Sống đạo trong đời
Các bạn thân mến,
Ngày xưa tôi cứ nghĩ: Đạo Đời đôi ngã. Ngoài đời thì ta phải phấn đấu, dũng
mảnh tranh dành, so sánh hơn thua….còn khi vô chùa thì khép mình sống theo
đạo, tụng kinh, sám hối những việc không tốt đã làm ngoài “Đời“ hay vô nhà
thờ kiếm Ông Cha để xưng tội và rồi hết tội!
Nhưng bây giờ, tôi mới biết rõ rằng: Đời là đâu và Đạo là đâu ? Tôi biết và
hiểu: Đạo không phải chỉ có nơi chùa, thất, am, thánh đường, nhà thờ và Đời
cũng không phải chỉ có ở nơi quan trường, doanh thương, nghành nghề trong
xã hội…Đạo và Đới đều có chung với nhau và cũng có tại chính nơi con
người.
Suy cho cùng, đời hay đạo đều do tâm con người mà biểu hiện, khi ta giao
tiếp với ngoại cảnh thì gọi là đời, còn lúc ta dừng lại quay trở vào nội tâm thì
đó gọi là đạo. Mọi sự việc, hiện tượng đều do một cái tâm mà ra thôi.
Đời đạo là hai trạng thái có liên hệ mật thiết với nhau trong cuộc sống của ta.
Đời được xem như thế giới vật chất hữu hình sinh động bên ngoài, còn đạo
mang ý nghĩa cảnh giới tinh thần vô hình trầm mặc bên trong nội thể của ta.
Hai thứ vật chất và tinh thần này đều không tách rời được với nhau, chúng
nhịp nhàng tương hỗ qua lại gắn bó với nhau rất chặt chẽ. Cho nên đạo và đời
cần song hành với nhau theo một tỷ lệ quân bình cân đối để có sự hòa hợp hài
hòa mang đến lợi lạc cho xã hội vì nếu cán cân thăng bằng giữa đạo và đời bị
chênh lệch thì đau khổ, phiền não tất yếu sẽ không tránh khỏi.
Cho nên tuy vẫn bận rộn , chạy đua và nép mình với quy chế trật tự của đời
sống sinh hoạt trong xã hội nhưng ta cũng có thể thực hành cùng một lúc
chánh pháp của đạo mà mình đang hướng về, tích cực xây dựng xã hội lành
mạnh, cộng thông với niềm tin tâm linh. Nương vào đời mà vẫn đi theo đường
đạo thì chắc chắn ta sẽ có một đời sống hài hòa, sâu sắc hơn. Và như vậy, đôi
khi trong sinh hoạt chung đụng sẽ có những sự khác biệt, đây là lẽ tất nhiên vì
chính giới luật đã tạo ra sự khác biệt trong phong cách sinh hoạt, hành xử của
người đạo và người đời, thí dụ đơn giản là trong một buổi tiệc, một người ăn
chay chắc chắn sẽ tạo ra hình ành cách biệt, không giống với mọi người. Sự
khác biệt này suy cho cùng thì nếu biết sâu hiểu thấu cũng không đến nổi nào.
Tâm ai như thết nào thì sẽ lộ ra như thế ấy. Vấn đề là mình có khả năng chấp
nhận và sống chung hòa bình với nhau không mà thôi.
Sống trong đời, làm mọi việc trong bổn phận đối với gia đình, xã hội cho trọn
vẹn không tỳ vết thì đó là bổn phận không chỉ là của người đời mà còn cả của
người đạo. Họ biết vượt qua những việc làm thường nhật để tìm phương cách
tạo thêm điều kiện giúp đỡ người đời, hiểu và làm được mọi điều thiện lành
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trong xã hội, sống tử tế, có nhân có nghĩa, có hiếu có để, có liêm sĩ trung tín.
Đó là đem Đạo vô Đời vậy.
Hiểu như vậy thì đừng ai nghĩ rằng, khi vào đạo, tôi sẽ phế bỏ tất cả việc đời,
vô rừng sâu hay lên non cao rồi không trở về để độ mình, độ người sao?, hay
khi còn làm ăn sinh sống trong xã hội thì lại nói rằng mình chưa có rảnh, có
yên để về nẻo đạo, chờ khi thu xếp công việc hay rảnh rỗi mới chịu tu trì. Đạo
lý luôn hòa quyện trong mọi sinh hoạt trong đời. Vì thế người muốn tu sửa
đâu nhất thiết phải xuất gia, nhập thất mới gọi là tu hành được, khi một người
sống trong đời thường thực hành đạo lý chánh pháp trong giao tiếp đối nhân
xử thế thì họ không khác gí với người tu đầu tròn áo vuông, vì chính họ đã
làm được đời đạo song tu rồi.
Các bạn thân mến, thật ra tôi rất tôn kính các bậc tu hành, họ đã chọn cho
mình một con đường có lý tưởng thật cao quý, họ đã can đảm dứt ái dục, từng
bước chân theo Đấng Từ Phụ để tiếp tục sứ mạng giúp đời đầy tuệ giác của
người. Tôi là người lăn trôi trong đời thường, chấp nhận sự trầm luân này,
nhưng có được phước duyên biết thêm đạo lý chánh pháp, đem áp dụng vào
cõi bụi bặm hầu uống được đâu đó những giọt cam lồ trong cuộc sống đầy rẫy
khao khát và sợ hãi này.
Suy cho cùng, cứu cánh của các lời Bụt dạy cho chúng sanh không chỉ để
nhắm vào tâm linh siêu việt của một ai đó, mà trước tiên và gần nhất là nhằm
hóa giải, chuyển hóa những nổi khổ niếm đau và đem lại hạnh phúc đích thực
cho con người trong cuộc sống hằng ngày. Một đời sống đẹp, đáng sống là khi
nhìn ra ngoài thì lo giúp thế độ đời theo khả năng và hoàn cảnh của mình, lúc
trở về nội tâm thì trau dồi đạo hạnh, xây dựng nếp sống hiệp hòa trong thiên
hạ, biết nuôi dưỡng thân tâm thanh tịnh, ăn ở thuận lòng trời đất. Sống đạo
trong đời thì sẽ không tự hối.
Hiên Trúc tháng 3.2020
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