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Đi Tìm Hạnh Phúc
Cách đây khá lâu, có một chủ
nông trại ở Phi Châu rất giàu có. Ông ta
luôn mơ ước một ngày nào đó ông sẽ
kiếm được mỏ kim cương và là người
giàu nhất thiên hạ . Lúc đó rất nhiều mỏ
kim cương đã đươc tìm ra ở Phi châu.
Có tin đồn ở một nơi không xa nông trại
của ông có một mỏ kim cương mà chưa
ai tìm được để khai thác. Nghe vậy ông
nóng lòng và quyết định đi tìm cho được
mỏ kim cương đó.
Ông bán nông trại và khăn gói lên
đường với ý đồ thực hiện giấc mơ của
mình. Ông đi tìm khắp lục địa Phi châu,
trèo lên núi cao, lặn xuống biển sâu. Sau
bao năm mòn mỏi tìm kiếm, tuổi già,
sức yếu, tiền
bán nông trại
không
còn
nữa mà vẫn
chưa
tìm
được
kim
cương, tuyệt
vọng ông nhảy xuống biển tự tử, không
bà con thân thuộc, bạn bè bên cạnh.
Trong khi đó người chủ mới của
nông trại tối ngày làm ăn chăm chỉ và
bằng lòng với hoàn cảnh của ông ta. Một
hôm đang làm việc quanh nông trại bỗng
nhiên ông ta thấy một viên đá to bằng
quả trứng gà sáng lóng lánh trong giòng
suối dưới ánh mặt trời. Ông đem vào
nhà và trang hoàng gần lò sưởi. Một
hôm có một người bạn đến nhà chơi,
thấy hòn đá quá đẹp liền đến gần quan
sát kỹ. Ông ta sửng sờ, hoảng hốt la lên
và nói cho ông bạn chủ nông trại này
biết đó là một hột kim cương lớn nhất
chưa từng thấy từ trước đến nay. Ông

chủ trại quá mừng rỡ và tự nghĩ có thể
một mỏ kim cương nằm ngay dưới nông
trại của ông ta. Đúng như lời ông dự
đoán, sau khi tiếp tục khai khai thác,
dưới khu nông trại của ông là một mỏ
kim cương lớn nhất thế giới. Đó là "The
Kimberly Diamond Mine". Ông chủ trại
cũ đã sống ngay trên một mỏ kim cương
quý giá nhất mà đã bỏ đi xa xôi để tìm
một mỏ kim cương không hiện hữu.
Đó là câu chuyện " Acres of
Diamonds" mà chắc có Anh Chị đã đọc.
Câu chuyện có thật
này do Giáo Sư
Tiến Sĩ Russell
Herman
Cornell
(1843-1925), Viện
Trưởng đầu tiên của
Đại Học Temple
University, kể lại.
Ông kết luận là
chúng ta mỗi người
ai cũng ở trên một
mỏ kim cương mà không biết. Mỏ kim
cương này không phải ở tận trên núi cao
hay dưới biển sâu mà ở ngay trong vườn
sau nhà, nhưng chúng ta phải đào xới
mới kiếm được.
Thật vậy, theo tôi
nghĩ Hạnh Phúc
là kim cương ai
trong chúng ta
cũng mong có
được và hạnh
phúc cũng không ở đâu xa mà ở kề cạnh
ta nếu ta chịu tìm kiếm giữ gìn.
Đúng như lời khuyên của Dr.
Conwell tôi đã tìm được những niềm
hạnh phúc đơn giản không cầu kỳ ngay
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trong đời sống hằng ngày mà không phải
tìm kiếm xa xôi. Cứ mỗi buổi sáng, tiếng
chim hót qua cửa sổ đánh thức tôi dậy
báo cho
tôi
biết
một ngày
đẹp đã bắt
đầu và ra
sân hít thở
không khí
trong lành của buổi sáng ̣ ̣ Mỗi khi trời
̣
đẹp, tôi rất thích đi ra biển chơi. Dù đã
đi rất nhiều lần, khi nào tôi cũng cảm
xúc, ngưỡng mộ vẻ đẹp hùng vĩ bao la
của trời cao, biển rộng.̣ Được gần với
thiên nhiên, đi bộ trên bãi cát trắng dọc
theo bờ biển Laguna Beach đùa giỡn với
những làn sóng trắng xóa rì rào vỗ lên
bờ biển, hít thở thật sâu luồng gió trong
lành, nhẹ nhàng của đại dương, tâm hồn
tôi cảm thấy thật nhẹ nhàng,̣ thanh thản.
Tôi được sống một đời sống bình an, êm
ấm bên cạnh chồng con. Mỗi tháng bạn
bè tụ họp, được thấy mặt nhau, trò
chuyện, trao đổi cách nấu ăn món ngon
cho gia đình hay truyền bá cách tập
thiền, thở, dịch cân kinh để khỏe mạnh
và tăng tuổi thọ. Mỗi lần được điện thọai
nói chuyện thăm hỏi các Anh Chị Em,
bạn cũ thời còn đi học và đi làm, kể lại
những kỷ niệm êm đẹp thời xa xưa
Chúng tôi được các bạn già chia xẻ cây
trái trong vườn do các anh chị tự tay vun
xới, hay mang cây đến trồng giúp cho
chúng tôi.Tôi không phải sống trong xã
hội độc tài, tham nhũng của chế độ Cộng
sản và được cư ngụ tại một xứ tự do dân
chủ và con cháu có tương lai phát triển.
Tôi còn sức khỏe để chăm sóc cho
cha mẹ, gia đình, những người thân
thương, và có cơ hội để giúp những
người khác kém may mắn hơn mình.

Thỉnh thoảng có dịp quây quần gặp
đông đủ con cháu, anh em, các chú bác,
cô cậu họ hàng. Nhìn thấy con cái hiếu
thảo, ngoan hiền có gia đình êm ấm,
cháu nội ngọai vui khỏe hay ăn chóng
lớn. Tôi còn Mẹ đã gần trăm tuổi mà còn
minh mẫn và cụ rất mừng rỡ khi gặp tôi.
Hình ảnh Mẹ tôi với gương mặt rạng rỡ,
nụ cười tươi tắn khi vợ chồng chúng tôi
đến thăm không bao giờ phai mờ trong
tâm trí tôi. Những lời khuyên và những
kỷ niệm Mẹ tôi kể trong gần 70 năm
chung sống với bố tôi, vất vả nuôi nấng
dậy bảo tám người con với bao lần di cư,
chạy loạn làm tôi càng thương yêu Mẹ
vô cùng. Những giây phút này thật quý
báu, mang đến cho tôi những niềm sung
sướng hạnh phúc, và làm tôi cảm thấy
rất may mắn, biết ơn trời phật tổ tiên.
Như lời Dr. Conwell khuyên, đây
chính là vô số hột xoàn quý giá ngay ở
cạnh chúng ta, không cần tìm đâu xa cả.
Chúng ta chỉ cần nhận thức và tận hưởng
những niềm hạnh phúc này, đừng coi
thường, bỏ bê, phí phạm như ông chủ
nông trại kia.
Cám ơn các Anh Chị đã lắng nghe
câu chuyện tôi chia xẻ cùng các Anh Chị
với hy vọng Anh Chị sẽ tìm được hàng
trăm ngàn hạt kim cương hạnh phúc
chiếu sáng trong những ngày quý giá
trước mắt của chúng ta.
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