
 

 

Vở kịch: 

 Bể khổ của Mẫu Hậu 3 miền 

Soạn giả: Quảng Hương 

Diễn viên: Quảng Tịnh, Quảng Hương,  

Tâm Hương, Ngọc Quân 

 

Vì sao mà các Phật tử Nữ lại đi chùa nhiều hơn và tu hành giỏi 
giang hơn các Phật tử Nam? Xin qúy Thầy và qúy Phật tử lắng 
lòng nghe câu trả lời của các vị ấy qua vở kịch “Bể khổ của Mẫu 
Hậu 3 miền” (Nhạc “Hà Nội phố”, “Mưa trên phố Huế”, “Sài Gòn 
đẹp lắm” khi 3 nhân vật bước ra) 

MC: Trước hết chúng tôi xin chào đón Mẫu Hậu đến từ Thành 
Thăng Long, Hà Nội đó là Mẫu Hậu “Trưng..... Tam”. Xin mời 

TH: Dạ tôi là Trưng Tam, con cháu vô số đời, đếm không sao xuể 
của 2 bà Trưng, xin kính chào quý vị khán giả ạ! 



MC: Ủa sử sách nói hai Bà nhảy xuống Sông Hát tự tử hồi còn 
trẻ mất tiêu rồi, làm gì có con cháu chứ? Chẳng lẽ ông Thi sách 
có con rơi à??? 

TH: Dạ không phải, Mẹ tôi kết model 2 Bà ấy lắm nhưng lại ghiền 
bói toán nên sợ tôi đây qủa phụ như bà Trưng Trắc và sợ lọt vô 
cái cung … cô đơn, cô độc như Bà Trưng Nhị, vì thế mới đặt tên 
tôi là Trưng Tam đấy ạ! 

MC: Thì ra vậy. Tiếp theo chúng tôi xin chào đón O (ý Mụ mới 
đúng) Mụ Công Tằng Tôn Nữ Bành thị Tẹt đến từ đất Thần kinh - 
Cố đô Huế. Xin mời… 

QH: Dạ Mụ Tẹt xứ Huế xin kính chào quý vị quan khách có mặt 
hôm nay hí! 

MC: Con cháu Vua Chúa gì, bộ sợ phạm húy hay sao mà đặt cái 
tên nghe ớn qúa! 

QH: Dạ tui có phải con Vua cháu Chúa chi mô. Tên cúng cơm là 
Bành thị Tẹt nhưng bị vì cả xứ Huế chỉ một mình tui can đảm ghi 
danh dự thi thôi, nên Ban tổ chức gán thêm họ con cháu Vua 
chúa vô nghe cho sang trọng đó anh nờ! 

MC: Vậy sao? Sau đây Mẫu hậu cuối cùng đến từ đô thị phồn 
hoa, thành phố Sài Gòn, đó chính là Mẫu hậu “Bùi....Cần” cháu 3 
đời của ông dỡ hơi “Bùi .....Kiệm”. Xin mời 

QT: Dạ Thị Mầu ý quên Thị Cần xin ra mắt qúy vị ạ. Dạ Ông cố 
nội Bùi Kiệm của tui có câu nói bất hủ là: “Thần nấu chay ai ăn thì 
ăn, còn thần thì ăn mặn” riêng tui tu hành tinh tấn lắm nên tui nấu 
mặn, tui ép người ta ăn, còn tui đây thì nhất định ăn chay thôi à! 

QH: Tu hành cái kiểu chi mà ác ôn dữ rứa? Tu hú chứ tu chi! 

TH: Vừa tu vừa hú cho người khác tu là qúy lắm, còn hơn không 
lo tu tập mà còn chọt cho người khác bỏ tu thì mới chết dỡ. Khổ 
lắm đấy nhé! 

QT: Mèn đét ơi, giàu có như chị đây mà cũng biết từ “khổ” nữa 
sao? 



TH: Ui giời ơi! Nhớ lại ngày xửa, U tôi ép gả tôi vào gia đình giàu 
sang, mong con gái mình có cuộc sống sung sướng, hạnh phúc 
nhưng mà......khổ bỏ bu luôn đấy! 

QH: Răng rứa? Đeo vòng vàng, hột xoàn như O đây, nhiều 
người nhìn thèm muốn chảy nước miếng mà còn than khổ chi 
hè? 

TH: Hai chị biết không? Ngày đầu tiên mới chân ướt chân ráo về 
nhà chồng là Mẹ chồng tôi bảo ngay với ông nhà tôi “Dạy con từ 
thuở còn thơ, dạy vợ từ thuở mẹ cha đưa về” đấy con ạ! Mày 
không khéo dằn mặt nó là nó “được đàng chân lấn đằng đầu” 
mầy đấy nhé, con giai yêu quý của Mẹ! 

QH: Mụ ni không sợ bị mất trắng thằng con hay răng hè? Đúng là 
chưa thấy quan tài chưa đỗ lệ thiệt. 

TH: Khi tôi đẻ đứa con gái đầu lòng thì mẹ chồng đến thăm và 
bảo “Nhất nam viết hữu, thập nữ viết vô”, cho nên Chị có đẻ 10 
“thị mẹt” thì coi như chẳng có đẻ gì cả. Lo tiếp tục cho ra con giai 
để nối dòng nối giống cho nhà tôi đấy nhé! 

QT: Bộ đàn bà mình là cái máy đẻ hay sao? Cũng may phước 
mình đang sống xứ Nữ Hoàng! 

TH: Và thế là Bà cụ bỏ về thẳng một nước chẳng thèm liếc mắt 
tới đứa cháu Nội của mình coi nó da trắng, da đen hay da vàng 
gì cả hai chị ạ! 

QH: Làm cái thân đàn bà răng mà khổ cả trăm bề rứa không 
biết? Đẻ không được thì bị đồn đãi “Cây độc không trái, gái độc 
không con”. Rồi đẻ phải cho ra con trai để nối dòng nối giống, 
nuôi dạy con không xong cũng trút lên đầu mình “Con hư tại Mẹ, 
cháu hư tại Bà”. 

QT: Còn nữa, Chồng mà không nở mày nở mặt với thiên hạ cũng 
chỉ trích “Người ta sang nhờ vợ mà nó bần qúa, mặt mày lúc nào 
cũng như mất sổ gạo thì làm sao mà chồng nó ăn ra làm nên 
chớ???....” . 

TH: Bởi vậy hai bà chị đừng nghĩ cứ sống trong giàu sang, tiền 
rừng bạc bể là sung sướng đâu nhé! 



QH: Ừ, thì Đức Phật mình đã căn dặn “Tiền là con rắn độc”, mà 
O đây sống chung cả đống rắn độc, khổ thì cũng đành đi hí? Chứ 
tui đây nì trong nhà không có lấy 1 cái vảy của con rắn độc mà 
khổ vô hậu luôn hai O nờ!  

QT: Nghèo chắc chắn phải khổ rồi, bị vì thời buổi này no money, 
no talk, mà đàn bà tụi mình nhịn ăn còn chịu được chứ nhịn nói 
hả? thì thà chết còn sướng hơn mấy chị hén! 

TH: Ừ, ngày xưa 1 con Vịt với 2 người đàn bà là thành cái Chợ 
chứ thời nay chỉ cần 1 cái Mobile phone với 1 “Bà Tám” là đủ trở 
thành super market rồi đấy nhé.  

QH: Đúng ghê tề. Còn tui nhớ lại ngày xưa, ngày mô tui cũng 
gánh chè lên ngồi ở dốc chùa Thiên Mụ để bán, lúc nớ nghèo 
đến nỗi không có đủ tiền mua đường để nêm cho ngọt nồi chè, 
cho nên khi mô khách ngồi xuống ăn là tui sợ đến nỗi cứ luôn 
miệng nói: “ngọt Mệ hí?”, “ngọt O hí?” “ngọt Anh hí?”… 

TH: Cứ hí, hí, hí cái kiểu đấy hèn gì chè lạt cỡ nào mấy ông 
tướng cũng gật đầu lia liạ. Nhưng ăn chè lạt lạt vậy khỏi sợ bị 
tiểu đường, tốt đấy! 

QH: Nói thiệt lúc nớ tui cứ ước ao, thèm thuồng có được cái lỗ 
mũi giả như các diễn viên Hàn Quốc nhưng cơm còn không có 
ăn thì tiền mô mà đi chống mũi? Rồi cơ may tới… 

QT: Sao? Bộ chị được trúng gió ý quên trúng số hả? 

QH: Mô có, hôm nớ núp mưa trong quán O Bé bột lọc, tui nghe 
băng Ôn Nguyên Tạng bên Úc giảng pháp, Ôn dạy như ri nì: 
“Các Phật tử cứ lo tu hành cho thiệt tinh tấn thì chắc chắn sẽ có 
được mũi dọc dừa,……” ui chao, nghe tới khúc nớ tui mừng bắt 
chết luôn tề, rứa là túi nớ tui khoe với chồng tui là lần ni tui quyết 
tâm tu hành để có được cái lỗ mũi dọc dừa. 

QT: Rồi Ông ấy bảo sao? 

QH: Rứa mà Ông ấy lắc đầu nhìn tui ngao ngán và nói: “Mụ nghĩ 
răng mà đòi tu hành để biến lỗ mũi củ tỏi như ri (chỉ vô mũi của 
mình) mà thành mũi dọc dừa như rứa (chỉ qua mũi của QT)? Mụ 
đúng là hết thuốc chữa rồi!”. 



TH: Ông ấy ăn ngay nói thẳng nhỉ? Vậy sau khi miệt mài tu hành 
bà chị thấy lỗ mũi bà chị có nhích lên được phân nào không thế? 

QH: (Cười bẽn lẽn) Nói ra hổ ngươi lắm mấy O nờ, cũng tẹt lét 
rứa chứ mô, nhưng lạ kỳ và nhiệm mầu lắm nghe, tui càng tu cái 
mũi hắn lại không thèm cao nhưng cái đầu thì ngày mỗi cao hơn, 
cao hơn và trái tim thì càng ngày hắn càng to ra, to ra..... rứa tề! 

TH: Tu kiểu gì mà nghe rùng rợn thế? Tu như vậy có nước đi 
theo Diêm Vương cho sớm, nói thế ai mà dám tu chứ! 

QT: Chị hiểu lầm rùi. Ý chị Tẹt muốn nói là càng tu thì trí tuệ của 
mình càng sáng ra và lòng từ bi, thương yêu mọi người càng 
rộng lớn, mênh mông hơn, phải hông chị Tẹt? 

QH: Ừ, O ni đúng là thông dịch viên hí, tui nói tầm thường rứa 
mà dịch ra nghe hay ho ghê tề. (quay sang QT) Còn được vừa 
đẹp, vừa giỏi như O đây chắc không hề biết khổ đau là chi mô O 
hí???  

QT: (Thở dài) Chị nghĩ sao mà nói như vậy? Nếu cuộc đời này 
không có khổ đau thì Đức Phật mình đi tu làm gì chứ? Mấy Chị 
thấy đó vừa mới chào đời, ai cũng cất tiếng khóc chứ có ai cười 
được đâu? Hồng nhan thì bạc phận mà! 

TH: Thời này hồng nhan là bạc triệu đấy! Nhưng nếu không được 
lăng xê lăng xiếc thì …. cũng chỉ lượm …. bạc cắc thôi! 

QT: Thiệt tình mà nói, ngày xưa sắc đẹp của tui cũng thuộc hạng 
“(Nghiêng thùng) ý quên… nghiêng thành đỗ nước” đó chớ, bọn 
con trai mà trồng cây si trước nhà tui sắp hàng dài dài như thiên 
hạ sắp hàng mua đồ big sale ở Myer vậy đó...   

QH: Mấy Chú nớ chắc bị thất nghiệp nên rảnh rang ghê hí? 

QT: Bởi vậy tui cứ chọc quê họ là (QT hò) “hò ơi, chứ ba đồng 
một mớ đàn ông, đem về dọn dẹp cửa nhà cho vui” 

QH: Bộ chế độ Mẫu hệ hay răng mà đàn ông giá rẻ dữ rứa? Rồi 
răng nữa O? 



QT: Thì cũng tại vì chảnh qúa đáng, nên tui bị qủa báo ụp tới liền, 
cho nên khi nghe ổng dụ…  

TH: Ổng dụ thế nào? 

QT: (QT hò tiếp) “Hò ơi..... ước gì anh lấy được nàng, xây hồ Bán 
Nguyệt cho nàng rửa chân”.....  nghe xong tôi phê qúa và nhắm 
mắt, đưa chân lên xe bông zìa làm zợ ổng.... (vổ cái bốp) Mèn 
chét ơi, ai dè về tới mới chết điếng cả người vì phát hiện thì ra 
ổng là Hội trưởng của hội... 

TH: Hội Sợ vợ à? Gặp được ông Chồng mà sợ vợ thì chỉ ngồi 
rung đùi thôi chứ còn gì mà than van nữa chứ! 

QT: Hổng phải….. là hội trưởng của hội “Chồng Chúa vợ tôi” mới 
chết dịch chớ! Cứ hễ mở miệng ra là ổng bảo: “Đàn ông nam nhi 
chi chí đại trượng phu, chỉ lo chuyện lớn, còn chuyện nhỏ là 
chuyện của đàn bà” mà cả đời nhà tôi có việc gì lớn đâu??? Vậy 
là một mình tôi quần quật lo từ trong bếp ra tới ngoài đường. Hừ, 
còn chuyện lớn của ổng là.... 

TH: Là gì thế? 

 QT: Là “tứ đổ tường” đó, ổng chơi xả láng hết mới dã man chớ! 

QH: Dễ sợ rứa? Chơi bời kiểu nớ chắc mau vãng sanh dữ lắm 
hí? (Thở dài) Suy cho cùng giàu, nghèo, đẹp, xấu, giỏi, dỡ chi 
cũng khổ hết chứ mô. Đức Phật mình dạy:” Đời là bể khổ” thiệt 
không sai chút mô hết, hai O hí? 

TH: Vâng, nhưng nói cho ngay chị em mình nhờ phúc đức của 
ông bà, cha mẹ nên được gặp Phật pháp sớm, nương tựa đời 
sống tâm linh, có cơ hội tu tập. Chứ giờ này còn ngụp lặn trong 
bể khổ mà không hay không biết mới thê thảm vô cùng hai chị ạ! 

QT: Ừ, biết tu sớm vẫn tốt hơn là để dấn thân vào đau khổ rồi 
mới bừng tỉnh thì nó uổng phí cuộc đời dữ lắm! Tui thấy mình té 
từ chỗ nào mình phải đứng dậy từ chỗ đó. Cũng như mình khiếm 
khuyết, hư xấu điểm nào thì mình phải bắt đầu tu từ điểm đó. 



QH: Ráng cố gắng đời ni ơn ai, nợ ai lo đền, lo trả cho cạn tàu 
ráo máng đi hí, chỉ làm răng mắc nợ Chùa chiền, mắc nợ qúy 
Thầy Cô càng nhiều càng tốt thôi mấy O nghe! 

QT: Ủa bà chị đây nói gì kỳ vậy? Tại sao lại đi mắc nợ Chùa 
chiền, quý Thầy Cô??? 

TH: Thì hễ đi ăn cơm Chùa là mắc nợ Chùa rồi còn gì. Mà có 
mắc nợ với Chùa, mắc nợ quý Thầy Cô thì hy vọng đời sau mới 
có cơ duyên vào Chùa để tu hành chứ! 

QH: Ừ, mấy O phải khắc cốt ghi tâm như ri nì: “Một kiếp không tu 
muôn kiếp khổ. Một đời vô đạo vạn đời sầu” mấy O nghe! 

 (Nhạc trỗi lên......... “Em đi Chùa Hương”) tất cả cúi đầu 
chào khán giả, định bước vào bên trong … 

  

MC: Khoan, xin mấy Mẫu hậu dừng lại cho tôi interview một chút. 
Tôi được biết 3 vị ở đây Vị nào cũng 4, 5 bó hết rồi và “ra đường 
Thiếp hãy còn son, chứ về nhà Thiếp nào cũng 2, 3, 4 con cùng 
Chàng”, nhưng nhờ tu tập pháp môn gì mà vị nào nhìn mặt mày 
cũng hoan hỉ và được thon thả qúa vậy? Có thể chia xẻ với qúy 
Phật tử ngồi dưới đây chút kinh nghiệm được không? Xin mời Cô 

TH: Úi giào, cũng tại ngày xưa tôi theo bạn theo bè, tụi nó có tánh 
hay đâm thọc người này người khác, tôi thì muốn chơi trội hơn 
nữa nên không những đâm thọc - mà tôi còn đâm thẳng vô người 
ta luôn thế là bây giờ ngày đêm lo niệm Phật để tu khẩu nghiệp 
của mình. Niệm mệt qúa, chỉ lo uống nước chứ ăn không nổi, 
cũng chính nhờ thế mà (cười bẽn lẽn).... ối giào ơi đi tới đâu ai 
cũng khen tôi có tướng giống người mẫu ý quên giống Mẫu hậu 
qúa đấy ạ mà chẳng cần “đai ệt đai iếc” gì cả! 

MC: Riêng Cô thì sao? 

QH: Dạ còn tui ngày xưa vì không tu tâm dưỡng tánh nên sanh 
tật ăn gian nói dối, chè lạt nhách mà cứ hô ngọt, còn có thêm cái 
tật là chuyện nhỏ xí mà tui xé cho to ra, thậm chí chuyện không 
hề có tui dựng cho có luôn. Chừ biết tu hành rồi, ngày mô tui 



cũng lạy sám hối, lạy muốn soái cả tóc trán luôn anh nờ và nhờ 
rứa mà được như ri đây. 

MC: Còn vị này xin cho biết thêm có bí quyết gì để hát hò ngày 
càng hay được không ạ? 

QT: Dạ gặp ông chồng như vậy, mình muốn tu thì chỉ có nước... 
tụng kinh thôi chứ làm sao bây giờ? Cho nên khi lau nhà tui cũng 
tụng kinh, rửa chén tui cũng tụng kinh, nấu ăn tui cũng tụng 
kinh..... tụng kinh riết.... mà giọng tui trở nên thanh tao, trầm ấm 
như vậy, chứ chẳng có bí quyết gì hết trơn hết trọi á! 

Qúy Phật tử Nữ ở dưới đây xin cứ thực hành theo chị em tui đi, 
bảo đảm tất cả sẽ trở thành Ca sĩ, Người mẫu ráo trọi cho mà 
coi. 

Hết 
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