
Vở hài kịch: 
 “Thuộc kinh mới lấy làm chồng” 

 

 
 

“Trai khôn tìm vợ chợ đông, gái khôn tìm chồng ở chốn ba quân” đó là quan niệm dựng 

vợ gả chồng cho con cái của người đời, còn hàng Phật tử con nhà Phật của chúng ta thì 

nên chọn với tiêu chí nào đây? Sau đây chúng con/ chúng tôi xin kính mời Qúy Ôn, qúy 

Thầy Cô và toàn thể qúy Phật tử thưởng thức vở hài kịch “Thuộc kinh mới lấy làm chồng” 

do QĐĐC trình bày. 

 
Bối cảnh xảy ra tại nhà Bà qủa phụ Tôn Thất Đức (Quảng Hương). Bà ta mở 
cuộc thi kén chồng cho Cô con gái (Tâm Hương) và Cô Nguyên Giác, người bạn đạo trong 
Chùa sẽ đứng ra tuyển chọn giùm. 
 
Tâm Hương:  (Từ trong nhà đi ra hát) “Phận làm con gái, chưa một lần yêu ai, nhìn về 
tương lai mà sao thấy nó đen thùi lùi…” 
 
Nguyên Giác: (Đi vào) Bộ con đẻ ngược hay sao mà ăn nói ngược ngạo vậy? Ai yêu rồi 
tương lai mới đen thùi lùi, chứ chưa yêu mà đen cái gì? Than van cái gì? 
 
TH: (than vắn thở dài) Dạ không than sao được, mấy năm nay, năm nào Mạ con cũng kén 
rể để tìm chồng cho con nhưng rồi cô đơn vẫn hoàn đơn… côi! 
 
NG: Đơn côi vậy mà dễ giải thoát con à, chứ “Gái có chồng như gong đeo vô cổ”, giải 
thoát không nỗi đâu con ơi! 
 
TH: (Cười cười) Cần chi đợi lấy chồng, con chưa chồng cũng đeo gông vô cổ đây nè (chỉ 
cái kiềng nơi cổ).  
 
NG: Khỉ à! Nhưng con yên tâm đi, vừa rồi Mẹ con lên Chùa thỉnh ý kiến Ôn Trú trì Tu Viện 
Quảng Đức, Ôn dạy cứ về chọn ai “thuộc kinh mới lấy làm chồng” là chắc ăn như đinh 
đóng cột vậy đó. 
 
TH:  Đinh đóng cột … mà cột mục thì có, nghe là thấy tiêu tán thòn luôn rồi Dì ơi!  
 



NG: Sao vậy? Lấy Chồng mà gặp đứa nó biết tu hành là đại phước đó con à! 
 
TH: Dạ người mà thuộc làu kinh sách của Đức Phật thì họ đi tu giống Ngài mất đất rồi chứ 
dại dột chi lấy dzợ để rước nợ vô thân sao???  Lần này con bảo đảm với Dì (hò) “Thân em 
như tấm lụa đào, phất qua, phất lại, phất hoài cũng mình ên” cho coi. 
 
NG: Thôi đi, phất xong rồi như tao, bây giờ thèm đi tu muốn chết mà không được đây nè 
con ơi! (Ngó dáo dác) Ủa Mạ con đâu? Mấy cậu chắc sắp tới rồi. Vô mời Mẹ ra đi con. 
 
TH: (Hí ha hí hửng) Sắp tới rồi hả Dì? Con đi kêu đây. 
 
(3 anh chàng Nguyên Hỷ, Nguyên Nhật Thơ và Quảng Tịnh vừa đi vào vừa trò 
chuyện) 
 
NH: (than thở với NNT và QT) Hai ông biết không, tui là con trai một, nên ông bà già suốt 
ngày cứ thúc giục đi cưới vợ để tìm cháu nối dõi tông đường, để nữa nó lo mồ lo mả cho. 
 
NNT: Ở xứ ni, cháu Đích Tôn nó còn không biết tên ông Nội nó là chi nữa, lấy mô mà chờ 
tụi nó lo mồ mả cho không biết? 
 
NH: Lúc đó mả của ông nội nó, nó hổng cúng mà nó đi cúng mả ông nội người khác mới 
chết dở đó chứ! 
 
QT: (nhìn NH nói) Còn Ba tui thì suốt ngày cứ ca cẩm “Cưới vợ đi cho biết khổ với người 
ta”. Hừ, nhìn cảnh ông già khổ te tua là tui ớn rồi, ngu sao lấy? Nhưng cũng phải đi thi 
cho ông bà già vui. 
 
NNT: Còn tui thì cứ bị đốc thúc lo cưới vợ lẹ lẹ để khi ông bà nằm xuống có con dâu lo 
cúng quảy, thắp cho 3 cây nhang. Tui nói: “Thôi Ba Má lên Chùa QĐ đi, ở trên Bảo tháp Tứ 
Ân đó, lúc đó muốn thắp bao nhiêu cây nhang cũng có hết”. 
 
QT: Phải rồi, chứ ngồi đó trông vào con dâu, sợ 1 cây còn chưa có chứ ở đó đòi tới 3 cây. 
 
NNT: Ừ, thì tui cũng nói y chang vậy đó mà ông bà không chịu tin, còn nói nhang rẻ mạt 
chứ có mắc mỏ chi mô mà vợ mi nó kiết dữ rứa? 
 
NH: Hi hi hi….Mà này, nghe nói tên bà chủ nhà này là Tôn Thất Đức, bộ bà ta ăn ở ác đạn, 
ác đức lắm hả? 
 
NNT: Tui còn nghe đồn Bà ni còn có cái biệt hiệu ghê gớm lắm là ………cái chi Man… Man 
Phu Nhân đó??? 
 
NH: À, là Thắng Man Phu Nhân. Bà ta từ bi lắm! 
 
QT: Làm gì có, là….À, là “Dã man Phu nhân” đó. Nghe nói bà ta khó động trời động đất, 
không ai chịu thấu hết. 
 
NH: Họ còn đồn, ông nhà này cưới Bà ta về sợ chết điếng đến nổi khi đẻ Cô con gái đặt 
tên là Tôn Thất Kinh luôn đó. 
 
NNT: Bà này còn lạ ở chỗ kén chồng cho con răng không chọn người đẹp trai nì, có địa vị 
danh vọng nì, giàu sang nì, mà đi chọn thuộc kinh cho thiệt giỏi rứa ta? 
 
QT: Người ta tu cao siêu nên ngộ ra, còn Bà này tu kiểu gì mà biến thành “ngồ ngộ” vậy 
không biết? 
 



(Lúc đó Nguyên Giác đi ra kêu vào, nghe thấy và nói) 
 
NG: Không phải vậy đâu mấy cháu ơi, bởi vì qúy Thầy dạy khi vào Chùa nên bỏ tất cả sắc 
đẹp, tiền tài, danh vọng ở ngoài cổng Chùa hết. Mang vào nhiều, nặng qúa tu không có 
nỗi, hiểu chưa? 
 
NH: Khà khà khà, bây giờ nhìn thấy ai tu không nỗi là tui biết vì sao rồi đó nghe. 
 
NNT: Ngày xưa, Vua Trần Nhân Tông coi Ngai vàng như đôi dép bỏ, còn tụi mình bây giờ 
toàn là đồ bỏ mà cứ ôm khư khư như Ngai vàng rứa, hèn chi tu hoài mà vẫn thấy nặng 
chình chịch. 
 
QT: Tu cái kiểu chuyện thì nhỏ mà cứ hoá cho to, cho bự, cho lớn thì nặng là phải. Nó 
không đè cho dẹp lép là may phước lắm rồi. 
 
NG: Biết được vậy là tốt qúa, thôi mời các Cậu vào trong để chuẩn bị thi. 
 
(Tất cả đồng loạt dạ và vào ghế ngồi) 
 
(Quảng Hương và Tâm Hương từ bên trong vừa đi ra vừa nói) 
 
QH: Chút nữa ra gặp người ta phải ráng nói giọng Huế cho nhẹ nhàng, dịu dàng nghe 
con? 
 
TH: Thôi Mạ ơi, suốt ngày cứ “Huệ Huệ Huệ” rồi răng răng rứa rứa mệt qúa à!  
 
QH: (càm ràm) Mạ cho con tham gia Quảng Đức Đạo Ca để con học cái hay, cái tốt của 
mấy O trong nớ, răng con lại đi học cái mất gốc, mất rễ của O Thục Đức mới ớn chưa tề! 
 
TH: Mất gốc, mất rễ nhưng còn cành với lá xài đỡ cũng được rồi Mạ ơi! Thôi mình đi ra lẹ 
lẹ coi mắt mấy anh chàng, con nôn qúa chừng đây nè! 
 
QH: Rứa chứ Mệ Nội con căn dặn khi gặp “trai” phải ra răng? 
 
TH: (ỉu xìu nói) Con nhớ rồi: “Đưa tay mà bứt cọng ngò, thương anh đứt ruột cũng phải 
giả đò ngó lơ ơ ơ ơ”.  
 
QH: Phải nhớ điều ni cho thiệt kỹ con hí? 
 
TH: (Lầm bầm một mình) Thương đứt ruột thì chết queo rồi còn đâu mà ngó lơ ngó liếc gì 
nữa không biết? 
 
(Tất cả cùng chào nhau) 
 
QH: (hỏi riêng NG) Dạ Chị chọn được có 3 Cậu ni thôi à? 
 
NG: (che miệng nói) Muội biết rồi, trong Chùa, Ưu Bà Tắc đếm trên đầu ngón tay mà nếu 
có thì mấy ổng cũng toàn là bô lão hay gần đất xa trời hết trơn hết trọi rồi. 
 
QH: (gật gù) Ừ hí, em cũng quên tề. 
 
NG: Tỷ phải nhờ anh Nguyên Dũng lục lọi hết trong Gia đình Phật tử, tuyển chọn te tua 
lắm mới được 3 mạng này đó. 
 
(QH gật gật đầu và đi tới ngó mặt từng người một) 
 



QH: (nhìn NH nói) Cậu ni chắc là Cậu Ấm rồi, nhìn tướng Cậu thấy cái chi cũng dư dả hết 
hí? 
 
NH: Dạ thú thật với Bác, con đang diet dữ lắm vì con bị bịnh “máu trong mỡ”, ý quên “mỡ 
trong máu” đó Bác. 
 
TH: Vậy thì anh ráng phát nguyện ăn chay trường luôn đi, để “dầu trong máu” dù sao 

cũng đỡ hơn “mỡ trong máu” đó. 
 
QH: (nhìn qua NNT nói) Còn cậu ni ngó bộ bị sinh thiếu tháng hay răng mà người nhỏ xí 
rứa? Tướng tá như ri rồi sau ni làm răng bảo vệ vợ con? 
 
NNT: Dạ xin Bác yên tâm, (đưa tay gồng gồng lên) con tuy nhỏ nhưng có võ ạ. 
 
QH: (Nhìn QT nói) Chà, con cái nhà ai mà đẹp trai vô hậu rứa? Về nhắn với Mạ cậu đẻ 
được đứa con như ri thì phải ráng tu hành tinh tấn thêm nữa hí? 
 
QT: Dạ Má con tu muốn hộc cành rồi Bác ơi.   
 
TH: Tu mà hộc cành là tu bị trật đường rầy rồi. Anh coi Cụ Tâm Thái hàng xóm của tui kìa, 
chỉ nhiếp tâm tu niệm Phật thôi mà an lạc vô cùng luôn! 
 
QH: Bộ mi là con của Cụ Tâm Thái hay răng mà biết rành dữ rứa? 
 
TH: (thè lưỡi) hi hi hi… 
 
NG: Bây giờ mình bắt đầu được rồi. Trước hết, các Cậu cho biết lý do vì sao các Cậu học 
thuộc kinh giỏi như vậy? 
 
NH: Dạ xin tự giới thiệu là Giám đốc công ty mai táng, nên cháu thường tham dự các buổi 
hộ niệm, riết mà thuộc kinh lúc nào không hay đó Bác. 
 
NNT: Dạ hồi nhỏ cháu tưởng vô Chùa tu sướng lắm nên một hai đòi đi tu cho bằng được. 
Vô được khoảng 3 mùa Trăng thì thấy phê quá, chịu không nỗi nên chuồn lẹ. Nhưng nhờ 
vậy mà cháu thuộc kinh cũng kha khá ạ. 
 
QT: Dạ còn nhà của cháu ở sát bên Chùa Bảo Vương, ngày nào hết Sư Ông tụng kinh đến 
Sư Thể Viên tụng. Cho nên Cháu mà không thuộc kinh mới là lạ đó ạ! 
 
QH: (Lắc đầu) Lý do thuộc kinh của các Cậu chi chi mô mô! 
 
NNT:  Dạ tụi cháu thuộc hàng độc mà.  
 

QT: Không hề đụng hàng với bất cứ ai hết đâu Bác ơi hi hi hi…. 
 
NG: Bây giờ mời các Cậu bắt đầu cuộc thi tụng kinh, chỉ trích dẫn đoạn kinh nào các Cậu 
tâm đắc nhất. (Quay qua QH nói) Mấy Cậu này lọt vô vòng chung kết nên thuộc lòng hết 
tất cả các bài kinh căn bản rồi Muội à. 
 
NH: Dạ thưa Bác, theo cháu, nếu không có Đức Phật thì chúng sanh sẽ luôn ngụp lặn 
trong bể khổ lầm mê, không thể nào đến được con đường giải thoát và giác ngộ, cho nên 
Cháu thích nhất là bài kinh “Tán thán Phật”. Cháu xin trích đoạn: 
    
(Chắp tay tụng) 
 

“Ba mươi hai tướng tốt, 



Vừa mười chín tuổi xuân, 

Lòng từ ái cực thuần, 

Chí xuất trần quá mạnh. 

Ngai vàng quyết tránh, 

Tìm lối xuất gia, 

Sáu năm khổ hạnh rừng già, 

Bảy thất nghiêm tinh thiền tọa. 

Chứng thành đạo quả, 

Hàng phục ma binh, 

Ba cõi đều dậy tiếng hoan nghênh, 

Muôn vật thảy nhờ ơn tế độ.” 

(Lạy xá) 
 
QT: Dạ còn theo cháu, không có Cha Mẹ là không có mình. Cha Mẹ được ví như Phật tại 
gia. Cho nên Cháu xin trích đoạn kinh Vu Lan báo hiếu ạ:  
 
(Chắp tay tụng) 
 
“Hộ niệm cho: 
Bảy kiếp cha mẹ chúng con 
Đượm nhuần mưa pháp, 
Còn tại thế, 
Thân tâm yên ổn, 
Phát nguyện tu trì. 
Đã qua đời: 
Ác đạo xa lìa, 
Chóng thành Phật qủa. 
 
(Lạy xá) 
 
NNT: Dạ thưa Bác, trong chúng ta ai cũng đều có tâm Phật, quan trọng là mình có chịu 
nhiếp tâm tu để thành Phật hay không? Vì ngay cả Bà Hoàng Hậu Võ Tắc Thở ý quên HH 
Võ Tắc Thiên, cả một đời làm không biết bao nhiêu việc tày trời nhưng cuối cùng cũng đã 
thốt lên rằng: 
 
(Chắp tay tụng) 
 
“Phật pháp cao sâu rất nhiệm mầu 

Trăm ngàn muôn kiếp khó tìm cầu 

Con nay nghe thấy chuyên trì tụng 

Nguyện rõ Như Lai nghĩa nhiệm mầu” 

 

(Lạy xá) 

 

QH: (Gật gù) Cậu mô phân tích nghe cũng hợp tình hợp lý hết nhưng giọng tụng kinh của 
mấy Cậu nghe ghê qúa, nghe ớn qúa! 
 
NG: Tàm tạm thôi chứ Muội, muốn giống như giọng TT  Viên Tịnh, là “giọng tụng solo” 
của Giáo Hội mình, làm sao mà bì cho được. 
 
QT: (Cười cười) Dạ nãy giờ tụi cháu tụng giống y chang Ôn Viên Tịnh mà… 
 



NNT:  Nhưng hồi Ôn còn làm Điệu đó Bác ạ! 
 
(3 anh chàng vổ tay cười khoái chí) 
 
TH: (Nhìn QH nói) Dạ bây giờ để thay đổi không khí Mạ cho mấy anh hát hò gì đó để thể 
hiện tình cảm dành cho con, con mới biết ai thương con nhiều hay ít chứ? 
 
NNT: Tụng kinh mới khó chứ hát nhạc đời chỉ là chuyện nhỏ! 
 
NG: Nhỏ như con Thỏ phải hông? Rồi mời các Cậu biểu diễn đi. 
 
NH: (hát) “Trong đôi mắt anh, em là tất cả, là nguồn vui là hạnh phúc anh dấu yêu, 
anh ước gì…” 
 
QH: Khỏi ước, đứng đó ước tới ngày mai cũng không thành sự thật mô? 
 
TH: Sao vậy Mạ? Trong mắt anh ấy con là tất cả mà. 
 
QH: Chứ Mạ hỏi con đôi mắt là cái chi? 
 
TH: Dạ đôi mắt là cửa sổ tâm hồn. 
 
QH: Rứa thì tâm hồn thằng ni qúa sức èo uột, nghèo nàn, chỉ chứa mỗi mình con, còn ông 
bà, cha mẹ, thân bằng quyến thuộc… hắn bỏ chỗ mô? 
 
NH: (Giật bắn nguời nói) Dạ con bỏ ở… bên cửa chính đó Bác, (chỉ chỉ qua TH) người ấy 
chỉ là cửa sổ thôi mà. 
 
NG: (Nhìn NNT) Tới phiên Cậu đó. 
 
NNT: (Hát) “Là đưa ý a đưa nàng, đưa nàng, anh đưa nàng zìa dinh”  
 
TH: (Hát theo) Ừ em, ứ em theo chàng, em theo chàng, em theo chàng một phen” 
 
QH: Phen chi? Phen chi? Bước qua một bên. (Quay qua NNT) Tui hỏi Cậu,chưa cưới hỏi 
con người ta mà đòi đem về Dinh mô? Về học lại phong tục tập quán của tổ tiên mình đi 
hí? 
 
QT: (Hát) “Bằng lòng đi em anh về quê đón Má lên liền, ngày sau đám cưới, rước cô Dâu 
bằng xe Toyota, đi trước là xe qúy Thầy Cô, đi sau cùng là Phật tử trong Chùa” 
 
NNT: Hừ, xe Toyota mà cũng bày đăt khoe, người ta xe Ferrari còn không ít ra cũng Ben li 
Ben liếc hay Mec xơ đi, Mec xơ điếc chớ! 
 
NG: Ăn chắc mặc bền con ơi, ba cái xe phờ ra rì ra riết chi đó toàn là đi mướn không hà. 
Nếu không thì Đại gia mới có mà đại gia là…. đa dại đó con à.  
 
QH: Đàn ông chỉ có một cái dại mình cũng đủ chết ngắt rồi (quay qua TH) Mạ và Dì đây 
bây chừ hai thứ tóc trên đầu rồi, nhìn người không có sai mô! 
 
TH: Có tới 3 thứ tóc chứ 2 thứ hồi nào? Còn tóc ngứa nữa chi? 
 
QH: (ngao ngán quay qua NH nói) Con gái con đứa chi, ăn nói nghe không lọt cái lỗ tai. 
 
NG: Nó con nhà Tông mà Muội. 
 



QH: Nhưng con ni hắn không giống lông mà cũng chẳng giống cánh Chị nờ! 
 
TH: Con có phải Chim đâu mà Mạ đòi giống lông, giống cánh chứ! 
 
QH: (Lắc đầu thở dài) Ngày xưa, Ông bà mình dạy: “Giấy rách cũng phải giữ lấy lề”, chừ 
giấy còn ngon lành rứa mà tụi hắn đem xé cho rách chơi, đám trẻ thời ni ngán qúa! Tui 
không lo tìm chồng cho hắn làm răng được? 
 
 
NG: Nhưng “Vô tri bất ngộ” Không hiểu làm sao mà thương yêu nhau. Cho nên Muội cứ 
để cho xấp nhỏ tự tìm hiểu và quyết định đi, mình tạo điều kiện tốt cho chúng gặp gỡ là 
được rồi. 
  
TH: Mạ yên tâm, Mệ Nội dặn con nên chọn ai mà: “Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ. 
Con có vô duyên cách mấy… người ấy cũng thương liền” là ok thôi à. 
 
NH: Da thời buổi này cái cảnh “Cha mẹ đặt đâu con ngồi đó” là lỗi thời lắm rồi Bác ơi.  
 
NNT: Dạ nhất là mình đang ở xứ Người, Bác nên “thoáng” một chút, flexible một chút, 
chứ “khắt khe” qúa nghẹt thở lắm ạ! 
 
QT: Bác mà khó quá sợ một miếng trầu héo cũng không có mà ăn luôn đó Bác. 
 
QH: Mấy Cậu nói đã đời, sướng miệng chưa? Sau ni các Cậu làm cha làm mẹ rồi mới biết 
nổi khổ của người làm cha mẹ khi dạy con cái.  Viên Ngọc không mài không dũa làm răng 
mà sáng? Con người không tu không luyện làm răng mà nên?  
 
NG: Các cháu biết không? “Cọp chết để da, người ta chết để tiếng” cho nên mình còn 
phải sống làm sao lúc ra đi để lại tiếng thơm cho con cháu, đặng tụi nó có thể ngẩng 
thẳng đầu mà sống với đời, với đạo đó mấy cháu à! 
 
(Cả đám nói: Dạ chúng cháu hiểu rồi ạ) 
 
TH: (Quýnh quáng) ý ý ý, rồi bây giờ ai chọn con? Ý quên con chọn ai đây??? 
 
(Ba người con trai đưa tay chỉ vô mình nói “Chọn Anh đi nè”, còn NG và QH rút vai nhìn 
nhau) 
 
 
 
 
 
 

Hết           
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