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CÂY ĐÈN ĐÃ TẮT
Xưa, có một chú bé bị mù cả hai mắt. Mỗi khi đi đâu chú đều phải cầm gậy dò
đường. Ngày và đêm chú đều sống trong bóng tối như nhau.
Một hôm chú bé đến thăm bạn. Lúc ra về trời đã tối. Người bạn đốt một chiếc đèn lồng
trao cho chú, chú bé cười nói:
- Tối hay sáng đối với tôi đều như nhau, anh trao đèn cho tôi làm gì?
- Đành rằng anh không cần đèn nhưng người khác phải nhờ cây đèn này mới không
đâm bổ vào anh chứ.
Chú bé mù cầm cây đèn ra về; đi được một quãng chú bị người khác đụng phải, chú bé
tức giận quát:
- Bộ đui sao mà không thấy cây đèn của người ta?
Người kia cười to:
- Đèn của anh tắt rồi anh đui ơi!
Em thân mến!
Giá trị của cây đèn là do ánh sáng, thiếu ánh sáng thì cây đèn chỉ là một vật vô dụng
mà thôi. Một pháp môn hay nhất là chỗ nó giúp hành giả thấu rõ thực tướng của mình và
muôn pháp, tiêu sạch phiền não, đem lại an lạc cho mình và người chung quanh.
Nếu chúng ta cứ cho rằng mình đã dự vào hàng ngũ xuất gia, thuộc vào hàng tông
môn chính phái, thầy tổ là bậc chân tu lỗi lạc, bạn bè mình là hạng anh tài xuất chúng...
chúng ta đã được học những pháp môn tối thượng thừa, cao siêu hi hữu... và chúng ta cho
thế là đủ, sanh tật khen mình chê người, phiền não mỗi ngày một tăng trưởng thì... coi
chừng chúng ta sẽ giống cậu bé mù trên đây, cầm một cây đèn lồng thật tốt, thật đẹp...
nhưng... tắt queo cho mà coi!
Ngày Mai Ăn Khỏi Trả Tiền
Xưa, có một ông già bán kẹo, đề trên thùng xe như thế này: “Ngày mai ăn khỏi trả
tiền.” Trẻ con xem thấy thích lắm, rủ nhau mua kẹo và định bụng rằng: “Ngày mai mình sẽ
ăn kẹo đã thèm. Vì ông bán kẹo đã nói vậy mà.”
Nhưng ngày mai, ngày mai... ngày mai rồi ngày mai. Ông bán kẹo vẫn bắt bọn trẻ
phải đưa tiền mới trao kẹo cho. Vì ngày mai là một ngày không bao giờ có.
Em thân mến!
“Ngày mai ăn khỏi trả tiền” chỉ là một lối nói gạt trẻ con, vì ngày mai sẽ không bao giờ
đến, thật chăng là chính cái khoảnh khắc ngắn ngủi hiện tại này đây.
Nếu ta bảo rằng: “Ngày mai ta sẽ học hành đàng hoàng, sẽ giúp đỡ người này kẻ nọ,
sẽ bắt đầu tu hành cẩn thận, sẽ thực thi những cải cách vĩ đại v.v... và v.v... thì coi chừng
đó có thể là lời hứa hẹn suông để ta được phép duy trì tình trạng bê bối hiện tại... cho khỏi
áy náy, cắn rứt lương tâm mà thôi.
Ngày mai rồi sẽ y hệt như ngày hôm nay. Vậy thì, những gì có thể làm được bây giờ,
chúng ta hãy một, hai, ba, bắt tay làm liền chứ đừng hẹn vào ngày mai, là một ngày chỉ có
trong ảo tưởng mà thôi.

