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Mấy tháng nay thế giới như đang vận hành ở mật độ báo động khủng khoảng. 

Hầu hết chúng ta cũng đều đang sống trong tình trạng thấp thỏm, lo âu. Không 

ai trong chúng ta đã từng trải qua những điều tương tự như thế. 

 

Hiện tại sự bất an trong xã hội có thể là một hiện tượng rất lớn, nhưng chúng 

ta đừng để sự khủng hoảng ấy làm cho chúng ta quá đỗi lo lắng. Vì xung quanh 

chúng ta có rất nhiều biện pháp đối phó và phát minh của khoa học. Cuộc sống 

vẫn cứ phải tiếp tục, cho dù nó không giống như những sinh hoạt thường nhật của 

chúng ta. 

 

Tuy biết rằng sự sống của nhân loại đang bị đe dọa bởi con vi rút chết người 

này. Nhưng đứng về phương diện nào đó thì cuộc khủng hoảng này cũng là một 

cơ hội để chúng ta suy ngẫm, hãy nên sống chậm lại, giảm đi các nhu cầu hơn 

trong cuộc sống, sống tiết chế cho mình và quan tâm tới người thân nhiều hơn. 

 

Bạn có biết không, khi những con tàu không còn ra khơi nữa, thế giới đại 

dương cũng không còn bị đe dọa. Trả lại môi trường tự do trong sạch cho những 

chú cá heo và các loài sinh vật biển thỏa mình bơi lội. 

 

Trong lúc này, có thể mọi người có cảm giác bị nhốt trong nhà vì không thể 

đi đây đó, nhưng cũng có những người họ trân trọng những giờ phút này để được 

ở bên gia đình, trò chuyện cùng con cái, hát cho nhau nghe, cùng nhau làm các 

món ăn gia đình yêu thích. Điều mà họ đã rất lâu rồi không thể làm được vì sự 

bận rộn của công việc. 

 

Còn với những Phật tử thuần thành, mặc dù không đến chùa nhưng ở nhà đã 

có thời gian để ngồi hạ bút chép từng quyển kinh, lật lại những lời dạy của Đức 

Phật thuyết kinh Bát Đại Nhân Giác mà nghiền ngẫm: 

 

"Thế gian vô thường 

Quốc độ nguy thuý 

Tứ đại khổ không 

Ngũ ấm vô ngã 

Sanh diệt biến dị 

Hư nguỵ vô chủ. 

Tâm thị ác nguyên 

Hình vi tội tẩu 

Như thị quán sát 

Tiệm ly sanh tử"  
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Hoà Thượng Nhất Hạnh dịch: 

 

Thế gian vô thường 

Đất nước mong manh 

Tứ đại khổ không 

Ngũ ấm vô ngã 

Sinh diệt biến đổi 

Hư nguỵ không chủ 

Tâm là nguồn ác 

Thân là rừng tội 

Quán chiếu như thế 

Dần lìa sinh tử. 

 

Có thể nền kinh tế sẽ bị tổn thất nặng nề, nhưng nhờ vậy mà cuối cùng chúng 

ta cũng hiểu được điều gì thật sự quan trọng trong cuộc sống. Và sự phát triển 

không ngừng là một ý tưởng phi lý như thế nào. Vì thật ra cái mà chúng ta cần ít 

hơn là chúng ta tưởng. 

 

Có thể vì điều này hay điều kia mà khiến cho nhiều người không chịu nổi, 

nhưng chúng ta sẽ nhận ra rằng sự khủng hoảng lần này như là để đánh thức 

nhân loại, vì chúng ta cứ sống mãi trong u mê của tiền tài danh lợi mà quên đi 

tính nhân bản tôn trọng sự sống cho mình, cho người và cho mọi loài chúng sanh. 

 

Chúng ta nên ngừng tạo nghiệp, hãy tu phước, học và hành theo lời dạy của 

Đức Phật. Chỉ có như vậy nghiệp mới tiêu trừ, mọi khổ đau mới không còn. 

 

Cầu chúc mọi người có nhiều can đảm cho những tuần tới. Hãy giữ gìn sức khỏe! 

 

Thiện Như 


