mày bây gi� thì chúng mày oán, ch
 

khi m� ch�t r�i, c�u m� m�ng cho nghe c�ng ch+ng 

��&c. 

Bây gi� tôi �ã quá l�n, m� tôi c�ng �ã quá già. Tôi vào 

chùa tr��c m� hai m�	i n�m. Nh�ng câu ca dao t"c ng� c�a 

m� d�y ngày x�a vô tình chui vào ��u tôi h�i nào ch+ng bi�t 

và chúng giúp không ít cho s� nghi�p ngày nay c�a tôi, tôi 

c�ng thích s) d"ng ca dao t"c ng� khi có th, tuy không c� 

nh� m� tôi. 

M� tôi thành m�t lão sa-di ni, tôi nh�c m� oai nghi và m� 

gi n. Tôi b t c��i nh� l�i m� lúc x�a: 

- M$c áo sao qua kh*i ��u.        

- Tr
ng mà �òi khôn h	n r n.        

Ch�c m� tôi b�c mình l�m khi tôi nh�c m� t�ng tí m�t, 

kiu ”h�c �n, h�c nói, h�c gói, h�c m�”. ��i chúng c
 theo m� 

tôi d" m� k chuy�n ngày x�a c�a tôi. Bao nhiêu t t b�nh ��&c 

m� t n tình khai h�t. Tôi ph�i ch$n: 

- Nè cô - bây gi� tôi kêu m� b�ng cô - vào chùa không 

��&c nói chuy�n n�m trên, n�m d��i nghe! Cô ni�m 

Ph t �i ! 
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Lâu lâu m� tôi l�i ki�m tôi tâm s� chuy�n nhà, tôi l�i g�t 

ngang: 

- Thôi cô 	i! M�i �
a m�t nghi�p. Gi� cô vô chùa r�i, 

�ã tr,, lo nhi�p tâm tu, ��ng � tâm r#i lo�n n�a không 

k�p cô 	i ! 

Tôi ch$n tr��c, ch$n sau, m� tôi th� dài. Ý h+n m� tôi 

mong tôi tr� thành con th�o nh� ngày x�a tôi mong m�t m� 

hi�n ch�ng ? Bây gi� tôi �ã bi�t tôi có m� hi�n. Còn m�, không 

bi�t ch�ng nào m� th�y tôi là con th�o nh- ? 

 

H�nh Hu� 



Nuôi Con 
 
 
 

Khi bé v� th�m chùa ch� m�i �� tu�i bi�t bò. Ông bà x	a 

ghi d
u nh�ng giai �o�n �u ��i b�ng câu nói kinh nghi�m 

“Ba tháng bi�t l�y, b�y tháng bi�t bò, chín tháng lò dò bi�t �i”. 

Ch� “bi�t” bao hàm quan tâm lo l�ng c�a cha m�, c�ng là s� 

góp m�t c�a bé, t� m�t ��ng tác ��n gi�n là t� l�t, t� tr� 

mình... cho ��n vô s� nh�ng cái bi�t sau này. Nh�ng cái bi�t 

do t� bé phát tri�n, ��ng th�i có cái lo l�ng ch�m sóc th	�ng 

yêu c�a cha m�. Ch�m sóc th	�ng yêu nhi�u thì cái bi�t c�a bé 

hoàn thi�n s�m. C� nhà theo dõi t�ng cái bò cái �i cái ch�y. 

Cho nên b� m� nói chuy�n v�i Thy, v�n ph�i �� ý ngó ch�ng 

bé �ang bò quanh. Bé bi�t ai là ng	�i thân �� c	�i, ai là ng	�i 

l� �� khóc. C	�i và khóc là ghi nh�n c�a bé, là ý th c s� kh�i 

��i v�i �nh t	!ng chung quanh. 

 
Lên non m�i bi�t non cao 

Nuôi con m�i bi�t công lao m�u t�. 

 
M� bé nói r�ng: Hi�n t�i �ang ngh� vi�c �� � nhà ch�m 

sóc con. M�t �i�u t	�ng ch�ng nh	 ��n gi�n nh	ng không 
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��n gi�n � th� gi�i ph	�ng Tây. N�u b� m� ph�i �i làm, � nhà 

không có ai �� g�i, thì bé ph�i vào ch# gi� tr$. Sáng �	a con 

��n chi�u r	�c v�. Không �	!c b�ng b� n�ng n%u, �ó là quy 

�%nh, vì ng	�i ta s! nh�ng � a bé khác t�i thân. Tôi r
t ng�c 

nhiên khi nghe �i�u này. Té ra có nh�ng ông b� bà m� giao 

con nh	 giao m�t h�p ��, l�t ��t ch�y �i cho k%p gi� làm. Vì 

th� hình �nh quy�n luy�n gi�a cha m� con cái không �	!c bi�u 

l� � n�i ch�n công c�ng này. Nh�ng � a bé th
y có ng	�i 

c	ng chìu s& khóc, các cô gi� tr$ s& m
t thì gi�. Th�t là th� 

gi�i k' ngh� l�nh lùng. 

R�i các bé �	!c nh�t trong m�t rào ch�n an toàn, m#i 

� a ng�i tr	�c món �� ch�i. T� ch�i ��n gi� �n, gi� ng�. 

"�ng lo�t, không có mè nheo �n lâu �n mau. Tr$ th	�ng ph�i 

�n nu�t v�i vàng, vì không có ai r#i r�nh mà �út t�ng mu#ng, 

�!i nhai t�ng mi�ng. L�i nh	 m�t hình th c b
m nút ��u ��n. 

M� bé nói v�i tôi: M
y � a � nhà tr$ s�m r
t m�nh b�o, nhanh 

nh�n, nh	ng ph�n  ng l�nh lùng ích k(. "�ng ��n �� ch�i c�a 

nó thì nó �ánh, nó ph�i t� b�o v� nó nên �ôi khi m
t tính cách 

tr$ th�. 

) n	�c mình, công nghi�p hi�n ��i ch	a phát tri�n ��n 

m c �*y h+n chúng ta vào ��i s�ng máy móc. May m�n thay, 

bé v�n còn �	!c � nhà v�i m�, ho�c v�i bà, v�i ch%... Th� gi�i 
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riêng c�a bé ch	a b% xâm l
n và t	�c �o�t nhi�u. Mai sau l�n 

lên bé có th
y �ây là �i�u h�nh phúc? ,n m�t chén c�m, �i 

quanh nhà, thiên nhiên cây c- cùng nh�ng con v�t chung 

quanh tham d� trong b�a �n c�a bé. M� d#: ,n �i con, con 

Miêu con Ki t�i �n h�t bây gi�. Mu�n kh-i chán �n, ch% d�t �i 

ki�m con th�n l�n, con chu�t kêu chít chít. Bé khóc, bé làm n	 

thì tánh hi�u k. hi�u khách c�a bé �	!c g!i ra. Kìa! Có �i�n 

tho�i c�a bé! Th� là nín khóc �i tìm �i�n tho�i. Ho�c: Có 

khách! A! Có khách! Nín �i con, khóc x
u h�. Bé nín khe �� 

�!i m�t ông khách t	�ng t	!ng. Bà n�i bà ngo�i �	!c r� vào 

trò ch�i c�a bé. Bé t�p làm bác s/ khám b�nh khi nghe bà ho... 

Th� gi�i ch�i �ùa c�a bé kéo dài cho ��n khi ph�i vào tr	�ng. 

Ngày nay th�i gian ch�i � nhà c�a bé ng�n h�n ngày x	a, và 

có l& bé ph�i t�p s�ng v�i vã h�n x	a. 

Chúng ta �ang � trong m�t vòng tròn khép kín. Hình �nh 

bé th� là quá kh , già nua là t	�ng lai. Già ch�t tr� l�i làm bé 

th�. Nh	ng chúng sanh sanh di�t c�ng là bài h0c Ph�t pháp. 

Kinh Ni�t Bàn, ph*m 16, " c Ph�t có �	a m�t thí d1 v� ngôn 

âm c�a ch	 Ph�t “Nh	 ng	�i m� có � a con kho�ng 16 tháng 

tu�i, ch	a có th� hi�u rành ti�ng nói. Cha m� c�a bé ph�i nói 

ti�ng tr$ th� �� d�y con, không th� b�o r�ng ngôn ng� c�a cha 

m� không chính xác. Ch	 Ph�t c�ng th�, tùy theo âm thanh c�a 



Ân " c C�a M� Nh	 " c 

 4

chúng sanh mà nói theo, �� d�y b�o khi�n an tr1 Ph�t pháp. 

Ch	 Ph�t có dùng ngôn ng� sai lm c�a th� gian c�ng không 

th� b�o ch	 Ph�t nói sai...” Thí d1 này, các b�c cha m� nuôi 

con ��u hi�u rõ. Không vào th� gi�i c�a bé làm sao h	�ng d�n. 

Cho nên nhi�u khi b� m� �âm ra nói ng0ng, nói líu lo nh	 

chim chích chòe, k� nh�ng chuy�n thn tiên cóc nhái che dù, 

th- rùa ch�y �ua �� d# con. Lúc thì bò theo con, lúc thì làm b� 

tr�n �âu �ó, thân hình cao l�n mà ph�i nhét vào k�t c2a, làm 

b� s! hãi khi con b�t g�p... "ó là theo c�n c� mà l�p giáo. Tri 

th c chúng sanh không th� hi�u giáo lý xa v�i nên Ph�t tùy 

ph	�ng ti�n nói nh�ng �i�u gn g�i. "!i khi l�n khôn, t� 

ch�nh ��n ngôn ng�. Lúc �ó cha m� không còn nói gi0ng tr$ 

th�. Cho nên th�i thuy�t pháp �u tiên không nói v� Ph�t tánh, 

giáo hóa lâu xa c�n c� thun th1c m�i nói Ph�t tánh. 

Hình �nh cha m� nuôi con d3 hi�u và d3 c�m ��ng. Kinh 

Ph�t th	�ng dùng các danh t� “Ph�t th	�ng chúng sanh nh	 

cha m� th	�ng con”, m�t câu này không cn gi�i thích. Chúng 

sanh trong con m�t Ph�t, B�-tát ��u là nh�ng � a tr$ th� kh� 

kh�o. Kinh Pháp Hoa thì dùng hình �nh by tr$ ham vui � 

trong nhà l2a, nhà cháy s1p �� t�i n�i mà còn � trong �ó ch�y 

rong. M�t l�i trách vô cùng th�ng thi�t. " a tr$ mà bò gn 

mi�ng gi�ng thì lúc �ó ch+ng k%p la hay gi�n, ch� có t c t�c 
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��n b� nó ch�y cho xa. Cho nên còn nói thí d1 �	!c là còn 

ch	a nguy hi�m. Có l& vì th� mà chúng ta l� là ch�ng? 

Kinh Ni�t Bàn, ph*m Ph�m H�nh còn �	a ra hình �nh v% 

��i B�-tát khi tu t�p T� Bi H� X�, �	!c �%a v% “C�c ái nh
t t2” 

– xem h�t th�y chúng sanh nh	 Con M�t. Gia �ình nào có m�t 

� a con thì bi�t �i�u này. Nh	 Con M�t là nh	 th� nào? Cha 

m� th
y con vui thì vui theo, B�-tát th
y chúng sanh làm �i�u 

lành c�ng vui nh	 v�y. Cha m� th
y con g�p ho�n n�n thì bu�n 

ru không th� làm ng�, B�-tát th
y chúng sanh b% b%nh phi�n 

não các Ngài c�ng bu�n – xu
t huy�t bao t2. Ch# này kinh 

dùng t� “máu ch�y kh�p các l# chân lông”. Nh	 con nít v0c 

�
t �n �
t... Cha m� ph�i móc ra, B�-tát th
y chúng sanh thân 

mi�ng ý t�o nghi�p b
t thi�n ph�i dùng tay ��i trí kéo lôi ra 

kh-i �	�ng kh�. Cha m� th
y con ch�t c�ng mu�n ch�t theo, 

B�-tát th
y hàng chúng sanh �0a �%a ng1c c�ng vào theo �� 

d�y nó phát tâm lành... 

Dùng thí d1 cha m� ��i v�i � a Con M�t r
t yêu quý c�a 

mình, tâm t	 theo dõi nh� t	�ng không r�i, �� th
y r�ng v�i 

ch	 Ph�t chúng ta là � a con �áng th	�ng, luôn luôn �	!c b�o 

b0c che ch�. 

Nh� ��c 



M� - Câu Chuy�n Không �o�n K�t 
 
 

Chúng ta vi�t r�t nhi�u v� m� nh�ng không bao gi� vi�t 

t�n cùng. V�y thì di�n t	 nh� th� nào v� tính cách bao la? 

Chuy
n c� tích Andersen k� v� mt bà m� nh� sau: 

 

...Bà m� t�i nghi�p vùng ch�y ra ngoài, mi�ng g�i con. 

Bên ngoài tr�i t�i, có m�t bà c� m	c áo dài 
en 
ang 

ng�i gi�a 
�ng tuyt, b�o bà: 

 
- Tôi th�y Th�n cht vào nhà ch�, lão ta mang con 

ch� 
i r�i. Lão ta ch�y nhanh h�n gió và ch�ng bao 

gi� tr� l�i nh�ng th� 
ã c��p 
i.  

 
Bà m� kh�n c�u: 

 
- Xin c� ch� 
��ng cho tôi, tôi s� 
u�i k�p. 

 
- Nh�ng tr��c ht ch� ph�i hát cho ta nghe t�t c� 

bài hát ru c�a ch�. Ta là Th�n 
êm t�i, ta 
ã nghe 

ch� hát r�t nhi�u và ta thích nh�ng bài ru con c�a 

ch�. 
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Bà m� c�t ting hát, n��c m�t 
�m 
ìa theo l�i ru, 

gi�ng n�c n� c�a bà làm m�m lòng c� 
êm t�i. Bà hát 

xong, th�n ch� 
��ng và bà tip t�c 
i. �n m�t ngã ba 


��ng, bà phân vân không bit r� l�i nào. N�i 
ó có 

nh�ng b�i gai tr� tr�i, b ng 
óng kh�p cành, bà h!i 

th m: 

 

- Có th�y Th�n cht mang con tôi qua 
ây không? 
        

- Có. Nh�ng nu mu�n tôi ch� 
��ng, bà ph�i � tôi 

vào lòng 
" s��i �m. Tôi 
ang rét cóng 
ây. 

 

Bà m� ôm ghì b�i gai vào ng#c, cành gai nh�n 
âm 

vào da th�t, máu nh! t$ng gi�t 
%m. ��&c truy�n s�c 

nóng c�a bà, nh�ng cây gai 
âm ch�i n�y l�c và tr� 

hoa ngay gi�a 
êm giá rét. Sau 
ó b�i gai ch� 
��ng 

cho bà m�. �n m�t cái h� l�n ch�n ngang 
��ng, 

không có thuy�n bè, n��c h� 
óng b ng m!ng không 

th" b��c lên, lòng h� sâu không l�i qua 
�&c. Không 

cách nào h�n, bà qu' xu�ng toan u�ng c�n n��c trong 

h�, tuy bit r(ng 
ó là m�t vi�c quá s�c con ng��i. H� 
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b�o bà: 

 

- Không, không làm th 
�&c 
âu! Ta th��ng l�&ng 

v�i nhau thì h�n. Tôi r�t thích ng�c trai, mà 
ôi m�t 

bà là nh�ng h�t ng�c trai trong su�t. Hãy cho tôi 


ôi m�t, tôi s� 
�a bà 
n t%n nhà ��m cây, n�i 

th�n cht vun tr�ng các cây hoa. M)i cây là m�t 

kip ng��i. 

 
Bà m� kêu lên: 

 
- Tôi không tic gì 
" tìm th�y con tôi.  

 

Bà khóc, n��c m�t tuôn t�m tã 
n n)i 
ôi m�t bà theo 

dòng l� r�i xu�ng 
áy h� và hóa thành hai hòn ng�c. 

Th là h� nâng b�ng bà lên, 
�a 
n m�t ngôi nhà k' 

di�u. Không th�y 
�&c gì vì 
ôi m�t không còn, bà h!i: 

 
- Tìm 
âu cho th�y Th�n cht và con tôi? 

 
Bà già gi� v��n c�a Th�n cht b�o: 
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- Trong v��n này có nhi�u cây và hoa, chúng ch�ng 

có gì khác th��ng, nh�ng m)i cây 
�u có m�t trái 

tim và trái tim �y 
%p h�n hoi. Có th" bà s� tìm th�y 

cái cây c�a con bà, nh� nh%n ra nh�p 
%p c�a nó. 

Nh�ng mu�n vào v��n bà ph�i tr� �n cho tôi.  

 
Bà m� t�i nghi�p than th�: 

 

- Tôi còn có gì 
" cho n�a! 

        
- Bà có th" cho tôi m� tóc dài 
en nhánh c�a bà. B� 

tóc �y 
�p l�m, tôi 
�i cho bà b� tóc b�c c�a tôi. 

 
Hai ng��i trao 
�i tóc cho nhau, bà m� b��c vào v��n 

��m. Có bao nhiêu là cây hoa, có cây m�nh d* yu �t, 

có cây m%p m�nh... Bà cúi r�p xu�ng t$ng cây tìm 
n 

t%n t$ng g�c nh! nh�t, l�ng nghe nh�p 
%p t$ng trái 

tim c�a chúng và gi�a muôn ngàn trái tim �y bà nh%n 

ra ting 
%p c�a trái tim 
�a con mình. Bà reo lên, 
�a 

tay v� phía m�t cây nh! bé màu lam dáng �m yu. Bà 

già ng n l�i: 

 



M� - Câu Chuy
n Không �o�n K�t Nh� ��c 

 5

- Ch� 
�ng vào hoa. C� ch� � 
ây, Th�n cht s� v�, 


$ng cho th�n nh� cây hoa này. C� d�a là bà s� 

nh� ht cây c! � quanh 
ây, Th�n cht s� s& vì th�n 

ch�u trách nhi�m v� chúng. 

 
Ngay lúc 
ó m�t c�n gió l�nh bu�t n�i lên, Th�n cht 

v� 
n, h!i: 

 
- Sao ng��i l�i có th" tìm 
�&c 
��ng 
n t%n n�i 


ây, mà l�i 
n tr��c c� ta n�a? 

 
- Tôi là m� - Bà m� vòng 
ôi bàn tay che ch� cây 

hoa không cho th�n cht 
�ng 
n và van xin - Tr� 

con cho tôi. ��ng th�i m)i tay bà túm l�y m�t bông 

hoa g�n 
�y và thét lên - Nu tuy�t v�ng tôi s� nh� 

ht hoa � 
ây. 

 
Th�n cht b�o: 

 
- Ch� có 
�ng vào. Ng��i mu�n làm cho m�t bà m� 

khác 
au kh� hay sao? 

        
- Ng��i m� khác! - Bà m� 
au th��ng buông hai 

bông hoa ra. 
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Th�n cht nói thêm: 

 
- �ây là 
ôi m�t c�a ng��i, th�y chúng lóng lánh 

sáng ng�i d��i 
áy h� ta 
ã v�t lên. Hãy l�y l�i 
i 

và hãy nhìn xu�ng lòng ging g�n 
ây, ng��i s� 

th�y s� ph%n c�a hai bông hoa, m�t trong hai bông 

hoa �y là t��ng lai c�a con ng��i, nh�ng ta không 

tit l� h�n n�a. 

 
Bà m� nhìn xu�ng ging, bà th�y t$ m�t bông hoa ánh 

lên ni�m vui h�nh phúc, còn cu�c 
�i c�a bông hoa kia 

ch� toàn là tr�m luân kh� �i. Di+m phúc hay b�t h�nh 

là kip c�a hoa, c,ng là kip c�a ng��i. Bà không bit 

v� con mình th nào nên cu�i cùng 
ã thôi không 
òi 

con l�i n�a. 

 
Truy
n c�a Andersen th��ng bao hàm nhi�u ng� ý. Mt 

bà m� hát ru con ch� có �êm t�i th�c cùng bà, cho nên Th�n 

�êm yêu c�u bà m� trong truy
n hãy hát h�t t�t c	 nh�ng bài ca 

c�a mình. Th��ng con, m� ôm vào lòng tr�n m�i kh� l�y cay 

��ng, và h�i �m c�a m� làm cho c	 cây gai mùa �ông c�ng 

ph	i n� hoa. Cách di�n t	 này c�a Andersen t��ng không ai có 
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th� vi�t hay h�n n�a. ��c ��n �o�n h� n��c xin �ôi m�t c�a 

bà m�, chúng ta ch�t nh� câu hát c�a Y Vân: “Bao n m n��c 

m�t nh� su�i ngu�n, ch	y vào tim con mái tóc trót �ành �!m 

s��ng”. 

T" giã bà m� c�a truy
n c� tích, tr� v� v�i bà m� Vi
t 

Nam trong ��i s�ng bình th��ng. Trên mt chuy�n xe khách, 

bà �i chung v�i con gái, con r� và cháu ngo�i. Xe ch�t ng��i 

ng�i ph	i ép vào nhau, bà giành ��a cháu ngo�i ng�i v�i mình, 

�� cho má nó thong th	. Chi�c xe �ò ch�y h�t h�i tìm r��c 

khách, ai n�y ��u làm thinh m
t m#i trông cho mau ��n nhà; 

ch� có bà không h� m
t m#i, h�t lo nh�c ��a này t�i nh�c ��a 

kia. X�c d�u, coi ch"ng gi# xách, �"ng thò tay ra ngoài... Lúc 

nào bà c�ng không yên. ��n mt ch� nh#, ng��i m� mua bánh 

cho con trai con gái, ch� lo cho con  n, quên m� mình. T�i 

ch"ng nh� ch$ m�i m�i mt ti�ng: 

 
- Má,  n bánh má. 

        
R�i ��n ch%, bà m� xu�ng tr��c, con cháu hình nh� còn 

�i ch�i �âu �ó m�i v� nhà sau. Xu�ng xe r�i bà còn ch�y l ng 

x ng mua chai n��c su�i g�i lên cho cháu. Tôi có m&t trên 

chuy�n �i hôm �ó, m%i l�n nh� l�i hình 	nh c�a bà lòng ng�m 

ngùi... 
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Nh�ng câu chuy
n v� m� v!n còn dang d�, �� m%i th� 

h
, m%i con ng��i vi�t ti�p và nó ch'ng bao gi� k�t thúc v�i 

nh�ng ng��i con. 

 

 
Nh� ��c 



Chuy�n K� V� Con ���ng 
 
 
 

Thi�n vi�n n�m cách ���ng l� kho�ng hai cây s	. M�t 

�o
n ���ng v�a �� � trông ch� và m�t chút thích thú khi �i 

gi�a hai hàng cây r� mát. H�i m�i xu	ng núi chúng tôi r�t 

thích v� ��n s� hoang d
i c�a nó. Nh�ng bãi c� r	i bù �� 

ch�ng lo
i, c� m�c c� v��n cành gai và n� hoa tím, c� lau 

th�ng ��ng oai hùng v�i chuôi bông m�m m
i, c� b� xít hôi 

hôi, c� h��ng nhu lá nhám, hái vò trên tay còn � l
i mùi ng�i 

c�u, và vô s	 nh�ng b�i b� vô danh. Có l�n Tu� ��ng làm bài 

th� “���ng r�ng”: 

 

R�ng th�m th�m ���ng xa vô bi�n bi�t 

B	i �
 v� miên mi�t b��c chân �i 

Có gì �âu � nh� nh�ng n�i này 

Sông n��c c� �ã ngàn ngày khu�t bóng... 

        
���ng r�ng và cây c� vô t� d� làm ng��i ta quên b�t 

nh�c nh�n. ��y m�t chi c xe lúa, ���ng g!p gh�nh nghiêng, 

h	 trâu bò và d	c tr"u n#ng, nh�ng n u m�t c� ng�i l
i bên b� 
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c�, không có ti ng kèn xe thúc h	i tr��c m#t hay sau l�ng. 

Chúng tôi �ã �i qua nh�ng n�m tháng êm � nh� th . 

Là dân �$nh c� s�m nh�t và s	ng lâu nh�t % thôn xóm 

này, chúng tôi ch�m sóc con ���ng cho m�i ng��i �i l
i d� 

dàng. Nó ph�ng phiu h�n, b�t d�n xóc, và r�ng rãi h�n ���ng 

c&, có ngh"a là c� d
i lùi d�n cho � n khi m�t d�u. Không còn 

c�nh m�t ngày m�a l�n �i v�, b�t g#p m�t con trâu n�m ngay 

v&ng n��c gi�a ���ng, d�m mình � n t!n c'. M�y ��a nh� 

c&ng không còn d$p x p tàu gi�y th� trên m�y v&ng n��c, ng�i 

ch�i quên th�i gian. Cây r�ng � n mùa n% t�ng chùm bông l
, 

chui vào trong lùm b�i c�a chúng, nghe l�i kêu g�i thân thi t, 

nh� l�i Ph!t, “Này các T(-kheo, �ây là g	c cây, �ây là khu 

r�ng, hãy � n �ó t�a thi�n”. ) �ây có r�ng, và con ���ng nh� 

n	i liên l
c v�i bên ngoài, nh�ng c�n ghi�n tu t!p, thích �i�u 

ph�c tâm thì rút sâu im l#ng tr�m t�, nh�ng lúc nh� núi c&, 

nh� S� ph� v�i ��u g!y trúc, áo vàng bên khung tr�i bin m#n 

thì ra ���ng, nhìn theo chi c xe ch
y v� phía V&ng Tàu. 

Bây gi�, qu	c l� choáng ng*p v�i nhà máy công nghi�p 

m�t bên, m�t bên là quán xá, ca nh
c gi�i trí, x�ng d�u, s+a 

ch�a vá ép... Con ���ng mòn ti p thêm m�t s	 nhà m�i. Cái 

t"nh m$ch ph�i �*i � n �êm khuya. C&ng may còn l
i th�i gian 

này. Nh� m�t th�i �ó, c&ng vào gi�c khuya c� chúng �ang ng� 
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b-ng gi!t mình th�c d!y. Có ti ng xe bò l�p c�p vào sân, r�i 

d�ng l
i. M% c+a ra th�y m�t xe cây r�ng, bò ��ng d!m c�ng, 

chú �ánh xe d��ng nh� b	i r	i. Chú phân tr�n v�i các cô �ang 

lao xao th�p �èn, h�i han: 

 
- Chú �i �âu? 

 
- Tui ng� quên, �i c� ngày trong r�ng m�t quá. Con bò 

này quen ���ng nên tui � nó t. �i. Có khi nó d/n v� 

nhà, có b�a d/n t�i công an, tui m% m�t th�y xe d�ng % 

Tr� s% xã. B�a nay nó vô chùa. 

 
M�y cô c��i r�, thông c�m v�i con bò �i l
c, xách cho 

nó xô n��c. Có l0 con ���ng mòn quen thu�c � n n-i nó 

t�%ng v� t�i nhà. 

Nhà bà N�m Quán, chúng tôi v/n � n mua ��, m-i l�n 

h�p �p ghé �ó ng�i ch�i, �*i dân � n �ông �� r�i qua tr��ng 

h�c phía bên �	i di�n. Tr��ng h�c sau này d�i vào phía trong 

g�n chùa h�n, nh�ng không còn �i h�p bu'i t	i. Nhà bà N�m, 

v��n cây c�a bà Tám, ��t ông Hai... th�y th�y ��u thành nhà 

máy b�t ng�t. Tôi có l�n làm cô giáo b�t ��c d" cho bà N�m 

Quán. �i h�p s�m ghé, bà nh� tôi ch1 giùm bài toán, lúc �ó 

�ang có l�p h�c bình dân. M�t cu	n t!p dính m.c nh� h�c trò 
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nh�, nh�ng con toán n�m nghênh ngang. Bài toán nhân hai s	 

mà bà than khó. N�m l�n hai là m��i, vi t con không gi� m�t, 

m�t tay c�m vi ât vi t s	 còn tay kia �è xu	ng ch- gi� m�t 

nh� s* nó vu�t m�t. Bà kiên nh/n �i theo t�ng con s	, khác xa 

lúc �i�u khin bu'i h�p, thúc h	i: 

 
- M�y t' tr�%ng cho danh sách �i lao ��ng, s+a ���ng 

C�u V
c nghen. 

 

Chú Quý, t' tr�%ng t' n�m, gi� tay: 

 
- T' tui �i “�ìa rét” h t c� t'. 

        
Phòng h�p v- tay, k t thúc bu'i h�p mau chóng. Ra v�, 

chúng tôi �i chung v�i t' n�m m�t �o
n, tr��c khi qu,o vào 

���ng mình, chú Phú h�i: 

 
- N�m Quý, ông nói v!y r�i t' ông ai �i? 

        
- 2i, tui nói chung chung �i nguyên t' cho ngon, m�y 

ông c� ng�i �ó �*i ghi tên, t�i T t m�i tan h�p. 

 
Ban �êm, con ���ng ��t ch1 còn m�t chút sáng m�, �om 

�óm bay ch�p ch�i nh� c��i v�i ông t' tr�%ng. 
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Cho t�i m�t ngày, tôi g#p Tý Em m#c áo dài �i h�c l�p 

c�p ba, tôi m�i nh� mình % �ây lâu. M�i th� �ã trôi qua, chút 

k3 ni�m v� con ���ng nh�, n u không ghi l
i c&ng m�t. Tý 

Em h�i �i h�c c�p m�t, ��ng m�i ch1 cao b�ng v�ng khoai 

lang, ��i cái nón c�a má nó nh� là cái n�m r�m nhô lên m#t 

��t. Gi� thì m-i ch� nh!t h�p �oàn, nó �ã có v� �oàn tr�%ng. 

Con ���ng tr�i qua bi t m�y l�n ban �i s+a l
i. L& nh� 

l�n r�t nhanh, �i yên lành trên �o
n ���ng th� bò d�t trâu ngày 

tr��c. Nuôi d��ng trong tâm chúng m�t khí v$ �
o ��c hi u 

th�o v�i cha m,, ngoan trong tr��ng l�p, t+ t  v�i b
n bè. 

Nh�ng �i�u quí cô d
y m-i ch� nh!t, �ã t�ng chút ��m h
t 

m�m xanh t��i. Chúng tôi �ang ch�m sóc con ���ng cho l& tr� 

mai sau t	t �,p h�n. Ti ng hát c�a t	p ca múa ��ng n� r�n rã 

trong sân chùa, “Ngày x�a trên núi Tuy t S�n, có con Oanh 

V& nó th��ng xót cha m, mù, nó th��ng xót cha m, mù...” 

Lòng hi u chim Oanh V&, chuy�n hi u th�o c�a hai con kh1 

trên núi Tuy t. Hai con kh1 ��u có kh� n�ng làm chúa �àn, 

nh�ng th��ng m, mù lòa nên t. rút lui � ��*c h�u h
 bên m,. 

M�t ngày kia, có gã th* s�n ��c ác � n bên g	c cây c�a gia 

�ình kh1, h�n nh�m kh1 m, ch!m ch
p b�n m�t m&i tên, con 

kh1 anh nh�y ra h�ng l�y, không buông tha, h�n b�n ti p m&i 

tên khác, kh1 em van xin th  m
ng, mong tha cho m,, nh�ng 
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gã th* s�n không chút th��ng xót, b�n luôn m&i th� ba. H�n 

mang xác ba con kh1 v�, s�m sét n'i lên �ánh cháy r�i nhà gã, 

v* con ��u b$ ch t... Nh�ng câu chuy�n k ghi d�u �n trong 

tâm con tr�. Nh�ng �ây m�i là chuy�n th.c. M-i tr�a ch� nh!t, 

các cô cho các em �n c�m, khi nào không �n t
i chùa thì cho 

mì gói �em v�. Có hai anh em nh�, m�i �i h�p vài l�n, gi� 

c�m chúng �n chung v�i nhau m�t ph�n, m�t ph�n gói �em v�. 

H�i ra m�i bi t �em v� cho m, % nhà. Lòng hi u t. nhiên c�a 

các em �âu �*i ch1 d
y m�i bi t. 

Con ���ng c�a chúng tôi in d�u tr� th�, tâm h�n c�a các 

em làm nó �,p thêm, m#c dù nh$p s	ng công ngh� �ang xâm 

l�n d�n th  gi�i ngoài kia. 

 

 
Nh� ��c 



C� TÍCH 
 
 
 

Tôi không nh� thu� bé tôi có tin chuy�n c� tích không. 

Mãi v� sau này, khi �ã l�n thì tôi l�i tin chuy�n c� tích là có 

th�t. Không th�t sao �	
c, khi m�i ngày quanh tôi ��y dy 

nh�ng chuy�n nh	 c� tích. 

B�t ch
t tôi nh� m�t chuy�n c� tích tôi �ã ��c khá lâu – 

ba b�n m	�i n�m nay không ch�ng, gi� thì ch� nh� mang 

máng cái lõi c�a nó. D� nhiên, chuy�n k� v� m�t ng	�i m�. 

Chuy�n k� r�ng, có m�t bà m� m�t �i �� l�i m�t ��a con 

quá nh�, th�ng bé ph�i s�ng v�i m�t bà dì gh . Không bi!t tình 

ti!t di"n bi!n nh	 th! nào, nh	ng ch#c c$ng có �ày �i và hà 

kh#c, nó �i ch�n bò và luôn ph�i �n c�m h%m. Bà m� gh  th�y 

nó �n c�m h%m mà vn m�p m�nh, bà cho con ru�t bà ch�n bò 

v�i nó m�t b�a �� theo dõi. Th�ng con bà v� k�, t�i gi� �n tr	a 

th�ng bé kia t�i d	�i b&ng con bò m� kêu m� �i, m� �i! thì có 

m�t mâm c�m ngon lành hi�n ra. Con bà có �n n�a, giây s�a 

ra áo �em v� cho bà coi. Nghe k�, bà m� gh  gi!t con bò 

qu�ng x	�ng � g�c cây. T�i tr	a th�ng bé ra g�c cây ng'i 

khóc, mâm c�m l�i hi�n ra. Chuy�n có nhi�u ly k( dài dòng, 

ng	�i m� thì bao gi� c$ng theo b	�c chân ��a con nh� c�a bà 



C� Tích Thu�n Chánh 

�� b�o b�c che ch�, cho dù bà m� k! tìm tr�m ph	�ng ngàn k! 

m	u h�i. )!n khi ��a bé tr	�ng thành, khi nó t* ki!m s�ng 

�	
c, thì nghe trên không trung ti!ng m� nó giã t�. 

M�t chuy�n c� tích trong r�ng c� tích c�a tu�i th�, tôi 

��c và quên b+ng �i m�y m	�i n�m, cho �!n khi má tôi m�t. 

Má tôi m�t, tôi không khóc nh	ng lòng không sao nguôi 

ngoai �	
c. 

M�t khuya ti!ng k ng th�c chúng, t* d	ng nh	 nghe 

ti!ng má tôi g�i tôi. Tôi b�t d�y, bàng hoàng, ch
t nh�n ra 

chuy�n c� tích có th�t. Lòng tôi nh� b�ng, th	�ng nh� nh	 

nguôi ngoai. Bà vn � c�nh tôi, ch�m chút nh#c nh� tôi nh	 

bao gi�.  

Tình c� c$ng mùa h� n�m �ó, khi t* t�, trên m�i ph�n 

quà chia chúng, s	 Tr& Trì tôi g#n cho m�i ng	�i m�t �óa 

h'ng nhung �� th#m. S	 b�o: “M� thì không bao gi� m�t”. Tôi 

v�a gói quà v�a �áp gi�ng ch#c n,ch: “)úng r'i cô! M� thì 

không bao gi� m�t.” 

 

 
Thu�n Chánh 
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