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L©i thÜa, 
 
 
 
VÎ SÜ Çó, dáng mänh khänh, m¡t tinh 
anh, tØ th©i trÈ, Çã tØng ÇÙng trên bøc 
giäng ViŒn ñåi H†c Vån Hånh (Sài 
gòn trÜ§c ‘75), thao thao giäng nh»ng 
luÆn ÇŠ tri‰t h†c ñông Tây Kim C°, 
nh»ng khäo luÆn uyên thâm vŠ PhÆt 
Giáo Nguyên ThÌ, Phát Tri‹n, ThiŠn 
Tông,... 
 
VÎ SÜ Çó, cÛng có th©i, quay lÜng v§i 
thû Çô (miŠn Nam) náo hoåt, lui vŠ ÇÒi 
Tråi Thûy (Nha Trang) l¶ng gió bi‹n 
khÖi, quây quÀn cùng l§p tæng sinh 
PhÆt H†c ViŒn Häi ñÙc, say sÜa trao 
truyŠn, chia sÈ sª h†c và ki‰n væn sâu 
r¶ng cûa mình. 
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VÎ SÜ Çó, vào tu°i trung niên, Çã lØng 
lºng dÃn bÜ§c chân BÒ Tát bÃt thÓi vào 
chÓn nguy nan Ç‹ dÆy lên l§p l§p häi 
triŠu g†i kêu t¿ do, dân chû công bình 
cho nhân sinh gi»a vô minh d¢ng d¥t. 
 
VÎ SÜ Çó, m†i th©i m†i l úc, cÙ nhÜ nhÃt 
hành trång vô úy, thong dong v§i chi‰c 
lam y, t¿ tåi trong áo nâu sÒng, dù 
Çang gi»a thÎ tÙ Çô h¶i, gi»a núi ÇÒi cÕ 
cây tÎnh m¥c, hay gi»a chÓn ngøc tù 
v§i án tº hình vô nghïa (1988). 
 
Ngày nay, vÎ SÜ Çó - ThÜ®ng T†a Thích 
TuŒ SÏ - Ç‰n v§i các bån trÈ trong và 
ngoài nÜ§c, gªi trao l©i pháp thân tình: 
‘‘ñåo PhÆt v§i thanh niên’’. M‡i m¶t 
chúng ta ch¡c h£n së Çón nhÆn bài 
pháp theo tØng tâm Ç¡c khác nhau. 
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M‡i chúng ta, v§i tâm thÙc và tÃm lòng 
có th‹ riêng khác, n‰u ví ÇÜ®c nhÜ 
nh»ng chi‰c chuông treo, và l©i pháp 
cûa ThÀy nhÜ khúc dùi khua, Çû sÙc 
khua chuông ngân ti‰ng. Ti‰ng chuông, 
dù ng¡n hay dài, dù trÀm hay thanh, dù 
thong thä hay xôn xao, có lë n‰u ThÀy 
nghe ÇÜ®c, ch¡c ThÀy cÛng xem nhÜ l©i 
pháp v†ng âm tØ chúng ta. (NhÜ có lÀn 
ThÀy nghe m¶t ngÜ©i bån - có lë cÛng 
là bån trÈ - tâm s¿ vŠ tình yêu và s¿ 
vïnh h¢ng và ThÀy xem Çó là m¶t ‘‘bài 
pháp rÃt hay''). 
 
Hôm nay, bài pháp thoåi ‘‘ñåo PhÆt 
v§i thanh niên’’ cûa ThÀy TuŒ SÏ, nhÜ 
m¶t tách trà còn bÓc khói, chúng ta thº 
Çón nhÆn và thÜªng thÙc, và m‡i bån 
riêng mình bi‰t rõ hÜÖng vÎ. Dù tâm 
cäm cûa m‡i bån có sao Çi n»a, các 
bån h£n ÇÒng š r¢ng bài pháp Çã ÇÜ®c 
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trao gªi trong ánh sáng cûa ñåo Giäi 
Thoát - Giäi thoát khÕi m†i hŒ løy tÀm 
thÜ©ng. Giäi thoát khÕi nh»ng trói 
bu¶c cûa tâm/vÆt lš phi nghïa. Giäi 
thoát khÕi nh»ng gi§i hån cÙng nh¡c 
cûa lš tÜªng, š hŒ, tín ÇiŠu mù lòa. 
Trong Ç©i thÜ©ng, tìm ki‰m giäi thoát 
Çó còn có nghïa là phóng thoát Ç‰n t¿ 
do Çích th¿c. Và trong š nghïa giäi 
thoát/t¿ do này, bài pháp cûa ThÀy TuŒ 
SÏ Çã không thúc døc, gò ép các bån 
vào m¶t ÇÎnh khung, m¶t khuôn kh° 
nào. 
 
''T¿ mình th¡p ÇuÓc mà Çi''. M‡i m¶t 
bån trÈ t¿ tìm thÃy chánh pháp cho 
chính mình! 

 
 

Hoa ñàm 2000 
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ñåo PhÆt v§i thanh niên 
 
 
 
Các anh chÎ thân m‰n, 
 
ñŠ tài thäo luÆn cûa chúng ta hôm nay 
là "ñåo PhÆt v§i Thanh niên". Tiêu ÇŠ 
nhÜ th‰ thÜ©ng gây Ãn tÜ®ng r¢ng có 
nhiŠu hình thái Çåo PhÆt khác nhau; và 
m‡i hình thái cho tØng lÙa tu°i, hay tùy 
theo thành phÀn xã h¶i khác nhau. 
NhÜng cÛng có th‹ hi‹u, chÌ có  m¶t Çåo 
PhÆt mà thôi, và n¶i dung thäo luÆn cûa 
chúng ta nay së xem xét Çåo PhÆt Ãy có 
nh»ng Ç¥c Çi‹m gì ÇÜ®c xem là cÖ bän, 
rÒi tØ Çó rút ra k‰t luÆn r¢ng, Çåo PhÆt 
trong š nghïa nhÜ vÆy có phù h®p v§i 
tu°i trÈ hay không? TÃt nhiên, các Anh 
ChÎ ª Çây ÇŠu là PhÆt tº, do Çó câu trä 
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l©i Çã có s¤n tØ bao lâu rÒi. Dù nói theo 
š nghïa nào, hay nhìn vÃn ÇŠ tØ góc cånh 
nào, chúng ta së không nêu ra bÃt cÙ 
ÇÎnh nghïa, và cÛng không quy chi‰u Çåo 
PhÆt vào nh»ng y‰u tính hay Ç¥c tính 
nào. 
 
Nói th‰, có khi cÛng hÖi khó cho các Anh 
ChÎ thÃy rõ vÃn ÇŠ. Ch¡c ª trong Çây 
cÛng có nhiŠu Anh ChÎ Çã tØng Ç†c sách 
ThiŠn, và có th‹ Çã nghe nói Ç‰n công án 
ThiŠn, Çåi khái nhÜ th‰ này. M¶t ngÜ©i 
hÕi ThiŠn sÜ: PhÆt là gì? ThiŠn sÜ Çáp: 
"Ba cân gai". Không phäi là câu chuyŒn 
bông Çùa, cÛng không phäi ThiŠn sÜ 
muÓn ÇÜa ra m¶t mŒnh ÇŠ tri‰t h†c siêu 
nghiŒm r¡c rÓi. Bªi vì, ª Çây chúng ta Çi 
tìm š nghïa cûa Ç©i sÓng, tìm Ç‹ phát 
hiŒn nh»ng giá trÎ cûa Ç©i sÓng. Nói theo 
cách nói cûa m¶t nhà væn hay nhà thÖ, 
chúng ta không ÇÎnh nghïa, không mô tä, 
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vì chúng ta không Çi tìm ki‰n thÙc bách 
khoa vŠ s¿ sÓng, mà Çi tìm hÜÖng vÎ Çích 
th¿c cûa nó. NhÜ con ong Çi tìm hoa, 
không phäi chÌ tìm hÜÖng s¡c cûa hoa. 
HÜÖng s¡c cûa hoa chÌ là tín hiŒu cûa 
giá trÎ tÒn tåi. Nó tìm hoa Ç‹ hút mÆt, 
làm dÜ«ng chÃt cho s¿ tÒn tåi cûa mình 
và cho tÃt cä nòi giÓng cûa mình.  
 
Tu°i trÈ thÜ©ng ÇÜ®c nh¡c nhª, khuyên 
bäo r¢ng cÀn phäi h†c hÕi Ç‹ sÓng cho 
Çáng sÓng. Ca dao cÛng nói r¢ng "làm 
trai cho Çáng nên trai, xuÓng Çông Çông 
tïnh lên Çoài Çoài yên", và các bån trÈ 
hi‹u r¢ng, ta së phäi làm nên s¿ nghiŒp 
hi‹n hách nào Çó kÈo không thì së u°ng 
phí cu¶c Ç©i. RÒi bån Ãy làm nên s¿ 
nghiŒp l§n thÆt, và ngÜ©i Ç©i thán phøc. 
Chúng ta cÛng h‰t sÙc thán phøc. NhÜng 
hãy nhìn sâu vào Çôi m¡t cûa bån Ãy m¶t 
chút, n‰u có ai trong chúng ta Çây có 
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vinh d¿ ÇÜ®c nhìn. Chúng ta thÃy gì? 
Nh»ng phÜÖng tr©i cao r¶ng, Ç‹ cho 
"cánh hÒng bay b‡ng tuyŒt v©i", hay m¶t 
phÜÖng tr©i ti‰c nuÓi, "khi ngoänh låi 
ng¡m màu dÜÖng liÍu, thà khuyên chàng 
ÇØng chÎu tÜ§c phong"? 
 
Cä hai. NgÜ©i Çu°i b¡t äo änh Ç‹ tìm 
änh th¿c vïnh cºu cûa chính mình. VÎ 
ng†t cûa Ç©i ª Çâu, trong cä hai? Bây 
gi© chúng ta hãy tåm r©i bÙc tranh lãng 
mån Ãy, Ç‹ nhìn sang m¶t hÜ§ng khác. 
Có hình änh nào Çáng chiêm ngÜ«ng hÖn 
hay không? CÛng còn tùy theo Çi‹m 
ÇÙng nghŒ thuÆt cûa ngÜ©i nhìn. 
 
Thuª xÜa, có m¶t vÜÖng tº, mà ngai 
vàng Çã d†n s¤n, vó ng¿a chinh phøc 
cÛng Çã s¤n sàng yên cÜÖng. RÒi m¶t 
Çêm, khi cä cung Çình Çang ngû say 
trong giÃc ngû êm ÇŠm cûa uy quyŠn, 
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danh v†ng, giàu sang; vÜÖng tº g†i quân 
hÀu th¡ng cho ngài con tuÃn mã trÜ©ng 
chinh. NhÜng vó ng¿a trÜ©ng chinh cûa 
ngài không tung hoành chi‰n trÆn. 
Thanh gÜÖm chinh phøc cûa ngài không 
Çánh gøc nh»ng chi‰n sï y‰u hèn. Gót 
chân vÜÖng giä tØ Çó lang thang kh¡p 
chÓn sÖn cùng thûy tÆn: cô ÇÖn bên b© 
suÓi, dÜ§i gÓc cây. Ngài Çi tìm cái gì? 
Ta hãy nghe Ngài nói: "RÒi thì, này các 
Tÿ kheo, m¶t th©i gian sau, trong tu°i 
thanh xuân, khi tóc còn Çen mÜ®t, v§i 
sÙc sÓng cÜ©ng tráng; m¥c dù cha mË 
không ÇÒng š v§i gÜÖng m¥t ÇÀm Çìa 
nÜ§c m¡t, Ta Çã cåo bÕ râu tóc, khoác 
áo cà-sa, lìa bÕ gia Çình, sÓng không gia 
Çình. Ta trong khi ra Çi nhÜ vÆy, làm 
ngÜ©i Çi tìm cái gì Çó chí thiŒn, tìm con 
ÇÜ©ng hÜ§ng thÜ®ng, tìm dÃu v‰t cûa s¿ 
tÎch mÎch tÓi thÜ®ng". Ngài Çi tìm và 
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khai phát con ÇÜ©ng dÅn vŠ th‰ gi§i bình 
an và hånh phúc vïnh cºu. 
 
RÒi con ÇÜ©ng Ãy ÇÜ®c công bÓ, ÇÜ®c 
gi§i thiŒu cho nh»ng ai nhÜ nh»ng Çóa 
sen tuy sinh trÜªng tØ bùn sình, nÜ§c 
Ç†ng, Çang Çã có th‹ vÜÖn lên khÕi bùn 
sình, bän thân không bÎ nhiÍm mùi tanh 
hôi cûa bùn sình. Tuy vÆy, không phäi 
ngay tØ ÇÀu con ÇÜ©ng vØa ÇÜ®c khám 
phá và công bÓ Ãy ÇÜ®c ti‰p nhÆn m¶t 
cách ÇÀy tin tÜªng bªi tÃt cä m†i ngÜ©i. 
SÓ ngÜ©i chÓng ÇÓi không phäi ít. 
 
Khi ÇÙc ñåo sÜ trÈ tu°i Ç‰n Magadha, 
vÜÖng quÓc hùng månh nhÃt th©i bÃy 
gi©, nhiŠu thanh niên con nhà gia th‰, 
nhÜ Yasa cùng các bån bè, và các thanh 
niên trí thÙc hàng ÇÀu nhÜ Sariputta và 
Moggallana, và nhiŠu thanh niên quš 
t¶c, vÜÖng tôn công tº, ti‰p nÓi nhau tØ 
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bÕ gia Çình, tØ bÕ ÇÎa vÎ xã h¶i sang cä, 
ch†n con ÇÜ©ng vinh quang cûa Chân lš. 
TØ m¶t góc Ç¶ nào Çó mà nhìn, s¿ ra Çi 
cûa h† tåo thành m¶t khoäng trÓng l§n 
cho xã h¶i, làm Çäo l¶n n‰p sÓng Çã 
thành thói quen cûa quÀn chúng. Dân 
chúng lo ngåi. H† thì thÀm bàn tán, rÒi 
phiŠn mu¶n, rÒi thÃt v†ng, và rÒi giÆn 
d». DÜ luÆn gÀn nhÜ dÃy lên Ç®t sóng 
phän ÇÓi: "Sa-môn Gotama làm cho 
nh»ng ngÜ©i cha mÃt con, nh»ng bà v® 
trÈ trª thành góa bøa. Sa-môn Gotama 
làm cho các gia Çình có nguy cÖ søp 
Ç†a". DÜ luÆn phän ÇÓi Ãy không kéo dài 
Çû Ç‹ gây thành làn sóng phän ÇÓi. 
Ch£ng mÃy chÓc, nh»ng ngÜ©i cha, 
nh»ng bà v® trÈ Ãy nhÆn thÃy không phäi 
h† bÎ phän b¶i hay bÎ bÕ rÖi cho sÓ phÆn 
cô ÇÖn, mà h† ÇÜ®c chÌ cho thÃy hÜÖng 
vÎ tuyŒt v©i cûa tình yêu và hånh phúc 
mà trong m¶t th©i gian dài h† không tìm 
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thÃy. NhÜ th‰, trong nh»ng ngày ÇÀu tiên 
khi vØa ÇÜ®c công bÓ, con ÇÜ©ng chí 
thiŒn, con ÇÜ©ng tÓi th¡ng và tÓi thÜ®ng 
cûa th‰ gian, dÅn Ç‰n th‰ gi§i bình an 
vïnh cºu không phäi b¢ng sÙc månh 
chinh phøc cûa gÜÖm giáo, mà b¢ng sÙc 
månh cûa TØ Bi và Trí TuŒ; con ÇÜ©ng 
Ãy ÇÜ®c nÒng nhiŒt ti‰p nhÆn bªi nh»ng 
con ngÜ©i rÃt trÈ, bªi tÀng l§p Üu tú nhÃt 
cûa xã h¶i; tÀng l§p ÇÎnh hÜ§ng tÜÖng 
lai cûa xã h¶i. 
 
RÒi ba th‰ k› sau, m¶t båo chúa v§i Çåo 
quân hùng månh bách chi‰n bách th¡ng, 
sau m¶t trÆn tàn sát khÓc liŒt, chÓng 
gÜÖm ÇÙng nhìn hàng vån xác ch‰t ch®t 
thÃy r¢ng chi‰n th¡ng oanh liŒt ÇÄm máu 
này không th‹ là sÙc månh tÓi thÜ®ng Ç‹ 
có th‹ chinh phøc lòng ngÜ©i. Dù nó 
mang låi cho ngÜ©i chi‰n th¡ng nh»ng 
giây phút vinh quang ngây ngÃt. VÎ 
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hoàng Ç‰ trÈ cäm thÙc sâu xa Çó không 
phäi là nguÒn suÓi cûa bình an và hånh 
phúc. K‹ tØ Çó, Ç‰ quÓc mênh mông 
không cÀn ÇÜ®c bäo vŒ b¢ng sÙc månh 
cûa gÜÖm giáo; thÀn dân cûa Ç‰ quÓc 
sÓng trong thái bình thÎnh trÎ, ÇÜ®c bäo 
vŒ b¢ng sÙc månh cûa tØ bi và khoan 
dung. 
 
Có lë chúng ta nên dØng låi ª Çây. Hình 
änh Ãy ÇÓi v§i nhiŠu ngÜ©i quá cao xa, 
nhìn lâu tÃt choáng ng®p. Dù vÆy, t¿ 
thâm tâm cûa mình, không m¶t bån trÈ 
nào, dù là nam hay n», không cäm nhÆn 
r¢ng mình Çang ÇÜ®c thúc ÇÄy bªi m¶t 
Ç¶ng l¿c không th‹ cÜ«ng, Çó là khát 
v†ng chinh phøc. Chinh phøc tình yêu, 
chinh phøc danh v†ng, chinh phøc ÇÎa vÎ. 
Dù nhìn tØ góc Ç¶ nào, dù ti‰n theo 
hÜ§ng nào; chúng ta nhÜ nh»ng trÈ nít 
Çu°i theo cánh bÜ§m. Khi Çã n¡m ÇÜ®c 
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xác bÜ§m trong lòng tay, ít ai t¿ hÕi: 
chinh phøc và chi‰n th¡ng này có š 
nghïa gì? Và ta vÅn mãi mi‰t Çu°i theo 
nh»ng cánh bÜ§m này rÒi Ç‰n cánh 
bÜ§m khác. Trong lÎch sº loài ngÜ©i, có 
bao nhiêu nhà chinh phøc vï Çåi, sau 
chi‰n th¡ng, låi cäm thÃy ta cÛng chÌ là 
m¶t con ÇÜ©ng y‰u ÇuÓi trÜ§c sÙc månh 
bao dung cûa tình yêu nhân loåi? 
 
Vó ng¿a cûa Thành-cát-tÜ Hãn không 
chùn bÜ§c trÜ§c bÃt cÙ kÈ thù nào, 
nhÜng tâm tÜ cûa ñåi Hãn cäm thÃy bÃt 
an khi nhìn sâu vào cuÓi con ÇÜ©ng 
chinh phøc m¶t bóng dáng Çang thÃp 
thoáng Ç®i ch©. ñó là kÈ thù cÀn phäi 
chinh phøc sau cùng. ñåi Hãn cÛng bi‰t 
r¢ng dÅu cho tÆp h®p sÙc månh cûa træm 
vån hùng binh cÛng không th‹ Çánh båi 
kÈ thù Ãy, chinh phøc vÜÖng quÓc Ãy. 
Ông cho Çi tìm m¶t ngÜ©i tr® thû, tìm cÓ 
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vÃn thông thái nhÃt và khôn ngoan nhÃt 
Ç‹ tÆp h®p ÇÜ®c sÙc månh siêu nhiên. SÙ 
giä cûa ñåi Hãn Çi vào núi Chung Nam 
thÌnh cÀu ñåo trÜªng KhÜu Xº CÖ. ñåo 
trÜªng khªi hành, bæng sa måc, Ç‰n tÆn 
Çåi bän doanh cûa ñåi Hãn, Ç‹ giäng 
giäi cho ñåi Hãn š nghïa trÜ©ng sinh bÃt 
tº, nh»ng Än nghïa huyŠn vi tØ quy‹n 
thiên thÜ næm nghìn ch» cûa Thái thÜ®ng 
Lão quân. CuÓi quy‹n thiên thÜ, khi tÃt 
cä Än ng» coi nhÜ Çã phÖi bày š nghïa 
thâm sâu. Khä Hãn chÌ xác nhÆn ÇÜ®c 
m¶t ÇiŠu: ta së là ngÜ©i chi‰n båi trong 
cu¶c chi‰n cuÓi cùng Ãy. 
 
VÆy, š nghïa cûa chinh phøc là gì? M‡i 
ngÜ©i trong chúng ta sÓng và Çi tìm m¶t 
cái gì Çó, m¶t š nghïa nào Çó, cho s¿ 
sÓng hay lë sÓng cûa mình. V§i tuyŒt Çåi 
Ça sÓ, tình yêu và hånh phúc là lë sÓng, 
ho¥c là tài sän, ho¥c danh v†ng, ho¥c 
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quyŠn l¿c, là lë sÓng. NgÜ©i ta t¿ Çày 
Ç†a tâm trí mình, làm kh° nh†c hình hài 
mình, Ç‹ Çu°i b¡t nh»ng gì ÇÜ®c coi là 
tinh hoa cûa Ç©i sÓng. NgÜ©i ta cÛng 
bi‰t r¢ng ngoài nh»ng cái lë sÓng phù 
du, äo änh cûa hånh phúc, còn có nh»ng 
phÜÖng tr©i cao r¶ng, còn có con ÇÜ©ng 
chí thiŒn; nhÜng chÌ m¶t sÓ rÃt ít ngÜ©i 
bÜ§c theo hÜ§ng Çó, và låi rÃt ít ngÜ©i 
Ç‰n Çích. Vì sao th‰?  
 
Có m¶t nhà nghiên cÙu væn h†c, khi vi‰t 
vŠ nhà thÖ Lš Båch, không ti‰c l©i ca 
ng®i con ngÜ©i tài và Ç©i sÓng phóng 
khoáng Ãy. RÒi nhà nghiên cÙu k‰t luÆn: 
nhÜng chúng ta không sÓng nhÜ Lš Båch 
ÇÜ®c, vì chúng ta còn có gia Çình v® con, 
và nhiŠu thÙ ràng bu¶c khác. Phäi chæng 
tÃt cä chúng ta ÇŠu sinh ra v§i m¶t dây 
thòng l†ng treo s¤n nÖi c°, còn Lš Båch 
thì không? Phäi chæng chúng ta chÌ ÇÜ®c 
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phép chiêm ngÜ«ng, thán phøc nh»ng 
cu¶c Ç©i và nh»ng nhân cách cao 
thÜ®ng, nhÜ ngÜ©i hành khÃt Çói rách 
chÌ ÇÜ®c phép tØ xa ÇÙng nhìn m¶t cách 
thèm thuÒng nh»ng ng†c ngà châu báu 
trên thân th‹ m¶t công nÜÖng mÏ miŠu? 
Lš Båch không th‹ sÓng nhÜ ta, và ta 
cÛng ch£ng cÀn phäi trª thành ngÜ©i nhÜ 
Lš Båch Ç‹ ÇÜ®c ngÜ©i Ç©i thán phøc. 
M‡i ngÜ©i Än chÙa trong t¿ thân m¶t kho 
báu vô tÆn. CÀn gì phäi vay mÜ®n hay æn 
c¡p giá trÎ cûa tha nhân. Không nên t¿ 
Çánh giá mình quá thÃp kém. 
 
NgÜ©i cùng tº trong kinh Pháp Hoa, 
không dám v†ng tÜªng bän thân là con 
trai và cÛng là ngÜ©i thØa k‰ duy nhÃt 
cûa vÎ trÜªng giä giàu sang, mà th‰ l¿c 
có khi còn lÃn lÜ§t trên hàng khanh 
tÜ§ng cûa triŠu Çình. Anh chàng trai trÈ 
này cäm thÃy sung sÜ§ng khi ngÜ©i ta 
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nhÆn mình làm m¶t tôi t§ hèn m†n, và 
rÃt lÃy làm vinh d¿ ÇÜ®c là tôi t§ hèn 
m†n cûa gia Çình sang cä Ãy. Vinh d¿ 
v§i công viŒc quét d†n các hÓ xí. Vinh d¿ 
ÇÜ®c n¢m ngû trong chuÒng ng¿a. Th‰ 
nhÜng, t¿ bän chÃt, trong huy‰t thÓng, và 
nhÜ m¶t ÇÎnh mŒnh quái dÎ, nó phäi là 
ngÜ©i thØa k‰ duy nhÃt cûa gia Çình ông 
trÜªng giä. Nó chÌ ÇÜ®c công nhÆn tÜ 
cách thØa k‰ khi nào t¿ nhÆn ra nguÒn 
gÓc huy‰t thÓng cûa mình, t¿ kh£ng ÇÎnh 
giá trÎ cao sang cûa mình. Không th‹ 
r¢ng m¶t kÈ t¿ xác nhÆn giá trÎ con 
ngÜ©i cûa nó không cao hÖn giá trÎ con 
ng¿a nòi cûa ông chû, mà kÈ Çó låi có š 
nghïa muÓn kh£ng ÇÎnh mình là kÈ thØa 
k‰ duy nhÃt. ñó không phäi là thØa k‰, 
mà là âm mÜu sang Çoåt. 
 
Ch¡c ch¡n nó së phäi bÎ trØng phåt vì 
tham v†ng Çiên rÒ. Ÿ Çây, trong khi 
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chúng ta không t¿ kh£ng ÇÎnh ÇÜ®c phÄm 
chÃt cao quš cûa mình, không nhìn thÃy 
nh»ng giá trÎ cao cä cûa Ç©i sÓng; nh»ng 
giá trÎ không cao hÖn các hàng gh‰ và 
các nÃc thang xã h¶i Çã ÇÜ®c cÓ ÇÎnh 
nhÜ là trÆt t¿ không th‹ Çäo l¶n; Ãy th‰ 
mà nghï r¢ng "Ta là PhÆt tº", nghïa là 
kÈ thØa t¿ h®p pháp cûa gia t¶c NhÜ lai, 
há ch£ng phäi là m¶t s¿ soán nghÎch 
chæng? 
 
Trong sÓ nh»ng ngÜ©i bån trÈ cûa tôi, 
không ít ngÜ©i cÓ vÜÖn lên, t¿ kh£ng 
ÇÎnh giá trÎ bän thân; t¿ cho r¢ng khi 
cÀn và n‰u muÓn thì có th‹ khoác lên 
mình phÄm phøc sang nhÃt, ngÒi ª ÇÎa vÎ 
cao nhÃt trong xã h¶i không phäi là khó; 
và khi không cÀn thi‰t thì cÛng có th‹ 
"vÙt bÕ ngai vàng nhÜ Çôi dép rách". 
Nh»ng ngÜ©i bån Ãy, sau m¶t th©i gian 
vÆt l¶n v§i Ç©i Ç‹ t¿ kh£ng ÇÎnh giá trÎ 
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cûa mình, có bån "may m¡n" leo lên 
ÇÜ®c chi‰c gh‰ cao, b‡ng ch®t thÃy tÃt 
cä š nghïa và giá trÎ cûa Ç©i sÓng ÇŠu 
ÇÜ®c vë v©i, ÇÜ®c kh¡c chåm lên chi‰c 
gh‰ này. TØ Çó, h† cÓ bu¶c ch¥t mình 
vào Çó, và quy‰t tâm bäo vŒ nó "v§i bÃt 
cÙ giá nào".  
 
CÛng có ngÜ©i bån, sau cu¶c tình Ç° v«, 
ch®t thÃy hånh phúc trong vòng tay chÌ 
là äo änh. Anh tìm Ç‰n tôi sau nh»ng 
ngày lang thang, Çau kh°. Không phäi 
anh Ç‰n tìm nÖi tôi m¶t nguÒn an ûi, mà 
Ç‰n Ç‹ giäng cho tôi m¶t bài pháp rÃt 
hay vŠ nghïa cûa tình yêu và vïnh cºu; 
hånh phúc chân thÆt và lë sÓng cao cä, 
chí thiŒn. Trong khi l¥ng lë nghe anh 
nói, cäm thÃy nhÜ mình Çang uÓng tØng 
gi†t nÜ§c cam lÒ ngÜng tø tØ nh»ng gi†t 
nÜ§c m¡t nóng bÕng; và thÀm t¿ hÕi: 
bån mình Çã "chÙng ng¶ Ni‰t bàn" rÒi 
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chæng? Phäi thú nhÆn r¢ng, bây gi©, Çã 
ba mÜÖi næm sau, tôi vÅn không quên 
ÇÜ®c "bài thuy‰t pháp" tuyŒt v©i Ãy. 
NhÜng chÌ m¶t th©i gian ng¡n thôi; anh 
låi lao mình chåy theo nh»ng cu¶c tình 
m§i. Tôi hÕi. Anh nói, hÜÖng vÎ ng†t 
ngào cûa mÓi tình ÇÀu Ãy không nhåt m© 
theo næm tháng ÇÜ®c. Nó vïnh viÍn Än 
kín ª m¶t góc tÓi nào Çó trong trái tim 
anh. Anh Çu°i theo nh»ng mÓi tình h©i 
h®t, thoáng chÓc; chåy theo danh v†ng 
phù hoa; tÃt cä chÌ muÓn quên Çi nh»ng 
gì Çã Çi và Çi mÃt mà không bao gi© níu 
kéo låi ÇÜ®c. ThÌnh thoäng, nh§ låi anh, 
tôi t¿ hÕi, bây gi© th¿c t‰ anh Çang g¥t 
hái nh»ng thành công trên ÇÜ©ng Ç©i; 
n‰u nghï låi nh»ng næm tháng cûa tu°i 
trÈ Ãy, anh có thÃy mình dåi d¶t chæng? 
Là Çu°i b¡t äo änh chæng? Và gi»a hai 
quãng Ç©i Ãy, thÆt s¿ Çâu là äo änh? 
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NgÜ©i ta nói, tu°i trÈ các bån Çang ÇÙng 
trÜ§c ngÜ«ng cºa cu¶c Ç©i; vÆy hãy 
chuÄn bÎ hành trang mà vào Ç©i. Tôi 
muÓn nói cách khác. B¢ng tu°i trÈ cûa 
mình Çã Çi qua, tôi muÓn nói r¢ng, tu°i 
trÈ các bån Çang ÇÜ®c Ç¥t trÜ§c hai câu 
hÕi cÀn phäi trä l©i dÙt khoát, hay trÜ§c 
hai ngä ÇÜ©ng cÀn phäi l¿a ch†n không 
lÜ«ng l¿: tình yêu và s¿ nghiŒp. TrÜ§c 
m¥t các bån là con ÇÜ©ng thæm th£m, 
Çang Än hiŒn mÖ hÒ dÜ§i ánh sao mai. 
ChÜa phäi là bu°i bình minh Ç‹ các bån 
thÃy rõ mình Çang ÇÙng Çâu và con 
ÇÜ©ng mình së Çi Çang dÅn vŠ Çâu. Và 
trÜ§c m¡t có thÆt s¿ là hai ngä ÇÜ©ng 
phäi l¿a ch†n, hay th¿c t‰ chÌ m¶t mà 
thôi? Các bån së ti‰n t§i theo hÜ§ng 
nào? H†c ti‰n lên theo con ÇÜ©ng công 
danh s¿ nghiŒp, bªi vì "Çã sinh ra ª 
trong tr©i ÇÃt, phäi có danh gì v§i núi 
sông"? Hay sæn Çu°i bóng dáng m¶t 
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mùa xuân vïnh cºu? Cä hai š nghïa, các 
bån trÈ ÇŠu hi‹u rõ. 
 
Chúng ta không cÀn biŒn giäi dài dòng. 
Có ÇiŠu, s¿ hi‹u bi‰t cûa các bån vŠ con 
ÇÜ©ng trÜ§c m¡t không phäi do chính 
mình Çã nhìn thÃy, nhÜ thÃy rõ con 
ÇÜ©ng mình Çang Çi, khi ánh bình minh 
xuÃt hiŒn; mà do dÃu v‰t cûa nhiŠu th‰ 
hŒ Çì trÜ§c. DÍ có mÃy ai t¿ våch cho 
mình m¶t lÓi Çi riêng biŒt, không dÅm 
theo bÃt cÙ lÓi mòn nào. LÀn bÜ§c theo 
nh»ng v‰t m© cûa ngÜ©i Çi trÜ§c, tu°i trÈ 
ÇÎnh hÜ§ng cho tÜÖng lai cûa mình. 
Trong sÓ h†, rÃt ít ngÜ©i bÜ§c ra khÕi 
bóng Çêm cûa rØng rÆm, Ç‹ b¢ng chính 
Çôi m¡t cûa mình, nhìn thÃy rõ con 
ÇÜ©ng Çang Çi Çang chåy theo hÜ§ng 
nào, dÜ§i m¥t tr©i r¿c sáng cûa ban mai. 
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Chúng ta hãy Çi tìm m¶t ngÜ©i trong sÓ 
rÃt ít ngÜ©i Ãy. NgÜ©i không xa lå v§i 
chúng ta. Tôi muÓn nh¡c các ban vua 
TrÀn Nhân Tông. Tu°i trÈ, l§n lên gi»a 
cung Çình xa hoa, ÇÀy låc thú, nhÜng 
ngÜ©i thi‰u niên vÜÖng giä låi sÓng nhÜ 
m¶t Än sÏ ngay gi»a hoàng thành. 
TrÜ©ng trai, kh° hånh; không bi‰t ngÜ©i 
ta có nhìn thÃy phong Ç¶ hào hoa nÖi 
thi‰u niên vÜÖng giä này hay không. 
NhÜng vua cha nhìn thân th‹ gÀy còm 
cûa ngÜ©i k‰ vÎ ngai vàng mà khóc: Bi‰t 
con có Çû nghÎ l¿c Ç‹ gi» v»ng giŠng mÓi 
giang sÖn chæng? 
 
Tuy vÆy, con ngÜ©i Ãy, vŠ sau, khi ng¿ trÎ 
trên ngai vàng, làm chû m¶t ÇÃt nÜ§c, 
không chÌ Çã t¿ kh£ng ÇÎnh giá trÎ bän 
thân, mà còn kh£ng ÇÎnh š nghïa sinh 
tÒn cûa m¶t dân t¶c. Dù ngÒi trên bŒ 
rÒng cao v©i v®i; dù xông pha chi‰n 
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trÆn; hay dù trên vó ng¿a khäi hoàn, tØ 
nh»ng chi‰n th¡ng oanh liŒt; mà cho Ç‰n 
nay, trong bóng ÇŠn khuya, trong bóng 
Çêm tÎch mÎch cûa lÎch sº, chúng ta vÅn 
mÜ©ng tÜ®ng nhÎp mõ công phu và gi†ng 
kinh man mác nhÜng vÅn rành r†t khí 
phách anh hùng cûa bÆc quân vÜÖng vÓn 
coi ngai vàng nhÜ Çôi dép bÕ: "NhÃt 
thi‰t h»u vi pháp, NhÜ m¶ng huyÍn bào 
änh". Làm sao trong con m¡t nhìn, th‰ 
gi§i này chÌ tÒn tåi nhÜ håt sÜÖng trên 
ÇÀu cÕ, låi có th‹ ÇÎnh hÜ§ng không chÌ 
cu¶c Ç©i cûa riêng mình mà cho cä vÆn 
mŒnh cûa dân t¶c? Hy v†ng các bån trÈ 
có th‹ t¿ mình tìm thÃy câu trä l©i. Bªi 
vì, n‰u các bån có th‹ trä l©i ÇÜ®c câu 
hÕi Ãy, các bån cÛng có th‹ ÇÎnh hÜ§ng 
cu¶c Ç©i cûa mình mà không e ngåi r¢ng 
së có ÇiŠu nhÀm lÅn. 
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Bây gi©, chúng ta hãy trª låi ÇŠ tài thäo 
luÆn. RÃt nhiŠu Anh ChÎ khi nghe Ç†c lên 
ÇŠ tài, nghï r¢ng diÍn giä së nêu lên m¶t 
hình thái Çåo PhÆt nhÜ th‰ nào Çó, sau 
Çó nghiŒm xét xem hình thái Ãy có nh»ng 
Çi‹m nào phú h®p v§i tu°i trÈ, ích l®i 
thi‰t th¿c cho tu°i trÈ. Cho Ç‰n Çây, 
chÜa có hình thái nào ÇÜ®c gi§i thiŒu. 
Có Anh ChÎ nào cäm thÃy thÃt v†ng 
không? CÛng nên thÃt v†ng m¶t ít. NhÜ 
th‰ Ç‹ chÙng tÕ r¢ng chúng ta Ç‰n v§i ÇŠ 
tài không phäi thø Ç¶ng; ai nói sao nghe 
vÆy. NhÃt ÇÎnh, phäi có s¿ l¿a ch†n; dù 
không phäi là l¿a ch†n m¶t cách tùy 
tiŒn. Khªi ÇÀu cûa nhÆn thÙc, tÃt phäi có 
s¿ l¿a ch†n. Hoåt Ç¶ng trí næng cûa tu°i 
trÈ, trÜ§c tÃt cä, là khä næng l¿a ch†n. 
Tu°i trÈ h†c tÆp Ç‹ bi‰t l¿a ch†n. ñÎnh 
hÜ§ng cho tÜÖng lai cûa mình b¢ng s¿ 
l¿a ch†n sáng suÓt. 
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Vä låi, ª Çây ta cÛng không nên thÃt 
v†ng n‰u nói r¢ng không có m¶t hình 
thái Çåo PhÆt nhÃt ÇÎnh nào dành riêng 
cho tu°i trÈ. ChÌ có m¶t mänh træng trên 
tr©i. NhÜng là træng båc màu tang tóc; 
hay træng tÜÖi mát hÒn nhiên; ho¥c là 
træng thŠ làm chÙng cho trái tim chung 
thûy; và cÛng có khi là "træng già Ç¶c 
ÇÎa làm sao, xe dây ch£ng l¿a bu¶c vào 
nhÜ chÖi". CÛng có tu°i trÈ Ç‰n v§i Çåo 
PhÆt, mong cÀu gi†t nÜ§c cành dÜÖng 
làm sÓng dÆy m¶t tâm hÒn khô héo vì 
tình yêu bÎ phän b¶i. CÛng có tu°i trÈ 
Ç‰n v§i Çåo PhÆt Ç‹ g¶t rºa såch "gót 
danh l®i bùn pha s¡c xám, m¥t công hÀu 
n¡ng rám mùi dâu". Các bån trÈ Ãy t¿ 
tìm thÃy hình thái Çåo PhÆt thích h®p v§i 
mình. N‰u Çåo PhÆt không Çáp Ùng ÇÜ®c 
cho nh»ng tâm hÒn Çau kh°, chán 
chÜ©ng cu¶c sÓng Ãy, ch£ng khác nào y 
sï tØ chÓi bÎnh nhân. VÆy thì, các bån trÈ 



 32 

cÛng nên t¿ mình tìm cho mình m¶t hình 
thái cho Çåo PhÆt thích h®p; không phäi 
là hình thái ÇÜ®c lÆp thành khuôn mÅu 
do bªi các Anh ChÎ trÜªng, do các ñåi 
ÇÙc, ThÜ®ng t†a, hay do các nhà nghiên 
cÙu uyên bác. M¶t thiŠn sÜ ViŒt Nam Çã 
nói: "Nam nhi t¿ xung thiên chí, hÜu 
hÜ§ng NhÜ lai hành xÙ hành". Ta hãy Çi 
con ÇÜ©ng do chính ta l¿a ch†n, không 
cÀn gì phäi l¡c nh¡c theo dÃu v‰t cûa 
NhÜ lai. 
 
KhÄu khí này nhiŠu khi khi‰n ta s® hãi, e 
r¢ng có quá t¿ phø, quá ngåo mån 
chæng? ñØng có ph° nhåc nh»ng l©i Ãy 
thành giai ÇiŒu v§i ti‰t tÃu hành khúc 
dÒn dÆp, mà hãy thº ph° thành m¶t 
sonata nhÕ cûa m¥t hÒ tïnh l¥ng, ta së 
nghe ÇÜ®c âm hÜªng này: hãy bình thän 
t¿ ch†n cho mình m¶t hÜ§ng Çi, s¤n sàng 
chÎu trách nhiŒm ÇÓi v§i hÆu quä xuÃt 
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hiŒn trên hÜ§ng Çi mà ta Çã ch†n. L©i 
PhÆt cÀn ghi nh§: "Chúng sanh là kÈ 
thØa t¿ nh»ng hành vi mà nó Çã làm". 
Và còn có l©i PhÆt khác n»a: "Hãy là kÈ 
thØa t¿ Chánh pháp cûa NhÜ lai; ch§ 
ÇØng là kÈ thØa t¿ tài vÆt". 
 
Các bån trÈ Çang h†c tÆp Ç‹ chuÄn bÎ 
cho mình xÙng Çáng là kÈ thØa s¿. K‰ 
thØa gia nghiŒp cûa ông cha, cûa dòng 
h†. K‰ thØa s¿ nghiŒp cûa dân t¶c. K‰ 
thØa di sän nhân loåi. Dù Ç¥t ª vÎ trí 
nào; bän thân cûa các bån trÈ trÜ§c h‰t 
phäi së là ngÜ©i thØa k‰. Thành công hay 
thÃt båi trong s¿ nghiŒp thØa k‰ cûa 
mình, Çó là trách nhiŒm cûa tØng ngÜ©i, 
cûa tØng cá nhân. Hãy t¿ Çào luyŒn cho 
mình m¶t trí tuŒ, m¶t bän lãnh, Ç‹ sáng 
suÓt l¿a ch†n hÜ§ng Çi, và dÛng cäm 
chÎu trách nhiŒm nh»ng gì ta Çã l¿a ch†n 
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và gây ra cho bän thân và cho cä chúng 
sanh. 
 
Không có Çåo PhÆt chung chung cho 
ÇÒng loåt tu°i trÈ. M‡i cá nhân tu°i trÈ 
là bi‹u hiŒn cûa m‡i hình thái Çåo PhÆt 
sinh Ç¶ng. 
 
Chúc các Anh ChÎ có ÇÀy Çû nghÎ l¿c Ç‹ 
chinh phøc nh»ng vÜÖng quÓc cÀn chinh 
phøc; Ç‹ chi‰n th¡ng nh»ng sÙc månh 
cÀn chi‰n th¡ng. 
 
 

TuŒ SÏ 
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