Món Quà Vô Giá
Giang Nhất Yến
Tín đồ đã lập gia đình nhưng lại xi mê một cô gái khác bèn đến thỉnh ý vị thiền
sư. Thiền sư hỏi:
- Con có chắc chắn rằng cô gái ấy thực sự là người con yêu nhất trên đời này
không?
Tín đồ khẳng định:
- Thưa chắc, người đó cho con những giây phút đẹp nhất, cô ấy thực sự tuyệt
vời.
Thiền sư bèn nói với tín đồ:
- Con hãy nhìn ba cây nến trong cái lư trước mặt và nói cho ta biết cây nào sáng nhất.
Tín đồ chăm chú nhìn ba cây nến rồi trả lời:
- Độ sáng như nhau, làm sao con có thể nhìn ra được cây nào sáng nhất?
Thiền sư nói tiếp:
- Con hãy cầm lấy 1 cây để nó trước mặt. Giờ dùng tâm để nhìn xem cây nến nào sáng nhất.
Tín đồ nhìn kỹ cây nến trước mắt trả lời:
- Thưa cây nến đặt trước mặt là cây nến sáng nhất ạ.
Thiền sư lại nói:
- Bây giờ con hãy để cây nến trở lại hiện trạng ban đầu và hãy nhìn lại thật kỹ xem trong ba cây, cây nào
sáng nhất.
Tín đồ chăm chú nhìn rồi thưa:
- Con thấy độ sáng như nhau, con không thể nhìn ra cây nào sáng nhất.
Thiền sư cười đáp:
- Đúng là như vậy. Thực ra việc nhìn thấy 3 cây nến cũng giống như việc con gặp người phụ nữ kia trong
cuộc đời mình vậy. Khi để nó ở trước mặt, dùng tâm nhìn nó sẽ càng cảm thấy nó đẹp nhất, nhưng khi đã để
nó về chỗ cũ thì lại không hề thấy chút ánh sáng nào từ nó. Cho nên kiểu tình yêu này, chỉ như trăng dưới
nước, căn bản không vượt qua nổi thử thách của thời gian, cuối cùng cũng chỉ là hư không mà thôi.
Dừng lại một lúc, vị thiền sư nói tiếp:
- Trong cuộc sống hôn nhân, người ta thường lờ đi những ưu điểm của đối phương, thay vào đó lại phóng
đại những khuyết điểm. Cái gì mới là tình yêu chân chính? Có thể đồng cam cộng khổ, bao dung cho nhau, đó
mới là tình yêu chân chính. Nó có vẻ bình thường, nhưng lại rất sâu lắng, là tình cảm đáng được trân trọng
suốt cuộc đời.
Tín đồ nghe xong, trước mắt bỗng hiên lên mờ mờ ảo ảo hình ảnh người vợ: vì muốn cho mình an tâm làm
việc người vợ đã từ bỏ cơ hội đi công vụ ở nước ngoài; vì muốn cho mình được ấm những ngày đông giá rét
người vợ đã miệt mài học đan áo len… Tín đồ bỗng tỉnh ngộ. Anh cảm ơn thiền sư xong chạy như bay về nhà.
Lòng người luôn vì sự mù quáng nhất thời mà đi lạc hướng, vì sự cô đơn nhất thời mà tìm sai chốn về. Kỳ
thực, nơi luôn luôn mở rộng cửa đón ta chính là nhà, người có thể hy sinh vì ta chính là người vợ thân yêu
của ta trong ngôi nhà đó. Nhà chính là bến cảng cho chúng ta tránh gió bão, là chốn về cho tâm hồn mỗi
người và là món quà vô giá để chúng ta suốt đời trân trọng yêu thương.
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