
Đọc, gạn lọc lấy điều hay, 

   Đem áp dụng, mong đổi thay cuộc đời. 

    Công đức hồi hướng về nơi: 

   Quê hương Cực Lạc, nguyện cuối đời vãng sanh.     

     ***        

     GIEO RUỘNG PHƯỚC 

    Tâm Lương Đào Mạnh Xuân 

 

 Chúng tôi được đọc một mẩu chuyện ngắn về sự cúng dường. Chuyện có ý nghĩa rất thâm 

sâu, xảy ra ở nước Nhật, kể rằng Đại Sư Seisetsu cần kiến thiết thiền đường lớn hơn vì số thiền 

sinh quá đông. Thương gia Umezu quyết định cúng 500 đồng tiền vàng ryo để xây một nơi tu tập 

rộng rãi hơn. Sau đây là những gì xảy ra khi Đại sư nhận tiền từ vị thương gia: 

 Seisetsu nói: “Được rồi. Tôi sẽ nhận.” 

 Umezu biếu túi vàng cho Seisetsu nhưng Umezu không hài lòng thái độ của Seisetsu. Với 

3 ryo người ta có thể sống trọn một năm, và ông thương gia không được Seisetsu cảm ơn việc ông 

tặng 500 đồng vàng này. 

 Umezu ám chỉ: “Trong túi đó là 500 ryo.”    

 Seisetsu đáp: “Ông đã nói với tôi rồi.” 

 Umezu nói: “Mặc dù tôi là thương gia giàu có nhưng 500 ryo là một món tiền lớn.” 

 Seisetsu hỏi: “Ông muốn tôi cảm ơn ông?” 

 Umezu đáp: “Vâng, phải vậy.” 

  Seisetsu hỏi: “Sao lại tôi. Người cho phải cám ơn chứ.” 

 

 Câu chuyện trên cho chúng tôi ý nghĩ rằng người làm việc bố thí, cúng dường không nên 

tỏ ý ngã mạn vì cứ nghĩ mình là người cho thì người nhận phải biết ơn, phải kính trọng mình, phải 

săn đón, tiếp đãi mình nồng hậu. Thật sự, suy xét kỹ, nếu không có những nơi, những người cần 

sự giúp đỡ thì mình đâu có chỗ để cúng dường, bố thí. Tiền, của cải của mình vẫn còn nằm nguyên 

đó. Lúc chết, tiền của kia đâu có đem đi được, duy chỉ có PHƯỚC sẽ theo ta như hình với bóng. 

Theo đó, thử hỏi PHƯỚc kia từ đâu mà có? Chắc chắn là từ sự bố thí, cúng dường, làm việc thiện 

lành, v.v... Còn những người, những nơi nhận tiền, của cúng dường, bố thí của ta là những Ruộng 

Phước để người đời gieo nhân lành vào đó. Cứ so sánh kết quả đem lại tới “bên cho” và “bên 

nhận”, chúng ta thấy “bên cho” có nhiều lợi lạc về mặt tâm linh. Tức họ được Phước. Những ai 

hiểu được đạo lý này và thực hành đúng thì chẳng những đem lại PHƯỚC BÁO cho mình mà cả 

cho con cháu về sau nữa. Còn ngược lại, lúc nào cũng cho mình là kẻ ban ơn, rồi khi không được 

bên nhận biểu lộ sự biết ơn thì giận, tức, trách móc,... Vậy là PHƯỚC sẽ bị giảm đi như trường 

hợp của vị thương gia trong mẩu chuyện ở trên. 

  Để giúp mình không vướng mắc vào việc CHO ĐI mà không nhận được sự PHẢN 

HỒI, hãy luôn nhớ câu “Hạnh phúc nằm ở chữ CHO, chứ không phải chữ ĐÒI.” (Trích từ: “Đừng 

Tìm Hạnh Phúc”- Tác giả: Khuyết Danh). Xin chuyển thành văn vần như sau: 

 

   “Hạnh phúc là CHO, chẳng phải ĐÒI,” 

   Nhận là chân lý, nhớ mãi thôi. 

   Cõi lòng nhẹ nhõm, không vướng mắc, 

   Khi đã CHO ĐI, chẳng nhận PHẢN HỒI. 

 

  Đó cũng là ý Đức Phật thường khuyên dạy: 



 

 - Thi ân bất cầu báo. 

 - Thi ân đừng cầu đền đáp, vì cầu đáp trả là thi ân có mưu tính. 

 - Coi sự thi ân như đôi dép bỏ. 

 

  Vừa rồi là phần trình bày tổng quát. Bây giờ xin đi vào chi tiết hơn.  

Đạo Phật thường dạy Tâm làm chủ. Nếu ta làm việc lành thiện, với tâm thanh tịnh 

tức không mong đòi gì cả và kính trọng đối tượng ta hướng tới, thì Phước báo được hưởng 

trọn vẹn. Còn làm với tâm cầu danh , cầu lợi, hoặc trong đầu có ý coi thường nơi nhận, 

phước sẽ bị hao tổn. Ví dụ, có lần chúng tôi đi chiêm bái Thánh Tích ở Ấn Độ, thấy có 

người đã vung cả nắm tiền, cho những người vây quanh. Xin được tóm tắt để nhớ lâu: 

 

   Phàm khi bố thí hoặc hộ trì, 

   Chớ để lợi, danh dẫn mình đi, 

   Tâm luôn cung kính, lòng thanh tịnh, 

   Được vậy, phước lành hưởng trọn y. 

 

  Trước đây lúc chưa hiểu Đạo, chúng tôi cứ nghĩ, tiền cho là tiền mất hẳn. Đó cũng 

là suy nghĩ của nhiều người. Về sau biết mình hiểu sai nên đã đặt mấy câu văn vần để nhớ: 

 

   Nhiều người lầm tưởng tiền cho đi, 

   Là tiền mất trắng, chẳng lợi chi, 

   Chính ra tiền ấy Gieo Ruộng Phước, 

   Con cháu mai sau hưởng ruộng phì (nhiêu). 

 

  Còn việc bố thí hay cúng dường nhiều hay ít không quan trọng bằng tấm lòng chí 

thiết và thành kính của mình lúc dâng hiến. 

   Vậy nên Đức Phật đã dạy: “Người phát tâm rộng lớn bố thí, của chỉ bằng 

hạt cải mà quả báo như núi Tu Di. Ngược lại, người ôm lòng nhỏ hẹp bố thí, của bằng núi 

Tu Di, công đức chỉ bằng hạt cải.”                                   

  Đó là trường hợp của cô gái ăn xin, phát tâm rộng lớn bố thí, và vị thương gia 

Umezu, ôm lòng nhỏ hẹp bố thí.                         

    : 

  Chúng tôi có mấy câu ghi lại 2 sự việc ấy: 

 

   *Bố thí ít, nhiều quan trọng chi, 

   Lòng thành, tâm rộng mới đáng ghi. 

   Chỉ hai xu muối tha thiết cúng, 

   Hiện đời hưởng quả làm Chánh phi.   

     

*Hiến rồi, đòi được cám ơn, 

   Ấy tâm tính toán thiệt hơn: hẹp lòng,  

    Dù cúng trăm lượng vàng ròng, 

   So lòng rộng mở, một đồng vẫn hơn. 

   

  Sau đây là phần ghi lại những ý chính vừa trình bày ở trên qua bài văn vần: 



    

     Gieo Ruộng Phước. 

     

Khi làm điều thiện cho người, 

   Xin chớ ngã mạn, nhớ lời dạy răn: 

    Người nhận mới thật ân nhân. 

   Người cho là kẻ thọ ân rõ ràng. 

    Vì nếu họ không tỏ thiếu, cần, 

   Tiền ta nằm đó, mười phần còn y. 

    Lúc chết, tiền chẳng ích gì! 

   Chỉ PHƯỚC là bạn sẽ đi theo cùng. 

    Hiểu vậy phải gắng khiêm cung, 

   Ai cần, ta giúp: vui mừng đúng thôi, 

    Nhờ đó PHƯỚC BÁO vun bồi. 

   Chân lý ấy, nhớ suốt đời khắc sâu. 

    Giúp, thường nghĩ Tám ruộng sau: 

   Cúng Dường Tam Bảo, Bắc Cầu, Bệnh Nhân,  

    Hiếu Dưỡng Cha, Mẹ rất cần, 

   Những Nơi Hiểm Trở San Bằng giúp dân, 

    Đào Giếng, Giúp Kẻ Khó Khăn,  

   Trai Đàn Chẩn Tế siêu thăng cô hồn. 

    Mở lòng, ruộng phước gieo luôn, 

   Đời ta hạnh phúc, người thường được vui. 

    

   (A):Tại sao cần phải GIEO RUỘNG PHƯỚC? 

  Theo quan niệm đạo Phật, hằng ngày chúng ta làm bất cứ hành động gì đều có ảnh 

hưởng đến PHƯỚC ta có. Làm LÀNH, tăng PHƯỚC, làm ÁC, tổn PHƯỚC. Vậy nên, một người 

thành công hay thất bại cũng từ Phước mà ra.  

Ví dụ, trong cuộc sống quanh ta, có khi ta thấy một người làm ăn rất phát đạt, được  

một thời gian thì lụn bại. Sở dĩ có vậy là vì nhờ có phước nhiều, người này mới làm ăn hưng vượng, 

tức họ đang dùng Phước tồn trữ. Nhưng dùng Phước mà không tạo Phước thêm nên lâu ngày 

“Ruộng Phước” cạn dần. Có khi vì những nguyên nhân khác làm cho phước TỔN nhiều nên lụn 

bại càng nhanh. Chẳng hạn khi giàu có, rồi tiêu xài phung phí, hoang đàng, chơi game, đánh bạc, 

cá độ, khinh khi kẻ nghèo khó, hống hách, khoe khoang, thất tín, sống keo kiệt, bất hiếu với cha 

mẹ... Đó là những triệu chứng để tai ương, hoạn nạn đến. Xin được ghi lại những ý trên qua mấy 

câu sau: 

 

Phước báo dùng nhiều cũng hết đi, 

Nếu không tạo mới sẽ có khi, 

Tai ương, hoạn nạn dồn dập đến, 

Tiền tài, danh vọng chẳng  còn chi ! 

 

  Nếu chúng ta chịu khó để ý, sẽ thấy những người thành công biết sống khiêm 

nhường, đạo đức, biết chia sẻ bớt cho đời phần dư dả của mình thì những người này rất khó bị 

thất bại. Vì những việc làm vừa ghi đang tạo Phước thêm cho họ.  



Xin mời quí vị đọc thêm sách “Làm Chủ Vận Mệnh” kể lại chuyện người thật, việc thật 

do Viên Liễu Phàm viết kể lại đời mình, nhờ làm việc thiện lành mà đã cải đổi được vận mệnh. 

Sách do Thầy Thích Minh Quang biên dịch. 

  Tới đây, chúng tôi xin nhắc lại lời Phật dạy trong kinh Pháp Cú rồi hằng ngày chúng 

ta cố gắng thực hành để Tăng Phước và không Tổn Phước: 

    Chớ làm các việc ác. 

    Chăm làm các điều lành. 

    Giữ tâm ý trong sạch. 

    Ấy lời Chư Phật dạy. 

  Xin được chuyển ý trên qua mấy câu văn vần cho dễ nhớ: 

   

    Việc Thiện nhỏ chớ bỏ qua. 

   Còn việc Ác nhỏ tránh xa đừng làm. 

    Luôn giữ trong sạch thân Tâm. 

   Ấy lời Phật dạy, phải chăm thực hành. 

 

  Trong kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện phẩm thứ Bảy có đoạn ghi: “Con xem 

xét chúng sanh trong cõi Diêm Phù, sanh tâm động niệm không chi là chẳng phải tội.”  

  Thật vậy, trong cuộc sống hằng ngày có bao nhiêu việc mà chúng ta ngỡ là không 

có tội nên cứ tái diễn hoài hoài. Chẳng hạn, việc lập bàn thờ Phật và việc cúng mặn, cúng chay. 

  Có người ngày giỗ đặt thịt cá đầy mâm, bên trên là bàn thờ Phật. Họ không bao giờ 

biết đó là có tội. Họ cũng không biết cúng mặn, hương linh nặng tội, cúng chay hương linh tăng 

Phước. Rồi hết năm này qua năm kia, cứ vậy mà làm. Xin có mấy câu tóm tắt: 

    

Có người lập bàn thờ Mẹ Cha. 

    Ở trên là tượng Phật Bà Quán Âm. 

      Giỗ, để thịt cá đầy mâm. 

    Nếu dời đi một, sai lầm ít thôi! 

      Phật trên, dưới cúng mặn, chao ôi?! 

Si mê quá đáng, tội thời gia tăng. 

  Thờ Phật, cúng chay, rất cần. 

Làm gấp, (rồi) Sám hối, tội lần lần hết ngay!  

 

(B): Sau đây là những điều làm tổn phước.  

  (1): Tổn Phước vì Phung Phí: 

   Ví dụ: Có người: 

  a) sau một bữa ăn, thức ăn còn thừa như cơm, thịt, cá,... đều đổ bỏ, cho rằng đồ ăn 

để qua đêm sẽ sinh bịnh.                                   

  b) mua sắm cho chính mình và con cái nào dày giép, quần áo, đồ chơi,... dùng còn 

rất tốt là loại bỏ, mua cái mới... 

  c) có quá nhiều tiền, may sắm áo dài chỉ mặc một lần rồi không dùng nữa. 

  d) tới chùa dùng cơm, ăn không hết là đem đổ thùng rác. Xin nhớ đây là của đàn na 

tín thí, mình ăn còn chút ít phải đem về nhà ăn cho hết mới tránh bị tổn phước. 

  e) tới chùa làm công quả cứ bỏ vào thùng rác những món có thể tái chế hoặc đem 

rửa là có thể dùng lại được.  

  (2): Tổn Phước vì Tham Lam: 



   Ví dụ: Có người:    

  a) ăn cơm chùa rồi, còn lấy thêm phần nữa đem về nhà.  

  b) tới chùa làm công quả, thấy đồ gì của chùa ưa thích là lấy đem về nhà nấu ăn 

hoặc dùng.v.v.... 

  (3): Tổn Phước vì không khiêm tốn: 

 Trong cuộc sống, có một số tính nết sau đây những ai muốn luyện tính KHIÊM TỐN được 

trọn vẹn cốt để khỏi TỔN PHƯỚC, xin cố gắng loại bỏ:      

 

Khiêm tốn: tính đáng trau dồi! 

   Ai thực tập tốt, được người quí thay! 

    Muốn vậy, tính xấu sau đây, 

 Giữ tâm đừng để hằng ngày lộ ra:  

    Độc đoán, kiêu ngạo, cái “ta”, 

   Khoe khoang, kỳ thị, moi ra lỗi người, 

    Ác khẩu, hống hách, lắm lời, 

   Thêu dệt, đâm thọc, khinh người, chê bai,…  

    Bỏ nghiệp xấu ấy hằng ngày, 

   Khiêm tốn chắc chắn từ nay nẩy chồi. 

 

Nếu lỡ trong cuộc sống, có khi làm một điều gì đó sai trái, ta hối hận vì biết rồi sẽ tổn 

Phước. Xin đừng lo. Với người có tâm biết hối cải, xin làm như sau:  

      

Lầm lỗi cải đổi làm sao? 

    Phải biết hổ thẹn khi nào làm sai. 

     Tâm khắc khoải lo nghĩ hoài, 

    Chí thành sám hối, tội sai tiêu liền. 

     Sám hối là Công đức chớ quên! 

    Phải đem hồi hướng để thêm Phước lành! 

 

  Có trường hợp có người làm sai, thậm chí sai rất nặng, nhưng họ chẳng bao giờ 

chịu sửa lỗi. Họ nghĩ chẳng ai biết nên cứ tảng lờ. Thật sự không phải vậy đâu. Xin mời đọc: 

      

Long Thần, Hộ Pháp ở bên ta, 

     Lành, dữ ta làm khó giấu qua, 

     Phàm khi làm việc gì dù nhỏ, 

     Biết là việc ác phải tránh xa.  

    

 Tới đây chúng tôi kính mong quí vị nào đã đọc bài viết và thấy thích, xin cùng chúng tôi: 

   

- cố tu tập để làm sao cho tâm được AN khi làm điều thiện gieo vào “Ruộng Phước”.  

 - cố ghi nhớ cách làm điều thiện để đạt được kết quả tốt. 

 -cố gắng tránh bớt những hành động làm tổn Phước. 

    

  Nếu nhiều người làm được vậy, chúng tôi xin đem công đức có được hồi hướng về 

khắp tất cả pháp giới chúng sanh tương lai đồng sanh về Tịnh Độ./. 

 



  Phần đọc thêm: 

(1) Đoạn đối thoại ở trên giữa vị Thiền Sư và người thương gia trích từ “ Dâu Trăm 

Họ.” Tác giả Vĩnh Hảo đăng trong Phật Giáo Đại Chúng. Đây là một mẩu chuyện trong 

sách “Góp Nhặt Cát Đá”.Tác giả Thiền Sư Muju. Bản dịch của Đỗ Đình Đồng.) 

 

   (2) Cầu danh: khi vừa phát tâm làm việc bố thí, cúng dường thì đã có ý nghĩ mong: 

 -Được nơi nhận tỏ lộ sự biết ơn và được quí mến sau đó.  

 -Được thấy tên mình trong danh sách cúng dường, bố thí.  

 - Được nghe tên mình trên đài phát thanh, truyền hình.  

 - Được khắc tên mình trên bia đá v.v...      

   

(3): Chuyện kể tóm lược rằng có một người con gái vì cha mẹ chết sớm, không nơi 

nương tựa nên phải đi xin ăn. Một lần nọ, cô nghe người ta nói Rằm Tháng Bảy đi Chùa, 

cúng dường Tam Bảo được phước nhiều lắm. Cô mới nghĩ, mình phải làm điều gì đó tạo 

phước để thoát khỏi cảnh nghèo khó này.  

   Một hôm, cô xin được hai xu, mà lại có tâm tha thiết muốn cúng dường một thứ gì 

đó, làm sao cho toàn thể quí thầy trong chùa đều thọ dụng, nên đã mua 2 xu muối rồi đem đến 

chùa nhờ nhà bếp giúp. Người nhà bếp nêm muối vào nồi canh. Vậy là tất cả chư tăng đều dùng. 

Làm xong, cô bẵng quên chuyện ấy đi.  Rồi một ngày kia, một vị quan trong Triều đi tuần tra, qua 

chỗ cô nằm trong lều chợ, thấy có vầng mây đỏ tụ bên trên khoảng không chỗ cô nằm, nghĩ đây là 

dị nhân phước lớn nên lại xem. Vị quan thấy một người con gái xinh đẹp mà phải đi xin ăn nên 

động lòng thương, đem về nuôi làm dưỡng nữ. Thời gian sau, Thái tử con vua chọn vợ. Đã có 

không biết bao nhiêu cô gái đẹp khắp nơi trong nước đưa đến cho Thái tử chọn nhưng Thái tử 

không chịu ai. Cuối cùng, khi gặp cô, Thái tử ưng ý ngay. Rồi Thái tử lên làm vua. Cô làm chánh 

phi.     

  (4) Mặt khác, tám việc làm với tâm ý thiện lành sau đây cũng được gọi là “8 loại 

Ruộng Phước” 

 (4.1): Đào Giếng ở những con đường hẻo lánh xa thành phố, xóm làng, giúp cho người qua 

lại có nước uống đỡ khát. Đó là Ruộng Phước. (Ghi thêm của người viết: Quanh một số Thánh 

Tích Phật Giáo chính tại 2 bang Bihar và Uttar Pradesh của Ấn Độ, người dân rất cần giếng khoan 

để dùng tập thể.) 

 (4.2): Bắc Cầu qua mương, rạch. Xây cầu ở bến nước, bờ sông v.v...để giúp người qua lại 

thuận tiện, đỡ bị tai nạn rớt xuống nước. Đó là Ruộng Phước.  

 (4.3) San Bằng Những Nơi Hiểm Trở; Mở rộng những chỗ chật hẹp để tránh nguy hiểm 

cho người qua lại. Đó là Ruộng Phước.   

 (4.4): Kính Phụng Hiếu Dưỡng Cha Mẹ để báo đáp công ơn sinh thành dưỡng dục. Đó là 

Ruộng Phước. 

(4.5): Cung Kính Cúng Dường Tam Bảo. Đó là Ruộng Phước.   

 (4.6): Thương xót, cung cấp thuốc thang để chữa trị cho người bệnh, an ủi người bệnh, làm 

cho họ thân tâm được an lạc. Đó là Ruộng Phước.  

 (4.7): Thương xót, cung cấp vật thực và những nhu cầu thiết yếu cho kẻ nghèo thiếu. Đó 

là Ruộng Phước. 

 (4.8): Lập Trai Đàn Chẩn Tế để cứu độ cho tất cả chúng cô hồn, hoạnh tử, nhờ Phật lực mà 

họ thoát được các cảnh giới đau khổ, sinh vào các cõi lành. Đó là Ruộng Phướ 
 


