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Vào những ngày cuối thu, chúng ta sẽ sớm bắt gặp những chiếc lá 

vàng rơi theo luồn gió thoảng qua trong hư không. Con đã nhặt được 

chiếc lá rơi đó như một định mệnh. Cầm trên tay chiếc lá không còn sự 

sống, cảm niệm về sự sống và cái chết bắt đầu hình thành như một quy 

luật tất yếu không thể nào tránh khỏi được. Con bắt đầu liên tưởng đến 

chính bản thân mình một ngày nào đó cũng sẽ giống như chiếc lá kia 

vậy. 

            Mùa thu khép lại chuyển mình sang đông. Đó cũng là một bước 

ngoặc lớn để thay đổi chính cuộc đời của con bằng một buổi chiều 

hoàng hôn vừa lặn là lúc con đặt chân lên đỉnh núi xa thẵm. Tại một 

miền quê, nơi đây uy nghi một ngôi già lam cổ kính, vừa đặt bước chân 

đầu tiên vào ngôi chùa, trong lòng con dâng trào một cảm xúc an ổn lạ 

thường, con cảm thấy nơi đây sẽ có khả năng thay đổi tất cả số phận một 

con người… Bất chợt những suy nghĩ từ đâu ập đến, những hình ảnh của 

cuộc sống nhọc nhằn ngoài xã hội, biết bao nhiêu chuyện danh lợi, tranh 

đấu, lo toan, thị phi. Tất cả cũng chỉ mong đáp ứng được nhu cầu bình 

thường của cuộc sống  và mong sao có tiền của, vật chất tốt đẹp hơn, 

nhưng xã hội này đâu có dễ dàng để cho mỗi con người thực hiện những 

ước mơ hoài bão dù rất giản dị và chánh đáng đó. Xã hội đa đạng và 



nhiều hạng người xấu tốt, thiện ác. Vì ghen tỵ và tham vọng, nên có 

người sẵn sàng âm mưu, đua nhau phá hoại, làm khổ người khác với 

những hành động vô nhân tính và vô đạo đức.v.v. Lại có người cản 

đường thành công của người khác, không cho vươn lên vì sợ người khác 

hơn mình thì mình sẽ bị thua thiệt… Những hành động tham vọng, ích 

kỷ kẹp hòi đó cũng chỉ không ngoài mục đích nuôi lớn cái tôi (ngã ái). 

Thật ra tất cả thành công, thất bại, được mất, danh lợi chỉ là những bóng 

ảnh của thế thái nhân tình mà thôi. 

            Trong cuộc sống bắt buộc mỗi chúng ta sống phải biết đối diện 

với bản thân mình và những thực tại không hài lòng vì Đức Phật nói con 

người là phải đối mặt cầu với “cầu bất đắc khổ” (không thoả mãn với 

điều mình mong muốn). Nên mọi người ai cũng phải bươn chải để trang 

trải cho cuộc mưu sinh với muôn vàn khó khăn, khổ đau và những điều 

không mong muốn luôn xuất hiện với bất cứ ai đang mải mê tìm cầu 

danh lợi… Con đang mãi suy nghĩ miên man, chợt những suy nghĩ đó đã 

được chặn đứng lại bằng một hồi chuông dài ngân vang thức tỉnh, làm 

cho con trở về thực tại tất cả mọi thứ ở cuộc đời này và tất cả chỉ là hư 

vô ảo mộng mà thôi. 

Kể từ đây cuộc đời con bắt đầu mở ra một trang sử mới. Con đóng 

cánh cửa thế gian danh lợi lại và xin giữ mình nơi chốn tôn nghiêm. Con 

bắt đâu tìm tòi học hỏi dưới sự dạy dỗ của sư bà và quý ni sư - những 

bậc xuất gia đi trước. Con được học về oai nghi, tế hạnh và giáo lý của 



Đức Thế Tôn. Cả cuộc đời con chỉ mong mình tiếp nhận được phần nào 

giáo nghĩa vô giá thậm thâm mà Đức Như Lai để lại cho chư thiên và 

loài người. Bản thân con cũng đang từng bước khám phá  những chứng 

nghiệm bí ẩn của Ngài qua sự thực hành và trải nghiệm của bản thân 

con. Vì ước muốn thành tựu đạo nghiệp, con đã nuôi dưỡng cho mình 

một lòng tin tuyết đối bất động nơi tam bảo. Con xin dâng trọn niềm tin 

và lòng hiếu hạnh lên Sư Bà khả kính và đức độ. Với tình thương bao 

trùm của sư bà và quý sư cô, đã giúp sức cho con có thêm sức mạnh, nỗ 

lực tinh tấn, thực tập chánh niệm và hơn hết là giữ vững chí nguyện xuất 

thế và lý tưởng cao thượng để bước đi trên con đường liễu sanh thoát tử 

mà chư tôn đức đã và đang đi qua.   

         Duyên lành hội đủ, cảm giác hỷ lạc trào dâng, niềm khát ngưỡng 

vô bờ bên khi con được đắp tấm Y Ca Sa trên mình. Trời đất bao la rộng 

mở, một cảm giác hỷ lạc trào dâng, không thể diễn tả hết nổi cảm xúc 

khi con thực sự đã trở là đệ tử xuất gia (sa di ni) của Bậc Đạo Sư. Chính 

lúc này đây, con cảm nhận giá trị thực sự của một bậc xuất phiền não gia 

và xuất tục gia, sau những ngày tháng ra sức kiềm thúc thân tâm, giữ gìn 

oai nghi tế hạnh. Có được thành tựu này không thể không kể tới công ơn 

nuôi dưỡng pháp thân huệ mạng của sư bà và quý sư cô đi trước. Con 

chẳng biết lấy gì đền đáp được ân đức tế độ của Sư Bà và quý ni sư tiền 

bối, chỉ biết vâng lời sớm tối tinh tấn công phu tu tập và nguyện sao Đạo 

nghiệp sớm thành để đền trả ân đức ấy. Bây giờ đây mỗi lần nhìn thấy 

cảnh xã hội tranh dành và đối xử tàn nhẫn, con đã không cầm được lòng 



mình hoài niệm về thời quá khứ của mình cũng từng như người ta vì 

miếng cơm manh áo, vì cuộc mưu sinh mà chúng ta phải tranh đua dành 

dật danh lợi, quyền vị, tiền của, không kể đạo lý tình người. Từ đó con 

cảm thấy thương cho chúng sanh đang lao đao trong cuộc sống. Con 

cảm thấy có trách nhiệm, cần phải nổ lực tinh tấn hơn, quý trọng cuộc 

sống hơn và mong rằng mình có sự hiểu biết về đạo lý nhà Phật và tình 

thương trọn vẹn để giúp cho mọi người bớt khổ và bản thân con cũng 

được an lạc giữa dòng đời. 

 


