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Cửu Long Phún Th uỷ. Trong các chùa chiền 
nhất là những chùa ở miền Nam, tượng 
Phật đản sanh thường có chin con Rồng vây 
quanh đứng hầu.. 

Lần thứ hai lúc Đức Phật hàng phục 
được thần lửa (Hoả Long) bằng lửa Tam 
muội (tuomo) của mình. Đó chính làTâm 
nhiệt) (psychic heat) của Đức Th ế Tôn. Sau 
đó Đức Phật bằng lòng thu nhận Ưu -lâu 
-tần -loa Ca Diếp làm đệ tử cùng 500 đồ 
chúng đệ tử của Ông. Hai người Em của 
Ưu-lâu-tần-loa Ca Diếp là Xá Lợi Phất và 
Mục Kiền Liên cùng với hơn 300 đồ chúng 
của hai người làm đệ tử. 

Lần thứ ba là khi Văn Th ù Sư Lợi đem 

kinh Pháp hoa đi giáo hoá ở Long Cung 
và Ngài Văn Th ù phát hiện Long Nữ, con 
của Rồng mới tám tuổi mà tâm trí hết sức 
mẫn tiệp khi tiếp thu các Pháp tu hành liền 
chuyển thân thành nam nhân và thành Phật 
ngay trước mặt hội chúng.. 

Th eo Linh Mục Nguyễn Th anh Sơn dòng 
Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp trong Th ánh Kinh 
Rồng tượng trưng cho tội lỗi. Ngành mỹ 
thuật Kitô giáo thường hoạ một con Rồng 
dưới chân Đức Chúa Giêsu biểu trưng cho 
sự toàn thắng của Ngài trên tội lỗicủa loài 
người. (Nguồn: www. cuuthe. com/bao/
s163conrong. html). Sách Khải Huyền của 
Gioan, tác phẩm cuối cùng trong Th ánh 

TÁN THÀNH

Cô vợ đi chợ về hớn hở khoe với chồng:
- Anh ạ, hôm nay rất nhiều người khen em 

xinh và trẻ hẳn ra.
Anh chồng gật gù đáp:
- Ừ, dịp Tết này ngoài đường thì thiếu gì 

kẻ say...

NHẮC KHÉO
Khách tới nhà cu Tý chúc Tết, Tý ra đón 

khách:
- Năm mới cháu chúc bác sức khỏe dồi dào, 

vui vẻ quanh năm ạ!

- Cảm ơn cháu. Th ế bố mẹ cháu có ở nhà 
không?

- Dạ không ạ, bố mẹ cháu đi chúc Tết rồi, 
chỉ còn cháu với con lợn đất này ở nhà thôi ạ! 

CHỦ QUAN
Một ông khách đi xem bói, thầy phán:
- Ông có 2 đứa con trai...
- Bà đoán sai rồi. Tôi đã là cha của 3 đứa 

con trai cơ!
- Đó là do ông nghĩ thế thôi... 

MỪNG HỤT
Th ấy bố mẹ vừa về đến ngõ, cu Tý chạy ra 

hớn hở khoe:
- Mẹ ơi! Sáng nay có cô Mười ở bên Mỹ 

mới đến nhà chơi. Cô tặng cho nhà mình 
một món quà và nói rằng: “Món quà của cô 
tuy nhỏ nhưng cũng đủ cho gia đình cháu 
dùng trong một năm”

Nghe thế, mẹ cu Tý mừng quýnh, hỏi ngay:
- Món quà gì thế con?
- Dạ, một quyển lịch!














