
Hạnh Phúc Là Khi Sống Trong Hiện Tại! 
 

Đức Đạt-lai Lạt-ma 14, khi được hỏi điều gì khiến ngài 
kinh ngạc nhất về nhân loại ? Ông đã trả lời: “Là ngay chính 
ở con người”.  

“Con người hy sinh Sức Khỏe của mình để ra sức kiếm 
Tiền. Rồi sau đó lại bỏ ra rất nhiều Tiền để có lại Sức Khỏe.  

“Và khi người đời quá đỗi lo lắng cho Tương Lai đến nỗi 
không có thời gian hưởng thụ Hiện Tại; kết quả là họ không 
sống trong Hiện Tại mà cũng chẳng sống trong Tương Lai.  

“Người ta sống như thể sẽ không bao giờ Chết và rồi chết 
như thể chưa từng được Sống.” 

 

 

Đức Phật: 

“Bí quyết sức khỏe của thân và tâm là không tiếc thương 
quá khứ, không lo lắng về tương lai, mà là sống trong giờ 
phút hiện tại một cách khôn ngoan và nhiệt thành.”  

“Có hai lỗi lầm mà người đời thường hay mắc phải trên 
con đường đi đến chân lý: Đó là không đi hết trọn con 
đường, và hoặc không chịu khởi đầu!”. 

 

 

 



Hãy Thôi Đợi Chờ! 
 
Chúng ta thường tự bảo rằng cuộc sống sẽ tốt đẹp hơn sau 

khi chúng ta có gia đình, sinh con.  

Rồi chúng ta bị vỡ mộng vì con cái chúng ta chưa đủ lớn 
và chúng ta tự nhủ rằng mọi chuyện sẽ tốt đẹp khi chúng lớn 
khôn. 

Sau đó chúng ta lại thất vọng khi phải luôn lo lắng hằng 
ngày với tuổi vị thành niên non lòng trẻ dạ của chúng. Chắc 
chắn chúng ta sẽ hạnh phúc khi các con trưởng thành.  

Chúng ta lại tự nhủ rằng cuộc sống chúng ta sẽ mỹ mãn khi 
vợ chồng cùng nhau vun đắp, khi mua được một chiếc xe đẹp 
hơn, khi được đi nghỉ hè, khi chúng ta về hưu. 

“Sự thật” là không có thời gian nào là tốt hơn để hạnh phúc 
bằng giây phút hiện tại!. 

Cuộc sống của chúng ta vốn đầy thách thức ở trước mặt. 
Cách tốt nhất là ta hãy chấp nhận với bản thân mình và hiện 
tại là phút giây hạnh phúc nhất, dù cuộc sống có thế nào đi 
nữa.  

… Đã từ lâu ta cứ ngỡ rằng cuộc sống dường như chỉ luôn 
mới bắt đầu ▬ cho một cuộc đời thực sự. Nhưng luôn luôn có 
những việc xảy ra trước mặt, một số chuyện cần phải làm, vài 
công việc cần phải hoàn tất, thời giờ cần phải phân ra, một 
hóa đơn cần phải được trả…Rồi thì cuộc sống sẽ bắt đầu. 

Cuối cùng chúng ta mới hiểu ra rằng chính những việc 
luôn xảy ra đó là những phần của cuộc đời chúng ta!. 



Từ cách nhìn này, tôi mới thấy được rằng không có con 
đường nào dẫn đến hạnh phúc cả. Hạnh phúc chính là con 
đường chúng ta đang đi!. Vì vậy, hãy trân quý những giờ phút 
mình có được trong đời. 

“Không nên chờ đợi nữa!”: chờ đến ngày trở lại trường, 
chờ xuống bớt vài ký, lên thêm vài ký, chờ đến khi sinh con, 
chờ khi con lớn lên, chờ đợi việc làm mới, chờ đợi ngày về 
hưu, chờ khi được kết hôn, chờ buổi chiều thứ Sáu, chờ một 
sáng Chủ Nhật, một chiếc xe mới, chờ trả hết nợ mua nhà, 
chờ Xuân đến, Hạ về, Thu sang, Đông tàn, đợi đến đầu tháng, 
đến lần thứ hai, đến thứ mười lăm, đợi nghe một bản nhạc 
hay trong giờ radio, đợi đến men say, đợi khi quên đời, chờ 
đến lúc chết, đợi ngày tái sinh…mới đến khi quyết định sống 
hạnh phúc trong phút giây hiện tại. 

Hạnh phúc là hành trình, chứ không phải là đích đến!. 
Hạnh phúc là thứ ta bắt gặp ở ven đường!. 

Không có một giờ phút nào đáng quý bằng HIỆN TẠI!. 

Hãy sống và hưởng thụ từng giây phút!.  

(Dịch từ “Stop Waiting”– Khuyết Danh)  

 
[trích “Con Đường Của Chúng Ta”, Phần III ‘Phụ Lục…’] 
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