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TỔ KIẾN VÀ NHÀ Ở  

Có hai vợ chồng dắt đứa con trai khoảng mười mấy tuổi đến xin gặp Hòa thượng Diệu 

Pháp, để thỉnh giáo.  

Bọn họ ba năm trước từ Đài Loan ra nước ngoài định cư. Trước tiên họ tạm thuê một phòng để 

trú ngụ, và dự tính là sau này sẽ chọn mua một biệt thự thích hợp để ở.  Nhưng việc mua nhà 

khó thành là do cả nhà bốn người luôn bất đồng, hễ chồng ưa thì vợ không chịu, hoặc ngược lại. 

Hay con thích thì cha mẹ không đồng ý. Chẳng dễ gì gặp ngôi nhà cả bốn người đều hài lòng. 

Mà tới khi cả gia đình đồng ý thì cắc cớ là chủ nhà lại không muốn bán. Cứ thế, diễn tiến này 

kéo dài ngót ba năm. Cho đến nay họ vẫn chưa tìm mua được ngôi nhà nào thích hợp, điều này 

khiến họ suy nghĩ mãi mà không hiểu tại sao.  

Do hai vợ chồng rất kính tin Phật, họ đâm ra hoài nghi, nghĩ là chắc phúc báo bản thân mình 

không đủ, cho nên nhân dịp nghỉ phép, họ mới sanh Đại Lục lên Ngũ Đài Sơn bái Phật, thỉnh 

cầu Hòa thượng Diệu Pháp giải nghi cho họ.  

Nghe họ kể lể, Sư phụ chỉ mỉm cười, dịu dàng hỏi hai đức con trai:  

- Hai con tinh nghịch, có ưa chọc phá tổ kiến hay không vậy?  

Nghe Sư phụ hỏi, cả nhà bốn người không hẹn mà đều bật cười.  

Người mẹ nói:  

- Dạ, hai cháu hồi nhỏ rất ưa phá tổ kiến, nói là muốn nghiên cứu cấu tạo tổ kiến, còn khen 

trong tổ kiến thiết kế rất hay, có cung điện cho kiến chúa, có doanh trại oai nghiêm cho kiến 

thợ, còn có rất nhiều thực phẩm kho lẫm...Dạ, hai cháu nghiên cứu chơi nghịch say mê, đến 

quên cả ăn uống...  

Sư phụ nói:  

- Hai cháu này ưa chọc phá tổ kiến, hủy đi bao ngôi nhà lũ kiến “thiên gian vạn khổ” tạo dựng 

nên, còn phá hoại, làm tiêu tan số thực phẩm suốt bao năm dài lũ kiến đi khắp nơi tha về tích 

trữ, việc làm của hai cháu đã khiến chúng mất chỗ an thân, ăn nghỉ.  

- Vì lí do đó mà ngày nay các con ở đâu cũng không yên, tìm nhà không ra! Đây mới chỉ là sơ 

báo, nếu các con chẳng biết sám hối sửa lỗi, thì trong tương lai bản thân có được nhà ở, nhà 

chúng con sẽ rơi vào trường hợp nhà bị hủy hoại bất ngờ. Cho dù các con có giàu sang đến mấy, 

tương lai cũng khó thoát cảnh có lúc phải chật vật tìm kiếm món ăn.  

Quay sang hai người lớn, Hòa thượng quở:  
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- Còn hai con nữa, thân làm cha mẹ, đã quy y cửa Phật nhiều năm, vì sao có thể đứng yên nhìn, 

mặc tình nhìn con mình làm việc tổn đức như thế mà không ngăn cấm, khuyên dạy chúng? 

“Nuôi mà không dạy là lỗi của cha mẹ” Các con phải biết nhân quả báo ứng như bóng theo 

hình. Nếu các con sớm sám hối, tạo phúc, siêng năng tụng kinh hồi hướng công đức cho hằng 

ngàn vạn con kiến đã bị các con làm tổn hại thân mạng lẫn tài sản, thì có lẽ sẽ thay đổi được tai 

nạn trong vị lai. Hiểu rõ chưa?  

Hai vợ chồng được Hòa thượng khai thị xong, xúc động ăn năn sám hối thưa:  

- Sư phụ, đệ tử đã biết lỗi, mặc dù quy y nhiều năm, cứ tưởng là chúng con đã biết ăn chay niệm 

Phật, như vậy là đủ tốt rồi!  Không ngờ chuyện lại nghiêm trọng đến như thế này. Sau khi 

chúng con về, cả nhà sẽ sám hối trước Phật, và tụng kinh Địa Tạng, chú Đại Bi hồi hướng công 

đức đến cho lũ kiến, có được không ạ?  

- Lành thay, lành thay! Được rồi, các con lúc nào cũng phải ghi nhớ kỹ: “Tất cả chúng sinh đếu 

có khả năng thành Phật” cho nên không được xem thường loài vật, không được tùy tiện làm hại 

chúng sinh! – Sư phụ tha thiết nhắc nhở.  

 

(Trích Báo Ứng Hiện Đời – Hạnh Đoan biên dịch) 

 


