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Sư cô thực sự mong thấy ai cũng được hạnh phúc, được biết tu tập tốt, thích 

mọi người luôn có những sự hiểu biết chân chánh nhất là biết giáo lý căn 

bản về nhân quả thiện lành, để cuộc sống của họ sao cho tốt đẹp hơn. 

 

*** 

 

Cô đặc biệt từ nhỏ đã có nhân duyên với trẻ em, 

Một hôm nọ, gần kế nhà cô, khi nghe thấy một người cha của những đứa trẻ ở 

ngôi nhà kế bên sai bảo đứa con của chú ấy bằng lời lẻ thô tục quát nạt như: " 

ụ mẹ mày, mày đi mua cho tao điếu thuốc coi mày, ụ mẹ mày tránh ra cho tao 

vv.."  

 

Cô có cảm giác như nhân quả đau khổ của họ đang hình thành và tiến vào 

trong cuộc sống của họ, thực sự cô đã không cầm lòng được cách dạy con của 

người làm cha làm mẹ nầy. Thật là hư hỏng cho chính bản thân người làm 

cha, khi ấy cô  nghĩ rằng đây là nhân và hậu quả về sự nối truyền vô giáo dục 

khiến cho thế hệ con cháu dòng họ của họ không thể nào có đời sống tốt hơn 

được ở hiện tại cũng như mai sau.. 

Đời sống thời nay thật khó để thấy được nền giáo dục tốt, một xã hội như ta 

thấy mọi thứ đều đảo ngược lại những gì được cho là thời đại văn minh 

hóa. Xã hội mà nhan nhãn những thảm cảnh của vô số tệ nạn ảnh hưởng nặng 

nề trong đời sống, mọi thứ bất an. Các em nhỏ từ lớp này đến lớp khác cứ nối 

tiếp nhau, luôn bị mê hoặc nổi trôi theo làng sóng cám giỗ cuộc đời. 

Chứng kiến cả một thế hệ đang trên con đường bị tha hóa đầy khổ đau theo 

nhân quả luân hồi, cô không khỏi chạnh lòng làm ngơ. 

  

Thích Nữ Nguyên Linh – Ninh Thuận - 06.2020 

 

 



 



 



 



 



 

 


