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LÒNG YÊU THƯƠNG
LÀ ĐỘNG LỰC GIẢI THOÁT
---➢---

Kính göûi: Nguyeân Thanh!
Con phaûi coá gaéng tu taäp xaû taâm ñeå ñaït
ñöôïc söï giaûi thoaùt hoaøn toaøn, ñoù laø con yeâu
thöông Thaày. Con laø moät thieáu nöõ treû ñeïp coù
ñaày ñuû trí tueä vaø loøng yeâu thöông moïi ngöôøi.
Giôùi phuï nöõ ñang khoå laém con aï!
Con tu taäp cho ñöôïc ñeå thay Thaày höôùng
daãn hoï, con gaàn guõi hoï ñeå an uûi vaø xoa dòu
nhöõng veát thöông ñau vaø noãi thoáng khoå cuûa
hoï.
Thaày hi voïng ôû con nhieàu laém vaø tin raèng
con seõ tu taäp ñöôïc vaø raát xöùng ñaùng thay Thaày
thöông yeâu moïi ngöôøi, moïi loaøi.
Phaûi coá gaéng, caøng thöông Thaày thì con
haõy coá gaéng tu taäp xaû taâm hôn, ñoù laø con ñaõ
thöông Thaày.
Con caøng coá gaéng tu thì Thaày seõ luoân
luoân ôû beân con giuùp ñôõ vaø an uûi con.
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Thænh thoaûng con laïi giuùp Thaày cho ra
ñôøi nhöõng taùc phaåm chaán chænh laïi Phaät Giaùo
khieán cho moïi ngöôøi coù höôùng ñi toát ñeïp ñeå
xaây döïng cuoäc ñôøi hoï trong an laïc vaø haïnh
phuùc.
Loøng yeâu thöông aáy môùi chính laø yeâu
thöông con aï! Thaày vaø con tuy hai maø moät.
Vaäy phaûi thöïc hieän nhö theá naøo ñeå tình yeâu
thöông aáy ngaøy caøng lôùn maïnh vaø toát ñeïp
hôn. Phaûi khoâng con?
Phaûi raùng tu taäp ñeå cuøng Thaày chung
löng ñaáu caät laøm toát ñôøi, ñeïp ñaïo. Ñaây môùi laø
tình yeâu thöông, moät thöù tình yeâu cao quyù maø
theá gian khoù tìm, khoù thaáy.
Nhìn tröôùc, nhìn sau giôùi nöõ khoâng coù ai
hôn con. Vaäy con haõy raùng tu taäp nghe con!
Ñöøng phuï loøng yeâu thöông cuûa Thaày.
Nhöõng buoåi chieàu taø möa phuû traéng
Thaày cöôøi tha thöù keû vong ôn
Bieát bao ngöôøi ñaõ theo Thaày tu haønh,
Thaày ñaõ yeâu thöông hoï nhöng hoï laïi phuï loøng
Thaày. Thaày tin raèng seõ coù ngöôøi yeâu thöông
Thaày vaø khoâng phuï loøng yeâu thöông aáy. Thaày
tin nhö vaäy vaø seõ coù ngöôøi. Ngöôøi ñoù laø ....
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Con ñöøng buoàn khoå nöõa con aï! Chæ coù töï
mình phaûi cöùu mình. Ñôøi chaúng coù gì ñaùng
cho chuùng ta phaûi khoå ñau. Phaûi khoâng con?
Duõng maõnh ñöùng treân ñoâi chaân cuûa mình
ñeå chieán ñaáu vôùi giaëc beänh, giaëc khoå, giaëc giaø
vaø giaëc cheát. Chuùng luoân luoân chôø choã sô hôû
laø taán coâng chuùng ta lieàn. Ngay baây giôø maïnh
moät luùc nöõa ñau beänh khoâng chöøng; ngay baây
giôø khoûe moät luùc nöõa laø cheát ñeán.
Ñôøi thaät laø voâ thöôøng, coù gì maø ta phaûi
traân troïng. Phaûi khoâng con?
Buoâng xuoáng heát ñeå cho taâm hoàn thanh
thaûn, nheï nhaøng, thoaûi maùi. Thaày mong sao
luoân luoân thaáy con cöôøi. Ñöøng khoùc nöõa nghe
con!
Chuùc con tu taäp xaû taâm toát. Xaû taâm toát
khoâng coù nghóa laø xaû loøng yeâu thöông. Con
hieåu chöù !?
Kính thö
Thaày cuûa con.

--------

Phuï baûn: Buùt tích baûn vieát tay:
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