Sống Tình, Sống Nghĩa

Các bạn thân mến,
Từ ngày còn nhỏ, chúng ta được dạy: Truyền thống „Uống nước nhớ nguồn“ là
một nét đẹp trong tâm hồn của con người. Truyền thống ấy dạy cho ta có lòng biết
ơn, sống theo đạo lý ân tình, ân nghĩa, có trước có sau. Một truyền thống cần
được giữ gìn và phát huy nét đẹp có tình nghĩa thủy chung.
Từ lòng biết ơn, ta sẽ sống với nhau có tình có nghĩa trong các quan hệ xã hội hiện
thực của mỗi con người, từ tuổi thơ, trên hành trình suốt cả cuộc đời, trong gia
đình vợ – chồng, cha mẹ – con cái, ông bà – cháu, anh chị em; ra ngoài là xóm
làng, đến trường học là thầy trò, bạn đồng học – đồng môn, rồi đến bạn bè, đồng
nghiệp. Mỗi người thực hiện đúng bổn phận của mình,làm tròn công việc của
mình, tạo nên một xã hội hài hòa, bền chặt để cùng vượt qua những thử thách do
thiên tai, dịch họa, cả những rủi ro, sa sẩy, khiếm khuyết của ai đó. Tình sâu nghĩa
nặng là như vậy, cho nên, dù sống với nhau chỉ là một ngày thì cũng “một ngày
nên nghĩa”, và nếu như vì một lý do nào đó mà cái tình phải đứt đoạn thì cái nghĩa
vẫn còn để ta nhớ hoài cái tình xưa, nghĩa cũ, và hơn nữa, để ta luôn nghĩ và làm
sao có thể đáp nghĩa đền ân tình đã có được, và do vậy càng nên sống với nhau có
nghĩa có tình hay trọn nghĩa vẹn tình.
Các bạn thân mến,
Tình cờ vào Youtube xem được đoạn Video khoảng 55 phút do Sư Ông Thích Nhất
Hạnh nói về “Ân tình, ân nghĩa và tri kỷ. Hạt giống Hạnh Phúc trong mỗi người”,
tôi bổng có ý muốn giới thiệu đến các bạn cùng những chia sẻ của mình về chữ
Tình chữ Nghĩa.
Nghĩa tình là tình cảm thuỷ chung hợp với lẽ phải, với đạo lý con người. Sống
nghĩa tình là sống một lòng một dạ, gắn bó keo sơn giữa con người với con người.
Đây không chỉ là một cách sống mà từ lâu đã trở thành một đạo lý tốt đẹp, một
tiêu chuẩn để đánh giá phẩm chất đạo đức của con người đó. Sống có nghĩa tình
được thể hiện ở thái độ sống trước sau như một, hiểu sâu, thương thấu, cảm
thông, sẵn sàng chia ngọt sẻ bùi, giúp đỡ nhau khi khó khăn hoạn nạn, luôn biết
ơn, trân trọng sự giúp đỡ của người khác… Sống có nghĩa có tình là biết giữ lời
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hứa, có trước có sau và còn là sự hi sinh vì người khác. Người sống nghĩa tình, biết
tôn trọng, yêu thương, chia sẻ và giúp đỡ người khác mà không vụ lợi, thường
được mọi người yêu quý, kính trọng và giúp đỡ. Người sống không tình nghĩa,
phản bội bè bạn, người thân, …không biết yêu thương, trân trọng những người
giúp đỡ mình, luôn tìm cho mình cuộc sống tốt đẹp…không màng đến người khác,
sẽ bị cười chê, lên án, xa lánh và khinh bỉ. Sống nghĩa tình là luôn sống vì lợi ích tập
thể, không tham lam, ích kỉ, cho đi nhiều hơn nhận về, cống hiến nhiều hơn là thụ
hưởng. Cuộc sống có thể khó khăn hơn khi ta sống vì người khác nhưng chắc chắn
sẽ hạnh phúc hơn. Sự sống vốn ngắn ngủi, đừng vì lợi ích cá nhân mà tách mình ra
khỏi tình yêu thương, sự chia sẻ của cộng đồng. Hãy luôn xây dựng lối sống nghĩa
tình để cảm nhận và thụ hưởng được tình yêu thương trong cuộc sống này.
Xã hội ngày nay thường đưa ta vào một lối sống vô cảm vì những cám dỗ cá
nhân…cho nên có rất nhiều cách sống khác nhau. Điều này ta cũng phải chấp nhận
và tôn trọng thôi. Nhưng nếu nhìn cho kỹ thì cách sống tốt nhất vẫn là chính là
“Sống có Tình có Nghĩa”! Với tôi thì đơn giản như:
- Ai tốt với tôi thì tôi sẽ tốt lại, ai giúp tôi việc gì thì tôi luôn nhớ ơn người đó.
- Ai cư xử xấu, không đẹp với tôi thì tôi biết, tôi nhớ, chứ không làm lại điều xấu
hay không đẹp với họ. Nếu không, tôi cũng chẳng khác gì là họ mà thôi.
- Ai yêu tôi, thương tôi, trân trọng tôi thì tôi nguyện khắc cốt ghi tâm lan tỏa điều
tốt, điều lành đến mọi người chúng quanh.
- Tôi sẽ không đến với ai đó chỉ vì danh lợi tiền bạc.
- Trong giao tiếp, tôi sẽ dặn lòng không ứng xử theo kiểu qua cầu rút ván.
- Trong gia đình, tôi cố gắng không làm ba mẹ buồn vì mình.
- Trong tình yêu, phải thật sự hiểu thấu để thương sâu, để cả đời được gọi nhau là
Tri Âm, Tri Kỷ.
- Trong đối nhân xử thế, ý thức để sống có tình có nghĩa.
Mong lắm thay!
Hiên trúc – đầu Thu 2022

Bông Lục Bình
Kính mời đọc thêm những bài khác của tác giả tại:
http://www.vietnamvanhien.org/TamHaiDuc.html
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