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Mùa trông chờ 

 

 Các bạn thân mến, 

Thời gian là một dòng chảy không ngừng, người cơ đốc giáo đã tạm biệt những tháng 
ngày phụng sự của gần một năm sắp qua để khởi lên tâm tình sống Mùa Vọng mang 
nhiều âm sắc tím của đợi chờ, trông mong. Ngày hôm qua, chúa nhật là ngày đầu tiên 
của Mùa Vọng năm nay, một Mùa Vọng trong khó khăn và đầy mong đợi. 

Mùa Vọng làm tôi nhớ đến chuyện Hòn Vọng Phu, một chuyện thần thoại rất đẹp, biểu 
tượng nét cao quý của người phụ nữ Việt nam. Hình tượng người vợ chờ chồng đến 
hóa thành đá, hình tượng bi thảm của chiến tranh và người chồng vì chinh chiến đã 
không bao giờ trở về. Và người vợ hiền ôm con ngày ngày sống trong Mùa Vọng.. 

Tuy là con của Bụt, nhưng tôi rất thích sống và cảm nhận sâu sắc hơn trong Mùa Chờ 
Đợi này. Và tôi chờ đợi, trông mong cái gì đây? Tuy không bày tỏ, nhưng tôi thấy 
chung quanh, hầu như ai ai cũng đều chờ đợi, mong ước một cái gì đó, dù rằng họ 
theo bất cứ tôn giáo nào. 

Tôi đã từng nghe lời giảng dạy của Thầy Cô:“Nếu tôi biết ngày mai mình sẽ chết, thì 
hôm nay tôi sẽ sống một ngày đẹp nhất“ và „Biết trần gian là nơi tạm trú, sao ta còn 
bo bo dành cho được cái ghế này, cái chức nọ, nuối tiếc cái tủ, cái bàn….ta sẽ mang 
nó theo để hưởng phúc đời đời sao?. Không nên để đến lúc sắp xuôi tay, ta mới hối 
tiếc đã đổi „của thiệt“ mà giữ toàn „đồ giả“ „. 

Phần đông chúng ta chưa sống từng ngày tương đối tốt nhất, đẹp nhất hay có ý nghĩa 
nhất là vì ta cứ tưởng mình luôn khỏe mạnh, không bệnh hoạn, còn lâu mới chết…Đây 
là cách suy nghĩ của đứa trẻ trong đời sống tâm linh, chưa chính chắn đủ như người 
trưởng thành. 

Dẫu biết rằng, làm người sống trong xã hội, ai ai cũng có nhu cầu cấn thiết về tiền tài, 
sắc dục, danh vọng, ăn uống, ngủ nghĩ. Nhưng nếu vì như thế mà đánh mất mình 
trong những nhu cầu đó thì rất là uổng, càng giản đơn, càng thiểu dục thì ta mới có 
thì giờ vun bồi và nuôi dưỡng cái bên trong của mình. Tất cả những vật chất mà ta 
tích lũy đều là hư vô vì khi nằm xuống thì mọi thứ đều phải buông, còn chăng là những 
thiện ác mà ta đã tạo tác lúc sinh thời. 
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Mùa Vọng mời tui, mời bạn, mời chúng ta nghĩ về, hướng về mục đích sống của mình 
với một nhân cách trưởng thành chính chắn để cùng nhau đồng hành trên bước đường 
đầy ý thiện, con đường mà Bụt đã chỉ, với những phương pháp diệu kỳ giúp cho ta 
chuyển hóa nội khổ niềm đau mà không ai không cưu mang trong cõi Ta bà này. Xin 
hãy thành thật : chúng ta đã, đang và sẽ làm gì? Sống như thế nào với lời mời gọi từ 
Mùa Vọng, Mùa Chờ Đợi này ? 

Thật ra thì chúng ta sẽ chẳng bao giờ đạt đến sự chính chắn toàn diện đâu, nhưng ý 
thức được hướng đi có ý nghĩa, hoán cải, sửa đổi và tu chỉnh cuộc sống của mình, 
nhìn sâu vào bên trong để thấy được những ngổn ngang, lộn xộn, khúc mắc trong tâm 
hồn mà sửa đổi…  làm những việc tốt lành, biết tha thứ bao dung hơn, nhìn ra điều 
tích cực nơi tha nhân, thực tập hạnh khiêm cung hầu nhận ra giá trị, công lao, thành 
quả của người khác để nhúng nhường khích lệ và nâng đỡ họ….thì chắc chắn chúng 
ta sẽ không nhiều thì ít cũng đi theo bước chân Bụt góp phần làm cho cuộc đời trở 
nên chân thật hơn, khiêm hạ hơn, yêu thương hơn,cao đẹp và bình an hơn. 

Một sự trùng hợp diệu kỳ, ngọn nến đầu tiên cho Mùa Vọng năm nay được thắp lên 
làm ấm gian phòng cuối thu lạnh lẻo, tui miên man tưởng nhớ đến từng khuôn mặt, kỷ 
niệm của những người thân, những người quen biết đã không còn biểu hiện…và cùng 
một lúc, ánh trăng sáng vàng của đêm rằm tháng mười dịu dàng thanh thoát trải dài 
lên bụi trúc ngoài hiên, sân vườn sáng chi lạ Trăng đêm nay hiền dịu quá ! Bụt trong 
tôi nở nụ cười hiền: “Bụt là Vầng trăng mát, đi ngang trời thái không, hồ tâm chúng 
sinh lặng, trăng hiện bóng trong ngần“ (TNH) 

Quý bà con thân thương, 

Với ý tưởng đó, xin mời quý bà con cùng tui nên ý thức để bắt đầu và kết thúc mỗi 
ngày sống của chúng ta bằng việc nhớ, biết ơn và cầu nguyện cho mọi người, mọi 
loài, nhất là những người đang cần đến sự nâng đỡ, an ủi và chữa lành với lòng lân 
mẫn xót thương có sẵn trong mỗi con người. 

Hiên trúc – bắt đầu Mùa Vọng 2020 (Chúa nhật 29.11.2020) 

Bông Lục Bình  
 

Kính mời đọc thêm những bài khác của tác giả tại: 

http://www.vietnamvanhien.org/TamHaiDuc.html 

 

www.vietnamvanhien.net 
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