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Nhân  quả  báo  ứng lục 

 

Tập 3 

Trích từ : https://book.bfnn.org  

Dịch giả : Dương Đình Hỷ 

 

1- Dương  Phủ. 

Dương Phủ, người huyện Thái Hòa, tỉnh An Huy. Ông cảm thấy cuộc đời 

là vô thường nên lập chí tu Đạo. Ông nghe nói ở tỉnh Tứ Xuyên có hòa thượng 

Vô Tế đạo hạnh rất cao. Vì muốn thân cận, ly khai cố hương đến Tứ Xuyên 

tìm Đạo. Vừa đến Tứ Xuyên ông gập một vị hòa thượng chạc 70 tuổi, ông 

cung kính đảnh lễ. Lão hòa thượng hỏi : 

-Ông từ đâu đến ? Đến Tứ Xuyên làm gì ? 

-Tôi từ An Huy tới đây, định tìm hòa thượng Vô Tế để học Phật pháp. 

-Ông muốn gập hòa thượng Vô Tế, chẳng bằng gập Phật. 

-Tôi cũng muốn gập Phật lắm chứ, nhưng Phật ở đâu ? Xin hòa thượng 

chỉ cho. 

-Ông mau về nhà, người nào trên vai khác chăn, chân đi ngược dép, thì 

người đó là Phật. 

Ông Dương nghe  rồi rất tin tưởng không nghi ngờ gì. Sửa soạn hành lý, 

đi thuyền về quê. Hành trình cả tháng trời, khi về tới bến đã hoàng hôn, khi tới 

nhà thì đã tối. Ông Dương kêu mẹ ra mở cửa. Bà mẹ nghe tiếng con trở về, 

vui vẻ nhẩy khỏi giường không kịp mặc áo khoác, trên vai khoác chăn, đi dép 

ngược vội vàng ra mở cửa đón con. Ông Dương thấy mẹ thì giác ngộ ngay, bố 

mẹ là Phật sống.  

Từ đó về sau ông hết long hiếu thuận với bố mẹ. Về sau, ông sống đến 80 

tuổi, sau khi đọc 4 câu kệ trong kinh Kim Cương rồi mới mất. 

                                                               Thủ tài tự đức dục cổ giám. 
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2- Dư  Nhất  Bằng. 

Dư Nhất Bằng, người tỉnh Chiết Giang, rất có hiếu với bố mẹ, nhà nghèo 

phải ra ngoài mưu sinh, làm một nhân viên trong quán ở Hải Tân. Một đêm 

kia, ông nằm mộng thấy rất kỳ. Tỉnh dậy ông bảo ông chủ : 

-Cha tôi hình như bị bệnh rất nặng, tôi phải về chăm sóc. 

Trên đường về nhà phải đi qua một ngọn núi thì gập một con hổ. Do lòng 

hiếu thuận, tuy gập nguy hiểm nhưng ông không hoang mang. Ông nói với 

con hổ : 

-Vì cha tôi bị bệnh nặng, tôi phải gấp về nhà chăm coi, xin lão hổ thương 

xót đứng chặn đường tôi. 

Thật lạ kỳ, con hổ dường như cảm động quay đầu bỏ đi. 

Khi Dư Nhất Bằng về tới nhà, cha ông đã hôn mê, bỗng tỉnh dậy nói với 

ông rằng : 

-Con cưng, trên đường về nhà con có gập một con hổ phải không ? Vừa 

rồi ta đang ở Âm phủ nghe một người mặc áo lụa đỏ nói mạng ta đã hết, nhân 

vì có con hiếu thuận, con hổ cũng phải thối lui. Âm ty đặc biệt gia hạn tuổi thọ 

của ta thêm một giáp (12 năm). 

Về sau quả nhiên bệnh của cha ông hoàn toàn khỏi hẳn. 12 năm sau cha 

ông mới chết. 

                                                        Thủ tài tự đức dục cổ giám. 

 

3-  Thẩm  Tống. 

Đời Tống, Thẩm Tống người huyện Ngô Hưng, tỉnh Chiết Giang. Ông có 

một ông bố hơn 70 tuổi khó cử động. Lúc đó giặc cướp đánh phá thôn ấp. Ông 

cõng bố trên lưng đi trốn. Do đó đi rất chậm, giặc cướp đuổi rất gấp. Bố ông 

bảo : 

-Ta đã già rồi, không cử động được không thể chạy trốn. Con còn trẻ, đi 

một mình có thể thoát nạn. Nếu cõng ta theo thì rất chậm, sẽ bị giặc cướp đuổi 
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kịp, lúc đó cả hai bố con sẽ gập nạn. Hy vọng con bỏ mặc ta, tự mình chạy 

trốn, bảo toàn tính mạng. 

Ông nghe bố nói có lý, nhưng không nghe, bọn giặc cướp đuổi kịp. Thẩm 

Tống cúi đầu nói với giặc : 

-Bố tôi đã hơn 70 tuổi, xin các ông tha mạng ! 

Ông Bố nói : 

-Con tôi còn trẻ có thể chạy trốn, nhưng vì không chịu bỏ tôi. Tôi đã già 

rồi, chết cũng không tiếc, chỉ mong cầu bảo hộ mạng con tôi. 

Một tên giặc giơ dao định chem. bố Thẩm Tống, ông vội chuyển bố ra 

trước ngực. Tên thổ phỉ liền chem. Thẩm Tống, máu chẩy dầm dề. Bỗng nhiên 

một tên thổ phỉ khác chạy ra hướng đám thổ phỉ nói : 

-Gã thanh niên này vì cứu bố mà không sợ chết, là một đứa con hiếu, giết 

hắng không phải là một việc tốt. 

Đám thổ phỉ nghe lời, cứu sống họ, và để họ về nhà an toàn. 

                                                                   Thủ tài tự đức dục cổ giám. 

 

4- Con  dâu  hiếu  thuận  mẹ  chồng. 

Dưới triều nhà Thanh, con đường trúc gia của Bắc bình (Bắc Kinh) bị hỏa 

hoạn, hơn 100 nhà bị thiêu đốt, hơn 1.000 chết, tiếng kêu khóc vang trời, tình 

huống thật bi thảm. Tổn thất về tài sản thực không thể kể hết. 

Trong cơn hỏa hoạn có một chuyện lạ xẩy ra có thể coi là kỳ tích. Một căn 

nhà nát không bị ngọn lửa xâm phạm. Cứ như người ta nói trong nhà này có 

một bà cụ già trên 60 tuổi và một nàng dâu hơn 20 tuổi. Con trai bà cụ đã mất 

mấy năm trước. Hàng xóm khuyên thiếu phụ hãy tái giá. Cũng có nhiều người 

muốn cưới, nhưng vì mẹ chồng bị bệnh nằm liệt giường, cần ngày đêm săn 

sóc thuốc thang cho nên thiếu phụ tự nguyện hy sinh tuổi thanh xuân, cự tuyệt 

người làm mai, biểu thị không tái giá. Một năm lại một năm, thiếu phụ không 

phiền săn sóc mẹ chồng, không một lời oán than. 

Trong cơn hỏa tai, khi  lửa đã lan đến hang xóm, bỗng nhiên một cơn gió 

nổi lên khiến lửa chuyển hướng không phá hoại nhà họ. Người đương thời cho 
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rằng nàng dâu chăm sóc mẹ chồng bệnh đã cảm động bồ tát, bảo hộ họ bị hỏa 

tai. 

                                                      Thủ tài tự Lạc dương tiêu hạ lục. 

 

5-  Đạo  Phi  pháp  sư. 

Đạo Phi pháp sư người Hiệp Tây, từ nhỏ đã lập chí lớn. Bẩy tuổi ông đã 

xuất gia đi tu. Năm 19 tuổi xẩy ra chiến sự, mang mẹ tới núi Hoa Sơn lánh 

nạn. Họ ở trong hang. Vì chiến nạn giá gạo rất đắt, mẹ ông hỏi : 

-Con đã ăn no chưa ? 

Để tránh cho mẹ thương tâm, mặc dù đói, bụng kêu ọc ọc, ông vẫn trả lời 

mẹ : 

-Dạ ! Con ăn no rồi ạ. 

Bố ông là một quân nhân chiến đấu ở Hoắc Sơn. Mẹ ông bảo : 

-Cha con chết ở Hoắc Sơn, xương cốt phơi trong mưa gió. Con có thể 

mang di cốt về mai táng không ? 

Ông vâng lời mẹ, đi đến núi Hoắc Sơn tìm xương cốt của cha. Nhưng ông 

thấy một chiến trường hỗn loạn, phía Đông một đám xương trắng, phía Tây 

một đám khác, không có cách nào nhận ra hài cốt của cha ông. Ông ngày đêm 

tụng kinh hướng không trung nguyện : 

-Cổ nhân thành thực trích huyết liền có cảm ứng với hài cốt. Nay tôi 

muốn tìm di cốt của cha. Trong đám hài cốt này nếu có di cốt của phụ thân thì 

xin hãy động đậy. 

Qua vài ngày tìm kiếm, trước một đám xương trắng có một hài cốt tự 

động rung chuyển rất lâu. Ông biết đó là xương cốt của cha, bèn ôm vào lòng 

và đi về nhà. 

Bà mẹ ông tối trước nằm mộng thấy chồng về, sáng hôm sau quả nhiên 

ông đem hài cốt của cha về, sau đó an táng. 

Người đương thời rất kính trọng lòng hiếu hạnh của ông. Về sau ông 

giảng đạo trong triều thường đứng hàng đầu. 

                                                   Thử tài tự cao tăng truyện. 
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6- Dư  Tích. 

Dư Tích người huyện Hoài An, tỉnh Giang Tô. Vào năm lên 3, bố qua đời. 

Sáng, chiều quỳ khóc gọi tên bố rất bi ai. Thuở thiếu niên đọc Hiếu kinh, 

tưởng đến ơn bố, mẹ rất khó báo đáp, thường rơi lệ. Từ 20 tuổi về sau theo 

Định tiên sinh học hỏi những sách của Nho giáo. Hiếu thuận với mẹ rất 

nghiêm, trừ phi có việc trọng đại, còn không rời mẹ một tấc. Mỗi ngày đều ăn 

mặc chỉnh tề dâng đồ ăn cho mẹ. Sau nghe lời mẹ phải lên kinh cống thí. Ông 

mang theo hình mẹ làm bạn sáng, chiều. Tên bố là Thạch (hòn đá) nên trên 

đường gập đá, ông không nỡ dẫm lên mà đi. Có người nói : 

-Ông không dám dẫm đá mà đi, chuyện này sao làm được ? 

-Tôi không cố ý. Tên bố tôi là Thạch, nên thấy đá tôi nhớ đến tên bố, 

không nỡ dẫm đạp lên. 

Khi mẹ mất, ông khóc đến thổ huyết, không ăn uống vài hôm. 

Ông cư tang bên mộ mẹ, trong một lều nhỏ, hàng ngày gọi tên mẹ, như 

lúc còn sống. Sau khi ông mất, người đời gọi ông là Hiếu tiên sinh, tới nay 

còn cúng tế. 

                                                                     Thủ tài tự Đức Dục cổ giám. 

 

7 – Cô  Năng . 

Cô Năng là một  người con hiếu. Bố lấy thiếp, sinh được 2 con trai, rất 

yêu quý. Ông làm nghề thầy giáo để mưu sinh. Tiền lương hàng năm ông đều 

nộp hết cho cha mẹ. Một năm nọ ông làm gia sư cho nhà họ Trương. Họ 

Trương biết ông có hiếu, bèn giao hết tiền lương một năm cho ông và bảo : 

-Hôm nay tôi trả ông tiền lương một năm, cha ông không biết đâu. Ông có 

thể dùng món tiền này tậu ruộng, sau này đến mùa Thu có thể thu hoạch lúa, 

tăng thêm thu nhập, hà tất phải giao hết tiền cho cha. 

-Bố tôi là gia trưởng, tiền lương tôi nên để cho ông phân phối mới hoàn 

thành trách nhiệm làm con. Tôi sao dám vì mấy thạch lúa mà lừa dối ông, làm 

mất đi lòng hiếu kính chứ ! 
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Vì ông hiếu hạnh như thế, con ông cũng có phẩm hạnh tốt, tuổi còn trẻ đã 

đậu tiến sĩ, về sau làm đến Hàn Lâm. 

                                                        Thủ tài tự Đức Dục cổ giám. 

 

8 – Dương  hiếu  tử . 

Dương hiếu tử người huyện Võ Tiến, tỉnh Giang Tô, cha mẹ nghèo nàn, 

yếu đuối lại nhiều bệnh, cả năm nằm liệt giường. Ngoài quần áo, ăn uống, còn 

tiền thuốc men. Trong hoàn cảnh ấy, ông không cách nào phụ trách sinh hoạt 

của cha mẹ, vạn bất đắc dĩ ông chỉ còn một cách là đi ăn mày. Đem đồ ăn xin 

được dâng cha mẹ ăn. Không những ông lo phần vật chất cho cha mẹ mà còn 

lo cả phần tinh thần nữa, khiến cha mẹ vui vẻ. Ở nơi ấy không có rạp hát. Ông 

tự sáng tác ra những bài hát, trình diễn múa hát khiến họ cười, vui. Cứ vậy 10 

năm trôi qua, hiếu hạnh của ông khiến mọi người cảm động. Có nhà giầu 

muốn mướn ông làm công, nhưng ông từ chối : 

-Cha mẹ tôi suốt năm bị bệnh, tôi mỗi ngày ngoài việc đi xin ăn, còn ở 

nhà chăm sóc thuốc men cho cha mẹ, đâu có thì giờ đi làm công, ý tốt của ông 

tôi xin ghi nhận 

 Từ đó về sau ông vẫn như trước đi ăn xin, thừa tiền thì mua thuốc cho 

cha mẹ, Khi cha mẹ chết ông dùng tiền để dành mua 2 cỗ quan tài gỗ. Khi tẩm 

liệm ông lấy áo của mình mà tẩm liệm dù trời rất lạnh. Ông túc trực trước 

phần mộ, vì thương sót quá độ, nên hơn tháng sau cũng mất.  

Có một người là Dư Đạo bị bệnh bị quỷ bắt xuống âm phủ, thấy một viên 

quan mặc áo bào đỏ tía, báo cáo với Minh Vương : 

-Dương hiếu tử đã tới. 

Minh Vương tiến lên trước nghinh đón. Dư Đạo nhìn kỹ thì người được 

đón chào là người vừa chết Dương hiếu tử. Lại nghe Minh Vương nói : 

-Đã lâu nghe tiếng có hiếu của ông, âm phủ sao chứa người được. Thiên 

Đế có lệnh đưa ông về trời. 
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Du Đạo được quan âm phủ tra xét thọ mạng chưa tới nên được hồi dương. 

Khi tỉnh lại thuật chuyện Minh Vương tuyên bố Dương Hiếu Tử đã được lên 

trời. 

                                                               Thủ tài tự Đức Dục cổ giám. 

 

9 – Hoắc  Miễn. 

Hoắc Miễn là người từ nhỏ đã có tính hiếu thuận. Cha mất sớm, mẹ ông 

thương tiếc quá độ nên mắt nhìn không rõ. Ông bán gia sản, tìm thầy khắp nơi 

chữa nhưng bệnh của bà quá nặng, bà bị mù hẳn. Khi bà bị mù rồi, ông chí 

thành cung dưỡng quần áo, thực phẩm mùa nào thức nấy. 

Gập thời tiết tốt, ông dẫn mẹ đi dã ngoại hít thở không khí trong lành. Tuy 

mẹ ông không nhìn thấy cảnh đẹp, nhưng qua lời mô tả, tường thuật của ông, 

bà cũng cảm thấy phần nào. 

Trong xã hội có chuyện gì xẩy ra, ông đều thuật cho mẹ nghe. Do đó bà 

không bị thống khổ bởi bệnh mù mà vui vẻ. Càng cao tuổi địa vị ông càng 

cao. Trong vườn nhà, ông trồng đào, mận, quất . . . khiến bốn mùa mẹ ông đều 

có hoa quả để ăn.  

Sau khi mẹ ông chết, ông thương nhớ đến thân thể tiều tụy, miệng thổ ra 

huyết. Vì ông có hiếu nên làm quan đến Trung thư thị lang. Con cháu ông đều 

là hiền tướng. 

                                                                   Thủ tài tự Đức Dục cổ giám.       

 

10 – Chu Thọ Xương. 

Đời Tống, Chu Thọ Xương con của Bộ binh thị lang. Mẹ ông là con nhà 

nghèo. Năm ông lên 7, cha mẹ ông ly hôn, mẹ ông cải giá, không có tin tức gì 

cả. Khi lớn ông thường tưởng nhớ mẹ, nhưng không biết bà ở đâu, không cách 

nào gập mặt, thật là bi ai. Ông từ chức quan, lập chí đi tìm mẹ. Ông gập nhiều 

khó khăn đau khổ mà không được như nguyện. Lúc đó chưa có báo chí như 

ngày nay, chỉ cần đăng tin tìm người là đủ. Hy vọng tìm được mẹ rất ít, nhưng 

ông không nản chí. Ông là một tín đồ Phật giáo, tin sâu vào sự cảm ứng. Ông 
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trích máu, chép kinh Thủy sám. Ông ngày đêm tụng kinh Thủy sám cầu Phật, 

Bồ tát cảm ứng cho ông tìm thấy mẹ 

Quả nhiên hoàng thiên bất phụ khổ tâm nhân, Một hôm ông đến một nơi ở 

Hiệp Tây thì gập mẹ. Bà tóc đã bạc phơ, mặt có nhiều vết nhăn, nhưng dung 

mạo vẫn nhận được. Nhưng Chu Thọ Xương lúc nhỏ chỉ là một đứa trẻ 7 tuổi, 

nay đã là một người lớn. Bà mẹ không nhận ra ông. 

-Mẹ ! Con là Thọ Xương đây. 

-Con đấy ą, nằm mộng mẹ cũng không ngờ sẽ gập con ở đây. 

Hai mẹ con vui mừng đến phát khóc. Điều này làm cho những người đi 

đường cảm động. Ông đón mẹ về nhà cung dưỡng. Về sau ông làm đến Thiếu 

Khanh bộ Lễ. Hiếu thuận của Thọ Xương đã trở thành giai thoại đối với sĩ đại 

phu. 

                                                                Thủ tài tự Mông Khê bút đàm.     

       

11 – Lâm Thừa Mỹ. 

Lâm Thừa Mỹ người Phúc Kiến, cha mất sớm, mẹ khổ sở thủ tiết, nuôi 

dưỡng con nên người, ông nghĩ đến công ơn cha mẹ khó báo đáp, do đó ngày 

đêm khóc than.  

Có một vị thiền sư  nói với ông : 

-Nghĩ tới công ơn người thân mà khóc lóc thì rất là vô ích. Cổ nhân nói  : 

làm thiện thân hữu ích, làm ác thân lo lắng, chỉ cần giới sát, phóng sinh, tích 

âm đức mới là hiếu thuận chân chính. 

Lâm Thừa Mỹ nghe lời thấy có lý, từ đó về sau lập chí giới sát, phóng 

sinh, làm mọi điều thiện, thi đỗ cao, thọ đến 96 tuổi. 

                                                              Thủ tài tự Âm Văn quảng lục. 

 

12- Tiền  Thị. 

Dưới triều Thanh, đời Thuận Trị, ở huyện Võ Tiến, tỉnh Giang Tô, vào 

tháng 3, nhà họ Cố cưới Kim tiểu thư về làm dâu nhà họ.  
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Có một lần tiểu thư về nhà thăm bố mẹ. Bỗng nhiên cả nhà chồng bị 

nhiễm bệnh dịch. Bệnh dịch truyền rất rộng, nhiều người bị chết. Có nhà bị 

chết cả nhà, có ngõ chết quá nửa, chỉ còn vài người sống sót. 

Bệnh dịch hung mãnh làm người ta sợ hãi, người thân cũng không dám 

qua thăm hỏi, sợ bị nhiễm. Bất hạnh là gia đình vợ chồng con cái họ Cố 8 

người đều bị nhiễm. 

Tiền Thị ở nhà cha mẹ nghe được tin tức nhà chồng bị nhiễm dịch, vội 

mau sửa soạn về nhà chồng. Cha mẹ cô sợ cô bị nhiễm bèn ngăn cản, nhưng 

cô hiểu sâu đạo nghĩa, nói : 

-Chồng con cưới vợ là hy vọng con có thể cung phụng cha mẹ chồng, nay 

cha mẹ chồng bị bệnh, con vì sợ nhiễm bệnh nên không về thì có khác gì thú 

vật ? 

Cuối cùng mặc cho cha mẹ phản đối cô cứ một mình đi về nhà chồng. 

Khi cô về rồi, cả gia đình họ Cố đều khỏi bệnh. Người đương thời cho là 

hiếu thuận của cô đã có cảm ứng. 

                                                                    Thủ tài tự Đức Dục cổ giám. 

 

13 – Ngô  Nhị. 

Ngô Nhị người huyện Lâm Châu, tỉnh Giang Tây, là một người nghèo, rất 

có hiếu với mẹ. Một đêm nằm mộng thấy một vị thần nói với ông : 

-Kiếp trước ông làm ác, giờ ngọ ngày mai sẽ bị sét đánh chết. 

Ông không nỡ lìa xa mẹ già, cầu xin thần cứu mạng, vị thần nói : 

-Đây là mạng trời, không gì thay đổi được. 

Ngô Nhị sợ mẹ kinh hãi, sáng hôm sau bảo mẹ : 

-Hôm nay con có việc phải ra khỏi nhà, mẹ hãy đến nhà em gái con. 

Nhưng bà mẹ không chịu, qua một lúc, mây đen giăng đầy trời, sấm vang 

trời, sét loang loáng. Ngô Nhị lo bảo vệ mẹ, khóa cửa nhà rồi chạy ra đồng 

chờ sét đánh. 
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Được một lúc, trời quang, mây tạnh, Ngô Nhị không bị sét đánh, về nhà 

bình an, không dám kể chuyện cho mẹ nghe. Đêm sau nằm mộng lại thấy vị 

thần nói : 

-Lòng hiếu hạnh của ông đã cảm động đến trời, khiến tội ác kiếp trước 

của ông đã được giải trừ, 

Từ đó về sau Ngô Nhị thờ mẹ không chút lười biếng. 

                                                                   Thủ tài tự Đức Dục cổ giám. 

 

14 – Hứa  Thản. 

Đời Đường, Hứa Thản là một người con hiếu. Năm ông lên 10, một hôm 

theo cha vào núi hái thuốc. Bỗng nhiên trên đường xuất hiện một con báo 

hung dữ. Há to miệng về phía cha ông. Trong tình huống nguy cấp ấy, ông 

không hoảng sợ, giơ gậy gỗ phang vào con báo. Điều đáng ngạc nhiên là con 

báo hung dữ quay đầu bỏ chạy. Hai cha con không còn lòng dạ hái thuốc, 

chạy khỏi nơi ấy. Chuyện lành đồn xa đến tai vua. Vua Đường Thái Tông nói 

: 

-Hứa Thản là một đứa trẻ mới 10 tuổi dám xả thân cứu bố, chế phục mãnh 

thú khiến người cảm động. Nay ban cho chức Văn Lâm lang. 

                                                       Thủ tài tự Lịch sử cảm ứng thông ký. 

 

15 – Tôn  Cận. 

Tôn Cận là người con hiếu thảo đời Nguyên, phụng dưỡng bố và kế mẫu 

hết lòng, hết sức, biểu hiện lòng hiếu hạnh thành thực khiến người đương thời 

phải ca tụng. Cha ông mất rồi, linh cữu quàn tại nhà 4 năm. Mỗi ngày ông chỉ 

ăn cháo và tụng kinh, niệm Phật xin cho cha được về cõi Tây Phương Cực 

Lạc. Khi đem tống táng thì gió to, sóng lớn, nhưng thuyền chở linh cữu bắt 

đầu khởi hành thì gió im, sóng lặng, thuận buồm suôi gió. 

Ông phụng dưỡng kế mẫu Đường thị như mẹ ruột. Một năm nọ mẹ kế  bị 

xưng một nhọt, máu mủ hôi tanh, chỉ nằm ở giường mà rên siết. Vì lòng hiếu 

thuận ông không ngần ngại dùng miệng hút mủ, và dùng lưỡi liếm máu tràn ra 
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ngoài da. Qua vài ngày, nhọt của kế mẫu hết xưng. Đường thị lại bị bệnh về 

mắt, mới đầu mắt đỏ, nhìn mơ hồ, mời nhiều thầy thuốc chữa trị mà bệnh 

không giảm. Càng ngày càng nặng, cuối cùng không nhìn thấy luôn. Ông thấy 

kế mẫu không nhìn thấy được nữa thì rất khổ, không  biết có hy vọng nhìn lại 

được không. Ông nhớ lần trước liếm nhọt mà khỏi nên không phiền lòng mỗi 

ngày đều liếm 2 mắt của mẹ kế, một tuần rồi 2 tuần chẳng thấy tiến triển gì cà, 

nhưng ông không nản, vẫn trì chí tiếp tục. 2 tháng sau kế mẫu lại nhìn thấy. 

Hai mẹ con vui không thể tả được. 

Về sau Đường thị mất nhằm lúc trời mưa tầm tã, việc tống táng bị trì hoãn 

lại, ông khóc lóc cầu nguyện cho trời tạnh. Việc tống táng được tiến hành tốt 

đẹp. Những ngày sau trời lại tiếp tục mưa như thác đổ. 

                                                        Thủ tài tự Lịch sử cảm ứng thống ký. 

 

16 – Trần  Thị. 

Vào đời Tống, có người con gái Trần Thị hiền lành. Năm 20 tuổi lấy 

chồng. Hôn lễ chưa được một tháng, đương lúc mật ngọt, thì chồng được lệnh 

phải xuất chinh. Tân hôn phải ly biệt thật khổ. Lúc ra đi người chồng phân 

phó : 

-Anh đi rồi, em nhớ chăm sóc mẹ. 

-Anh đừng lo em không quên đâu. 

Về sau chồng nàng anh dũng vì nước hy sinh. Trần Thị vừa khổ biệt ly lại 

khổ vì cái chết của chồng, sự bi ai thật không tả hết. Nhưng nàng vẫn nén đau 

thương phụng dưỡng mẹ chồng. Cha cô thấy cô còn trẻ mà đã chôn chồng trở 

thành bà góa, thật đáng thương, bèn khuyên cô tái giá. 

-Cha ! Nếu cha yêu con nên tôn trọng nhân cách của con. Chồng con khi 

ra đi đã dặn con chăm sóc cho mẹ chàng. Nay chồng con đã vì nước mà hy 

sinh. Con sao dám trái lời chàng dặn. Con quyết tự sát chứ không chịu tái giá. 

Cha cô thấy cô cương quyết, không ép cô tái giá nữa. Từ đó về sau, cô 

chăm chỉ làm lụng may vá, giặt dũ để kiếm tiền thu nhập, nuôi mẹ chồng. 50 

năm trải qua không một ngày lười biếng, cho đến khi mẹ chồng mất. Sự hiếu 
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hạnh của Trần Thị truyền khắp gần xa, truyền đến triều đình, vua ban tặng 

bảng vàng tặng hiệu Hiếu phụ. 

                                                                                       Thủ tài tự nữ tiết. 

 

17 – Hoàng  Đạo  Hiền. 

Triều Nguyên, Hoàng Đạo Hiền là người con hiếu. Từ nhỏ đã mất mẹ, bố 

khổ sở nuôi nấng nên người. Ông cảm ơn bố, mẹ như trời bể. Đem hết cả tâm, 

sức cung phụng bố. Mỗi ngày sáng chiều đều thành thực hỏi thăm, không lười 

biếng. Một ngày kia bố ông bị bệnh rất nặng, ông mời các danh y đến trị 

nhưng bệnh không giảm mà càng ngày càng nghiêm trọng hơn. Bố ông bất 

tỉnh, thần trí hôn mê, các thầy thuốc đều bó tay. Ông là một tín đồ Phật giáo 

rất tin tưởng vào đức Bồ tát Quán Thế Âm đại từ, đại bi, cứu khổ, cứu nạn, 

hữu cầu tất ứng. Ông quỳ trước tượng Bồ tát, thắp hương nguyện tự kỷ giảm 

một kỷ tuổi thọ để tăng tuổi thọ của bố lên một kỷ (12 năm). Tục ngữ nói : 

người có tâm thành thì Phật sẽ cảm ứng. Sau khi ông khấn nguyện, bố ông 

tỉnh lại, bệnh khỏi hẳn. Các thầy thuốc đều lấy làm lạ. 12 năm sau, bố ông vì 

già mà chết. Còn ông sống thọ, giầu có, con cháu đầy nhà. Lúc mất, an nhiên 

mà đi, không đau đớn gì. 

                                                             Thủ tài tự Vạn thiện chi nguyên. 

 

18- Các  con  dâu  của  Ngô  lão. 

Triều Thanh, ở huyện Sùng Minh, tỉnh Giang Tô, có một vị Ngô lão, có 4 

người con trai, vì nhà nghèo, 4 con đều làm nghề buôn bán để lo vấn đề sinh 

tồn trước mắt. 4 người con đều làm công cho một nhà phú hộ. Khi khôn lớn 

đều tự lập. 4 người con đều cưới vợ và cùng ở chung một nhà. Mới đầu cứ 

luân phiên một tháng một lần cung dưỡng bố mẹ, nhưng các nàng dâu nói như 

thế sau 3 tháng mới được cung dưỡng bố mẹ lâu quá đi, sau đó đổi sang hàng 

tuần, hàng ngày rồi sau cùng là hàng bữa.  Tỷ như buổi sáng là lão đại, buổi 

trưa là lão nhị, buồi chiều là lão tam, sáng hôm sau là lão tứ. Ngày 5 và 10 

cùng đem đồ ngon đến cung dưỡng. Khi nhàn rỗi, ông bà thường đến nhà bạn 
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bè đánh cờ hay chơi bài. Các con bí mật theo dõi rồi cấp tiền cho các nhà đó 

xin họ giả vờ thua để các cụ được bạc. Các cụ khoái chí về nhà kể cho con 

cháu nghe, hoặc cho tiền, hoặc mua bánh, kẹo. Cả nhà đều vui vẻ. Cụ ông 99 

tuổi, cụ bà 97 tuổi, con cả 70 , con cháu 5 đời cùng chung sống dưới một mái 

nhà. 

                                                              Thủ tài tự Ngư Dương dạ đàm. 

 

19 – Thiền  sư  Trách. 

Đời Tống, thiền sư Trách, người tỉnh Hồ Bắc, cha mất sớm, mẹ đem đến 

nhà cậu nhờ nuôi dưỡng. Thuở bé học các sách về đời. Năm 29 tuổi ngộ ra 

rằng cuộc đời là vô thường, bèn lập chí tu học Phật pháp, xin xuất gia. Bái tổ 

Lô Tú thiền sư làm thầy. Tham thông thiền lý, hiểu rõ lý lẽ tông môn. Lại 

tưởng đến công ơn của mẹ khó báo đáp, bèn rước bà về phía Đông của 

phương trượng để thuận việc cung dưỡng. ngoài việc cung cấp đồ ăn còn tha 

thiết khuyên mẹ niệm Phật, tu Tịnh Độ. Qua 7 năm, bà niệm Phật mà mất. 

Ông viết một quyển khuyến hiếu văn gồm 120 chương. 100 chương đầu nói 

về thế gian hiếu, phụng dưỡng vật chất. 20 chương cuối khuyên tu Tịnh Độ, 

lấy hiếu kính cha mẹ làm đầu.  

                                                                    Thủ tài Tịnh Độ thánh hiền lục. 

 

20-  Ngụy  Mẫu  Trần  Ngộ. 

Ngụy mẫu Trần Ngộ, người Lâm Châu, tỉnh Hồ Nam là cháu gái của thi sĩ 

đời mạt Thanh Trần Vân Tám, là con dâu của nhà nghiên cứu tinh thâm Phật 

học Ngụy Mặc. Con của bà là Ngụy Địch, pháp danh Châu Am là một tín đồ 

Phật giáo từng kể về lòng hiếu thảo của mẹ. Lúc Ngụy mẫu được 12 tuổi, bố 

phải xa nhà vì mưu sinh. Ở nhà chỉ có 2 mẹ con. Một đêm bà mẹ bị bệnh, thổ 

huyết không ngừng, nhà không có đàn ông, 2 mẹ con kinh hồn thất tán. Chính 

trong lúc nguy cấp Ngụy mẫu cắt thịt ở cánh tay trái, đun lên rồi đưa cho mẹ 

ăn. Nói thật là kỳ, bà mẹ ăn xong thì ngưng thổ huyết, chuyển nguy thành an. 

Để tránh cho mẹ bất nhẫn không ăn, bà nói dối đó là thuốc. Chuyện xong rồi, 
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bà cũng không nói cho ai biết, ngày xưa con gái mặc áo dài, nên không ai 

trông thấy vết sẹo trên tay trái của bà. Năm 1928 bà được 73 tuổi, vào mùa 

Đông bà bị bệnh nặng, các con bà tụ tập quanh giường cầu nguyện. Đêm trừ 

tịch Ngụy Địch đốt 9 thẻ hương trên cánh tay phải để cầu cho mẹ, ngày 15, 

tháng giêng, năm 1929, Ngụy Địch và nhị muội đốt 3 thẻ hương ở tay trái, 

ngày hôm sau lại đốt 6 thẻ hương ở tay phải. Ngày mồng một, tháng 3, năm 

1929 lại cùng 2 em gái đốt hương ở tay trái cầu cho mẹ. Thấy các con có hiếu 

bà cảm động, gọi các con lại gần, vén tay áo để lộ vết sẹo, nói : 

-Năm ta 12 tuổi, để trị bệnh cho bà ngoại các con, ta đã cắt thịt trên tay. 

Lúc đó, ta tuyệt đối không nghĩ rằng sẽ có các con hiếu hạnh như thế này, quả 

thật đây là sự cảm ứng. 

Mọi người nhìn vết sẹo dài 3 tấc, rộng 7 tấc, cảm động đến bật khóc. 

Ngày mồng 6, tháng 3, năm 1929 Ngụy phu nhân chắp tay mỉm cười qua đời 

trong tiếng niệm Phật. 

                                                        Thủ tài tự Chân Am cư sĩ bút ký. 

 

 

 


