
Khó khăn là dịp để giúp đỡ lẫn nhau 

Một người mẹ có một con gái bị tàn tật rất 
nặng đã kể những lời từ đáy lòng.

Khi biết tin cô con gái bị tàn tật, bà mẹ ấy đã 
khóc một thời gian dài. Tuy nhiên, đến bây 
giờ, bà mẹ ấy đã nói một câu hài hước: nghĩ 
lại cuộc sống mà vợ chồng và gia đình giúp 
đỡ lẫn nhau đến nay, thì tôi cho rằng “Con 
gái tôi là mặt trời của gia đình tôi”. Mặc dù 
có sự lo lắng trong tương lai, gia đình đều 
đối mặt với sự tàn tật và sẽ vượt qua nhiều 
khó khăn nhờ sự giúp đỡ của nhiều người 
xung quanh, từ đó ta có thể cảm nhận được 
tấm lòng bao la của con người.
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Đạo Tenrikyo có một lời dạy “Việc mà chúng 
ta nhìn thấy, việc mà chúng ta nghe thấy tất 
cả đều là Nhân duyên”.

Đây là cách tiếp nhận những sự kiện xảy 
ra quanh mình không phải là chuyện riêng 
của người khác mà, vấn đề đó có liên quan 
ít nhiều đến bản thân mình. Thông qua cách 
suy nghĩ này, chúng ta nhận thức được rằng 
những sự kiện xảy ra xung quanh không phải 
chỉ là vấn đề của một người, mà chấp nhận, 
những người xung quanh cũng có liên quan 
đến vấn đề đó, tuy có ít nhiều khác biệt.

Tất cả vấn đề khó khăn xảy ra xung quanh 
mình không phải chỉ là tình trạng khó xử lý. 
Nhân dịp đó, chúng ta có thể giúp đỡ lẫn nhau 
với người khác và việc đó có thể trở thành 
một dịp vươn tới Đời sống Vui sướng.
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