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KHÔNG THỂ TRẢ ƠN  

“ Có hai hạng người, này 

các Tỳ Kheo, Ta nói 

không thể trả ơn được. 

Thế nào là hai. Là Mẹ và 

Cha. Nếu một bên vai 

cõng cha, một bên vai 

cõng mẹ, làm vậy cho đến trăm tuổi, nếu 

đấm bóp, thoa nước tắm rửa, thoa gội, 

và dầu tại đấy có vãi tiểu tiện, đại tiện 

như thế, này các Tỳ Kheo cũng chưa làm 

đủ hay trả ơn đủ mẹ và cha. Vì cớ sao? Vì 

rằng, này các Tỳ Kheo, cha mẹ đã làm 

nhiều cho con cái, nuôi nấng, nuôi dưỡng 

con khôn lớn, giới thiệu con vào đời”.  

(Tăng Chi Kinh Nikàya. Chương 2. Hai Pháp. IV. Phẩm 

Tâm Thăng Bằng (1-11. Đất ). 



Cha Mẹ là “Phật” 

Cha mẹ tại tiền  

Như Phật tại thế, 

Gặp thời không có Phật,  

Khéo thờ cha mẹ 

Tức là thờ Phật vậy. 
(Kinh Tâm Địa Quán) 

 



Cha Mẹ, Phạm Thiên 

Mẹ cha gọi Phạm Thiên,  
Bậc Ðạo sư thời trước 

Xứng đáng được cúng dường 
Vì thương đến con cháu 

Do vậy, bậc Hiền triết 
Ðảnh lễ và tôn trọng 
Dâng đồ ăn đồ uống 

Vải mặc và giường nằm 
Thoa bóp (cả thân mình)  

Tắm rửa cả tay chân 
Với sở hành như vậy,  

Ðối với mẹ với cha 
Ðời này người Hiền khen 
Ðời sau hưởng Thiên lạc 

(Tăng Chi Bộ Kinh Nikàya. Chương III. Ba Pháp. Phẩm sứ giả của trời) 

 



Diệu Hạnh hiếu 

kính Cha Mẹ 

 

Hãy nuôi dưỡng Mẹ Cha 

Hợp pháp và đúng pháp 

Buôn bán đúng, thật thà 

Người gia chủ như vậy, 

Sở hành không phóng dật 

Được sanh làm Thiên nhân, 

Tên là: “Tự Quang Thiên”. 
Tiểu Bộ Kinh Nikàya. Kinh Tập Sutta Nipata. Chương II. 

Tiểu Phẩm. XIV. Kinh Dhammika (Sn 66). Kệ 404) 
 



Lành thay hiếu 

kính Cha Mẹ 

 

Người nào theo thường pháp 

Nuôi dưỡng Mẹ và Cha 

Chính do công hạnh này 

Đối với Cha với Mẹ 

Như vậy bậc hiền thánh 

Trong đời này tán thán 

Sau khi chết được sanh 

Hưởng an lạc chư thiên! 
(Tương Ưng Bộ Kinh Nikàya, Chương 7. Tương Ưng Bà-la-mon. III. 

Phẩm Cư Sỹ. Phần Màtaposaka, Nuôi dưỡng Mẹ, S.i, 181) 



Phụng dưỡng Cha Mẹ 
với từ tâm 

Cha Mẹ ân tình đáng tuyên dương, 
Giữ địa vị cao cả khác thường, 

Được gọi "Phạm thiên" do cổ đức, 
Uy danh hai vị lớn khôn lường. 

 
Song thân hiền phải được tôn vinh 

Xứng đáng từ con cái của mình, 
Người dưỡng mẹ cha theo chánh hạnh 

Là người có trí tuệ thông minh. 
 

Đem dâng thức uống với đồ ăn 
Sàng tọa và y phục xứng phần, 
Phải tắm mẹ cha, dầu tẩm ướt, 

Rửa cho sạch sẽ cả đôi chân. 
 

Bậc trí tán dương các việc trên, 
Làm con phụng sự mẹ cha hiền, 

Hân hoan tràn ngập trên trần thế, 
Thân hoại, an vui hưởng cõi thiên. 

(Tiểu Bộ Kinh Nikàya. Chuyện Tiền Thân Đức Phật. Tập VI. Chuyện số 532, Kệ 90-93) 



Điềm Lành 

 

Hiếu dưỡng mẹ và cha, 

Nuôi nấng vợ và con. 

Làm nghề không rắc rối, 

Là điềm lành tối thượng. 
Tiểu Bộ Kinh Nikàya. Tiểu Tụng. V.Kinh Điềm Lành. Kệ số 5 



Hiếu Hạnh cảm 

đến trời đất 
Hiếu hạnh đứng đầu 

trăm hạnh tốt 

Hiếu cảm đến trời thì mưa hòa gió thuận 

Hiếu cảm đến đất thì muôn vật hóa sinh 

Hiếu cảm đến người thì mọi phúc tăng trưởng. 

(Khế Kinh) 



Phụng dưỡng song thân  

được vui nhàn cảnh 

Trong nhiều kiếp xa xưa, 

Nhờ từ tâm hiếu thuận, 

Cúng dường cha mẹ ta, 

do công đức thiện này, 

Hưởng vui các cõi thiên 

Thời làm Thiên đế Thích, 

Cõi đời làm Thánh Vương. 
(Tâm Tịnh thi hóa từ Kinh Hiền Ngu) 



 

Tất cả Thiên Thần tán 

dương Người con hiếu  

Muốn vua Phạm Thiên ở trong nhà, 

Hãy từ tâm hiếu dưỡng Cha Mẹ, 

Vua Phạm Thiên đã ở trong nhà. 

Muốn có Đế Thích ở trong nhà, 

Hãy siêng năng hiếu dưỡng cha mẹ, 

Đế Thích sẵn có ở trong nhà. 

Muốn mọi thiên thần ở trong nhà, 

Chỉ cúng dường kính lễ Cha Mẹ, 

Tất cả thiên thần đều ở trong nhà. 

Muốn cúng dường Thánh Hiền và Phật, 

Chỉ cúng dường hiếu kính Cha Mẹ, 

Thánh Hiền và Phật đều ở trong nhà”. 

(Kinh Tạp Bảo Tạng) 



Thờ Cha Mẹ là 

diệu hạnh, hơn 

tất cả 

“Thờ trời đất quỷ thần không 

bằng có hiếu với cha mẹ, vì cha 

mẹ là hai vị thần minh cao nhất 

trong các thần minh”.  
(Kinh Tứ Thập Nhị Chương) 



Vận may  

Tối thượng 
Thuở Phật còn tại thế 

Vị Thiên nhân đến hỏi: 

“Kính bạch Đức Thế Tôn, 

làm sao có vận may?” 

Phật ân cần dạy bảo: 

“ Phụng dưỡng Mẹ và Cha 

Là vận may tối thượng”. 
(Tâm Tịnh thi hóa từ Kinh Hạnh Phúc) 

 



Lòng hiếu từ cảm 
động thần tiên 
Khóc than cha mẹ bị mù 

Là do chất độc mãng xà gây ra 

Trong lúc tuổi già còn xa 

Lại mù đôi mắt trong rừng thâm sâu 

Cười vui có được duyên lành 

Tự tay chăm sóc song thân an lành 

Không may tên độc từ Vua 

Xé tan tĩnh lặng trúng ngay chân chàng 

Kêu lên hai tiếng Mẹ Cha 

Không ai phụng dưỡng song thân mù lòa 

Hiền ngôn bay vút trời cao 

Thần tiên cảm động quay quanh hộ trì 

Vua kia giật thốt cả mình 

Vì nhầm lỡ bắn hiền nhân hiếu từ. 

Tâm Tịnh cảm tác từ Chuyện Tiền thân số 540. Hiếu tử Sàma, Tiểu Bộ Kinh Nikàya 



Tỳ Kheo hiếu dưỡng 

Cha Mẹ 

Cha mẹ già yếu không chỗ ở 

Không ai nuôi dưỡng thật bơ vơ 

Tỳ Kheo hiếu tử ứa lệ sầu 

Ôm bình khất thực khắp thành đô 

Phụng dưỡng song thân rất ân cần 

Đạo sư Đức Phật liền ca thán 

Lành thay, lành thay hạnh hiếu từ. 
Tâm Tịnh cảm từ chuyện 540 của tập chuyện tiền thân thuộc Tiểu Bộ Kinh Nikàya 

 



Như thế nào gọi là 
chí hiếu? 

Phật hỏi các Thầy Sa 
môn: Con nuôi cha mẹ, 
lấy cam lồ trăm vị làm 

thức ăn, dùng thiên nhạc làm vui tai, sắm y 
phục hảo hạng mặc nơi thân, vai cõng cha mẹ 
đi khắp bốn phương, suốt đời phụng dưỡng 
như vậy, đáng gọi là hiếu chăng? 

Các Thầy Sa môn thưa: Người này là đại hiếu. 

Phật dạy: Chưa gọi là hiếu. 

Phật bảo các Thầy Sa-môn: Xem người thế gian 
không có hiếu thảo, chỉ thế này mới gọi là hiếu: 
Hãy khuyên cha mẹ bỏ ác làm lành, thọ Tam 
quy giữ Ngũ giới. Dù cha mẹ sớm mai thọ trì 
quy giới, chiều về cõi chết, đối với ơn nặng cha 
mẹ nuôi dưỡng, cũng gọi tạm đền.  

(Kinh Hiếu Tử) 

 


