Việc tử tế rất là bình dị

Các bạn thân mến,
Con người chúng ta khi cất tiếng khóc chào đời cũng đều trong sáng, đều lương
thiện như nhau, đúng với câu chân lý của Khổng Tử: „Nhân chi sơ, tính bổn
thiện“ Rồi vì hoàn cảnh sống, giáo dục gia đình, môi trường làm việc và tác động
khách quan cùng chủ quan khiến con người phân định tốt xấu, hiền lương, ác
độc…
Nói về sự tử tế của một người nào đó, ta nhận thấy nó được biểu hiện qua nhiều
góc cạnh sống của người đó. Chẳng hạn như: cách làm việc tử tế, lối sống tử tế,
đời sống tinh thần lẫn vật chất tử tế… Chiết tự từ chữ Hán, „tử“ là nhỏ, „tế“ là
những điều bình thường. Có thể gọi là sự Tốt Bụng. Và để làm được những việc
nho nhỏ bình thường nhưng lợi lạc đó, phải là người có cách sống độ lượng, bao
dung, không vì cái „Tôi“ của mình mà tấm lòng luôn hướng đến tha nhân.
Sự tử tế là một viên ngọc quý và những cám dỗ, thử thách, chông gai, khó khăn
cùng với thời gian là những yếu tố có công năng mài dũa để viên ngọc quý này
càng lúc càng sáng.
Thói thường, ta hay đổ lỗi cho hoàn cảnh, sự đòi hỏi vật chất bên ngoài…là
nguyên nhân tạo ra một con người không tử tế, ở đây ta quên mất rằng, sự tử tế
không thể có được trong vài ngày, vài tháng, mà nó được định hình trong tính
cách cùng gốc rễ ở mỗi người.
Suy nghĩ, hành xử vì người khác, sẵn sàng hứng chịu thiệt thòi, nguy hiểm về
mình cho lợi ích của người khác thật đáng quý, đáng trân trọng biết bao. Chúng ta
đã từng nghe hoặc chứng kiến vô vàn những câu chuyện nho nhỏ như thế. Phần
đông những người làm điều tử tế đó đều là những người bình thường, như chúng
ta, thậm chí, có rất nhiều người có hoàn cảnh khó khăn, địa vị trong xã hội thấp
hơn chúng ta nữa… Bạn hãy thử nghĩ xem: Việc tử tế gần đây nhất mà bạn đã
làm? Lúc nào? Có phải đã quá lâu lắm rồi không? Hay là. Chưa bao giờ làm?...
Các bạn ơi! Chỉ cần một lời nói, nụ cười nhẹ nhàng, đầy khích lệ, cảm thông, một
cử chỉ ân cần, một ánh mắt trìu mến, một tha thứ bao dung với người khác, chắc
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chắn họ sẽ có cảm giác được chia sẻ, được động viên, được quan tâm…và như thế
là ta đã làm việc tử tế rồi.
Một việc tử tế nào đó, một hành xử tử tế nào đó không được đánh giá là bao
nhiêu, mà cũng không cần phải biết là ai hay vào lúc nào. Vì bất kỳ ở đâu, lúc
nào, với ai…điều mà ta cần biểu hiện đó chính là sự tử tế chân thành nhất của ta
có thể.
Cho nên sự tử tế không phân biệt sang hèn, giàu nghèo, không đòi hỏi danh vọng
hay địa vị trong xã hội. Sự tử tế chỉ tồn tại và có mặt thật sự qua những việc làm
cụ thể từ tận tâm can mỗi con người, đó là sự chân thành, thật thà và lương thiện.
Thế nhưng, áp lực của cuộc sống, cộng thêm nhiều thất bại khiến ta cảm thấy
mình bị thiệt thòi, bị đối xử bất công…khiến ta tự tạo cho mình một áo giáp đầy
mặc cảm trong lòng – đây là một phản vệ của bản năng – làm cho ta cảnh giác,
thờ ơ trước khó khăn đau khổ của người khác. Rồi một lúc nào đó, ta đã làm ngơ,
không làm một điều gì dù rất nhỏ mà ta biết có người rất cần điều đó, trong khi ta
đang có thể…và rồi, lòng ta sẽ theo đó mà chai lì, nông cạn, thậm chí không còn
rung động để nhận thấy được nỗi khổ đau của người khác. Ta quên mất mình hoặc
thậm chí không nghĩ ra rằng mình có khả năng làm được điều tử tế.
Một xã hội vô cảm là một xã hội chết! ta vô cảm với người chung quanh thì chính
họ cũng sẽ vô cảm lại với ta. Đại văn hào Maksim Gorky đã nói:“Nơi lạnh nhất
không phải là Bắc Cực mà là nơi thiếu vắng tình thương“.
Vui một điều là: Sự tử tế, lòng thiện lương luôn tiềm ẩn trong ta, chờ ta mở cửa
trái tim và thực hiện. Ta sẽ có được hạnh phúc khi ta làm việc tốt, điều này đã
được các nghiên cứu tâm lý học khẳng định, làm việc thiện cho ta cảm giác tự tin,
ý thức bản ngã và nhất là mang lại cho ta một sức mạnh tinh thần. Cho nên, khi ta
sống tử tế với mọi người, cũng chính là ta sống tử tế với cuộc đời mình. Mong
lắm thay.
Hiên trúc, tháng 7.2022
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