Con đường hướng Thiện
Các bạn thân mến,
Nhiều người quanh ta và chính cả bản thân ta cũng có đôi lúc bị đè nặng bởi
những khổ đau do lầm lỡ hay những điều không lành, không tốt từ họ hay
chính ta gây ra. Chúng ta chắc chắn cũng có những lúc sống thiếu niềm tin
vào chính mình, vào cuộc sống mình đang có, rồi đâm ra bi quan cho tương
lai, thậm chí có luôn ý nghĩ buông xuôi, mặc cho số phận đẫy đưa…
Chúng ta đều biết rằng, dù xã hội có xấu ác, tội lỗi đến đâu đi nữa, nhưng từ
trong bản thân của mỗi con người, không phân biệt màu da, tôn giáo, luôn có
một khuynh hướng, một khao khát vươn tới những điều cao cả hơn so với
cuộc sống hiện tại của mình. Bên trong tâm hồn của mổi người đều có sẵn
hạt giống, hạt mầm của cái Thiện. Lòng hướng Thiện được xem là tiêu chuẫn
để đánh giá nhân cách của mỗi người trong cuộc sống hồng trần này!
Các bạn thân mến,
Vậy thì ta đành thờ ơ với cái Hạt giống Thiện có sẵn trong ta hay sao ? Ta
được nhắc nhỡ và khuyến khích: cuộc đời ta phải là một quá trình luôn nỗ
lực vươn lên không ngừng, vươn lên để có được một chút về cái Chân, cái
Thiện, cái Mỹ, để không uổng công có mặt, chen chân lặn hụp trong cuộc đời
này. Không phải ta chỉ cần hướng Thiện khi đang đi trong bóng tối lầm lạc,
mà thật ra ta luôn có nhu cầu nhận ra, biết được, bản thân ta cần phải luôn
được hoàn thiện từng phút giây trong từng ngày ta đang sống. Cuộc sống sẽ
hoàn mãn hơn khi ta nhận diện và đấu tranh với cái xấu của chính mình, vượt
lên để được sống đẹp hơn.
Cũng vì khao khát vươn lên trong cuộc sống, nên khi vấp ngã, loay hoay
trong bóng tối lầm lạc…ta có đủ nghị lực để chống hai tay, đứng thẳng dậy
và tiếp tục đi tới, ý thức hơn, kinh nghiệm hơn và cẩn thận hơn xưa. Đây là
một hành trình không dễ, nhưng lòng hướng Thiện giúp ta có thêm bản lĩnh
kiên trì, vững mạnh để tiếp sức trước những mặt trái của cạm bẫy xã hội đầy
cám dỗ. Có vấp ngã, ta sẽ trưởng thành hơn và lòng mong muốn hướng
Thiện sẽ đưa ta về nẻo chính, đường ngay, có được niềm tin và hạnh phúc
chân thật của cuộc đời. Đây cũng là giá trị và ý nghĩa của sự mong muốn,
khát khao của lòng hướng Thiện sẵn có trong ta. Và đây cũng là những gì mà
ta luôn khắc khoải đi tìm trong cuộc đời ta mà ! Đúng không các bạn ?
Nếp sống hướng Thiện đòi hỏi ta phải nổ lực liên tục và luôn làm mới tâm
hồn chính mình để thấy được mình đang từng bước hướng đến con đường
Thiện. Nhưng làm thế nào đây ? đây là câu hỏi mà không ít người đặt ra với
lòng mong muốn của mình.

Mỗi sáng ta đều không quên soi gương, nhưng ta có dành chút thời gian để
nhìn lại tâm hồn mình ngày đó không? Hay mỗi khi lên gường, ta có nhìn lại
mình, về những gì mình đã làm, đã nói trong ngày đó hay không?
Mỗi ngày ta có nuôi dưỡng tâm ta bằng những lời dạy dỗ của thánh hiền,
những gương sáng của ai đó được viết trên sách, trên báo, những tinh hoa
văn hóa từ cổ chí kim, từ Đông sang Tây…giúp cho ta tiếp nhận thêm cơ sở
để thấy rõ và đánh giá đúng đắn, chuẩn mực cho cuộc sống đạo đức của
mình không ? Chính cái nhìn đạo đức giúp ta có những cách hành xử, cách
sinh hoạt chung đụng đúng mức với người chung quanh, phân biệt đâu là
đúng – sai, tốt–xấu, thiện–ác, chính-tà…..Thấy rõ việc gì nên làm và điều gì
không nên làm, không tiếp tay.
Sống hướng Thiện cũng đòi hỏi ta phải sống thật với chính mình. Trung thực
với người khác đã là cái khó, mà trung thực với chính mình càng khó gắp
bội, vì ta hay bao che và có một ảo tưởng về bản thân mình. Cái Tôi nó làm
phiền hà ta nhiều lắm. Hảy thành thật nhìn nhận cái dỡ, cái hay, cái tốt, cái
xấu của mình; Ta không thể trốn nó được. Đừng đổ lỗi cho hoàn cảnh đưa
đẩy mình như vậy mà nên tự trách mình không biết rèn luyện, và khi có sự
khao khát hướng Thiện thì ta nhất định phải biết tự sửa sai, giúp ta tốt hơn
từng ngày, ngày hôm nay sẽ tốt hơn ngày hôm qua và ngày mai chắc chắn sẽ
tốt hơn ngày hôm nay….và cứ tiếp tục như thế thì nếp sống hướng Thiện sẽ
trở thành một nếp sống hiển nhiên, bình thường trong sinh hoạt hằng ngày,
khi đó ta sẽ không cần phải nổ lực khó khăn như lúc đầu. Dần dà, những
hành xử tốt lành của ta sẽ là thói quen mà ta không tiếp tục không được, nó
biểu hiện nơi ta sự phát triển cao của lòng hướng Thiện.

Các bạn thân mến,
Ngày theo ngày, tháng theo tháng, năm theo năm, cuộc đời của mỗi người
trong chúng ta sẽ chất chứa nhiều nghĩ suy, ăm ấp những kỷ niệm vui buồn
thương đau không tránh khỏi…Nhưng tui tin chắc rằng: nhìn lại con đường
hướng Thiện đã chọn, đã đi qua, chúng ta đã có thể công nhận mình đã có
gặt hái được ít nhiều giây phút thoải mái, vui vẻ, bình an…hay hơn nữa là
hạnh phúc cho chính chúng ta, cho những người ta luôn thân thương và ít
nhiều người khác nữa ! Phải không quý bà con ?
Thân chúc các bạn thành công trên con đường hướng Thiện.
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