
Cuộc Đời như Tách Cà Phê  
 
 
 
Một nhóm học trò rủ nhau về thăm thầy cũ. Sau một hồi trò chuyện, họ 
phàn nàn về những căng thẳng trong công việc và cuộc sống. Nghe 
vậy, người thầy đi vào bếp rồi trở ra với một bình cà phê và nhiều chiếc 
tách khác nhau: bằng sứ, bằng nhựa, bằng thuỷ tinh, bằng pha lê… 
chiếc trông rất tầm thường, chiếc đắt tiền rất quí.  

Người thầy bảo học trò tự ý chọn tách và rót cà phê. Khi mỗi người đều đã có một tách cà phê, ông nói: 
 

- Nếu để ý các em sẽ thấy rằng những tách đắt tiền và đẹp đều được lấy hết, chẳng ai đụng đến những 
chiếc tách tầm thường. Điều này dễ hiểu vì ai chẳng muốn chọn cho mình cái tốt nhất, nhưng đó lại 
chính là lý d gây bao rắc rối cho cuộc đời con người. Cái mà chúng ta thực sự cần là cà phê, chứ 
không phải chiếc tách, nhưng ai cũng vội vàng chọn những chiếc tách tốt nhất, rồi sau đó liếc mắt qua 
người bên cạnh xem tách của họ có đẹp hơn tách mình không. Bây giờ mọi người hãy suy ngẫm điều 
này: cuộc sống là cà phê,  công việc, tiền bạc và địa vị xã hội là những chiếc tách. Giống như chiếc 
tách không ảnh hưởng gì tới cái ngon của cà phê, công việc, tiền bạc và địa vị xã hội không ảnh hưởng 
đến giá trị của cuộc sống con người. Chúng ta không nên quan trọng hóa chiếc tách khi uống cà phê 
cũng như tiền bạc và địa vị xã hội lúc sống. Hãy chú trọng đến cà phế mình uống cũng như cái giá trị 
của cuộc đời khi sống thì mình mới tìm được hạnh phúc và sự an lạc. 
Các em hãy sống một cuộc đời giản dị, không đưa đòi, hãy trao yêu thương, hãy quan tâm sâu sắc đến 
những người khác và luôn nói những lời đẹp đẽ. 
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