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NIỀM VUI MÙA XUÂN

Xưa nay, Mèo vẫn là 
một loài thú rất gần 
gũi với con người. 
Trong 12 con giáp, 

Mèo là con vật rất dễ thương, vừa 
dịu dàng nhưng lại có chí khí, vừa 
nhanh nhẹn lại rất cẩn thận. Vì 
vậy, Mèo là một trong những loài 
trở thành biểu tượng của sự dịu 
dàng, không riêng ở nước ta mà 
cả nhiều nước khác đã đưa Mèo 
dự phần vào đời sống xã hội. Còn 
đối với Phật giáo, kinh điển ghi lại 
rằng, Ngài Na Tiên Tỳ kheo - một 
vị Đại pháp sư thời vua Kaniska 
ở Ấn Độ vào thế kỷ thứ I trước TL 
đã sử dụng hình ảnh con mèo để 
giảng giải một pháp thoại liên hệ 
đến đời sống tu tập và pháp hành 
của một vị Tỳ kheo trong cuộc đối 
thoại với vua Di Lan Đà trong Kinh 

Na Tiên Tỳ kheo. Cuộc đối thoại đó 
như sau: 
- Tâu đại vương! Con mèo có hai 
điểm cần phải học hỏi như sau: 
Thứ nhất, mèo ở nhà hay mèo 
rừng, dù bất cứ đâu, trong hang, 
hóc núi, bộng cây hoặc ở chung 
với người cũng thường dễ dàng 
tìm bắt chuột. Bắt chuột là sở 
thích của mèo. Một vị Tỳ kheo 
ở trong am miếu, tịnh thất, khu 
rừng, dưới cội cây, ở chỗ trống 
hoặc trong nhà vắng vẻ; hằng 
tinh tấn trì bình nuôi mạng, phải 
biết quán tưởng, niệm thân. Vì 
quán tưởng, niệm thân là nhiệm 
vụ của Tỳ kheo vậy. 

Thứ hai, mèo thường không đi 
đâu xa, chỉ kiếm ăn ở gần thôi; vị 
Tỳ kheo cũng vậy, không cần thiết 

phải tưởng nghĩ những chuyện xa 
xôi hoặc khởi niệm đi tầm cầu chỗ 
này chỗ nọ, mà phải tu tập ngay 
chính ở đây, ở nơi thân, tâm mình. 
Đấy là quán tưởng sự sanh diệt của 
ngũ uẩn, thấy rõ sự chấp thủ về sắc, 
thọ, tưởng, hành, thức; nó sanh do 
nhân như vậy, diệt do nhân như 
vậy. Đúng như đức Chánh Đẳng 
Giác thuyết: “Đừng tìm kiếm đâu xa, 
ví như tầm cầu cảnh giới phạm thiên 
chẳng hạn Chỉ nên tu tập ở nơi ngũ 
uẩn này, hãy tinh tấn quán tưởng 
ngũ uẩn này cho đến lúc nhàm chán 
và xuất ly nó”.1

Đoạn đối thoại trên vua Di Lan 
Đà nói lên nhiệm vụ của Mèo là 
phải bắt chuột, để thầm nhắc nhở 
nhiệm vụ của một vị Tỳ kheo là dù 
1. Kinh Mi Tiên Vấn Đáp, HT. Giới Nghiêm dịch, Hà 
Nội, Nxb tôn giáo, 2003, trang 927.
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ở nơi nào cũng luôn biết trách nhiệm chính của mình 
là quán tưởng, niệm thân. Bởi vì, con người phàm phu 
thường thích tìm hiểu những điều cao siêu, xa rời thực 
tế, trong khi cuộc sống luôn dàn trải trước mắt ta với 
tất cả nhiệm mầu. Do chúng ta mong mỏi tìm cầu 
chân lý ở đâu đó xa xôi, nên không thể thấy chân lý 
rất đơn giản và ở ngay mảnh đất mình đang đứng. Và 
rồi, hoặc chúng ta cảm thấy mình bất lực khi muốn 
vươn đến lý tưởng tuyệt đối; hoặc thấy cuộc đời sao 
nhiều phiền não nhiêu khê, muốn tìm nơi yên tĩnh, xa 
lánh hết mọi phù phiếm thế gian.

Hay trong kinh Tương Ưng II, đức Phật cũng dùng hình 
ảnh con Mèo để răn dạy các thầy Tỳ kheo về việc phòng 
hộ tâm như sau: “Một thời, Thế Tôn trú ở Sàvatthi. Lúc bấy 
giờ, có Tỳ kheo dùng quá nhiều thì giờ giao tế với các gia 
đình. Các Tỳ kheo khác thấy vậy nhắc nhỡ, Tỳ kheo ấy 
nghe vậy, tâm không hoan hỷ. Rồi chuyện được bạch lên 
Thế Tôn, Ngài dạy: “Này các Tỳ kheo, thuở xưa, có con Mèo 
rình chuột cạnh một đống rác và nghĩ rằng: Nếu có con 
chuột nhắt nào chạy ra, ta sẽ bắt lấy và ăn thịt nó. Rồi, này 
các Tỳ kheo, có một con chuột nhắt chạy ra, Mèo vồ bắt 
lấy rồi nuốt chửng. Và con chuột nhắt ấy cắn xé phủ tạng 
con Mèo. Do nhân duyên ấy, Mèo bị đau đớn hành hạ đến 
chết hay gần chết. Cũng vậy, này các Tỳ kheo, ở đây, một 
số Tỳ kheo vào buổi sáng đắp y, cầm bát, đi vào làng khất 
thực, thân không phòng hộ, lời nói không phòng hộ, tâm 
không phòng hộ, niệm không an trú, các căn không chế 
ngự. Các vị Tỳ kheo ấy bị tham dục não hại đến chết hay 
gần chết. Do vậy, này các Tỳ kheo, phòng hộ thân, phòng 
hộ lời nói, phòng hộ tâm, an trú chánh niệm, chế ngự các 
căn là điều cần phải học tập”.2

Chúng ta đầy đủ duyên lành được sinh ngay trung tâm 
Phật Pháp. Nhưng nơi phố thị thành đô, hàng ngày 
nhan nhản trước mắt biết bao cảnh xáo trộn bốc mùi 
tục lụy. Có khi chúng ta phải tiếp xúc, phải đối diện 
với những cảnh không vừa ý. Môi trường này rất đáng 
sợ vì khi chúng ta chưa đầy đủ tuệ giác, sức sống nội 
tâm còn yếu ớt, ba nghiệp không hàng phục được thì 
ba đường đau khổ, sáu nẻo luân hồi nhất định không 
thể nào thoát khỏi. Nhất là hiện nay đời sống vật chất 
vượt cao độ, con người càng bị si mê quay cuồng 
trong dục lạc, nếu muốn xông pha vào trận chiến 
này thì ít nhất phải là người không bị ba món độc sai 
khiến, phải phòng hộ sáu căn. Chúng ta phải luôn 
luôn tỉnh thức, tâm vẫn như như trước những thăng 
trầm biến đổi ngổn ngang của ngoại cảnh, khéo léo 
phương tiện “tùy duyên” để trưởng thượng đạo lực 

2. Tương Ưng Bộ II, chương 9, phần Phòng Hộ Tâm, VNCPHVN ấn hành 1993, 
tr.472. 

mà vẫn “bất biến” thì hãy “hòa quang đồng trần” để 
làm lợi ích cho chúng sanh. Và như vậy thì trà đình 
hay tửu điếm cũng chỉ một màu thanh tịnh như đạo 
tràng mà thôi. Nếu không như vậy, chúng ta sẽ giống 
như con Mèo bị con Chuột Nhắt cắn xé phủ tạng và bị 
hành hạ đau đớn đến chết.

Người biết sống trong chánh niệm, khéo điều tâm 
khiển thân, chân thành hành đạo, tu tâm dưỡng 
tánh, từ đó tạo thành phước đức, thì mặc sức hưởng 
trong mùa xuân hạnh phúc. Ngược lại, kẻ không biết 
sống trong chánh niệm, lệ thuộc ngoại cảnh, chạy 
theo tà tâm tham vọng thúc đẩy thì sẽ phải trôi lăn, 
đắm chìm trong biển đời danh lợi thị phi, nổi trôi 
trong dòng sông ái ân dục vọng, sống ngày nào chỉ 
tạo thêm tội lỗi. Thế nên cổ đức nói: “Khéo tu thì nổi, 
vụng tu thì chìm”. 

Mùa xuân hạnh phúc lúc nào cũng tràn ngập trong 
cuộc sống của những ai biết sống trong chánh niệm, 
biết sống thúc liễm thân tâm, biết sống với cõi lòng 
thanh tịnh, từ bi hỷ xả, vị tha, tri túc. Được như vậy thì 
đêm trừ tịch, ta có thể ngâm: 

Đêm hôm nay xuân về ta sẽ thức
Chẳng phải là ăn mứt với hột dưa
Cũng không mong trông ngóng đón giao thừa
Không ngủ để nguyện cầu đời tỉnh thức. 


