
 

 

 
 

 

Kịch vui:  

Các Nàng Dâu thời nay! 

Soạn giả: Quảng Hương 

Diễn viên: Nguyên Hỷ, Quảng Tịnh, Quảng Hương, Tâm Hương 

 

 

Dâu Bắc: (Vừa đi vừa than thở) Ối dào ơi, sáng nay ra đường găp đàn bà, 

mà còn (hát) “tình bằng có cái trống cơm …” thế này này (diễn tả bụng 

bầu), thảo nào mình thua tuốt tuồn tuột, có bao nhiêu tiền cúng dường sạch 

sành sanh cho Casino rồi, (vừa nói vừa vét vét trong bóp) còn xu nào đâu 

mà chốc nữa vô Chùa Quảng Đức gây qũy đây chứ? (thở dài) Ừ, mà không 

biết quý Thầy có chịu cho mình cà credit card để cúng dường không nhỉ?  

 



Dâu Quảng: Vừa tung tăng đi ra vừa xuýt xoa: “Đàn bà mình 12 bến nước, 

trong thì ok, còn đục hả? quậy tới bến luôn, ngán gì ai chớ? Hi hi hi… 

nhưng nhìn cái bóp eo-vi (Louis Vuitton) mình mới sắm là biết bến của 

mình trong veo trong vắt rồi còn chi nữa. Người đời thường hay ví “lấy lửa 

thử vàng, lấy vàng thử đàn bà” nhưng thời nay phải lấy hột xoàn bự bự zậy 

nè, thử đàn bà mới thấy phê đó à nghe he he he… 

 

Dâu Bắc: Chứ không phải lấy cái mác “đại gia” ra nhử mới ok sao? Hi hi 

hi…. 

 

Dâu Huế: (Vừa cầm điện thoại cầm tay vừa nói) Alô! Dạ, Mạ trông đứng 

trông ngồi con trai của Mạ như Hòn Vọng Phu ý quên Hòn Vọng Tử à? Dạ 

Mạ nói răng? Mạ van xin con túi (tối) ni dẫn con trai của Mạ về nhà cho Mạ 

gặp mặt? (ngập ngừng) Dạ được, nhưng Mạ nhớ mua bún Huế Mụ Kim ở 

Chùa Quảng Đức cho con ăn nghe, nhớ phải có thêm bánh bột lọc mà phải 

gói lá chuối thì con ăn mới được ngon miệng Mạ nờ. Dạ, see you tonight 

Mạ hí!  

 

Dâu Bắc: Hi! Mấy Cô đi coi văn nghệ gây qũy cho khóa An Cư phải 

không? 

 

Dâu Quảng: Đương nhiên rồi, tui mê cái anh chàng ca sĩ Mạnh Quỳnh dữ 

lắm. Úi Trời, nói tới giọng hát thì truyền nhiễm (ý quên) truyền cảm ghê 

gớm luôn á. 

 

Dâu Huế: Nói rứa là O mê giọng hát hay mê anh chàng nớ hè? 

 

Dâu Quảng: Hi hi hi.... nhiều khi cũng lẫn lộn, khó phân biệt ghê lắm. Ừ, 

mà anh ta ngầu lắm nghe, ai mà mắc chứng khó ngủ cỡ nào, cho dù Bác sĩ 



bó tay, nhưng chỉ cần anh ta cất lên một bài tân cổ giao duyên, bảo đảm là 

ngáy o o liền à. 

 

Dâu Huế: Rứa thì mấy vị mất ngủ không cần đi Bác sĩ hay uống thuốc 

chi hết, chút nữa chỉ cần chạy ra mua ủng hộ CD cho anh nớ là xong thôi.  

Còn O thì răng? 

 

Dâu Bắc: Răng cỏ gì, tôi thì cứ hễ nghe có văn nghệ văn gừng, có ca sĩ bên 

Mỹ qua thì dù có bận rộn cỡ nào tôi cũng quẳng hết, ba chân bốn cẳng chạy 

lên Chùa ngay thôi. 

 

Dâu Huế: Bộ O lên Chùa phụ làm công quả hay răng? Giỏi ghê hí! 

 

Dâu Bắc: Nói nhảm, Chánh điện tôi còn chưa lên tới để lạy Phật thì làm gì 

có chuyện làm công qủa chứ? Từ ngày Bà Mẹ chồng tôi cưới tôi về, nhìn 

thấy tôi là bà cụ tu khiếp lắm. (Cười hố hố hố ...) 

 

Dâu Quảng: Còn Bà Mẹ chồng tui, cứ mỗi lần thấy tui sắm trang sức, mang 

đồ hiệu bạc ngàn trên người là Bà ta Mô Phật, Mô Phật lia liạ à. Bây giờ tui 

mới phát hiện, thì ra cũng nhờ tui mà bà ta niệm Phật tinh tấn ghê luôn hà 

hà hà… 

 

Dâu Huế: Cứ chứng kiến cảnh con Dâu cờ bạc, ăn diên, xài tiền như nước 

kiểu ni mà không tu và niệm Phật thì chắc chắn mấy bà Mạ chồng của mấy 

O siêu thăng về miền cực lạc từ lâu rồi. 

 

Dâu Quảng: Cho nên khi nào gặp tui, Bà cũng rầu rĩ bảo: “Bớt tiêu 

xài phung phí đi con à, để dành tiền cúng dường Tam Bảo và giúp đỡ người 

nghèo khổ đặng mà tích phước cho con cái”.  



 

Dâu Bắc: Dỡ hơi thế! Có con làm gì cho mệt xác chứ? Ngu sao đẻ cho hư 

tướng nhỉ? Chưa kể tốn biết bao nhiêu công sức, tiền bạc, thời gian nữa đấy. 

 

Dâu Huế: Có tướng mô mà sợ hư? Ui chao, còn mấy Mệ xứ tui thì cứ hay 

càm ràm “Xài đồ hiệu làm chi, bản thân mình là đồ hiệu thì mới quan trọng 

đây nì”. 

 

Dâu Quảng: Hứ, thời buổi này, người ta chỉ khoái show off thôi à, không 

còn “tốt gỗ hơn tốt nước sơn” nữa đâu. Bề ngoài mới quan trọng, cho dù 

bên trong gỗ có mục nát cũng chẳng care he he he… (xoa xoa cái bóp, vòng 

vàng trên tay). 

 

Dâu Bắc: Bà Mẹ chồng tôi cũng thế, cứ mắng tôi đừng đem tiền cúng cho 

mấy tên tài phiệt ở Casino nữa mà lo cúng dường xây cất Chùa, đúc tượng 

Phật, ấn tống kinh sách… 

 

Dâu Huế: Ừ thì mấy Mệ xứ tui nói cờ bạc là bác thằng bần đó, đàn bà ăn rồi 

mà đi xoè không dạy dỗ được con cái mô, rồi còn dặn “Cái nết đánh chết 

cái đẹp” nữa đó hai O nờ. 

 

Dâu Bắc: Xưa rồi Chị à, thời nay “Cái đẹp đánh xẹp lép cái nết” luôn rồi.  

 

Dâu Huế: Hèn chi thời buổi ni phụ nữ đồ thiệt không thèm xài chỉ thích xài 

đồ giả thôi hai O hí? Thậm chí đạo đức mà cũng giả nữa tề. 

  

Dâu Quảng: Còn Chị làm chi mà Mẹ chồng van xin gặp con trai vậy? 

 



Dâu Huế: Thì cũng tại Bà ấy cứ rù rì, rủ rỉ kêu tui mỗi chủ nhật phải theo 

Bà ấy lên Chùa tụng kinh, nghe Pháp và làm công qủa đó.  

 

Dâu Bắc: Các Cụ ấy cứ tưởng chúng mình rảnh rỗi lắm hay sao nhỉ? Đi 

Chùa rồi thời gian đâu đi làm nail, mát-xa, shopping và nhảy đầm chứ? 

 

Dâu Huế: Cho nên tui xuất chiêu “Nội bất xuất, ngoại bất nhập” liền, tìm 

cách không cho Mẹ con họ gặp nhau, rứa là bà ta điện thoại, xuống nước 

năn nỉ tui đó. 

 

Dâu Quảng: Sao mà ác qúa vậy? Đúng là ở đâu có đàn bà thì ở đó qủy dữ 

cũng không dám bén mảng tới. Nhưng chị làm gì mà anh ta nghe theo răm 

rắp vậy, chỉ giùm vài chiêu coi? 

 

Dâu Huế: Tui có làm chi mô, chỉ thủ thỉ là “Mình ơi, dạo ni long thể của em 

bất an, nên tạm thời để cho Mạ anh tự nhập thất, thiền định một thời gian, 

mình ngưng lui tới đi anh hí?” 

 

Dâu Quảng: Đúng là mật ngọt chết ruồi thiệt ta ơi! Hèn chi (hò) “Học trò 

trong Quảng ra thi, thấy O gái Huế chân đi không đành” là phải.  

 

Dâu Huế: Câu ni chỉ dành cho Phụ nữ Huế ngày xưa thôi, gái Huế bây chừ, 

mạ chồng tui nói toàn là Huế lựu đạn giống tui đây nì! 

 

Dâu Quảng: Cứ (nhái giọng Huế) mình ơi mình hỡi (trở lại bình thường) 

kiểu đó không chết cũng bị thương thôi à!  

 



Dâu Huế: Ông mô ông nấy sống nhăn răng hết chứ có ai chết mô O? (quay 

qua dâu Bắc) Còn O ni răng không tập thể dục toàn cơ thể mà chỉ exercise 

có hai bàn tay thôi rứa? 

 

Dâu Bắc: Chứ bà Mẹ chồng tôi cứ bắt tôi phải trau giồi công, dung, ngôn, 

hạnh cho thật là vẹn toàn, lucky là tôi tìm được con đường giải thoát bằng 

cách đi xòe, nếu không thì bị xì-trét bỏ bu đấy! 

 

Dâu Quảng: Còn bà mẹ chồng tôi thì cứ ép tôi theo mấy Dì, mấy Chị trên 

Chùa học nấu ăn, làm bánh, cắm hoa ……. 

 

Dâu Huế: Ba cái kiểu khuôn vàng thước ngọc xưa như trái đất nớ thời buổi 

ni ai thèm dòm tới mà học hè? 

 

Dâu Quảng: Nẫu ui, bởi rứa học nhiều làm chi cho những vết chân chim 

(chỉ vô mặt) mọc đầy trên mặt mình chớ? Mất công lúc đó lại tốn tiền tới 

thẩm mỹ viện cho mấy ông Bác sĩ lấy giấy nhám chà cho nó thẳng ra nữa, 

phải hông? 

 

Dâu Bắc: Ừ, mình chỉ cần ngồi ở nhà đánh 1 cú phone ra chợ Footscray thì 

gan Rồng cũng có như thường cơ mà. 

 

Dâu Huế: Ừ, các Mệ ấy luôn dạy mình con nhà Phật thì phải có lòng từ bi. 

Mà thiên hạ mở tiệm ra làm ăn, không lo ăn giùm để ủng hộ cho bizinet 

(business) người ta sống thì từ bi chỗ mô hai O hí?  

 

Dâu Quảng: Nếu ai cũng như các Bà Mẹ chồng mình bắt suốt ngày lo nấu 

nướng cho gia đình, thì có nước người ta ế chết toi hết, không chóng thì 

chầy cũng dẹp tiệm thôi à. Mệt óc các bà Mẹ chồng qúa đi…! 



 

Dâu Bắc: Mệt óc làm gì cho chóng già, các ông chồng xứ này cứ “Nhất vợ, 

nhì mới tới Trời đấy”, Mẹ chồng không hề có tên trong danh sách cho nên 

có phải là đối thủ của mình đâu mà lo.   

 

Dâu Huế: Chứ còn chi nữa, Con dâu cho ngồi chỗ mô cứ ngoan ngoãn ngồi 

chỗ nấy thì được yên thân thôi, càng đôi co, chọc giận con Dâu thì càng 

đem đau khổ đến cho bản thân  mà còn hệ luỵ đến qúy tử của các bà nớ nữa 

hai O hí? 

 

Dâu Quảng: Bởi vậy Mẹ chồng tui biết thân biết phận lắm nghe, cứ mỗi 

cuối tuần đều lo nấu thức ăn thiệt là ngon rồi điện thoại “cung thỉnh” tui 

đưa cháu về thăm Bà, lúc đó tui mới duyệt cho đó.   

 

Hiến: (từ trong đi ra) Dạ tui ở trong Ban QĐĐC, xin mời mấy Chị vào 

trong ngồi, chương trình sắp bắt đầu rồi. Nhưng nhớ đi đứng cẩn thận coi 

chừng trẹo cổ họng, méo miệng, trật gân chân, bong gân tay đó à nghe. 

 

Dâu Bắc: Ối dào, Cô nói gì mà ghê thế? Trù ẻo chúng tôi đấy cơ à? 

 

Nguyên Hỷ: Xin lỗi, chứ nãy giờ tui vô tình, ý quên cố ý đứng nghe mấy 

Chị nói xấu Mẹ chồng với nhau, cho nên tui lo sợ mấy chị bị qủa báo đó 

thôi. 

 

Dâu Quảng: Nói xấu Mẹ chồng là chuyện bình thường, ai không nói xấu 

người đó mới là bất bình thường, cần phải coi lại đó Cô à! 

 

Nguyên Hỷ: Nói thật, tui cũng mới vô Chùa tập tu thôi, nhưng nghe nói là 

ngứa cái lỗ tai rồi, chịu không nỗi nên xin Phật cho nghỉ tu 1 phút đó. 



 

Dâu Bắc: Hôm nay đi xem văn nghệ cho nên Cô tha hồ mà nghỉ tu rồi ngày 

mai cứ tu bù vào là ok. 

 

Nguyên Hỷ: (Lắc đầu ngao ngán) Mình con nhà Phật thì phải biết hiếu kính 

Cha Mẹ cho dù là Cha Mẹ mình hay Cha Mẹ của Chồng mình. Mấy Cô qúa 

có phước mới có được các bà Mẹ chồng tu hành tinh tấn như vậy. Ráng mà 

bắt chước, lo tu mau mau mau kẻo trễ đó à nghe. 

 

Dâu Huế: Ui chao ơi, xứ Huế tui cái chi cũng từ từ. Ăn cũng từ từ, nói cũng 

từ từ, thậm chí chưởi cũng từ từ cho nên suy ra tu cũng phải từ từ O nờ. Dục 

tốc bất đạt đó nghe. Ừ, nhưng mà răng O biết tụi tui có Mạ chồng tu hành 

giỏi giang, tinh tấn rứa? 

 

Nguyên Hỷ: (Chỉ vào mặt từng người) Thì dâu Dì Nguyên Như, dâu Dì Bảy 

Diệu Phước, dâu Dì Diệu Trí ở Chùa Quảng Đức này chứ ai vô đây mà 

không biết chứ! Các Dì ấy đang lo nấu nướng, làm công quả sau nhà bếp 

kìa! 

 

Cả 3 Nàng Dâu há hốc miệng, cùng chắp tay nói: Mô Phật! Xin đừng la 

lớn! 

 

Hết 
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