
Ánh mai vừa tỏ rạng 
 

Một hôm Bụt và thầy Ananda đi thăm một tu viện nhỏ ở ngoại thành. Hai người tới tu 

viện vào giờ các  hầy đi khất thực vắng. Trong khi đi một vòng ở khuôn viên tu viện, 

hai người nghe có tiếng rên là trong một am nhỏ. Bước vào am, Bụt thấy một vị khất sĩ 

bị ốm đang nằm rên trong xó nhà. Trong am rất hôi hám, Bụt tiến tới hỏi: 

 

- Khất sĩ, thầy bị đau ra sao? 

- Thưa Thế Tôn, con bị kiết. 

- Không có ai săn sóc cho thầy sao? 

- Các huynh đệ đi khất thực hết rồi có ai ở nhà đâu? Với lại ban đầu cũng có mấy 

huynh đệ tới săn sóc, nhưng con thấy mình không làm được lợi ích gì cho các huynh 

đệ mà cứ bắt các huynh đệ săn sóc cho mình thì tội chết, cho nên con nói với các 

huynh đừng tới nữa.   

 

Bụt bảo thầy Ananda: 

- Ananda, đi kiếm ít nước, chúng ta sẽ rửa ráy cho thầy khất sĩ này. 

Sau khi Ananda đi lấy nước về, hai thầy trò tắm rửa và mặc áo sạch cho vị khất sĩ. Rồi 

hai người đặt thầy lên giường. Xong xuôi, Bụt và Ananda đi quét rửa trong am cho 

hết mùi hôi hám và đem áo quần ra giặt và phơi. Lúc ấy các vị khất sĩ đi khất thực đã 

tuần tự trở về. Đại đức Ananda xin họ đi nấu nước sôi và kiếm thuốc men cho thầy 

khất sĩ bị kiết. 

 

Bụt hỏi : 

- Các vị khất sĩ , vị khất sĩ ngoài tịnh thất kia đau bệnh gì vậy? 

- Bạch đức Thế Tôn, thầy ấy bị kiết. 

- Có ai săn sóc cho thầy ấy không? 

- Bạch đức Thế Tôn, ban đầu thì chúng con có săn sóc, nhưng sau đó thầy ấy ngại 

không cho chúng con săn sóc nữa. 

 

- Này các vị khất sĩ! Chúng ta đã đi tu và chúng ta không còn được cha mẹ hoặc bà 

con săn sóc cho chúng ta mỗi khi đau ốm như khi còn ở nhà nữa. Vậy nếu chúng ta 

không săn sóc cho nhau thì ai sẽ săn sóc cho chúng ta? Chúng ta phải săn sóc cho 

nhau, mỗi khi có ai bị đau ốm, dù người ấy là thầy hay bạn hay học trò thì chúng ta 

cũng phải săn sóc tận tình cho đến khi người ấy bình phục hoàn toàn. Này các vị 

khất sĩ! Nếu tôi bị đau ốm thì quý vị có săn sóc cho tôi không? 

- Bạch đức Thế Tôn, chúng con chắc chắn sẽ săn sóc cho Thế Tôn. 

- Vậy thì từ nay, khi có vị nào bị ốm đau thì quý vị hãy săn sóc cho đến khi bình phục. 

Săn sóc cho vị ấy tức là chăm sóc cho chính tôi vậy. 

 

Các vị khất sĩ có mặt đều chắp tay cúi đầu, vâng theo lời Bụt dạy. 
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