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Thích Giác Thiện

Hình tượng Bồ Tát Di Lặc rất đỗi quen thuộc đối với cuộc sống của người dân Việt Nam.
Ngài là biểu trưng cho lòng từ bi và sự hoan hỷ đối với chúng sanh trong cuộc sống phiền
não. Ngài đã mang đến nụ cười an lạc làm cho chúng ta quên đi những sầu não trong thế
giới này. Vậy Ngài là ai?
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Cứ mỗi độ xuân về, khi những cành mai vàng khoe sắc thắm là báo hiệu một năm mới lại sắp
đến. Lúc ấy, những tiếng pháo hoa nổ liên hồi đón mừng ngày Tết Nguyên Đán, những người
con Phật khắp nơi lên chùa lễ Phật đầu năm với ước nguyện một năm mới an khang và hạnh
phúc. Trong giờ phút thiêng liêng ấy, trước Tam Bảo uy nghiêm với hương trầm quyện tỏa,
chúng ta luôn nhìn thấy hình tượng Bồ Tát Di Lặc với nụ cười tươi thắm trên môi đem lại sự an
lạc và hoan hỷ cho chúng sanh khi mùa xuân về. Những người con Phật chúng ta ai cũng biết
rằng ngày mồng một khởi đầu của năm mới đến cũng chính là ngày vía của Ngài. Vậy có ý
nghĩa gì về nụ cười và ngày vía của Đức Từ Thị Di Lặc trong ngày Tết cổ truyền của dân tộc?

Bồ Tát Di Lặc là biểu tượng đẹp đẽ của đức tính hỷ xả. Hình tướng của Ngài là người to béo, áo
mặc hở bụng, bụng căng tròn, phô cả rốn. Gương mặt tròn đầy luôn hỷ hả cười, không chút
phiền não, không chút lo âu; khi có lục tặc, sáu trẻ nhỏ đang quấy phá, đứa chọc miệng, đứa
chọc tai, đứa chọc mũi, đứa chọc mắt nhưng Ngài vẫn vui vẻ cười qua hàng ngàn năm nay.

Hình tượng Bồ Tát Di Lặc rất đỗi quen thuộc đối với cuộc sống của người dân Việt Nam. Ngài là
biểu trưng cho lòng từ bi và sự hoan hỷ đối với chúng sanh trong cuộc sống phiền não. Ngài đã
mang đến nụ cười an lạc làm cho chúng ta quên đi những sầu não trong thế giới này. Vậy Ngài
là ai?

“Bụng trống năng dung, dung những điều khó dung trong thiên hạ
Miệng lớn hay cười, cười những việc khó cười trong thế gian.”
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Nụ cười của Bồ Tát Di Lặc là nụ cười hoan hỷ bất diệt, tâm hồn của Bồ Tát Di Lặc là tâm hồn
bao dung không bờ bến. Và những người con Phật chúng ta không ai khi nhìn vào hình tượng
Ngài mà không thấy lòng mình trở nên nhẹ nhàng thanh thản. Không phải ngẫu nhiên mà tượng
Bồ Tát Di Lặc luôn hiển hiện nụ cười trên môi, mà đó cũng chính là ước mong và tâm tư của đạo
Phật mong muốn đem tiếng cười làm chất liệu hạnh phúc trong cuộc sống.

Bồ Tát Di Lặc được tôn thờ qua ba hình tượng tiêu biểu: Tượng Ngài ngồi một mình, áo hở ngực,
bụng phệ, tay cầm chuỗi hạt. Tượng Ngài ngồi vui đùa cùng với sáu trẻ thơ (tượng trưng cho lục
tặc). Tượng Ngài đứng, tay vác bị lớn gọi là Bố Đại Hòa Thượng (hóa thân Ngài ở Trung Hoa).

Theo kinh sách, Di Lặc, tiếng Hán là 彌勒, tiếng Phạn là maitreya, dịch nghĩa là Từ Thị (慈氏),
&quot;người có lòng từ&quot;, cũng có tên khác là Vô Năng Thắng (無能勝), phiên âm Hán Việt là
A Dật Đa, là một vị Bồ Tát và cũng là vị Phật cuối cùng sẽ xuất hiện trên thế gian. Trong Phật
giáo Mật tông, Bồ Tát Di Lặc được thờ cúng rất rộng rãi. Cõi giáo hóa của Bồ Tát hiện nay là
cung trời Đâu Suất. Theo trong kinh điển, Bồ Tát Di Lặc sẽ thị hiện trong khoảng 30.000 năm
nữa. Ngài xuất thân từ một gia đình quý tộc Bà La Môn ở thôn Kiếp Ba Lợi thuộc xứ Nam Thiên
Trúc (Ấn Độ cổ đại). Theo như kinh Di Lặc Hạ Sanh thì Đức Thích Ca Mâu Ni thọ ký Ngài là vị
Phật tương lai ở cõi Ta Bà này và là giáo chủ của hội Long Hoa. Vì thế, chúng ta thường xưng
Phật hiệu Ngài là “Nam Mô Long Hoa Giáo Chủ Di Lặc Tôn Phật” hay “Nam Mô Đương Lai Hạ
Sanh Di Lặc Tôn Phật”.

Khởi đầu một năm mới lại tràn về khắp quê hương, các cành hoa trăm sắc đua nhau khoe nở
báo hiệu mùa xuân mới lại bắt đầu. Ngày khởi đầu của năm mới thật quan trọng với mọi người.
Do đó, mọi hành động, việc làm phải thật nhẹ nhàng, đằm thắm. Từng lời ăn tiếng nói luôn vui
vẻ và hòa nhã trong ngày đầu năm. Những tập quán đó đã nói lên mong ước của người dân Việt
cầu chúc một năm mới thật an vui, kiết tường và tràn đầy hạnh phúc trong năm sắp tới. Trong
bối cảnh của ngày Xuân tràn đầy sự yêu thương, Bồ Tát Di Lặc đến với chúng ta với nụ cười vui
tươi mang thông điệp của sự may mắn đến với mỗi người con Phật khi mùa xuân về.
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Trước hết, nụ cười tràn đầy hoan hỷ của Ngài là một bài học quý về đức tính hỷ, xả trong đạo
Phật. Vì có sự hỷ, xả thì chúng ta mới nở nụ cười vui tươi chân thật mang đến một niềm vui và
hạnh phúc trong cuộc sống hiện tại. Có hạnh phúc thì cuộc sống này mới thực sự có ý nghĩa và
chúng ta thật sự đáng phải sống để biết trân trọng những giây phút của sự sống này. Cái cười
của Bồ Tát Di Lặc là nụ cười đem đến giác ngộ của sự giải thoát ra khỏi mê lầm, có cười mà
không có khóc, gọi là “nụ cười bất diệt”. Hơn nữa, vì đạt được thể vô sanh, mọi khổ đau sanh
diệt đã trút sạch, thong dong tự tại đi trên con đường Niết bàn, trên môi luôn nở nụ cười rạng rỡ,
nụ cười quả là “nụ cười bất diệt”. Vì thế, những ai cho rằng đạo Phật là bi quan thì đây là một ý
tưởng sai lầm. Đạo Phật tạo cho con người niềm vui hiện tại và mãi đến mai sau. Chúng ta tu
theo đạo Phật là vứt bỏ mê lầm để cho đời này được an lạc và giác ngộ để về sau mãi mãi an
lạc. Chính đây là mục đích cứu khổ của đạo Phật, đạo ban vui cứu khổ cho chúng sanh. Vì hết
khổ não là được an vui trong cuộc sống, nên phải nói đạo Phật thật sự là giáo pháp chỉ rõ thật
tướng của cuộc sống, giúp con người tìm ra “bản lai diện mục” của chính mình – nơi có niềm vui
vĩnh cửu.

Làm thế nào để chúng ta có được nụ cười an lạc trong cuộc sống? Đó chính là khi chúng ta biết
trút bỏ hết những ưu tư, buồn giận trong tâm hồn để tìm thấy sự an lạc trong cuộc sống, khi
chúng ta biết mỉm cười tán dương cho hạnh phúc của người khác, và khi chúng ta biết cười
được những việc khó cười trong thế gian. Đức Di Lặc là người có nụ cười như vậy. Ngài là biểu
hiện cho tâm hồn hoan hỷ, mang một thông điệp yêu thương đến với mọi người. Xuân về, hình
ảnh hoan hỷ chất chứa đầy lòng bao dung của Ngài lại hiện về như để nhắc nhở chúng ta phải
luôn mỉm cười với cuộc sống thực tại để chuyển hóa khổ đau làm chất liệu hạnh phúc.

Cuộc sống quả thật vô thường, vì vậy hãy sống cho có ý nghĩa để khi mất đi đừng phải hối tiếc.
Để sống có ý nghĩa trong cuộc sống này trước hết chúng ta phải biết mỉm cười với chính thực
tại và mang đến nụ cười an lạc cho mọi người. Bởi lẽ nụ cười là thông điệp của yêu thương, là
chất liệu của hạnh phúc, là mùa xuân bất diệt của nhân loại này.

4/4

