Bảy Bài Học & Chiếc đồng hồ bị mất
BẢY BÀI HỌC
Đức Đạt Lai Lạt Ma đã đi cùng thế giới, diễn giảng rất nhiều.
Đây là 7 bài sưu tầm, đã được chọn lọc.

ĐỨC ĐẠT LAI LẠT MA:
Học làm người là việc học suốt đời, chẳng thể nào tốt nghiệp được!

1. Thứ nhất, “học nhận lỗi”.
Con người thường không chịu nhận lỗi lầm về mình, tất cả mọi lỗi
lầm đều đổ cho người khác, cho rằng bản thân mình mới đúng.
Thật ra không biết nhận lỗi chính là một lỗi lầm lớn.
2. Thứ hai, “học nhu hòa”.
Răng người ta rất cứng, lưỡi người ta rất mềm, đi hết cuộc đời
răng người ta lại rụng hết, nhưng lưỡi thì vẫn còn nguyên. Cho
nên cần phải học mềm mỏng, nhu hòa thì đời con người ta mới
có thể tồn tại lâu dài được.
3. Thứ ba, " học nhẫn nhục”.
Thế gian này nếu nhẫn được một chút thì sóng yên bể lặng, lùi
một bước biển rộng trời cao. Nhẫn, vạn sự được tiêu trừ. Nhẫn
chính là biết xử sự, biết hóa giải, dùng trí tuệ và năng lực làm cho
chuyện lớn hóa thành nhỏ, chuyện nhỏ hóa thành không.
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4. Thứ tư, “học thấu hiểu”.
Thiếu thấu hiểu nhau sẽ nảy sinh những thị phi, tranh chấp, hiểu
lầm.
Mọi người nên thấu hiểu thông cảm lẫn nhau, để giúp đỡ lẫn
nhau. Không thông cảm lẫn nhau làm sao có thể hòa bình được?
5. Thứ năm, “học buông bỏ”.
Cuộc đời như một chiếc vali, lúc cần thì xách lên, không cần dùng
nữa thì đặt nó xuống, lúc cần đặt xuống thì lại không đặt xuống,
giống như kéo một túi hành lý nặng nề không tự tại chút nào cả.
Năm tháng cuộc đời có hạn, biết buông bỏ thì mới tự tại được!
6. Thứ sáu, “học cảm động”.
Cảm động là tâm thương yêu, tâm Bồ tát, tâm Bồ đề; trong cuộc
đời mấy mươi năm của tôi, có rất nhiều câu chuyện, nhiều lời nói
làm tôi cảm động, cho nên tôi cũng rất nỗ lực tìm cách làm cho
người khác cảm động.
7. Thứ bảy, “học sinh tồn”.
Để sinh tồn, chúng ta phải duy trì bảo vệ thân thể khỏe mạnh;
thân thể khỏe mạnh không những có lợi cho bản thân, mà còn
làm cho gia đình, bạn bè yên tâm, cho nên đó cũng là hành vi
hiếu đễ với người thân.
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Chiếc đồng hồ bị mất
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Một lần nọ, có một người nông dân bị mất một chiếc đồng hồ
trong kho thóc. Đó không phải là một cái đồng hồ thông thường
bởi nó còn có giá trị về mặt tình cảm đối với ông.
Sau một thời gian dài tìm kiếm vô vọng, người nông dân phải nhờ
sự trợ giúp của những đứa trẻ đang chơi bên ngoài. Ông hứa,
nếu ai tìm được chiếc đồng hồ bị mất sẽ được thưởng.
Nghe thấy vậy, đám trẻ con nhanh chân chạy xung quanh kho
thóc tìm kiếm. Chúng đi khắp nơi, lục tìm ở mọi chỗ, từ nơi chứa
thóc đến tận cả chỗ cho gia súc ăn, nhưng vẫn không thấy. Chỉ
đến khi ông đề nghị bọn trẻ dừng việc tìm kiếm thì có bé trai chạy
tới và yêu cầu ông cho nó một cơ hội nữa.
Người nông dân nhìn đứa bé và nghĩ: "Tại sao lại không chứ?
Sau tất cả thì cậu bé này có vẻ khá chân thành". Ông dẫn cậu bé
trở lại trong kho. Một lúc sau, cậu đã chạy ra và trên tay là chiếc
đồng hồ của ông. Người nông dân rất hạnh phúc và ngạc nhiên,
ông hỏi cậu bé: "Làm cách nào mà cháu có được nó, sau khi tất
cả các bạn khác đã từ bỏ?".
Cậu bé đáp: "Cháu không làm gì cả và chỉ ngồi im một chỗ để
lắng nghe. Trong im lặng, cháu thấy tiếng kim đồng hồ chạy và
theo đó cháu tìm ra nó".
Sự tĩnh lặng trong tâm hồn có thể sẽ tốt hơn so với một trí não
luôn hoạt động. Hãy để cho tâm trí của bạn những phút giây nghỉ
ngơi, thư giãn hàng ngày. Và hãy xem, sự hiệu quả mà nó đem
lại khi giúp bạn xây dựng cuộc sống hằng mong đợi của mình
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