
LỜI KINH TRONG LÒNG BÀN TAY 
 
Một trái tim đầy tình thương là ngôi nhà ấm nhất, là nơi trú ẩn an toàn 

nhất cho chính bản thân mình và cho những người chung quanh. 
Nhân gian như biển rộng, mỗi chúng ta đều là một con cá nhỏ giữa lòng 

đại dương mênh mông, và có kẻ, đôi khi, phải bơi cho hết một vòng đại 
dương rộng lớn ngoài kia mới tìm được nơi trú ẩn cho mình. 

Thứ mang đến cảm giác an toàn thì nhiều, nhưng thứ thật sự an toàn 
thì lại ít; kẻ nói thương người thì nhiều, nhưng kẻ vì thương người mà 
làm một nơi trú ẩn vững chãi cho người thì lại ít. 

Có lẽ ai cũng nghĩ mình bé nhỏ lắm, chẳng đủ sức để cưu mang được 
ai, thật ra, mỗi chúng ta, ai cũng có thể cưu mang được nhiều hơn những 
gì trái tim mình có thể. 

Khi biết tự thương lấy bản thân, chúng ta sẽ tự biết thu xếp và tạo ra 
một góc nhỏ thật vững chãi cho mình để có thể bình yên dù thế giới ngoài 
kia có sụp đổ xuống. Khi biết thương người, chúng ta cũng sẽ có cách để 
tạo ra một thế giới thật an cho họ. 

 Trong khoảnh khắc chúng ta gom đủ từ bi để thương được cuộc sống 
là khoảnh khắc đẹp nhất. 

Khó nhất trong cuộc sống không phải là khi từ bỏ những người chúng 
ta thương, mà là khi cưu mang được một người chưa bao giờ yêu thương 
chúng ta cả. 

Khi tâm thiếu từ bi, kẽ bàn tay hóa rộng, đánh rơi hết tình người. 
Khi tâm thiếu từ bi, cuộc đời hóa nhỏ hẹp, không cưu mang được ai, kể 

cả bản thân mình. 
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