
“Ân huệ” của thực phẩm

Giáo tổ của Đạo Tenrikyo, Oyasama, giảng dạy “Cố 
gắng không được vứt bỏ dù chỉ một lá rau nhỏ”. 
Lời dạy này, không những mang ý nghĩa, hãy nên 
tiết kiệm, mà còn mang ý nghĩa, chúng ta nên nhận 
mọi thứ được Thần Phụ-Mẫu ban cho với sự biết 
ơn đến sự phù hộ che chở của Thần.

Ngoài ra, Oyasama dạy, khi ăn con cá, hãy nói lời 
khen “ngon, ngon”.

Con cá, động vật, ban cho con người, từng sinh 
mệnh quý giá của chúng. Tuy nhiên, nếu chúng ta 
ăn những thực phẩm đó với lời “chán quá, không 
ngon”, nghĩa là coi nhẹ sinh mệnh này của thực 
phẩm, cũng như xem nhẹ tấm lòng ấm áp của 
Thần Phụ-Mẫu. 



Trong Đạo Tenrikyo không có điều răn trên hình 
thức. Sinh sống một cách tích cực với niềm vui 
sướng là một điều quan trọng. Đạo Tenrikyo không 
có điều răn về thực phẩm. Chỉ có điều là nên 
thưởng thức chúng với sự biết ơn, vì tất cả mọi 
thứ đều là ân huệ của Thần Phụ-Mẫu.

Thông qua “ân huệ” của thực phẩm, chúng ta có 
thể thưởng thức sự phù hộ che chở của Thần Phụ-
Mẫu. Đây là một niềm vui của mọi người đi theo 
Đạo Tenrikyo.
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