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Bác nông dân kéo xe hàng, 
vừa đi vừa thở…hừ… hừ 
…  hừ … hừ…. 

Bánh xe kêu cạch … cạch 
… cạch…. 
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Bỗng bánh xe vướng vào 
một viên đá…kịch… 
 

 
Rồi   chiếc xe đổ kềnh ra 
đất. 
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Bíp bíp bíp bíp….một chiếc 
ô tô chạy ngang qua  
 

và dừng trước cổng chùa. 
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- Ông Trời thật không 
công bằng, người thì sinh 
ra đã có tất cả, có kẻ làm 
lụng vất vả lại chẳng có 
gì. 



Traimoxanh.com-5 
 

 
 

- Ông đã đến cửa Phật sao 
không vào thành tâm kêu 
cầu mà ngồi đây than 
thân, trách phận?  
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- Ông có thấy chùa Phúc 
Lai bên kia đường không? 
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- Tôi nghe bảo chùa ấy rất 
thiêng, chả thế mà khách 
thập phương cứ kéo đến ùn 
ùn. Ông xem kìa, ô tô đậu 
san sát trước cổng chùa. 
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Nghe lời người phụ nữ, bác 
nông dân đi vào chùa. 
Tiếng chuông chùa kêu 
bing… boong … bing… 
boong…. 
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Có rất nhiều người đứng 
chắp tay làm lễ. 
 

 
- Thí chủ lần đầu đến đây 
phải không? 



Traimoxanh.com-10 
 

- Vâng, thưa thầy, lần đầu 
con tới nơi cửa Phật, nên 
chẳng biết kêu cầu ra làm 
sao, mong thầy chỉ dạy. 

- Thí chủ thỉnh cầu điều 
gì? 
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- Bing….boong….bing…. 
boong 

 
- Con cầu xin Đức Phật 
ban phát sự công bằng. 
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- Công bằng? 

- Vâng, thưa thầy. Con 
sinh ra trong một gia đình 
nghèo khổ, bần hàn, 
không được học hành tử 
tế, từ bé đã phải tự mưu 
sinh, lớn lên lấy một người 
vợ nghèo và nai lưng làm 
lụng 
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- như trâu bò để nuôi bầy 
con nheo nhóc. Cuộc đời 
khốn khổ, cơ hàn cứ theo 
con đằng đẵng. Trong khi 
có biết bao người khác, sinh 
ra trong một gia đình giàu 
sang, chẳng cần cố gắng, 
mà vẫn sống suốt đời trong 
nhung lụa, như vậy là 
không công bằng.  
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- Nếu Đức Phật linh thiêng, 
xin người hãy ban phát cho 
con một chút may mắn của 
những người kia. 
 

 
- Những người kia ư? 
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- Vâng, chỉ cần nhìn họ là 
đủ biết họ giàu sang, quý 
phái cỡ nào. 
 

- Những người nghèo khổ 
như con, không thể hiểu nổi 
họ làm gì mà giàu sang làm 
vậy. 
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- Cái đó ta không biết, 
nhưng khi đã tới đây, họ 
cũng chỉ là ăn mày cả thôi. 
 

 
- Ăn mày ư, thưa thầy? 
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- Đúng, ăn mày cửa Phật. 

 

 
- Nhưng, nhìn họ giàu 
sang, quý phái, có thiếu gì 
mà phải đi ăn mày? 
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- Sống trên cõi đời này, mấy 
ai thỏa mãn với những điều 
mình đang có.  
 

 
- Không tin, thí chủ cứ lại 
gần họ xem. 
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- Cầu xin Đức Phật cứu 
giúp công ty con khỏi 
nguy cơ phá sản. Hàng 
trăm gia đình công nhân 
đang trông chờ vào công 
ty, trông chờ vào sự chèo 
lái của con. 
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- Xin Người rủ lòng từ bi, 
cho con sức mạnh để 
chiến đấu với căn bệnh 
ung thư quái ác. Xin 
Người đừng để con phải 
chịu những cơn đau hành 
hạ, giày vò. 
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- Năm nay con đã gần bốn 
mươi, mà chưa có người 
yêu thương, con vô cùng 
buồn tủi, con chỉ xin Ngài 
linh thiêng, cho con chút 
dung mạo để tìm được một 
tấm chồng, xin Người ban 
phúc. 
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- Tội nghiệp. 
- Thưa thầy, họ cầu xin rất 
nhiều điều. 
 

 
- Hóa ra họ toàn là ăn mày 
thật.  
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- Con cứ tưởng trên đời 
này ai cũng hạnh phúc 
hơn con, biết đâu được họ 
cũng có nhiều nỗi khổ 
đau đớn thế.  

- Ngẫm ra con còn nhiều 
điều hơn họ như sức 
khỏe, vô tư chẳng hạn. 
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- Đúng vậy, cuộc đời công 
bằng với tất cả mọi người, 
an phận với thực tại và cố 
gắng hết sức mình để tự 
mình hóa giải những khó 
khăn trong cuộc sống. Đó 
mới chính là một cuộc đời 
hoàn mỹ. 
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- Bing….boong…..bing…..
boong…. 


