Làm người lương thiện tử tế

Các bạn thân mến,
Đúng là, càng lắm bạn bè thì càng nhiều thị phi, càng có nhiều chuyện rắc rối,
phiền não đi kèm…Kinh nghiệm này ai ai cũng đã từng trải qua, cả trong môi
trường Đạo và Đời. Thật ra thì đây là một chuyện bình thường thôi, nó thuộc
vể đời sống của mọi người vì : Bụi trần thì đâu mà chẳng có!
Vấn đề là ta có chấp nhận và sống chung hòa bình với bụi trần đó không mà
thôi. May phước là ta hiểu được một chút Đạo – người con Bụt thì lấy Năm
giới làm kỷ cương trong cuộc sống và các Đạo khác cũng vậy, cũng đều có
quy luật để giúp ta sống cuộc đời lương thiện tử tế, hầu có được sự an yên, tự
tại trong cuộc đời.
Các bạn thân mến,
Ta không cần phải nằm lòng hết những từ ngữ nhà Phật, nhưng đại để trong
sinh hoạt hằng ngày, ta cũng dựa vào lời dạy của Bụt, nên luôn ý thức và
hướng đến một đời sống lương thiện cho mình. Vì lương thiện là bản tính
nguyên sơ của mỗi con người, „nhân chi sơ, tính bổn thiện“. Mà đã làm người
thì không nên chọn con đường ác, người làm điều ác tất sẽ có báo ứng xấu sau
này.
Có câu đầy tuệ giác của ông bà ta: „một sự nhịn, bằng chín sự lành“. Cho nên
biết sống nhường nhịn không có nghĩa là ta sợ sệt, thụt lùi trước ai đó mà chỉ
khi biết nhúng nhường, ta sẽ có được sóng yên biển lặng và trời cao để lèo lái
con thuyền mình tiếp tục đi tới.
Ta cũng được dạy và khuyến khích nên biết tha thứ cho ai đó, vì tha thứ là một
đức tính tốt đẹp nhất trên đời. Không phải vì ta là người không có lập trường,
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không biết đúng sai mà ta hiểu được rằng, mọi chuyện không nên làm tận, dí
tiệt. Đôi khi qua việc tha thứ cho ai đó, ta bị xem là khờ khạo hay thậm chí
còn là ngu ngốc. Ta nên chấp nhận, không cần phải tranh cải, mà tự nó sẽ có
câu trà lời: ta đã từng có kinh nghiệm và hiểu rằng, khi đối diện với oan ức, vu
khống, hiểu lầm, bất công thì không cần phải so đo tính toán quá lố, nhiều khi
một nụ cười trên gương mặt hiền hòa, bất biến mà lặng nhìn thế thái nhân tình
trong vòng xoáy. Có lúc ta củng nên giả ngốc, ngu ngơ…để tặng cho đối
phương một cơ hội nhìn lại việc mình làm.
Trong mọi sinh hoạt ta nên luôn thành thật với chính mình và mọi người, nói
lời thật lòng, thẳng thắn vì ta biết rõ: những lời nói dối, trái với lương tâm đạo
lý chỉ dùng để đối phó tình huống tức thời mà thôi, trong khi ta thật lòng đối
đãi, nói lời chân tình mới thật sự giải quyết tận gốc các vấn đề mà không sợ có
phiền não về sau. Trong mọi giao tế, ta nên trân trọng cái nghĩa, cái tình,
không phài vì ta quá quy lụy, mà bởi vì có những tình huống không nhất thiết
phải vứt bỏ hay cắt đứt khoảng thời gian tốt đẹp của ai đó với ta. Đã là con
người thì không ai là người không có lỗi lầm, khiếm khuyết cả.
Các bạn thân mến,
Trên bất kỳ con đường nào ta đi hay trong bất cứ công việc nào cũng luôn có
mặt các áp lực, có cái ta đạt được và có cái ngoài tầm tay của ta, lòng người cà
ý chí cũng vì vậy mà khác nhau, mà thay đổi, mặc dù mục đích cuối cùng thì
vẫn luôn vậy. Mà thời gian thì qua nhanh lắm, nhìn lại mà xem: thời gian
không bao giờ cho ta cơ hội trường thành một cách trơn trui, dễ dàng, bởi vì
nếu được như vậy, ý chí ta sẽ mòn mỏi cho những ngày sau, vì nếu chỉ toàn là
niềm vui, hạnh phúc thì làm sao ta biết cách vượt qua những trắc trở đầy rẫy
luôn có trong đời?
Và kèm theo đó, ta cũng không có kinh nghiệm, tư duy để biết được điều gì
đúng, điều gì sai, bởi niệm về cái Đúng Sai của mỗi người mỗi khác. Cho nên,
mặc thế cuộc xoay thế nào đi nữa, chỉ cần có thể giữ trọn vẹn thiện tâm theo
lời Bụt dạy, sống chân chất không hổ thẹn với Đất Trời, làm việc gì cũng
không thẹn với lòng mình…là ta sẽ có thể an nhiên tự tại mà bước đi tiếp.
Nói cho cùng, cuộc đời vốn dĩ có rất nhiều điều, dù ta có muốn hay không,
chúng vẫn luôn tồn tại với những nguyên nhân và hậu quả của nó qua trùng
trùng duyên khởi. Nhưng nếu có niềm tin, ta nên vui mà nhớ rằng: „Khi đối
điện với cuộc đời thì bản tính của mình như thế nào mới là điều quan trọng
nhất!“. Mức độ chính chắn trong cuộc đời mỗi người tùy thuộc vào thái độ
ứng xử của người ấy đối với người khác: dịu dàng cởi mở với người trẻ, êm ả,
nồng nàn với người già, thông cảm, vui mừng với người có ý chí phấn đấu
năng động, khoan hòa nhã nhặn với kẻ yếu kém, người mạnh. Bởi lẽ, cuộc đời
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ai ai đến một lúc nào đó cũng sẽ phải lâm vào cảnh ngộ của những con người
này mà thôi.
Một cuộc sống lương thiện, tử tế, đạo đức hài hòa không làm mất giá trị con
người mà nó chính là bản tính nguyên sơ của sinh mệnh nhân gian. Vậy nên,
nếu có lúc phải lựa chọn, xin đừng ngại ngùng lựa chọn trở thành người thiện
lương tử tế. Mong lắm thay.

Hiên trúc, Thu 2022

BÔNG LỤC BÌNH

Kính mời đọc thêm những bài khác của tác giả tại:
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