
 

THĂNG   

TRẦM 

ĐỜI  

TU SĨ 
    Thích Nữ Viên Quang 

 
   Có ai biết được muốn có một cơn sóng nó sẽ bắt nguồn từ đâu 

mà đến, cũng vậy muốn cho một đất nước có nhiều thành tựu phải 

nhờ vào các tài năng trẻ tuổi cũng như các nhà khoa học nổi tiếng 

cống hiến cho đất nước mới có được như ngày hôm nay và hiện nay 

có muôn vàn các nhà thi hào lỗi lạc nổi tiếng trên thế giới cũng như 

các nhà tâm lý học đưa ra những giả định, những lý thuyết và hơn hết 

là những định nghĩa về các số phận của những con người khác nhau 

của sự sống trong hành tinh chúng ta nhưng chung qui lại nó giao 

nhau ở một tiêu điểm và giống nhau theo một quy luật của tất yếu đó 

là sanh, già, lão tử... giống như quy luật tất yếu của một chiếc lá 

không còn sự sống trên thân cây. 
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   Không nằm ngoài quy luật của sự sanh, già, lão, tử của thân tứ 

đại của một con người ngày nào đó cũng về với hư vô của cát bụi. 

Khi về với cát bụi bản thân của mình sẽ để lại gì cho cuộc đời này, 

những điều đó tưởng chừng như đơn giản của một kiếp người, nhưng 

khi nhìn sâu, quán rộng nó không dễ dàng chút nào mà có trăm ngàn 

sự khó khăn ở quá khứ, hiện tại và vị lại. Khi chúng ta còn nằm trong 

bụng mẹ một bóng tối bao trùm tới chín tháng mười ngày có biết bao 

nhiêu sự thăng trầm vất vả. Khi tới ngày chào đời sự khó khăn chồng 

lấy khó khăn của một sự sống nhỏ nhoi, bắt đầu từ đây một số phận 

của một con người hình thành, biết bao nhiêu khó khăn, thăng trầm 

của kiếp một con người từng bước hình thành chưa biết tương lai 

ngày mai sẽ ra sao? Hạnh phúc hay bất hạnh phúc đó là những dấu 

chấm hỏi lớn cho số phận cuộc đời một con người cũng như của nhân 

loại và bản thân con cũng không nằm ngoài những quy luật đó, 

nhưng có lẽ số phận của con may mắn hơn những những mảnh đời 

khác. Khi chào đời được sống trong một gia đình nuôi dưỡng của lối 

sống thấm đậm nền giáo dục mang tính chất của Phật giáo nhưng đôi 

khi không tránh khỏi những đều đau lòng của cuộc sống chung quanh 

hằng ngày để lại trong suy nghĩ của con, nào là hơn thua, tranh giành, 

chà đạp lẫn nhau vì danh, vì lợi, vì những nhu cầu cần thiết để đáp 

ứng cuộc sống, những chuyện tưởng chừng như không có gì quan 

trọng nhưng lại là một yết tố tất yếu của cuộc sống, họ có thể sẵn 

sàng quay lưng với nhau và thù hằng sát hại lẫn nhau đến vô lương 

tâm dù bản thân con không sống trong hoàn cảnh đó nhưng khi chứng 
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