THAN TAM MANH KHOE # 18 = MUON SONG LAU

THÂN TÂM MẠNH KHỎE# 18

Muốn Sống Lâu

----+++----

A- Ngày xưa, vua Ai Công nước Lỗ hỏi Đức khổng Tử:

-

Người khôn có sống lâu không?

-

Khổng Tử đáp:

Có khôn thì sống lâu, chứ dại thì sống lâu sao được ! Người ta có thứ chết, tự
mình làm cho mình chết, chứ không phải số mệnh đáng chết mà chết như:

-

1/ Ăn uống không chừng mực, thức ngủ không có điều độ, làm lụng khó nhọc quá, lười
biếng, chời bời quá, người như thế phải chết vì bệnh tật.
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2/ Phận người dưới mà can phạm người trên, lòng tham muốn không chừng, tính yêu cầu
không chán, người như thế thì chết về hình pháp.

3/ Mình ngu mà kình địch với người khôn, mình yếu mà khinh bỉ người mạnh; không biết
lượng sức mình mà cứ giận giữ làm liều, người như thế thì chết về binh đao.

* Ba thứ chết ấy, thực không phải là số mệnh, chỉ tự mình giết mình mà thôi.

Câu nói trên của Đức Khổng Tử hướng dẫn lối sống khôn ngoan trong mối quan hệ
giữa con người và xã hội.

B- Cụ Phan Bội Châu một danh nhân yêu nước đã viết: “Khôn thì người ghét, tìm cách
mưu hại cho chết; chỉ có người biết tùy thời mà hành động, gặp lúc địch mạnh thì ẩn
nhẫn tránh xa để rèn luyện sức mạnh; đợi lúc địch yếu hoặc bận tay với kẻ khác thì xông
đánh bất thình lình. Có vậy mới sống được.”
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1/ Qua hai câu chuyện trên, ta thấy triết lý của cụ Khổng là cải tạo xã hội, để con người
biết sống với nhau lương hảo hơn, còn triết lý của cụ Phan là hoạt động cách mạng, nên
chữ biết được giải thích theo quan niệm đấu tranh.

2/
Người Việt nam ta ở hải ngoại, ngành nào quan trọng cũng có người tham gia cộng
tác. Học sinh Việt nam nhiều em nổi tiếng học giỏi. Nhiều công nhân Việt nam được các
công ty kính nể vì khả năng thông minh, cần cù, tháo vát.

3/ Người Việt nam rất ham học, có tinh thần tự lực cánh sinh, tôn trọng nhân vị và trí
thức, sống thăng tiến trước xã hội hiện tại. Có tinh thần văn hoá dân tộc, cầu tiến, không
thua kém gì các dân tộc khác. Thật đáng quý thay !

Như vậy, muốn thân tâm được luôn khỏe sống lâu thì bạn cần hiểu, biết khôn ngoan,
sống nhún nhường, cần cù, hoà nhã và vui vẻ.

TỤC NGỮ VIỆT NAM:
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1- Sống gởi thác về :

Do câu : “Sinh ký tử qui”, nghiã là sống gởi thác về. Cuộc sống của con người ở trên cõi
đời này chỉ là tạm bợ, lúc chết đi sẽ trở về cõi vĩnh cửu của mình.

Câu này có ý khuyên mọi người không nên bon chen quá mức với cuộc sống. Của thế
gian rồi sẽ trả lại cho thế gian.

Mỗi người nên tu tâm dưỡng tính, ăn ở hiền lành, tạo nhiều ân đức để đời đời được hưởng
sự sung sướng.

2-

Sống lâu biết nhiều sự lạ:

Thế giới chúng ta ở rất rộng, càng đi xa càng học hỏi được thêm nhiều điều hay, càng
sống lâu càng rút được nhiều kinh nghiệm. Nên người già càng “biết nhiều sự lạ” hơn
người trẻ.

Vì vậy, người trẻ nên học hỏi kinh nghiệm sống ở người già, nên đọc sách của thánh hiền
để “ôn cố tri tân”. Có như vậy mới tạo được cuộc sống hợp với trào lưu mới.
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Ptế: Nguyễn Định-Sưu Tầm
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