
Đọc, gạn lọc lấy điều hay,
Đem áp dụng mong đổi thay cuộc đời.

TÌM CHÚT AN TĨNH TRONG TÂM

Tâm Lương Đào Mạnh Xuân

Xin mời quí vị đọc những lời của người xưa trích từ:
https://vn.minghui.org/news/150787-nhung-mau-chuyen-ve-su-khoan-dung-do-luong-cua-co-nh
an.html

Những mẩu chuyện về sự khoan dung độ lượng của cổ nhân | Văn hoá truyền thống

Trình Di từng nói: “Nhẫn được việc không thể nhẫn, khoan dung được việc không thể khoan
dung, chỉ có người hiểu biết và độ lượng hơn người mới có thể làm được.”

Lục Du Thi nói: “Phẫn dục chí tiền năng tiểu nhẫn, nhân nhân nội tâm kỳ hữu di” (Nghĩa
là trước tức giận và dục vọng mà có thể nhẫn một chút thì đó là người nội tâm có sự
hàm dưỡng).

Đỗ Mục có lời: “Nhẫn qua sự thậm hỉ.” (Ý là nhẫn qua rồi thì mọi việc sẽ vui vẻ).

****

*Trong khi con người ta, ai cũng có vừa tính tốt vừa tính xấu, vậy mà khi nghĩ đến họ ta chỉ
nhớ đến điều tốt thôi và bỏ qua những điều xấu:

a): với người cố tâm quên những điều xấu kia, vậy thì người ấy đã “Nhẫn được việc không thể
nhẫn.”
b): với người có tâm độ lượng, hỉ xả,... vậy thì người ấy đã “khoan dung được việc không thể
khoan dung.”

*Rồi khi có ai lầm lỗi, sai quấy,…ta đều xuề xòa bỏ qua hết. Ấy là ta đã “khoan dung được việc
không thể khoan dung.”

Làm được những điều trên: “chỉ có người hiểu biết và độ lượng hơn người mới có thể làm
được.”

Vậy xin mời quí vị đọc bài văn vần dưới đây rồi cùng chúng tôi cố gắng thực hành để Tìm Chút
An Tĩnh Trong Tâm.
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Tìm Chút An Tĩnh Trong Tâm

Luôn nghĩ điều tốt của người,
Tâm ta sẽ được thảnh thơi, nhẹ nhàng.
Nhìn ai thấy xấu hoàn toàn,
Sao lòng nặng trĩu như mang khối chì!

Vậy:nghĩ tốt về người luôn nhớ ghi:
Gia đình, bè bạn,… việc gì cũng êm.
Chê bai, trách móc,…lãng quên,
Rồi ai lầm lỗi cũng nên xuề xòa.

Tha thứ là độ lượng, chớ bỏ qua.
Khẩu nghiệp tự giảm, nhắc ta thường làm.
Thấy đúng, hãy khắc cốt ghi tâm,
Đời ta hạnh phúc bội phần hơn xưa!

Phần đọc thêm dưới đây cũng trích từ đường dẫn ở trên:

[MINH HUỆ 03-08-2019] “Khoan dung nhường nhịn, rộng rãi độ lượng là mỹ đức truyền
thống, một cá nhân trong làm người xử thế mà có thể làm được nhẫn, là điều vô cùng đáng quý,
và có thể hoá giải rất nhiều mâu thuẫn không đáng có, mà nhường nhịn đối với người khác cũng
là thể hiện của thiện lương.”

**********************************************************************

Xin mời quí vị đọc:

CÂU CHUYỆN NHẪN NHỤC

Trích từ: https://thientinh99.blogspot.com/2014/05/cau-chuyen-nhan-nhuc.html

Chúng ta từng nghe câu chuyện về ngài Bạch Ẩn. Ông là tấm gương tiêu biểu về hạnh nhẫn nhục.
Ngài Bạch ẨN thuộc dòng Lâm tế, ở nước Nhật. Ngài khán công án. Một hôm, không hiểu vì lý do
gì, ngài bị Thầy đánh một cái rơi từ trên thềm xuống. Vì chùa ở trên dốc núi nên Ngài bị rơi xuống
rất sâu và bất tỉnh. Khi tỉnh dậy, Ngài đã ngộ Đạo. Ngài đến trình Thầy và được Thầy chấp nhận. Sau
đó, Ngài về làng quê chăn bò thuê. Việc làm này không rõ nhằm mục đích gì, có thể là Ngài muốn
rèn luyện hay hàm dưỡng điều gì đó. Khi sống ở làng, Ngài cũng ăn chay, tụng kinh lễ Phật, tỏ ra
hiền lành nên mọi người gọi là ông sư, và ai cũng thương quý Ngài.

Ngài cất chòi ở và chăn bò thuê được một thời gian thì trong làng xảy ra chuyện. Một cô gái chưa
chồng bỗng dưng bụng ngày một to. Khi cha mẹ tra hỏi, lúc đầu cô chối quanh co, sau đó cảm thấy
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không ổn nên cô đã đổ tội cho ông sư. Có lẽ cô cho rằng như vậy là đỡ rắc rối nhất. Cha mẹ cô nghe
vậy, đến mắng chửi Ngài thậm tệ. Ngài chỉ hỏi :“Vậy à” rồi im lặng.

Từ đó, người làng coi Ngài không ra gì nữa. Giá trị quan trọng nhất của một người tu là phạm hạnh
trong sạch. Ngài phạm tội nặng như vậy, còn gì giá trị nữa. Khi đứa bé được sinh ra, người ta mang
đến giao cho Ngài nuôi. Ngài nhận em bé nhưng không biết nuôi như thế nào. Hằng ngày, Ngài phải
ẵm em bé đi xin sữa hàng xóm. Thời gian trôi qua chừng vài năm, cô gái cảm thấy ray rứt bèn thú
thật, bố đứa bé không phải là vị sư tội nghiệp kia mà là anh chàng bán cá ngoài chợ. Biết sự thật, cha
mẹ cô gái đến xin lỗi Ngài. Lúc này, Ngài cũng chỉ nói: “Vậy à”, rồi trả đứa bé lại cho mẹ nó, coi
như không có chuyện gì xảy ra.

Đó là một tấm gương nhẫn nhục tuyệt vời. Ngài đã chịu đựng sự vu khống, sự nhục nhã, mất thể
diện, mất danh dự một cách bình an, không hề oán ghét giận hờn. Quả là một sự nhẫn nhục rất tiêu
biểu, rất đúng nghĩa.

Trường hợp Ngài Bạch Ấn chúng ta thấy Ngài tu rất đúng, không coi trọng danh dự, thể diện nên đã
nhẫn nhục một cách phi thường. Trong khi đó, Ngài vẫn sống rất đàng hoàng, nghiêm túc. Đó là thái
độ rất đúng của người tu theo đạo Phật. Bởi vậy, trong cuộc sống, có lúc bị người ta chỉ trích, nói
xấu, chúng ta cũng không phản ứng, không trả đũa, không cải chính, không biện minh, lòng không hề
oán hận, tiếp tục sống cuộc đời rất đàng hoàng, Đạo đức tốt đẹp. Người sống như vậy là người biết
nhẫn nhục cao độ.

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT

Sau đây là phần đọc thêm trích từ:
https://www.ngonluanho.net/2014/09/hai-cau-chuyen-ve-long-khoan-dung.html

Hai câu chuyện về lòng khoan dung

Đối với những người phạm lỗi chúng ta nên có thái độ rộng lượng khoan dung Bạn nhé. Mời
Bạn xem bài viết thú vị.

Con người không phải là thánh nhân nên tất nhiên có những sai trái, đối với những người phạm

lỗi chúng ta nên có thái độ rộng lượng khoan dung. Im lặng mà hơn cả to tiếng trách móc đây là

phương pháp giáo dục tốt nhất.

(1):Có một vị thiền sư trú trong túp lều tranh ở trên núi, một buổi tối khi đi thiền hành trở về,

nhìn thấy một tên trộm đang chiếu cố túp lều tranh của mình nhưng tìm không được vật gì cả.

Ngài bèn cởi chiếc áo ngoài đang mặc trên người và đứng ngoài cửa đợi tên trộm ra, vì ngài sợ
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làm kinh động tên trộm.

Tên trộm vừa quay ra thì gặp thiền sư, trong lúc tên trộm hốt hoảng vị thiền sư liền nói: "Anh

bạn! đường sá xa xôi vất vả lên núi thăm tôi, tôi không đành lòng để anh về tay không, đêm

khuya rồi, khoác chiếc áo này mà về cho đỡ lạnh". Nói xong ngài cầm chiếc áo khoác lên thân

tên trộm. Tên trộm xấu hổ, cúi đầu rồi chạy thẳng xuống núi không dám nhìn lại.

Thiền sư nhìn dáng tên trộm khuất dần trong núi rừng mờ mịt, không ngừng thương cảm nói: "rất

đáng thương, tôi muốn tặng cho anh cả vầng trăng để chiếu sáng con đường cho anh xuống núi".

Vài hôm sau, khi thiền sư đang mở to đôi mắt nhìn ánh bình minh xuất hiện, thì nhìn thấy chiếc

áo mà ngài khoác lên thân tên trộm mấy hôm trước đó được xếp rất ngay ngắn đặt trước cổng,

thiền sư vui vẻ nói: "Cuối cùng thì ta cũng đã tặng anh ta cả vầng trăng sáng rồi".

_____________

(2):Lại có câu chuyện khác cũng tương tự. Trong thiền viện của thiền sư Tiên Nhai, có một vị

học tăng rất ham chơi, vị này không chịu nổi cái cảnh vắng lặng yên bình của chốn thiền môn.

Vào những buổi tối vị tăng sinh này thường ra vách tường sau chùa, đặt một cái ghế để leo qua

tường ra bên ngoài chơi.

Sau khi thiền sư biết được, ngài không nói với ai. Một lần, vị tăng sinh này trèo tường trốn đi

chơi, ngài đi theo phía sau và đem chiếc ghế để qua một bên rồi ngồi vào chỗ đó đợi vị học tăng

trở về.

Đêm khuya vắng vẻ, vị học tăng trở về, không biết chiếc ghế đã bị di chuyển nên vẫn leo qua

vách tường và thò chân xuống ghế như mọi khi để vào chùa, nhưng khi vừa đặt chân xuống thì

cảm thấy chiếc ghế dưới chân mình sao mềm mại là lạ, cúi xuống nhìn thì hoá ra mình đang

đứng trên vai vị thiền sư thầy mình.



Lập tức vị học tăng hồn bay phách tán quỳ xuống nói không ra lời. Thiền sư liền đỡ vị học tăng

đứng lên và nhẹ nhàng nói: "Đêm khuya sương nhiều, cẩn thận chứ ướt lạnh hãy nhanh vào

phòng nghỉ ngơi."

Sau khi về phòng vị tăng sinh cứ phập phồng lo sợ không yên, trắng đêm không ngủ, lo sợ thiền

sư sẽ trách phạt mình trước mặt đại chúng.

Nhưng sự việc thì ngược lại, cứ ngày ngày trôi qua, thiền sư không nhắc đến chuyện, cũng không

nói cho ai biết. Vị tăng trẻ tự trong lòng cảm thấy rất hổ thẹn vô cùng, từ đó về sau không dám

trốn ra ngoài chơi mà quyết chí tu học, cuối cùng trở thành một vị tăng nổi tiếng đương thời.

++++++++++++++++++++++++++++++

Nếu bạn là thiền sư bạn sẽ xử lý thế nào với hai sự việc như thế? Tôi nghĩ, trong câu chuyện thứ

nhất: Những người bình thường thì sẽ cùng tên trộm vật lộn hoặc sẽ la lớn lên "Trộm, trộm..."

Câu chuyện thứ hai, đối những với người bình thường thì sẽ đem lỗi của vị học tăng nói trước

mặt mọi người, sau đó sẽ có hình thức trách mắng quở phạt riêng cho vị ấy.

Nếu làm như vậy kết quả sẽ như thế nào nhỉ? Tôi nghĩ có thể xảy ra hậu quả thế này, câu chuyện

thứ nhất: Tên trộm sẽ đánh bị thương hoặc giết chết vị thiền sư hoặc có thể vị thiền sư đánh tên

trộm bị thương và tên trộm sẽ trở lại trả thù thiền sư vào một ngày gần đó.

Câu chuyện thứ hai, sau khi vị học tăng bị quở phạt trước mọi người sẽ cảm thấy rất xấu hổ với

bạn bè, trong lòng buồn phiền thối chí tu học cuối cùng trở thành con người bình thường, và có

thể từ bỏ lối sống thiền môn.

Hai vị thiền sư này xử sự không giống những người bình thường như chúng ta, mà lấy sự khoan

dung đại trí, đại bi để thay đổi một tên lãng tử thành vị danh tăng.



Con người không phải là thánh nhân nên tất nhiên có những sai trái, đối với những người phạm

lỗi chúng ta nên có thái độ rộng lượng khoan dung.

Im lặng mà hơn cả to tiếng trách móc đây là phương pháp giáo dục tốt nhất.

Khoan dung là một phẩm chất đạo đức tốt, khoan hồng tha thứ lỗi cho người giống như ngọn gió

mùa xuân mang mưa xuân đến thấm nhuần cây cỏ làm vạn vật thêm xanh tươi. Khoan dung còn

hơn cả vàng, khoan dung là một phẩm chất không thể thiếu trong mỗi con người chúng ta.

Tác giả Văn Đan, Như Nguyện dịch

*********************************

Đọc xong những mẩu chuyện trên, chúng tôi có mấy câu thơ tóm tắt ý chính như sau:

Lấy độ lượng, tha thứ lỗi lầm,
Lòng khoan dung dễ cảm hóa người làm lỗi sai.
Dùng biện pháp mạnh trừng phạt ai,
Sẽ phản tác dụng, dù người làm sai cải tà.

Trong lòng họ, vẫn cảm thấy xót xa,
Vì chịu hình phạt, khó xóa nhòa nơi tâm.
Vậy dùng độ lượng xử thế nên làm.
Người đời quí nể, còn cõi tâm an bình.

Chúng tôi mong quí vị cùng chúng tôi cố gắng thực hành để Tìm Chút An Tĩnh Trong Tâm quí
vị nhé.  Được vậy, chúng tôi xin đem công đức này hồi hướng cho tất cả pháp giới chúng sanh
tương lai đều trọn thành phật đạo.
Xin chân thành cám ơn quí vị đã đọc bài viết và cố gắng thực hành./.


