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Cảm nghiệm Sống Lời Chúa # 37
---------Thông báo Tin Mừng # 55 –Website ChiaseLoiChua.com
KHÔNG THAM – SÂN – SI THEO TINH THẦN Á ĐÔNG
Lời Chúa dạy : "Anh em phải coi chừng, hãy giữ mình khỏi mọi thứ tham lam..." Lc 12, 15)

Hôm nay vào Tuần Thương Khó, Chúa Giê-su chịu chết và Phục sinh. Kính mời Quý vị
cùng suy tư để chết đi cho tội, bỏ con người cũ, mặc lấy con người mới là sống lại với Đức
Chúa Trời.
Tôi thường nghe nói về Tham-Sân-Si, nhưng chỉ nghe mà chưa để giờ tìm hiểu về ý nghĩ
răn dạy cụm từ này. Từ sau biến 1975 tôi mới dành thì giờ đọc và suy tư xem mình đã làm
được những gì ?
1- Không tham là không ham muốn : (Trong Mười điều răn)
Ở đời cò 5 món dục lạc thường ai cũng ham muốn nhất là:
"Tiền của - Sắc dục – Danh vọng - Ăn uống - Ngủ nghỉ" .
* Ngũ trần dục lạc này thật ra vui ít mà khổ thì rất nhiều !!
Dục lạc chính là những nguyên nhân chính ràng buộc kiếp người vào vòng sinh tử và sa đoạ.
Người ít ham muốn những thứ ấy là người biết tu thân: Thiểu dục= Muốn it, và Tri túc= Biết đủ.
Ai có hai điều trên thì có một đời sống dản dị, hạnh phúc và bình an.
2- Không Sân là không giận hờn: (Trong Bẩy mối tội đầu).
Không giận hờn là không nổi nóng, tức giận, ghen ghét. Cần bình tĩnh, nhu hoà, nhịn nhục
trong những lúc nghịch ý, trái lòng...
Giận hờn là một tật xấu rất tai hại, nó như một NGỌN LỬA DỮ đốt cháy cả mình lẫn người chung
quanh. Phật giáo có câu:
"Một niệm giận hờn nổi lên, thì trăm nghìn nghiệp chướng đều mở. Lửa tức giận phát ra, liền đốt
cháy cả rừng công đức.
Khổng giáo cũng dạy:"Dằn tâm giận xuống một lúc thì khỏi lo sợ (hối hận) cả ngàn ngày. Nên
chỉ việc đáng nhịn thì nhịn, chuyện đáng răn thì răn. Nếu chẳng nhịn, chẳng răn thì việc nhỏ
hoá ra to. Bao nhiêu điều phiền não xảy ra đều do chẳng nhịn mà ra.
3- Không Si là không Si-mê : (Trong Bảy ơn Chúa Thánh Thần)
Không Si-mê là biết phán đoán rành rẽ, nhận định rõ ràng, đúng đắn, không cố chấp theo ý
mình. Không tin những thuyết không hợp chân lý, nhất là không mê tín dị đoan. Họ có trí tuệ,
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không tạo tội, luôn làm việc lành phúc đức, diệt trừ vô minh (ngu muội) để tiến tới đường nhân
đức, thánh thiện. gặp được Thiên Chúa.
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